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تمهيد
نTTضع بTTني أيTTديTTكم الTTتقريTTر السTTداسTTي األول لTTوحTTدة رصTTد االعTTتداءات عTTلى الTTصحفيني بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية
بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني وهTويTتنزل ضTمن بTرنTامTج شTراكTة بTني الTنقابTة واملTفوضTية الTسامTية لTحقوق
اإلن TTسان وال TTيون TTسكو ان TTطلق ف TTي م TTارس  .2017ويه TTدف املش TTروع إل TTى رص TTد وت TTوث TTيق االع TTتداءات ال TTتي ت TTطال
ال TTصحفيني خ TTالل ت TTأدي TTتهم ل TTعملهم أوع TTلى خ TTلفية م TTحتوى اع TTالم TTي نش TTروه س TTعيا ل TTقياس امل TTؤش TTرات امل TTتعلقة
بTTالحTTريTTات الTTصحفية ووضTTع اسTTتراتTTيجيات لتحسTTني مTTناخ عTTمل الTTصحفيني وتTTعزيTTز الحTTمايTTة الTTقانTTونTTية واملTTهنية
لهم.
وي TTطرح ال TTتقري TTر ف TTي م TTقدم TTته ال TTعام TTة ج TTملة ال TTنقاط ال TTتي ت TTميز واق TTع الح TTري TTات ال TTصحفية ف TTي ت TTون TTس وال TTتي ت TTم
الTوقTوف عTليها طTيلة األشهTر السTتة األولTى مTن املشTروع ومTا اتTسمت بTه مTن تTغييرات عTلى املسTتوى التشTريTعي
والهيكلي وعلى مستوى املمارسة.
وف TTي ف TTصله األول ي TTقدم ال TTتقري TTر ت TTفصيالت دق TTيقة ح TTول امل TTؤش TTرات واالح TTصائ TTيات امل TTتعلقة ب TTنوع TTية االع TTتداءات
وتحTديTدا ملTسؤولTيات كTل األطTراف عTليها مTن سTلطة )أمTن  ،قTضاء ،مTنشآت عTمومTية  ،مTوظTفني ومTسؤولTني( ومTن
هيئات وذوات طبيعية.
أمTا الTفصل الTثانTي مTن الTتقريTر فTقد تTطرق إلTى الTثغرات الTقانTونTية املTؤديTة لTإلفTالت مTن الTعقاب فTي االعTتداءات
ع TTلى ال TTصحفيني وال TTذي يش TTرح االط TTار ال TTقان TTون TTي لح TTماي TTة ال TTصحفيني وإج TTراءات رف TTع ال TTشكاوى وال TTبحث ف TTي
ملفات االعتداءات كما يقدم مجموعة من الحاالت التي رصدها واملرتبطة باالعتداءات على الصحفيني
يضاف إليه جملة التقارير النوعية الصادرة عن الوحدة طيلة األشهر الستة املاضية.
وتTقدم الTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني ضTمن هTذا الTتقريTر مجTموعTة مTن الTتوصTيات لTلجهات املTسؤولTة عTلى
االعتداءات في اتجاه ضمان حرية العمل الصحفي ودفعها لتغيير سياساتها في التعامل مع حرية االعالم.
وتTلحق بهTذا الTتقريTر تTفاصTيل االعTتداءات املسTلطة عTلى الTصحفيني خTالل تTأديTتهم لTعملهم أوبTمناسTبتهم بTني 1
مارس  2017و 31أوت .2017
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مقدمة
يTTع ّد احTTترام حTTر ّيTTة الTTرأي والTTتعبير وضTTمان حTTقوق املTTواطTTنني فTTي إعTTالم حTّ Tر وتTTع ّددي وفTTي الTTنفاذ إلTTى املTTعلومTTة،
حجر الزاوية لوضع أسس بناء ديمقراطية حقيقية.
وي TTعتمد ق TTياس اح TTترام ه TTذه ال TTحقوق والح TTريّ TTات عّ T Tدة م TTؤش TTرات تش TTري TTعية وه TTيكلية وت TTنفيذي TTة ت TTق ّدم TTها ال TTدول TTة
وهTTياكTTلها إزاء مTTواطTTنيها عTTبر التشTTريTTعات الTTوطTTنية وإزاء الTTعالTTم عTTبر مTTصادقTTتها عTTلى العهTTد الTTدولTTي الTTخاص
بالحقوق املدنية والسياسية لضمان سبل إنفاذ الحق والقانون وضمان الحريات.
فTي هTذا اإلطTار انTطلق عTمل وحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني مTنذ
TؤشTTرات وال TTوق TTوف ع TTلى واق TTع إن TTفاذ ال TTقان TTون وم TTدى ال TTتزام
س TTتة أشه TTر –م TTارس  -2017مل TTراق TTبة وق TTياس ه TTذه امل T ّ T
الTدولTة بTضمان حTريTة الTعمل الTصحفي عTبر رصTد ك ّTل االعTتداءات الTتي تTطال الTصحفيني خTالل تTأديTتهم لTعملهم
أوعلى خلفية عمل صحفي يق ّدمونه وتحديد مسؤوليات ّ
كل األطراف فيها.
وينش TTر ه TTذا ال TTتقري TTر ب TTعد  6أشه TTر م TTن ان TTطالق ع TTمل وح TTدة ال TTرص TTد ب TTمرك TTز الس TTالم TTة امل TTهنية ف TTي ظ Tّ Tل ت TTنام TTي
مTTمارسTTات الTTتضييق عTTلى حTTريTTة الTTتعبير وضTTعف اإلطTTار التشTTريTTعي والTTهيكلي املTTن ّ
ظم والTTضامTTن لTTها فTTي نTTفس
الTوقTت مTما ك ّTرس مTمارسTات قTد تTمثّل خTطرا يهّ Tدد جTوهTر هTذه الTحقوق أوتجTزئTتها عTبر تTواصTل صTمت أوإغTفال
ّ
وغضها النظر عنها وتقصيرها في وضع آليات لتجاوز النقائص الحاصلة إلى اليوم.
الدولة
وتTTالحTTق صTTياغTTة مTTشاريTTع الTTقوانTTني املTTق ّدمTTة مTTن طTTرف الTTحكومTTة والTTخاصTTة بTTتنظيم قTTطاع اإلعTTالم بّ T
TفرعTTاتTTه،
Tكل تّ T
انTتقادات كTبيرة مTن مTن ّ
ظمات املTجتمع املTدنTي املحTلي والTدولTي نTتيجة تجTزئTة نTصوصTها واملTخاطTر الTتي حTملتها
Tقرر تTركTيزهTا إلTى جTانTب إصTدار مTنشور حTكومTي يشTترط
والTتي يTمكن أن ت ّ
Tمس مTن اسTتقاللTية بTعض الTهياكTل امل ّ
حTTصول املTTسؤولTTني عTTلى تTTراخTTيص مTTن املTTسؤولTTني األعTTلى مTTنهم لTTتقديTTم مTTعلومTTة يTTطلبها صTTحفي .كTTما يTTتواصTTل
تTعثّر تTركTيز هTيئة الTنفاذ إلTى املTعلومTة وإنTفاذ الTقانTون الTخاص بTها عTبر إغTفال اإلدارة الTعمومTية تTوفTير الTوثTائTق
املTTطلوبTTة عTTلى مTTواقTTعها االلTTكترونTTية .كTTما تTTواتTTرت املTTحاوالت لتجTTزئTTة الTTحقّ فTTي الTTنفاذ إلTTى املTTعلومTTة عTTبر بTTعض
املناشير الداخلية الخاصة بعمل اإلدارات العمومية والتي تم تسجيلها خالل الستة أشهر املاضية.
هTTذا الTTواقTTع التشTTريTTعي املTTتغيّر فTTرض مTTواصTTلة الTTرقTTابTTة عTTلى كTّ Tل األطTTراف املTTرتTTبطة مTTباشTTرة بTTعمل الTTصحفي
ال TTيوم TTي وم TTدى ت TTعاون TTه وال TTتزام TTه ب TTضمان ح ّ Tقه ف TTي ال TTنفاذ إل TTى امل TTعلوم TTة وت TTوف TTير الح TTماي TTة ال TTضروري TTة ل TTه س TTعيا
لضمان بيئة آمنة ومالئمة لعمل صحفي حر ومسؤول.
وبTTعد سTTتة أشهTTر مTTن انTTطالق عTTمل وحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية ،ال تTTخفي الTTنقابTTة مTTخاوفTTها مTTن عTTودة
الTتضييقات وتTوظTيف اإلعTالم لخTدمTة سTياسTات الTح ّكام وفTي ظ ّTل انخTراط املTوظّفني الTعمومTيني وأعTوان األمTن فTي
قTTائTTمة املTTعتديTTن األوائTTل عTTلى الTTصحفيني مTّ Tما يTTعكس إرادة لTTتضييق الTTخناق عTTلى الTTصحفيني وسTTعيا محTTمومTTا
مTTن السTTلطة لTTوضTTع الTTيد عTTلى اإلعTTالم وتTTطويTTعه لTTيكون فTTي خTTدمTTتها عTTبر رقTTابTTتها وبTTق ّوة عTTلى بTTعض املTTحتويTTات
اإلعالمية سواء عبر إيقاف النشر أوالتد ّ
خل املباشر في املحتويات اإلعالمية بالرقابة واملنع.
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كTTما يTTتواصTTل دور السTTلطة الTTقضائTTية فTTي مTTالحTTقة الTTصحفيني فTTي مTTختلف مTTراحTTل الTTتقاضTTي )بTTحث وتTTحقيق
وم TTحاك TTمة( ع TTبر تس TTري TTع إج TTراءات امل TTتاب TTعة ف TTي ال TTوق TTت ال TTذي تشه TTد امل TTلفات وال TTشكاوى امل TTطروح TTة ل TTدى أن TTظار
القضاء ملتابعة املعتدين بطئا ملحوظا.
أ ّTمTا عTلى مسTتوى املTمارسTة فTإن انخTراط املTسؤولTني الTحكومTيني واملTسؤولTني الTسياسTيني فTي سّ Tلم املTعتديTن عTلى
الTTصحفيني يTTعتبر جTTنوحTTا إلTTى الTTتضييق أكTTثر عTTلى حTTريTTة الTTتعبير مTTما يTTعكس ثTTقافTTة سTTلطويTTة تTTسعى لTTتطويTTع
عTمل االعTالم لخTدمTة الTسياسTة واملTال وهTومTا يTعكس ضTعف الTوعTي لTدى هTؤالء بTالTدور الTحيوي الTذي يTلعبه اإلعTالم
في النهوض باملجتمعات.
كTما اتخTذت حTاالت املTضايTقات مTنحى آخTر بTتط ّور الTتكنولTوجTيات الحTديTثة وهTومTا جTعل بTعض صTفحات وسTائTل
اإلعTTالم ومTTواقTTعها فTTي حTTالTTة عTTدم أمTTان مTTن الحTTمالت االلTTكترونTTية يTTضاف إلTTيها تTTنامTTي املTTخاوف مTTن الTTقرصTTنة
وسرقة املعطيات في ّ
ظل غياب قانون يحميها وين ّ
ظم عمل الصحافة االلكترونية.
Tتعرض لTTه الTTصحفيون يTTومTTيا مTTن
كTTل هTTذه املTTظاهTTر الخTTطيرة جTTعلت بTTيئة الTTعمل الTTصحفي غTTير آمTTنة بسTTبب مTTا يّ T
Tمس م TTن ك TTرام TTتهم
اع TTتداءات وت TTضييقات وه TTرس TTلة وته TTدي TTدات ب TTات TTت ت TTمثّل خ TTطرا ع TTلى س TTالم TTتهم الجس TTدي TTة وت ّ T
واستهدافا لهم على خلفية ما ينشروه من محتويات إعالمية.
وحTTرصTTت الTTنقابTTة الTTوطTTنية لTTلصحفيني الTTتونTTسيني عTTلى تTTقديTTم الTTدعTTم املTTتوجTTب فTTي اتTTجاه مTTناهTTضة اإلفTTالت مTTن
الTTعقاب فTTي قTTضايTTا االعTTتداء عTTلى الTTصحفيني ودعTTم جTTهودهTTم فTTي أداء عTTملهم بTTصفة حTTرفTTية تTTحترم أخTTالقTTيات
حر وتع ّددي وش ّفاف.
املهنة وحقّ املواطن في إعالم ّ

نقــــــــــــيب الصـــــــــحفيني التونـــــــــــسيني
ناجـــــــــــي البغوري
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الفصل األول
املشهد اإلحصائي لالعتداءات
مقدمة إحصائية
ت TTواص TTلت االع TTتداءات ض ّ Tد الح TTريّ TTات ال TTصحفية ف TTي ت TTون TTس ع TTلى ن TTفس ن TTسق ال TTسنوات امل TTاض TTية ،وب TTلغ مج TTمل
سجTTلتها وحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية بTTالTTنقابTTة الTTوطTTنية لTTلصحفيني الTTتونTTسيني 100
االعTTتداءات الTTتي ّT
اعTTتداء خTTالل السTTتة أشهTTر األخTTيرة مTTن الTTعام  ) 2017مTTن  1مTTارس  2017إلTTى  31أوت  ( 2017وطTTالTTت 139
عامال في قطاع اإلعالم وشمل  34صحفية و 105صحفي.

االعتداءات

100

عامل في قطاع اإلعالم

139

140

105

70

0

35

صحفية
24%

صحفي
76%
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وق TTد ت TTصدر ق TTائ TTمة ال TTصحفيني امل TTعتدى ع TTليهم م TTنتصر س TTاس TTي م TTراس TTل إذاع TTة "ش TTمس أف أم" ووك TTال TTة أن TTباء
"األنTT TاضTT Tول بTT TنابTT Tل بـ  4اعTT Tتداءات .وطTT Tال يTT Tثرب بTT Tشيري مTT TراسTT Tلة إذاعTT Tة "صTT Tبرة أف أم" .نTT Tفس الTT Tعدد مTT Tن
االعتداءات .
وتعرض إسالم الحكيري مصور موقع "عرب  "24سابقا إلى  3اعتداءات
كما طال اعتداءين كل من :
• الهادي العافي مراسل صبرة أف أم بسيدي بوزيد
• ايمان بن عزيزة الصحفية بجريدة "الشروق" الخاصة بتونس
• جالل الفرجاني مصور موقع "حقائق أوالين" بتونس
• شذى الحاج مبارك الصحفية بقناة "شبكة تونس اإلخبارية"
• عبد الجليل املزوغي مراسل اخر خبر أون الين بالقيروان
• فاطمة بن عثمان مراسلة اإلذاعة الوطنية بنابل
• ميساء الفطناسي مراسلة قناة الجزيرة بتونس
• ناجح الزغدودي الصحفي بدريم أف أم بالقيروان
• نادرة بن رجب مراسلة اإلذاعة الوطنية بالقيروان
• نوفل الحرشاني مراسل القناة الوطنية األولى بسيدي بوزيد
• نوفل الورتاني اإلعالمي بقناة الحوار التونسي
• هناء مدفعي الصحفية بإذاعة الكاف.

مجلة
3%
وكالة انباء
3%
موقع الكتروني
23%

اذاعة
37%

قناة تلفزية
33%
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وتعرض  124صحفي العتداء وحيد لكل منهم
ويTعمل الTصحفيون املTعتدى عTليهم فTي  22إذاعTة و 20قTناة تTلفزيTة و 14مTوقTع الTكترونTيا ووكTالTتي أنTباء ومجّ Tلتني
وقد طال :
•  12اعتداء صحفيي "التلفزة الوطنية "
•  6اعتداءات صحفيي إذاعة "جوهرة أف أم" و 6اعتداءات صحفيي جريدة "الشروق"
•  5اعتداءات صحفيي قناة "الحوار التونسي" و 5اعتداءات صحفيي إذاعة "صبرة أف أم"
•  4اعTTتداءات كTTل مTTن صTTحفيي مTTوقTTع "آخTTر خTTبر أون اليTTن" و 4اعTTتداءات صTTحفي إذاعTTة "مTTوزايTTيك أف أم"
و 4اعتداءات صحفيي "اإلذاعة الوطنية" و 4اعتداءات صحفيي "إذاعة املنستير".
•  3اعTتداءات كTل مTن صTحفيي مTوقTع "عTرب  "24و 3اعTتداءات صTحفيي قTناة "نTسمة تTي فTي" و 3اعTتداءات
صTTحفيي قTTناة "الجTTزيTTرة" و 3اعTTتداءات صTTحفيي إذاعTTة "مTTاد أف أم" و 4اعTTتداءات صTTحفيي "كTTاب أف أم"
و 4اعتداءات صحفيي "شمس أف أم" .
•  2اعتداءات طالت الصحفيني العاملني في كل من  19مؤسسة إعالمية
• اعتداء وحيد طال الصحفيني العاملني في كل من  26مؤسسة إعالمية

التلفزة الوطنية

12

جوهرة اف ام  -جريدة الشروق

6

قناة الحوار التونسي  -صبرة اف ام

5

آخر خبر اون الين -موزاييك اف ام  -االذاعة الوطنية  -اذاعة املنستير

4
3

عرب - 24نسمة تي في  -الجزيرة -ماد افام -كاب اف ام  -شمس اف ام

وقTد كTانTت نسTبة االعTتداءات مTتفاوتTة بTاعTتبار األوضTاع والTتط ّورات عTلى الTصعيد الTوطTني عTلى امTتداد األشهTر
السTتّة املTاضTية ،حTيث بTلغت أعTلى نسTبها خTالل شهTر جTوان  2017والTذي سجTل فTيه  24اعTتداء عTلى الحTريّTات
وسجTTلت أدنTTى نسTTب االعTTتداءات خTTالل شهTTر أوت  2017حTTيث رصTTدت  8اعTTتداءات .وكTTانTTت الTTثالثTTة
الTTصحفية،
ّ
أشه TTر األخ TTيرة )ج TTوان ،ج TTوي TTلية ،أوت( ت TTزام TTنت م TTع ت TTغيير ت TTوق TTيت ال TTعمل وت TTوات TTر ال TTتظاه TTرات ال TTثقاف TTية وت TTراج TTع
منسوب التحركات االجتماعية.
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حالة حرية اإلعالم في تونس

وقد توزّعت االعتداءات كما يلي:
مارس  20 : 2017اعتداء طال  41عامال في قطاع االعالم 7 :صحفيات و 34صحفيا
أفريل  22 : 2017اعتداء طال  41عامال في قطاع االعالم 11 :صحفية و 30صحفيا
ماي  17 : 2017اعتداء طال  17عامال في قطاع االعالم 4 :صحفيات و 13صحفيا
جوان  24 : 2017اعتداء طال  33عامال في قطاع االعالم 6 :صحفيات و 27صحفيا
جويلية  9 : 2017اعتداءات طالت  15عامال في قطاع االعالم 7 :صحفيات و 8صحفيني
أوت  8 : 2017اعتداءات طالت  7عامال في قطاع االعالم 4 :صحفيات و 3صحفيني

االعتداءات

املعتدى عليهم

41

مارس

20

41

افريل

22

17

33

17

جوان

24

15

70

35

جويليه

9

7
52.5

ماي

17.5

اوت

8
0

TفرقTت فTيه  49بTاملTائTة عTلى
وطTالTت الTصحفيني فTي تTونTس الTعاصTمة  51بTاملTائTة مTن االعTتداءات فTي الTوقTت الTذي ت ّ
بTقية الTواليTات .وقTد تTص ّدرت الTقيروان ثTانTي الTترتTيب بـ  9اعTتداءات تTلتها واليTة نTابTل بـ  7اعTتداءات ثTم تTطاويTن بـ
 5اعتداءات فصفاقس واملهدية بـ  4اعتداءات لكل منها.
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ك TTما ط TTال TTت ال TTصحفيني ف TTي ك Tّ Tل م TTن والي TTتي م TTدن TTني وس TTيدي ب TTوزي TTد االع TTتداءات ف TTي  3م TTناس TTبات ل ّ T
Tكل م TTنها ف TTي
Tضرر ف TTيه ال TTصحفيون ف TTي ك Tّ Tل م TTن والي TTات ال TTكاف واملنس TTتير وت TTوزر وزغ TTوان وف TTي ل TTيبيا خ TTالل
ال TTوق TTت ال TTذي ت ّ T
مTناسTبتني  ،فTي حTني طTال الTصحفيني اعTتداء واحTد فTي كTل مTن واليTات الTقصريTن جTندوبTة وقTبلي وبTالTخارج فTي
جوهانزبورغ.

الجهات
48%

تونس الكبرى
52%

القيروان

9

نابل

7

تطاوين

5

صفاقس

4
4

املهدية
مدنني

3
3

سيدي بوزيد
الكاف

2
2
2
2
2

املنستير
زغوان
توزر
ليبيا
القصرين

1
1
1
9

6.75
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 .1مخاطر تهدّد حرية العمل الصحفي
تجسّ Tدت االعTTتداءات ضTTد الTTعمل الTTصحفي فTTي تTTونTTس ضTTمن  9أنTTواع ،فTTي صTTدارتTTها حTTاالت املTTنع مTTن الTTعمل
والTتي بTلغت  28حTالTة أي  28بTاملTائTة مTن مجTمل االعTتداءات كTما بTلغت حTاالت املTضايTقات  25حTالTة .واسTتهدفTت
 53باملائة من االعتداءات حقّ النفاذ إلى املعلومة وركزت قيودا للحصول عليها.

كTما شّ Tكلت االعTتداءات الTجسيمة واألشّ Tد خTطورة والTتي اسTتهدفTت كTرامTة الTصحفي وسTالمTته الجسTديTة واملTسّ
مTTن كTTرامTTتهم  27بTTاملTTائTTة مTTن االعTTتداءات ،حTTيث ت ّ Tم االعTTتداء جسTTديTTا ولTTفظيا عTTلى الTTصحفيني فTTي  19مTTناسTTبة
TعرضTوا إلTى االحTتجاز م ّTرة والTسجن م ّTرة ،كTما تّ Tم إيTقافTهم فTي مTناسTبتني وتهTديTدهTم  4مTرات ،وهTي اعTتداءات
وت ّ
تستوجب تتّبعا قانونيا على معنى الفصل  125من املج ّلة الجزائية.

أ ّمTTا الTحاالت الTتي تTتع ّلق بTالTقيود والTتتّبعات املTرتTبطة بTاملTحتوى اإلعTالمTي فTقد مTثلت  20بTاملTائTة مTن االعTتداءات
الTتي مTورسTت فTيها الTرقTابTة عTلى املTحتوى فTي  9مTرات وتّ Tم تTتبّعهم خTارج إطTار قTانTون الTصحافTة )املTرسTوم (115
في  11حالة.

جدول االعتداءات

ﻧوﻋﯾﺔ اﻻﻋﺗداء

ﻋدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ

ﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﻌﻣل

28

ﻣﺿﺎﯾﻘﺔ

25

اﻋﺗداء ﻣﺎدي أوﻣﻌﻧوي

19

ﺗ ّﺗﺑﻊ ﻋدﻟﻲ

11

رﻗﺎﺑﺔ

9

ﺗﮭدﯾد

4

إﯾﻘﺎف

2

ﺳﺟن

1

اﺣﺗﺟﺎز

1
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 .2من املسؤول على االعتداءات؟
ا .اعتداءات السلطة على حرية الصحافة
 االعتداءات األمنيةمTTنذ سTTنوات تTTحافTTظ ق ّ Tوات األمTTن عTTلى صTTدارة تTTرتTTيب املTTعتديTTن عTTلى الTTصحفيني وظ ّ Tلت فTTي هTTذا الTTترتTTيب خTTالل
السTتة أشهTر األخTيرة مTنذ انTطالق عTمل وحTدة الTرصTد .فTقد كTانTت قTوات األمTن مTسؤولTة عTن  23بTاملTائTة مTن جTملة
االعTتداءات ،تTوزّعTت بTني  12حTالTة تحTديTد ملTجال الTعمل ووضTع الTقيود فTي الTحصول عTلى املTعلومTة عTبر املTنع مTن
الTTعمل فTTي  6مTTناسTTبات واملTTضايTTقة فTTي  6مTTناسTTبات أخTTرى .كTTما لTTعبت قTTوات األمTTن أيTTضا فTTي مTTناسTTبتني دور
الTرقTابTة والTقائTم بTالTحقّ فTي قTضايTا ضّ Tد الTصحفيني فTي مTناسTبتني فTي ك ّTل مTنهما إضTافTة إلTى تTسجيل حTالTتي
إيقاف مارستهم ق ّوات األمن على الصحفيني على خلفية عملهم الصحفي.
أ ّTمTا قTوات الTجيش الTوطTني فTقد كTانTت مTسؤولTة خTالل السTتة أشهTر األخTيرة عTلى  1بTاملTائTة مTن االعTتداءات تTمثّلت
Tقرات ال TTسيادة
ف TTي ح TTال TTة م TTنع م TTن ال TTعمل ف TTي أم TTاك TTن ال ي TTمنع ال TTقان TTون ال TTتصوي TTر ف TTيها وال ت TTصنّف ض TTمن م ّ T
أواملناطق العسكرية املغلقة.
 اعتداءات العاملني في املنشآت العموميةTؤسTTسات تTTع ّد وجTTهة لTTلصحفي خTTالل بTTحثه عTTن املTTعلومTTة وقTTد
تTTض ّم املTTنشآت الTTعمومTTية مTTوظ Tفّني وعTTماال ،وهTTي مT ّ T
كTTان لTTلموظّTفني الTTعمومTTيني املTTرتTTبة الTTثانTTية بTTاعTTتبارهTTم مTTسؤولTTني عTTلى اعTTتداءات طTTالTTت الTTصحفيني فTTي  16حTTالTTة.
TؤسTTسات الTTعمومTTية فTTي  3مTTناسTTبات لTTيكون املTTرفTTق الTTعام بTTذلTTك مTTسؤوال
كTTما انTTظم إلTTى قTTائTTمة املTTعتديTTن أعTTوان املT ّ T
عTلى  19بTاملTائTة مTن االعTتداءات طTيلة السTتة أشهTر األخTيرة ،عTرقTلت عTمل الTصحفيني فTي الTحصول عTلى املTعلومTة
عTTبر املTTنع مTTن الTTعمل فTTي  10مTTرات واعTTتداءات لTTفظية وجسTTديTTة فTTي  4مTTناسTTبات و 3حTTاالت مTTضايTTقة وحTTالTTتي
تتبّع عدلي طالت صحفيني.
 املسؤولون الرسميونإ ّن ت TTعام TTل امل TTسؤول TTني ال TTرس TTميني ،م TTن ذل TTك املس TTتشاري TTن ب TTكل م TTن رئ TTاس TTة ال TTحكوم TTة أورئ TTاس TTة الج TTمهوري TTة ،م TTع
Tكررت ح TTاالت االع TTتداء ع TTلى
ال TTصحفيني ه TTوم T T ّ T
Tؤش TTر ي TTقاس ب TTه ت TTبنّي الس TTلطة ال TTتنفيذي TTة لح TTري TTة اإلع TTالم .وق TTد ت ّ T
الTصحفيني فTي  4مTناسTبات سTواء عTبر الTرقTابTة عTلى املTحتوى بTطريTقة غTير مTباشTرة أواملTضايTقة واملTنع مTن الTعمل
أواالعتداء املباشر.
 القضاءالTقضاء مTمثّال بTالTنيابTة عTمومTية والقضاة كTان لTه دور كTبير فTي تTتّبع الTصحفيني خTارج اطTار املTرسTوم  .115وقTد
مTTثل الTTصحفيون أمTTام الTTقضاء فTTي  11مTTناسTTبة حTTكم فTTيها بTTالTTسجن مTّ Tرة واحTTدة ضّ Tد مTTديTTر إذاعTTة "الجTTريTTد أف
أم" سالم مليك وبعدم سماع الدعوى في  4مناسبات.
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وكTان الTقضاء قTد أثTار دعTوى ضّ Tد صTحفيني فTي حTالTتني ،كTما ضTايTقت الTنيابTة الTعمومTية الTصحفيني مTرة واحTدة
ومنعتهم من العمل مرة أيضا.
وهكذا تكون اآلليات القضائية مسؤولة على  4باملائة من االعتداءات التي طالت الصحفيني.

اﻟطرف اﻟﻣﺳؤول

ﻋدد اﻻﻋﺗداءات اﻟﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن

اﻷﻣﻧﯾون

23

ﻣوظﻔون ﻋﻣوﻣﯾون

16

ﻣﺳؤوﻟون رﺳﻣﯾون

4

ﻋﺎﻣﻠون ﺑﻣﻧﺷﺂت ﻋﻣوﻣﯾﺔ

3

اﻟﻘﺿﺎء

2

اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

2

ك ّTل هTذه األطTراف مTن مTوظّفني ومTسؤولTني وسTلطة قTضائTية الTتزمTت قTانTونTيا بحTمايTة الTصحفيني عTبر حTمايTة حّ Tقهم
فTي الTتعبير والTرأي ،وجTاءت مجTمل االعTتداءات الTتي مTارسTتها مTباشTرة عTلى هTذا الTحقّ إخTالال مTنها بTالTتزامTاتTها
الTواردة فTي الTقانTون الجTزائTي والTقانTون الTخاص بTالTصحافTة وإخTالال بTالTتزامTاتTها الTدولTية واإلقTليمية الTواردة فTي
اإلع TTالن ال TTعامل TTي ل TTحقوق االن TTسان والعه TTد ال TTدول TTي ال TTخاص ب TTال TTحقوق امل TTدن TTية وال TTسياس TTية وال TTذي ال TTتزم TTت ف TTيه
بضمان هذه الحقوق دون تجزئة لها أومساس من جوهرها.
أي م TTعلوم TTات م TTن ال TTجهات ال TTرس TTمية ح TTول ال TTتتبعات اإلداري TTة ال TTتي ق TTد ت TTكون ط TTال TTت
ول TTم ت TTتل ّقى وح TTدة ال TTرص TTد ّ
املTعتديTن مTما يTعكس عTدم الTرغTبة فTي مTناهTضة السTلطة لTإلفTالت مTن الTعقاب وسTعيها ملTحاسTبة مTنظوريTها عTلى
ما ارتكبوه في حقّ الصحفيني.

ب .هيئات وهياكل وذوات طبيعية في قائمة املعتدين
كTان لTلجان التنظيم فTي الTتظاهTرات الTوطTنية واإلقTليمية دور فTي االعTتداءات عTلى الTصحفيني عTبر حTاالت املTنع
مTن الTعمل أواملTضايTقة أواالعTتداءات املTاديTة فTي  4مTناسTبات .كTما كTانTت الTهياكTل الTوطTنية كTالTجامTعة الTتونTسية
لTكرة الTقدم مTسؤولTة عTلى اعTتداءيTن اثTنني فTي إطTار املTضايTقة وكTان لTهيئة الTحقيقة والTكرامTة كTهيئة وطTنية اعTتداء
قد طال صحفي عبر منعه من العمل.
Tشجعيها عTلى اعTتداء مTباشTر عTلى الTصحفيني
وقTد كTانTت الجTمعيات الTريTاضTية مTسؤولTة عTن حTالTتي مTضايTقة وم ّ
في الوقت الذي طالت فيه اعتداءات لجان التنظيم الصحفيني في مناسبتني باملنع واالعتداء املادي.
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أ ّمTTا الTذوات الTطبيعية مTن مTواطTنني ومTجهولTني وإرهTابTيني فTقد كTانTوا مTسؤولTني عTن اعTتداءات طTالTت الTصحفيني،
وصTTدارة الTTترتTTيب كTTانTTت لTTلمواطTTنني الTTذيTTن كTTانTTوا مTTسؤولTTني عTTن  4اعTTتداءات مTTباشTTرة و 4تTتّبعات عTTدلTTية وحTTالTTتي
مTنع مTن الTعمل وحTالTة احTتجاز وحTالTة تهTديTد فTي الTوقTت الTذي هّ Tدد اإلرهTاب حTياة الTصحفيني الTتونTسيني مTرة فTي
ليبيا وكان مجهولون مسؤولون عن حالة مضايقة.
أ ّمTTا بTTقية األطTTراف فTTقد كTTانTTت مTTسؤولTTة عTTن حTTاالت اعTTتداءات فTTي حTTاالت الTTتتّبع الTTعدلTTي مTTن ذلTTك شTTركTTة خTTاصTTة
وصحفية.
وف TTي ال TTغال TTب ي TTسعى ال TTصحفي ل TTلتصال TTح م TTع ه TTذه األط TTراف م TTن ه TTيئات وذوات ب TTاع TTتباره TTا م TTصادر م TTعلوم TTات
يخاف خسارتها ويسعى لضمان التواصل الدائم معها.

ت .نشطاء
عTTديTTدة هTTي األطTTراف الTTتي انخTTرطTTت خTTالل الTTفترة الTTتي يTTغطيها الTTتقريTTر فTTي االعTTتداءات عTTلى الTTصحفيني مTTن
ذلTك النشTطاء الTنقابTيون والTسياسTيون واملTدنTيون وقTد كTان النشTطاء مTسؤولTني عTلى  16بTاملTائTة مTن االعTتداءات،
كان السياسيون مسؤولني عن  3اعتداءات منها اثنان في اطار املضايقة وواحد تمثل في اعتداء جسدي.
أ ّTمTا الTنقابTيون فTقد كTانTوا مTسؤولTني عTن اعTتداءيTن واحTد لTفظي وثTانTي فTي شTكل مTضايTقة ،فTي حTني كTان لنشTطاء
األنTترنTات ومTن ّ
ظمات املTجتمع املTدنTي دور فTي مTضايTقة الTصحفيني فTي  6مTرات واالعTتداء عTليهم وتهTديTدهTم فTي
حالتني ومنعهم من العمل مرة واحدة.

اﻟطرف اﻟﻣﺳؤول

ﻋدد اﻻﻋﺗداءات اﻟﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن

ﻧﺷطﺎء ﻣدﻧﯾون

11

ﻧﺷطﺎء ﻧﻘﺎﺑﯾون

2

ﻧﺷطﺎء ﺳﯾﺎﺳﯾون

3

املؤسسات اإلعالمية
ث.
ّ
Tؤس TTسات اإلع TTالم TTية ع TTلى امل TTحتوى اإلع TTالم TTي ف TTي  6ح TTاالت خ TTالل الس TTتة أشه TTر امل TTاض TTية ،م TTا
ع TTادت رق TTاب TTة امل T Tّ T
املؤسسات.
يعكس عودة الرغبة في التضييق ومراعاة املصالح الخاصة بأصحاب
ّ
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وبذلك يكون األطراف الخمس املتصدرون لقائمة املعتدين على الصحفيني هم :

-

األمنيون بــ  23اعتداء
املوظفون العموميني بــ  16اعتداء
املواطنون بــ  12اعتداء
النشطاء املدنيون بــ  11اعتداء
إدارات املؤسسات االعالمية بــ  6اعتداءات
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التوصيات
عTلى ضTوء واقTع االعTتداءات عTلى الTصحفيني وحTريTة الTصحافTة فTي تTونTس خTالل الTفترة املTمتدة مTن مTارس 2017
إلى أوت  2017توصي النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني :

‣ الTTحكومTTة بTTسحب مTTشاريTTع الTTقوانTTني الTTتي تTTمثل خTTطرا عTTلى حTTريTTة الTTتعبير والTTصحافTTة أوتجTTزئTTة للحق فTTي
اعالم تعددي ومستقل.
‣ ال TTحكوم TTة ب TTتوف TTير ال TTظروف امل TTالئ TTمة الن TTطالق أع TTمال ه TTيئة ال TTنفاذ إل TTى امل TTعلوم TTة وت TTخصيص امل TTقررات امل TTال TTية
واللوجستية الخاصة بها
‣ وزارة الTداخTلية بTتتبع مTنظوريTها الTذيTن تسTببوا فTي  23بTاملTائTة مTن االعTتداءات عTلى الTصحفيني ونشTر نTتائTج
تحقيقاتها في هذا املجال
‣ القضاء بتسريع النظر في الشكاوى التي تقدم بها الصحفيون املتضررون من االعتداءات
‣ املنشآت العمومية بإلغاء املناشير الداخلية التي تعيق حق النفاذ إلى املعلومة وتنتقص منه
‣ املTTنشآت الTTعمومTTية بTTتوفTTير الTTوثTTائTTق الTTتي تTTم الTTتنصيص عTTليها فTTي قTTانTTون الTTنفاذ إلTTى املTTعلومTTة عTTلى بTTوابTTتها
االلكترونية
‣ املTTكلفني بTTاإلعTTالم واالتTTصال بTTكافTTة اإلدارات بTTتسهيل عTTمل الTTصحفيني فTTي اتTTجاه ضTTمان شTTفافTTية اإلدارة
وضمان حق املواطن في املعلومة
‣ الTTسياسTTيون والنشTTطاء بTTضرورة احTTترام طTTبيعة الTTعمل الTTصحفي بTTإعTTتباره نTTاقTTال لTTصوت كTTل اإلطTTراف فTTي
إطار املوضوعية وضمان حق املواطن في املعلومة.
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الثغرات القانونية املؤدّية
لإلفالت من العقاب في االعتداءات ضد الصحفيني

مقدمة
Tتعرض الTصحفيون الTتونTسيون يTومTيا إلTى اعTتداءات مTاديTة ومTعنويTة دون أن يTقابTل ذلTك عTقاب لTلفاعTلني ،وهTومTا
ي ّ
Tكرس ظ TTاه TTرة اإلف TTالت م TTن ال TTعقاب وي TTؤ ّدي إل TTى ت TTواص TTل االن TTتهاك TTات كً T Tمّا وازدي TTاد خ TTطورت TTها ن TTوعT Tيًّا .وت TTؤ ّدي
يّ T
االنTتهاكTات الTتي ال يTحاسTب مTرتTكبوهTا أمTام الTقضاء إلTى سTيادة الTشعور بTالTخوف وبTانTعدام األمTان فTي صTفوف
الTTصحفيني ،وتTTكون نTTتيجته عTTودة "الTTرقTTابTTة الTTذاتTTية" وتTTجنّب الTTخوض فTTي املTTوضTTوعTTات الTTتي يTTمكن أن تTTو ّلTTد ردود
Tنص عTT Tلى عTT TقوبTT Tات ضTT Tد
أفTT Tعال ضTT TدهTT Tم .ورغTT Tم وجTT Tود نTT Tصوص دولTT Tية وقTT TوانTT Tني وطTT Tنية تحTT Tمي الTT Tصحفيني وتّ T T
املTعتديTن ،إالّ أ ّن هTذه الTنصوص ال تجTد طTريTقها إلTى الTتطبيق فTي الTواقTع الTعملي ،ومTا يTؤ ّTكTد ذلTك أ ّن االعTتداءات
عTلى اإلعTالمTيني فTي تTونTس تTع ّد بTاملTئات سTنويTا ،لTكننا فTي املTقابTل ال نTحصي أيّTة مTسائTالت أومTالحTقات قTانTونTية
ضّ T Tد م TTرت TTكبيها .وب TTال TTعكس ف TTفي ع TTدي TTد ال TTحاالت ت TTم ت TTلفيق ق TTضاي TTا وف TTبرك TTة م TTلفات ضّ T Tد ال TTصحفيني ض TTحاي TTا
االعتداءات .والهدف هوترهيبهم وثنيهم عن تقديم شكاوى للقضاء أولألجهزة اإلدارية املختصة.
يTTعانTTي الTTصحفيون كTTذلTTك مTTن حTTمالت التحTTريTTض والتهTTديTTد مTTن قTTبل عTTديTTد الTTجهات واألطTTراف وذلTTك عTTلى خTTلفية
مTحتويTات إعTالمTية وآراء ينشTروهTا ،ومTع ذلTك ال يTحاسTب أولTئك املح ّTرضTون .املTعلوم أ ّن حTمالت التحTريTض تTكون
فTي عTديTد الTحاالت هTي السTبب فTي اسTتهداف الTصحفيني وآخTر حTمالت التحTريTض كTانTت تTصريTحات صTادرة
عTن شTخص قّ Tدم نTفسه أنّTه رجTل ديTن فTريTد الTباجTي قTال فTيها أن اإلعTالمTي هTيثم املTكي يTمارس "الحTرابTة" ،وهTي
Tبررا ليس ّ Tلطوا عTTليه "الTTعقاب الشTTرعTTي" لTTتلك الجTTريTTمة املTTزعTTومTTة.
TتطرفTTون وتTTكون مّ T
رسTTالTTة يTTمكن أن يTTلتقطها املّ T
وه TTذا خ TTطاب ي TTناق TTض م TTبادئ ح TTري TTة ال TTرأي وال TTفكر وال TTتعبير وال TTضمير ال TTتي ت TTضمنها دس TTتور  2014وك TTذل TTك
TؤسTTسات ال TTتي ت TTمنع تس TTليط ال TTعقوب TTات ال TTبدن TTية وتح TTمي ال TTحقّ ف TTي
امل TTواث TTيق ال TTدول TTية وم TTبادئ دول TTة ال TTقان TTون وامل T ّ T
الحياة وفي الحرمة الجسدية لألفراد.
اسTTتهدف الTTصحفيون كTTذلTTك بحTTمالت الTTتحقير والTTتشويTTه الTTذي يTTمكن أن يTTؤ ّدي إلTTى اسTTتهدافTTهم بTTاالعTTتداءات
ومع ذلك لم يقع تتبع املعتدين من قبل القضاء.
وقTد وصTل األمTر بTرجTل األعTمال املTدعTوشTفيق الج ّTرايTة الTى الTقول بTأنTه "اشTترى كTل الTصحفيني الTتونTسيني بTمالTه،
ولTTم يTTفلت مTTن عTTملية الشTTراء إالّ عTTدد قTTليل مTTنهم" .وتTTق ّدمTTت نTTقابTTة الTTصحفيني واملTTئات مTTن الTTصحفيني بTTشكاوى
أي إجراء قانوني ض ّده.
إلى القضاء حول هذه التصريحات لكن لم يقع اتّخاذ ّ
وكTTما تTTثبته تTTقاريTTر املTTرصTTد ،فTTإن االعTTتداءات واالنTTتهاكTTات ضّ Tد الTTصحفيني تTTتوزّع بTTني أعTTوان السTTلطة الTTعمومTTية
)أعوان أمن ،موظفني إداريني  (..ومواطنني عاديني وممثلني ألحزاب سياسية أونقابات.
وتTؤ ّ TكTد إحTصائTيات وحTدة الTرصTد أ ّن الTعدد األكTبر مTن االعTتداءات تسTتهدف الTصحفيني واملTراسTلني الTجهويTني
وذل TTك بس TTبب ت TTغطيتهم ل TTألح TTداث ف TTي م TTناط TTقهم ،وي TTكون داف TTع امل TTعتدي TTن االن TTتقام م TTن ال TTصحفيني وه TTوم TTحاول TTة
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TوجTهاتTهم خTالل تTغطيات مسTتقبلية .وفTي عTديTد الTحاالت يجTد املTراسTل الTجهوي نTفسه محTل غTضب
الTتأثTيرعTلى ت ّ T
ألي ط TTرف وق TTام ب TTعمله
م TTن الس TTلطات وم TTن امل TTواط TTنني وم TTمثلي األح TTزاب وال TTهيئات ،ال ل TTشيء ،إالّ ألن TTه ل TTم ينح TTز ّ
باملهنية املطلوبة.

 .1النظام القانوني لحماية الصحفيني
Tنص املTادة  19مTن اإلعTالن الTعاملTي لTحقوق اإلنTسان أنّTه "لTكل إنTسان الTحقّ فTي حTريTة الTرأي والTتعبير ،ويTشمل
ت ّ
هTTذا الTTحقّ حTTريTTته فTTي اعTTتناق اآلراء دون مTTضايTTقة  ."...وتTTنص املTTادة  31مTTن الTTدسTTتور الTTتونTTسي أ ّن "حTTر ّيTTة
Tضمن
الTرأي والTفكر والTتعبير واالعTالم والنشTر مTضمونTة وال يTجوز مTمارسTة رقTابTة مسTبقة عTلى هTذه الحTريTات" .وت ّ
امل TTرس TTوم  115ل TTسنة  2011امل TTؤرخ ف TTي  2ن TTوف TTمبر  2011امل TTتع ّلق بح TTريّ TTة ال TTصحاف TTة وال TTطباع TTة والنش TTر أح TTكام TTا
أي اعتداءات وانتهاكات.
عديدة تتع ّلق بحماية الصحفيني ومصادر ومعلوماتهم من ّ

Tنص ال TTفصل األول م TTن امل TTرس TTوم  115أن "ال TTحق ف TTي ح TTري TTة ال TTتعبير م TTضمون وف TTقا ل TTبنود العه TTد ال TTدول TTي
ك TTما ي ّ T
ال TTخاص ب TTال TTحقوق امل TTدن TTية وال TTسياس TTية وب TTقية امل TTواث TTيق ذات ال TTعالق TTة  "...وي TTنص ال TTفصل  11م TTن امل TTرس TTوم أن TTه،
"ت TTكون م TTصادر ال TTصحفي ع TTند ق TTيام TTه ب TTمهام TTه وم TTصادر ك TTل األش TTخاص ال TTذي TTن ي TTساه TTمون ف TTي إع TTداد امل TTادة
اإلعTTالمTTية محTTمية ..ال يTTجوز تTTعريTTض الTTصحفي ألي ضTTغط مTTن جTTانTTب أي سTTلطة ."...ويTTنص الTTفصل  12أنTTه،
"ال ي TTجوز أن ي TTكون ال TTرأي ال TTذي ي TTصدر ع TTن ال TTصحفي أوامل TTعلوم TTات ال TTتي ينش TTره TTا س TTببا ل TTلمساس ب TTكرام TTته
Tنص الTفصل  13مTن نTفس املTرسTوم أنTه" ،ال يTجوز مTساءلTة أي
أولTالعTتداء عTلى حTرمTته الجسTديTة أواملTعنويّTة" .وي ّ
صTTحفي عTTلى رأي أوأفTTكار أومTTعلومTTات ينشTTرهTTا طTTبقا ألعTTراف وأخTTالقTTيات املTTهنة ."...وجTTاء بTTالTTفصل  14أنTTه،
"يTTعاقTTب كTTل مTTن يTTخالTTف الTTفصول  11و 12و 13مTTن هTTذا املTTرسTTوم وكTTل مTTن أهTTان صTTحفيا أوتTTع ّدى عTTليه بTTالTTقول
أواإلشTارة أوالTفعل أوالتهTديTد حTال مTباشTرتTه لTعمله بTعقوبTة االعTتداء عTلى شTبه املTوظTف الTعمومTي املTقررة بTالTفصل
 125من املجلة الجزائية”.

وتTTؤ ّكTTد الTTنصوص والتشTTريTTعات عTTلى أ ّن الTTصحفي يTTتمتّع بحTTمايTTة قTTانTTونTTية مTTحترمTTة سTTواء تTTع ّلق األمTTر بحTTرمTTته
الجسTTديTTة أواملTTعنويTTة أوسTTريTTة مTTصادر مTTعلومTTاتTTه .وجTTاءت هTTذه الTTنصوص مTTباشTTرة بTTعد الTTثورة إلدراك واضTTعي
امل TTرس TTوم أه TTمية ت TTمتيع اإلع TTالم TTيني ب TTالح TTماي TTة م TTن االن TTتهاك TTات واالع TTتداءات ال TTتي ي TTمكن أن ت TTطال TTهم خ TTالل ف TTترة
االنTTتقال الTTسياسTTي لTTلبالد ،وكTTذلTTك لTTضمان حTTريTTة الTTصحافTTة والنشTTر بTTعد عTTهود عTTرفTTت فTTيها الTTبالد االسTTتبداد
وتكميم األفواه.
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 .2إجراءات رفع الشكاوى والبحث بشأنها
طTTبقا لTTلفصل األ ّول مTTن مجTTلة اإلجTTراءات الجTTزائTTية فTTإ ّن كTّ Tل جTTريTTمة )عTTنف ،مTTنع مTTن الTTعمل ،احTTتجاز مTTعدات(...
تترتّب عنها دعوى عمومية وفي حال وقوع ضرر شخصي فإنّه يترتّب عن تلك الجريمة دعوى مدنية.
أي نTوع مTن أنTواع االعTتداءات الTذي يTش ّكل جTريTمة طTبق أحTكام الTقانTون الجTزائTي،
Tعرض الTصحفي إلTى ّ
وحTال ت ّ
فTإ ّن مTن حّ Tقه تTقديTم شTكوى الTى الTنيابTة الTعمومTية إ ّمTTا شTخصيا أوبTواسTطة مTحام .وفTي حTال الTت ّلبس بTالجTريTمة
فTTإ ّن أعTTوان الTTضابTTطة الTTعدلTTية يTTتو ّلTTون فTTتح بTTحث فTTي االعTTتداء وإعTTالم وكTTيل الجTTمهوريTTة فTTورا بTTما قTTامTTوا بTTه مTTن
أعمال )فتح محضر ،سماعات ،تلقى شهادات ،إجراء معاينات(...
وب TTعد ت TTقدي TTم ال TTشكوى  ،ت TTأذن ال TTنياب TTة ال TTعموم TTية ب TTفتح ب TTحث ل TTدى ال TTضاب TTطة ال TTعدل TTية م TTرج TTع ال TTنظر ال TTتراب TTي أي
املTTكان الTTذي حTTصل بTTه االعTTتداء .لTTك ّن اإلشTTكالTTية الTTكبرى أ ّن مجTTلة اإلجTTراءات الجTTزائTTية ال تTTضع آجTTاال إلتTTمام
األبTTحاث األولTTية ،وهTTومTTا يTTفتح الTTباب إلبTTقاء مTTلف االعTTتداءات عTTلى الTTصحفيني مTTفتوحTTا ألشهTTر وربTTما لTTسنوات
Tنص الTقوانTني عTلى "آجTال مTعقولTة" إلجTراء
وهTي ثTغرة تTؤ ّدي إلTى إفTالت الTفاعTلني مTن الTعقاب .ومTن املTفروض أن ت ّ
األبTحاث األولTية .ومTن نTاحTية أخTرى فTإ ّن مTرتTكب االعTتداء عTندمTا تTكون لTه صTفة عTون األمTن فTإن سTماعTه كمشTتبه
به تعترضه عديد العراقيل:
عTTندمTTا تTTكون هTTويTTة عTTون األمTTن غTTير مTTعروفTTة بTTالنسTTبة إلTTى الTTصحفي ،فTTإ ّن الTTباحTTث ال يTTبذل فTTي الTTعادة أي جهTTد
لTلمساعTدة عTلى مTعرفTته وربTما يTؤول األمTر إلTى إرجTاع املTلف إلTى الTنيابTة الTعمومTية دون سTماع الTفاعTل املTفترض،
ف TTتصدر ق TTرارا ب TTال TTحفظ امل TTؤق TTت ل TTعدم ال TTتوص TTل إل TTى تح TTدي TTد ه TTوي TTة امل TTعتدي .وإن ك TTان ق TTرار ال TTحفظ ي TTوص TTف بـ
"املؤقت" فإنه في الواقع يكون "نهائيا".
 فTي حTاالت يTكون املTعتدي مTعروفTا لTكن الTباحTث ال يجتهTد فTي تTوجTيه اسTتدعTاء إلTيه لTسماعTه ويTبقى املTلف فTياألدراج دون مTTآل إلTTى حTTني سTTقوط حTTقّ الTTتتبع بTTمرور الTTزمTTن )مTTدة الTTسقوط هTTي ثTTالث سTTنوات انTTطالقTTا مTTن
تاريخ آخر إجراء تتبع(.
Tتمسك ب TTإن TTكار االع TTتداء ع TTلى ال TTصحفي وال يجته TTد
 ف TTي ح TTاالت أخ TTرى ي TTت ّم س TTماع ال TTعون املش TTتكى ب TTه وي ّ Tالباحث في استدعاء شهود عيان سواء من زمالئه أومن رؤسائه في العمل.
Tتعرض
 ح TTتىّ ع TTندم TTا ي TTكون ل TTلصحفي ال TTضحية ش TTهود ف TTإن ب TTعضهم ي TTخاف م TTن اإلدالء ب TTشهادت TTه ألنّ TTه ق TTد ي ّ Tلالنتقام أولتلفيق قضية ضده ...الخ .ويؤ ّدي إحجام الشهود عن الشهادة إلى ضياع حق الشاكي.
 فTي بTعض األحTيان ،يTتراجTع بTعض الTصحفيني عTن تTتّبع املTعتديTن عTليهم ألسTباب عTديTدة مTنها خTوفTهم مTن أنتTتم مTقاطTعتهم مTن قTبل السTلط الTجهويTة ومTصادر الTخبر فTي جTهاتTهم مTما يTجعل عTملهم اإلعTالمTي مسTتقبال
ص TTعبا أومس TTتحيال .وي TTتط ّلب ه TTذا ال TTوض TTع إص TTالح م TTنظوم TTة ال TTبحث ف TTي ال TTشكاوى امل TTوج TTهة ضّ T Tد أع TTوان
السTTلطة الTTعمومTTية وذلTTك بTTأن يTTتو ّلTTى إجTTراءهTTا أعTTضاء الTTنيابTTة الTTعمومTTية رأسTTا أوإنTTشاء جTTهاز مسTTتقل لTTبحث
األمTTنيني ،تTTكون لTTه صTTالحTTيات الTTضابTTطة الTTعدلTTية ويTTحيل نTTتائTTج أعTTمالTTه إلTTى الTTنيابTTة الTTعمومTTية مTTباشTTرة .كTTما
ي TTتط ّلب ت TTعدي TTال ل TTلنصوص ال TTقان TTون TTية ف TTي اتّ TTجاه إل TTزام ال TTباح TTث وال TTنياب TTة ال TTعموم TTية ب TTمساع TTدة ض TTحاي TTا
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االعTتداءات األمTنية عTلى إعTداد وسTائTل اإلثTبات نTظرا الخTتالل الTتوازن الTقانTونTي واقTعيا بTني الTطرفTني .ولTيس
مTTن الTTصعب أن نسTTتنتج مTTن خTTالل الTTواقTTع الTTعملي أ ّن بTTاحTTث الTTبدايTTة ال يTTكون مTTحايTTدا وجTTديّTTا عTTندمTTا يTTكون
املتهم باالعتداء على صحفي عون أمن.

ومTTقارنTTة بTTالTTتجارب املTTقارنTTة فTTإ ّن الTTضحايTTا يشTTتكون دائTTما مTTن الTTتضامTTن بTTني بTTاحTTث الTTبدايTTة وأعTTوان األمTTن
املتورطني في اعتداءات أوانتهاكات.

 .3مبدأ مالئمة التتّبع أواإلرادة السياسية في التتّبع
يTTمكن أن نجTTد تTTفسيرا لTTظاهTTرة اإلفTTالت مTTن الTTعقاب واملTTتمثل فTTي مTTبدأ "مTTالءمTTة الTTتتبع املTTعمول بTTه فTTي الTTقانTTون
Tنص ال TTفصل  30م TTن مج TTلة اإلج TTراءات الج TTزائ TTية ع TTلى م TTنح وك TTيل الج TTمهوري TTة س TTلطة
اإلج TTرائ TTي ال TTتون TTسي" وي ّ T
تقديرية بخصوص مآل الشكاوى واإلعالمات التي يتل ّقاها أوالتي أحيلت إليه.
يTسمح نTظام املTالءمTة لTلنيابTة الTعمومTية بTاتTخاذ قTرار فTي عTدم إجTراء بTحث أوبTعدم االحTالTة إلTى الTقضاء إذا رأت
أ ّن املTTصلحة تTTقتضي ذلTTك .وتTTلك املTTصلحة يTTمكن أن تTTكون سTTياسTTية أواقTTتصاديTTة أواجTTتماعTTية ...إلTTخ .ويTTسمح
ال TTفصل  21م TTن مج TTلة االج TTراءات الج TTزائ TTية ل TTوزي TTر ال TTعدل ب TTأن ي TTق ّدم ل TTلنياب TTة ال TTعموم TTية "ت TTعليمات" ب TTخصوص
الTشكاوى واملTلفات الجTزائTية .واألكTيد أ ّن تTلك الTتعليمات تTكون مTطابTقة مTع تTوجّ Tهات الTحكومTة ورؤيTتها لTلسياسTة
الجزائية الواجب اتّباعها في بعض املجاالت.
ونTTظرا لTTلغياب شTTبه الTTتام ألي ت Tتّبعات قTTضائTTية ضTTد أعTTوان السTTلطة الTTعمومTTية الTTذيTTن يTTرتTTكبون انTTتهاكTTات ض Tدّ
الTصحفيني ،فTإنّTه يTمكن الTتأكTيد بTأ ّن السTلطة الTعمومTية والTنيابTة ال تTريTان "مTصلحة" فTي الTقيام بTذلTك إعTماال ملTبدأ
" مالءمة التتبعات".
ويTعكس اإلفTالت املTمنهج مTن الTعقاب مTوقTفا سTلبيا مTن قTبل السTلطة الTسياسTية تTجاه اإلعTالم والTصحفيني وعTدم
رغTTبة فTTي تTTطبيق املTTرسTTوم  115وتTTفعيل فTTصولTTه الTTتي تحTTمي الTTصحفيني .مTTا مTTن شTTأنTTه تTTواصTTل هTTذه الTTسياسTTة
ضّ T Tد اإلع TTالم وتس TTتهدف ه TTام TTش الح TTري TTات ال TTذي ت TTم ت TTحقيقه م TTنذ ال TTثورة إل TTى ال TTيوم ب TTتضحيات ال TTصحفيني
وجهدهم ،ما قد يعيد القطاع إلى النقطة الصفر.
يTTشعر الTTصحفيون الTTيوم أ ّن الTTنيابTTة الTTعمومTTية والسTTلط ال تTTقوم بTTما يTTلزم لحTTمايTTتهم وهTTومTTا يTTخالTTف الTTتزام الTTدولTTة
الوارد صلب املادة  31من الدستور وبخصوص ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير واالعالم والنشر.
يTTفاقTTم اإلفTTالت مTTن الTTعقاب الTTشعور بTTعدم الTTثقة فTTي أجهTTزة الTTدولTTة الTTقضائTTية والTTتنفيذيTTة تTTجاه االنTTتهاكTTات ض Tدّ
ال TTصحفيني .وي TTق ّوي ش TTوك TTة امل TTعادي TTن لح TTري TTة ال TTتعبير وال TTصحاف TTة ،ويخ TTلق م TTناخ TTا م TTشجعا ع TTلى ال TTتمادي ف TTي
االنTتهاكTات .يTتطلب هTذا الTوضTع احTترام السTلطات ألحTكام الTدسTتور واالتTفاقTيات الTدولTية الTتي صTادقTت عTليها
ت TTون TTس وال TTقوان TTني املح TTلية وع TTلى رأس TTها امل TTرس TTوم TTان  115و 116وإع TTالن إرادة س TTياس TTية واض TTحة ،م TTن خ TTالل
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Tتعرض لTها الTصحفيون،
الخTطاب الTسياسTي ألعTلى املTسؤولTني فTي الTدولTة ،بTأنّTه ال تTسامTح مTع االنTتهاكTات الTتي ي ّ
Tعمد ارتTكاب جTريTمة ضّ TدهTم بسTبب عTملهم أوبسTبب آرائTهم وأفTكارهTم ،ويTبدوالTنيابTة
وأنTه سTتتم مTحاسTبة ك ّTل مTن ت ّ
الTعمومTية مTقيدة بTاإلرادة الTسياسTية فTي هTذا املTلف .وقTد حTان الTوقTت للسTلطة التTخاذ مTوقTف واضTح إ ّمTا مTع حTريّTة
اإلعالم أوض ّدها.

 .4الجدل القانوني حول املرسوم 115
Tضمن امل TTرس TTوم  115ع TTدي TTد األح TTكام الح TTمائ TTية ال TTهام TTة ب TTالنس TTبة إل TTى ال TTصحفيني ع TTلى غ TTرار ح TTماي TTة امل TTصادر
تّ T
والTنفاذ إلTى املTعلومTة وتجTريTم االعTتداءات الTبدنTية واملTعنويTة الTتي تTطالTهم أثTناء أداء عTملهم .ومTنذ صTدور املTرسTوم
 115بTTتاريTTح  2/11/2011أثTTير جTTدل سTTياسTTي حTTول تTTطبيقه وكTTان ذلTTك بTTتأثTTير مTTن وزراء الTTعدل .وتTTم الTTترويTTج
إلTى أ ّن املTرسTوم ي ّ
Tتضمن عTديTد الTفصول املTتضاربTة وأ ّن صTياغTته الTقانTونTية ضTعيفة ...إلTخ .وكّ Tلفت الTوزارة حTينها
مجTموعTة مTن رجTال الTقانTون لTلترويTج لTذلTك واملTطالTبة بTإلTغائTه .ووجTد هTذا الجTدل الTسياسTي صTداه داخTل املTحاكTم
واألوساط القضائية وانقسمت اآلراء حول تطبيق املرسوم:
 ذهTب اتّTجاه قTضائTي أ ّن املTرسTوم غTير قTابTل لTلتطبيق ألنّTه لTم تTتّم املTصادقTة عTليه مTن قTبل املجTلس الTتأسTيسيTوجTه وزارة الTعدل لTكنّه يTتخفى وراء أسTباب إجTرائTية غTير صTحيحة قTانTونTيا .ومTن مTظاهTر
Tجاه يTناصTر ت ّ T
وهTوات ّ
اسTTتبعاد تTTطبيق املTTرسTTوم تTTطبيق املجTTلة الجTTزائTTية عTTلى وقTTائTTع تTTنظّمها نTTصوص خTTاصTTة مTTضمنة بTTاملTTرسTTوم
وكTذلTك اسTتبعاد إجTراءات الTدعTوى الTخاصTة فTي قTضايTا الTثلب .وتTبعا لTذلTك لTم يTت ّم تTفعيل الTنصوص الTحامTية
للصحفيني سواء في عالقة باملصادر أوبحرمتهم الجسدية واملعنوية.
 ذه TTب ات TTجاه ق TTضائ TTي ث TTان إل TTى ت TTطبيق أح TTكام امل TTرس TTوم واس TTتبعاد ج TTميع ال TTتحفّظات ال TTتي اس TTتند إل TTيهاTص قTانTونTي واجTب
أصTحاب االتّTجاه األ ّول ،مTعتبريTن أ ّن املTرسTوم يTصدر عTن سTلطة لTها حTقّ التشTريTع وأنّTه ن ّ
الTTتطبيق مTTن قTTبل املTTحاكTTم .ولTTم تTTطبّق أحTTكام املTTرسTTوم فTTي عTTالقTTة بTTإجTTراءات الTTدعTTوى الTTخاصTTة فTTي قTTضايTTا
Tنص عTليه املTرسTوم
الTثلب ،وقTضت املTحكام بTإبTطال إجTراءات الTدعTوى فTي حTاالت لTم يTحترم فTيها املّ TدعTي مTا ي ّ
من إجراءات في هذا الخصوص.
مTا يTمكن الTتأكTيد عTليه هTوأ ّن املTحاوالت الTسياسTية إلضTعاف املTرسTوم ودفTع الTقضاء إلTى عTدم اعTتماده أ ّدى إلTى
عTTدم تTTطبيق أحTTكامTTه الحTTمائTTية بTTالنسTTبة إلTTى الTTصحفيني وخTTاصTTة تTTلك املTTتعل ّقة بحTTمايTTة املTTصادر وبTTالحTTمايTTة مTTن
االعتداءات البدنية واملعنويات والتهديدات.
كTانTت غTايTة املسTتهدفTني لTلمرسTوم أن يTبقى الTصحفي مج ّTردا مTن ك ّTل حTمايTة م ّTما يسهTل مTعه إخTضاعTه ومTصادرة
ح TTري TTته .وتشه TTد ال TTتقاري TTر ال TTتي ت TTصدره TTا امل TTن ّ
ظمات غ TTير ال TTحكوم TTية واملس TTتقلة أ ّن م TTئات ال TTصحفيني ال TTتون TTسيني
Tعرض TTوا ط TTوال ال TTسنوات ال TTفارط TTة إل TTى ش Tتّى أن TTواع االن TTتهاك TTات وم TTع ذل TTك ال تح Tّ Tرك الس TTلطات ال TTسياس TTية وال
تّ T
الTTقضائTTية سTTاكTTنا ،كTTما يTTمكن الTTقول أ ّن املTTناخ الTTسياسTTي املTTعادي للحTTري Tاّت الTTصحفية واإلعTTالمTTية يTTبقى أحTTد
األسباب التي تجعل من اإلفالت من العقاب آفة مستمرة إلى اليوم.
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الخوف من تقديم الشكاوى
ي TTتر ّدد ال TTعدي TTد م TTن ال TTصحفيني ق TTبل ت TTقدي TTم ش TTكوى إل TTى ال TTنياب TTة ال TTعموم TTية أوإع TTالم الش TTرط TTة ب TTاالع TTتداءات ال TTتي
تTطالTهم وخTاصTة فTي املTناطTق الTداخTلية لTلبالد ،وتTعود أسTباب هTذا الTتر ّدد أواالمTتناع الTتام عTن تTقديTم الTشكاوى
إلى عوامل مختلفة:
 الTTشعور الTTعام الTTسائTTد فTTي األوسTTاط الTTصحفية بTTأنّTTه ال جTTدوى مTTن تTTقديTTم تTTلك الTTشكاوى نTTظرا لTTعدم وجTTودتتبّعات أوتحقيقات جدية بعد ذلك ض ّد املعتدين وخاصة رجال األمن.
 الTخوف مTن تTلفيق قTضايTا ضّ TدهTم تTحت عTنوان هTضم جTانTب مTوظTف عTمومTي أواالعTتداء عTليه بTالTعنف أوغTيرذلك من التهم الجاهزة.
 ال TTخشية م TTن أن ت TTؤ ّدى ال TTشكاي TTات امل TTق ّدم TTة ضّ T Tد أع TTوان األم TTن وامل TTوظّ TTفني ال TTعموم TTيني أوس TTائ TTر امل TTسؤول TTنيالTTسياسTTيني إلTTى حTTرمTTان مTTق ّدم الTTشكوى مTTن الTTنفاذ إلTTى املTTعلومTTات والTTحصول عTTلى األخTTبار مTTن مTTصادرهTTا
في الوقت املناسب وخاصة في الجهات الداخلية للبالد.
TؤسTTسات تحTTمى الTTصحفي ضّ Tد التهTTديTTدات فTTي
 لTTلشعور بTTانTTعدام الحTTمايTTة وغTTياب أي نTTصوص قTTانTTونTTية أومT ّ Tتوجه إلى القضاء.
حال ّ
إ ّن ج TTميع ه TTذه ال TTدواف TTع وغ TTيره TTا ح TTقيقية وال ي TTمكن ت TTجاه TTلها وه TTي ت TTؤ ّدي إل TTى إف TTالت امل TTنتهكني م TTن ال TTعقاب ألنّ
امل TTنظوم TTة امل TTوج TTودة غ TTير ف TTعال TTة وغ TTير مج TTدي TTة ،ل TTكن ي TTبقى ت TTقدي TTم ال TTشكاوى وال TTضغط م TTن أج TTل ال TTتحقيق ال TTفعال
والس TTري TTع ب TTشأن TTها أم TTرا م TTطلوب TTا وواج TTبا أل ّن امل TTحاس TTبة وامل TTساءل TTة ه TTي ال TTطري TTق األج TTدى للح ّ Tد م TTن اإلف TTالت م TTن
الTTعقاب ،وبTTالTTتالTTي الحّ Tد مTTن االعTTتداءات واالنTTتهاكTTات ضّ Tد الTTصحفيني أثTTناء أداء عTTملهم .وتشهTTد االحTTصائTTيات
أ ّن الحاالت التي لجأ فيها الصحفيون إلى القضاء للتظلم ض ّد املنتهكني محدودة.
وفTي حTاالت يTتع ّلل املTسؤولTون الTسياسTيون والTحكومTيون عTند الحTديTث مTعهم حTول االعTتداءات ضّ Tد الTصحفيني
بعدم تسجيل شكاوى في املوضوع وهواألمر الذي يضعف حجة الهياكل املدافعة عنهم.
وتTحاول الTعديTد مTن الTهياكTل املTدافTعة عTن الTصحفيني وعTن حTريTة اإلعTالم ومTنها الTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني تTقديTم
بTرامTج لTلمساعTدة الTقانTونTية لTلصحفيني ضTحايTا االعTتداءات مTن خTالل تTقديTم االسTتشارات والTتوجTيه فTي تTقديTم
الشكاوى وتشجيعهم على ذلك وهي برامج يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في املستقبل.
ويTTمكن لTTهياكTTل املTTساعTTدة أن تTTلعب دورا هTTامTTا فTTي مTTجال مTTساعTTدة الTTصحفيني الTTضحايTTا لTTتقديTTم شTTكاوى إلTTى
الTقضاء ومTتابTعتها والTضغط مTن أجTل الTتحقيق فTيها وإحTالTة املTنتهكني أمTام املTحاكTم .كTما أ ّن لهTذه الTهياكTل دورا
ف TTي م TTجال ت TTوث TTيق ت TTلك ال TTشكاوى وإع TTداد االح TTصائ TTيات ب TTشأن TTها وإص TTدار ال TTبالغ TTات وال TTتقاري TTر ح TTتى ت TTكون
الس TTلطات وال TTرأي ال TTعام ع TTلى دراي TTة ب TTاألم TTر ،وم TTن ش TTأن ه TTذا ال TTعمل أ ّن ي TTش ّكل ن TTوع TTا م TTن ال TTضغط ض ّ Tد ظ TTاه TTرة
اإلفTالت مTن الTعقاب .كTما أ ّن هTذه الTهياكTل مTعنية كTذلTك بحTمايTة الTصحفيني املTب ّلغني عTن االنTتهاكTات ومTنع أعTمال
االنتقام والتهديد ض ّدهم بواسطة برامج خاصة تن ّفذ بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
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وتTTؤ ّدي بTTرامTTج تTTدريTTب الTTقضاة وتTTوعTTيتهم بTTموضTTوع اإلفTTالت مTTن الTTعقاب دورا هTTامTTا حTTتىّ يTTقومTTوا بTTواجTTبهم فTTي
حTمايTة الTصحفيني وزجTر االعTتداءات الTواقTعة عTليهم ،حTتى إن كTانTت السTلطات الTحكومTية تTتجاهTل األمTر .ونTفس
TتوجTTه إلTTى الTTجهات األمTTنية املTTك ّلفة بTTالTTبحث فTTي قTTضايTTا االعTTتداءات عTTلى الTTصحفيني
الTTجهات يTTمكن كTTذلTTك أن تTّ T
Tمس مTTن مTTصداقTTيتها ،وإضTTعاف الTTدور املTTوكTTول إلTTيها بTTموجTTب الTTقوانTTني.
وإقTTناعTTهم بTTأ ّن عTTدم جTTديTTة األبTTحاث يّ T
وتTبقى تTوعTية الTصحفيني بTواجTب الTتش ّكي ومTتابTعة شTكايTاتTهم مTع هTياكTلهم املTهنية مTن أهّ Tم الTعوامTل والخTطوات
للتص ّدي آلفة االنتهاكات واإلفالت من العقاب.
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ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
مقدمة:
تTTعتبر حTTاالت املTTنع مTTن الTTعمل مTTن قTTبل الTTهياكTTل الTTرسTTمية واإلدارات الTTعمومTTية والTTهيئات الTTوطTTنية وغTTيرهTTا اعTTتداء
ع TTلى ح TTق ال TTنفاذ إل TTى امل TTعلوم TTة ،وه TTي إح TTدى ال TTرك TTائ TTز ال TTتي ي TTقاس ب TTها م TTدى ت TTقيد ال TTدول ب TTضمان ه TTذا ال TTحق
بTTالنسTTبة إلTTى صTTحفييها ومTTن خTTلفهم املTTواطTTنني .كTTما تTTصنف الTTرقTTابTTة الTTتي تTTمارسTTها بTTعض الTTهياكTTل فTTي خTTانTTة
الTتمييز بTني وسTيلة إعTالمTية وأخTرى ،والTذي يخTرق مTبدأ املTساواة فTي الTحق فTي الTحصول عTلى املTعلومTة بTني كTافTة
وسTائTل االعTالم .وتTواتTرت حTاالت املTنع مTن الTعمل مTن قTبل أعTوان األمTن خTالل مTباريTات كTرة الTقدم أوخTالل تTغطية
االح TTتجاج TTات ال TTشعبية ف TTي م TTناط TTق ك TTالج TTم م TTثال ،ي TTضاف إل TTيها م TTنع ه TTيئة ال TTحقيقة وال TTكرام TTة ل TTلصحفي ول TTيد
ال TTجبيلي م TTن ح TTضور ن TTدوة ص TTحفية ع TTقدت TTها ،إل TTى ج TTان TTب اإلج TTراء اإلداري ال TTذي اتخ TTذه املس TTتشار اإلع TTالم TTي
لوزارة التعليم العالي في حق ثالثة صحفيني بإصدار مذكرة داخلية.
وتTشمل حTاالت املTنع مTن الTعمل كTل الTتدابTير الTتي تTقوم بTها بTعض الTهياكTل الTعمومTية كTالTوزارات والTواليTات وغTيرهTا
ع TTبر اص TTدار م TTناش TTير وم TTذك TTرات داخ TTلية ت TTقصي أس TTماء ب TTعينها م TTن ال TTحصول ع TTلى ال TTتصري TTحات وال TTحوارات
الصحفية.
فTTي بTTدايTTة شهTTر مTTارس  2017أصTTدر املسTTتشار اإلعTTالمTTي لTTدى وزيTTر الTTتعليم الTTعالTTي مTTذكTTرة داخTTلية تTTقضي
ب TTتعليق ال TTتعام TTل م TTع ال TTصحفيني وق TTد ض TTمت ك TTال م TTن ال TTصحفي ب TTإذاع TTة "ال TTدي TTوان أف أم" مح TTمد ال TTيوس TTفي
والصحفية بـ"اذاعة الشباب" ألفة الوسالتي والصحفي بـ"اذاعة جوهرة أف أم" أشرف عبد السالم.
املTTؤسTTف فTTي املTTوضTTوع أن بTTعض هTTذه املTTمارسTTات يTTعتبرهTTا املTTكلفون بTTاإلعTTالم واالتTTصال نTTوعTTا مTTن اإلجTTراءات
املTTؤقTTتة الTTتي تنجTTر عTTن عTTدم رضTTى املTTسؤول عTTن الTTتغطية اإلعTTالمTTية ،وأنTTه إجTTراء طTTبيعي فTTي حTTاالت األخTTطاء
املTهنية والTتي يTعود تTقديTرهTا فTقط لTلهياكTل املTهنية فTي إطTار الTتعديTل )الTهيئة الTعليا املسTتقلة لTالتTصال الTسمعي
الTبصري حTالTيا( والTتعديTل الTذاتTي )مجTلس الTصحافTة الTذي هTوقTيد اإلنTجاز ضTمن مشTروع الTقانTون األسTاسTي
ال TTخاص ب TTال TTصحاف TTة( .وت TTعتبر ه TTذه امل TTمارس TTات خ TTرق TTا مل TTقتضيات ال TTفقرة األول TTى م TTن ال TTفصل  32م TTن ال TTدس TTتور
الTTتونTTسي الTTتي تTTنص عTTلى" :تTTضمن الTTدولTTة الTTحق فTTي اإلعTTالم والTTحق فTTي الTTنفاذ إلTTى املTTعلومTTة" ،كTTما تTTتناقTTض
مTع الTتزامTات تTونTس الTدولTية واملTرتTبطة بTالTنقطة الTثانTية مTن املTادة  19مTن اإلعTالن الTعاملTي لTحقوق االنTسان الTتي
تTنص عTلى" :لTكل شTخص حTق الTتمتع بحTريTة الTرأي والTتعبير ويTشمل هTذا الTحق حTريTته فTي اعTتناق اآلراء دون
مضايقة ،وفي التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين ،بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
ويTTخشى مTTن هTTذه املTTمارسTTة أن تTTكون تTTغليفا لTTتواصTTل الTTعمل بTTاملTTنشور عTTدد  4الTTذي تTTم إلTTغاء الTTعمل بTTه مTTن قTTبل
رئTTاسTTة الTTحكومTTة فTTي  27فTTيفري  2017إثTTر جTTلسة مTTع الTTهياكTTل املTTهنية )الTTنقابTTة الTTوطTTنية لTTلصحفيني الTTتونTTسيني
ونTقابTة اإلعTالم بTاالتTحاد الTعام الTتونTسي لTلشغل وجTمعية مTديTري الTصحف ونTقابTة مTديTري املTؤسTسات اإلعTالمTية(،
وتTTم اإلتTTفاق بTTعدهTTا عTTلى إعTTادة الTTنظر فTTي مTTدونTTة سTTلوك الTTعون الTTعمومTTي فTTي الTTفصل املTTتعلق بTTوسTTائTTل اإلعTTالم.
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وق TTد تح TTرك TTت ال TTهياك TTل امل TTهنية ف TTي س TTبيل إي TTقاف ال TTعمل به TTذا امل TTنشور بش TTتى ال TTطرق م TTن ذل TTك ال TTتلوي TTح ب TTوق TTفات
احتجاجية وجلسات تفاوض تواترت على مدى أكثر من شهر مع الهياكل الرسمية.

 -1أخذ ورد بني الهياكل املهنية والحكومة:
تTفاجTأت الTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني بTصدور املTنشور عTدد  4فTي جTانTفي  2017عTن رئTيس الTحكومTة
واملTTوجTTه الTTى الTTوزراء وكTTتاب الTTدولTTة ،والTTخاص بTTتنظيم عTTمل خTTاليTTا اإلعTTالم واالتTTصال الTTراجTTعة بTTالTTنظر لTTلوزارات
وامل TTؤس TTسات وامل TTنشآت .وي TTطال TTب امل TTنشور األع TTوان ب TTاالم TTتناع ع TTن "االدالء ب TTأي ت TTصري TTح أوم TTداخ TTلة وع TTن نش TTر
أوإفTTشاء مTTعلومTTة أووثTTائTTق رسTTمية عTTن طTTريTTق الTTصحافTTة أوغTTيرهTTا مTTن وسTTائTTل الTTعالTTم حTTول مTTواضTTيع تTTهم وظTTيفته
أوال TTهيكل ال TTعموم TTي ال TTذي ي TTعمل ف TTيه دون اإلذن املس TTبق وال TTصري TTح م TTن رئ TTيسه امل TTباش TTر أورئ TTيس ال TTهيكل ال TTذي
ينتمي اليه".
ه TTذا اإلج TTراء اإلداري ي TTصنف ض TTمن امل TTمارس TTات امل TTعرق TTلة ل TTلحق ف TTي ال TTحصول ع TTلى امل TTعلوم TTة وال TTنفاذ ال TTيها
ويTTتعارض مTTع أحTTكام الTTقانTTون األسTTاسTTي عTTدد  22لTTسنة  2016املTTتعلق بTTالTTنفاذ إلTTى املTTعلومTTة ومTTع الTTفصل 32
مTن الTدسTتور ومTع الTتزامTات تTونTس الTدولTية فTي ضTمان الTحق فTي "الTتماس األنTباء واألفTكار وتTلقيها ونTقلها إلTى
اآلخTTريTTن" .وقTTد طTTالTTبت الTTنقابTTة الTTوطTTنية لTTلصحفيني فTTي بTTيان لTTها بTTتاريTTخ  27جTTانTTفي  2017الTTحكومTTة بTTتوضTTيح
حول املسألة.
وأصTدرت الTحكومTة بTالغTا بTينت فTيه أن املTنشور جTاء لTيذكTر بTما تTضمنته مTدونTة سTلوك أخTالقTيات الTعون الTعمومTي
الTصادرة بTاألمTر  3040لTسنة  2014واملTتمثل فTي" :عTدم افTشاء مTعلومTات أووثTائTق رسTمية حTول مTواضTعي تTهم
وظ TTيفة ال TTعون ال TTعموم TTي ،دون إذن مس TTبق م TTن رئ TTيسه امل TTباش TTر" .م TTؤك TTدة ال TTتزام TTها ب TTضمان ح TTق ال TTنفاذ إل TTى
املعلومة.
عTTملية الشTTد والجTTذب دفTTعت الTTهياكTTل املTTهنية الTTي املTTطالTTبة بTTمراجTTعة األمTTر عTTدد  3040الTTخاص بTTمدونTTة سTTلوك
أخTالقTيات الTعون الTعمومTي وسTحب املTنشور عTدد  ،4ثTم وفTي مTرحTلة الحTقة الTتلويTح بTوقTفة احTتجاجTية بTدايTة شهTر
مارس  2017في حال تواصل العمل باملنشور.

 -2نحوتعديل األمر : 3040
تTTجاوبTTت الTTحكومTTة إيTTجابTTيا مTTع مTTطالTTب الTTهياكTTل املTTهنية وقTTررت مTTراجTTعة األمTTر  3040ومTTثلت الTTنقابTTة الTTوطTTنية
لTلصحفيني الTتونTسيني قTوة اقTتراح فTي مTسار الTتعديTل ،حTيث قTامTت بTتقديTم مTقترحTاتTها بTعد اتTصالTها بTطلب مTن
رئاسة الحكومة في الغرض في  7مارس .2016
وت TTتمثل م TTقترح TTات ال TTنقاب TTة ب TTخصوص ت TTنقيح األم TTر ع TTدد  3040ل TTسنة  2014امل TTؤرخ ف TTي  03أك TTتوب TTر 2014
واملتعلق باملصادقة على مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي:
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★ على مستوى اإلحاالت يتعني اإلشارة إلى :
• املTTرسTTوم عTTدد  41لTTسنة  2011املTTؤرخ فTTي  26مTTاي  2011واملTTتعلق بTTالTTنفاذ الTTى الTTوثTTائTTق اإلداريTTة لTTلهياكTTل
الTTعمومTTية ،تTTم تTTنقيحه بTTاملTTرسTTوم عTTدد  54لTTسنة  2011املTTؤرخ فTTي  11جTTوان ) 2011اليTTزال سTTاري املTTفعول
إلى حدود  29مارس (2017
• الTقانTون األسTاسTي عTدد  22لTسنة  2016املTؤرخ فTي  24مTارس  2016واملTتعلق بTالTنفاذ إلTى املTعلومTة الTذي
تTمت املTصادقTة عTليه )نشTر فTي الTرائTد الTرسTمي فTي  29مTارس  2016ويTدخTل حTيز الTنفاذ فTي غTضون سTنة
من تاريخ نشره بالرائد الرسمي(.
• املرسوم عدد  115لسنة  2011املتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
• املTTرسTTوم عTTدد  116لTTسنة  2011املTTتعلق بحTTريTTة االتTTصال الTTسمعي الTTبصري وبTTإحTTداث هTTيئة عTTليا مسTTتقلة
لالتصال السمعي والبصري.
• بTالTنظر ألن املTدونTة تTتطرق لTعالقTة الTعون الTعمومTي بTوسTائTل االعTالم وبTالTنظر ألن هTذيTن املTرسTومTني يTضمنان
الحق في النفاذ إلى املعلومة .
• الTقانTون الجTديTد الTذي تTمت املTصادقTة عTليه مTؤخTرا واملTتعلق بحTمايTة املTبلغني عTن الTفساد بTالTنظر إلTى عTالقTته
بالقيم التي تهدف املدونة إلى إرسائها.
★ على مستوى الديباجة:
يتعني التنصيص على املبادئ التي ينص عليها الدستور التونسي الجديد:
• حياد االدارة.
• الشفافية واملساءلة.
• ضمان الحق في اإلعالم والحق في النفاذ إلى املعلومة
وغ TTيره TTا م TTن امل TTبادئ ال TTتي ت TTكرس ال TTشفاف TTية وان TTفتاح اإلدارة ،ك TTأه TTم ال TTرك TTائ TTز ال TTتي ت TTنبني ع TTليها م TTدون TTة س TTلوك
العون العمومي.
★ على مستوى الباب األول :قيم العمل في القطاع العمومي:
يTتعني إضTافTة الTشفافTية كTأحTد الTقيم والTتي تTتحقق مTن خTالل إعTطاء مTعلومTات سTواء بTصفة تTلقائTية أوعTن طTريTق
طلب حول املهام واألنشطة والبرامج والخدمات التي يتم القيام بها.
★ على مستوى املحور الثاني :عالقة العون العمومي بوسائل االعالم

ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻌﻮﯾﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﺎط  1و 2و 3و 4ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
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 .1ال يTTمتنع الTTعون الTTعمومTTي عTTن اإلدالء بTTأي تTTصريTTح أومTTداخTTلة وعTTن نشTTر أوإفTTشاء مTTعلومTTات أووثTTائTTق رسTTمية
عTن طTريTق الTصحافTة أوغTيرهTا مTن وسTائTل اإلعTالم ،حTول مTواضTيع تTهم وظTيفته أوالTهيكل الTعمومTي الTذي يTعمل
به ،إال في حدود االستثناءات املقررة بمقتضى التشريع املنظم لحق النفاذ إلى املعلومة.
 .2طTTلب الTTعون الTTعمومTTي إلذن مسTTبق مTTن رئTTيسه املTTباشTTر أورئTTيس الTTهيكل الTTذي يTTنتمي إلTTيه ال يTTجب أن يTTعرقTTل
الحق في اإلعالم والحق في النفاذ إلى املعلومة ويجب أن يتم في حاالت الضرورة وفي أجال معقولة.
 .3ي TTمتنع ال TTعون ال TTعموم TTي ع TTن ع TTرق TTلة اإلف TTصاح ع TTن أي م TTعلوم TTات أووث TTائ TTق أوم TTعطيات ذات ص TTلة ب TTوظ TTيفته
أوبTالTهيكل الTعمومTي الTذي يTنتمى إلTيه مTشمولTة بTالنشTر الTتلقائTي طTبقا لTقانTون الTنفاذ إلTى املTعلومTة أويTسمح
بنشرها للعموم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
 .4ي TTمتنع ال TTعون ال TTعموم TTي ع TTن نش TTر م TTعلوم TTات م TTغال TTطة أوغ TTير ص TTحيحة ح TTول م TTواض TTيع ت TTهم وظ TTيفته أوال TTهيكل
العمومي الذي يعمل به.
وجTTاء مTTقترح الTTنقابTTة فTTي اتTTجاه تTTبسيط عTTمل الTTصحفيني وضTTمان وصTTولTTهم إلTTى املTTعلومTTة الTTحينية خTTالل تTTناولTTهم
ملTواضTيع آنTية بTعيدا عTن مTبدأ الTتحفظ ،كخTطوة نTحوتTطويTر عTملهم وتTركTيز مTبدأ الTنقد لTلسياسTات الTعامTة وكخTطوة
نحواإلصالح وتجنب التمييز في حق الصحفي في "الحصول على املعلومة" خالل عمله اليومي.
ويTمكن الTقول أن الTصيغة املTعدلTة الTتي اقTترحTتها الTنقابTة مTتالئTمة مTع الTدسTتور وروحTه التحTرريTة فTي عTالقTة بTحق
امل TTواط TTن ف TTي اإلع TTالم وف TTي ال TTنفاذ إل TTى امل TTعلوم TTة ال TTتي ت TTمسكها اإلدارة وال TTجهات ال TTرس TTمية ب TTما ال ي TTتعارض م TTع
جTوهTرهTا ومTع مTرتTكزات املTجتمع الTديTمقراطTي ،كTما يTتالءم مTع املTواثTيق الTدولTية الTتي صTادقTت عTليها تTونTس ومTنها
العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،وكذلك مع مختلف التشريعات املحلية املنظمة للمشهد اإلعالمي.

 -3تعثر في تطبيق مبدأ "النفاذ إلى املعلومة”:
بTقيت املTعلومTة اإلداريTة املTتوفTرة فTي الTوثTائTق اإلداريTة محTدودة رغTم دخTول قTانTون الTنفاذ إلTى املTعلومTة حTيز الTنفاذ
بTدايTة مTن  29مTارس  ، 2017فTالTحوامTل اإلعTالمTية لTإلدارات الTعمومTية ال تTتضمن أغTلب املTعطيات املTطلوبTة فTي
نص القانون.
يقر القانون األساسي عدد  22املتعلق بالنفاذ إلى املعلومة في فصله  6أنه:
ّ
Tحني وتTضع عTلى ذمTة الTعموم بTصفة دوريTة وفTي
Tتعني عTلى الTهياكTل الTخاضTعة ألحTكام هTذا الTقانTون أن تنشTر وت ّ
ي ّ
شكل قابل لالستعمال املعلومات التالية:
• السياسات والبرامج التي تهم العموم،
• قTائTمة مTفصلة فTي الخTدمTات الTتي يسTديTها لTلعموم والTشهادات الTتي يسّ Tلمها لTلمواطTنني والTوثTائTق الTضروريTة
للحصول عليها والشروط واآلجال واإلجراءات واألطراف واملراحل املتع ّلقة بإسدائها.

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

28

حالة حرية اإلعالم في تونس

مارس  - 2017أوت 2017

• النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية املنظّمة لنشاطه.
• امل TTهام امل TTوك TTول TTة إل TTيه وت TTنظيمه ال TTهيكلي وع TTنوان م TTقره ال TTرئ TTيسي وم TTقرات TTه ال TTفرع TTية وك TTيفية ال TTوص TTول إل TTيها
واالتصال بها وامليزانية املرصودة له مفصلة.
• املعلومات املتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه،
• قTTائTTمة اسTTمية فTTي املTTك ّلفني بTTالTTنفاذ إلTTى املTTعلومTTة ،تTTتضمن الTTبيانTTات املTTنصوص عTTليها بTTالTTفقرة األولTTى مTTن
الفصل  32من هذا القانون إضافة إلى عناوين بريدهم اإللكتروني املهني.
• قائمة الوثائق املتوفرة لديه إلكترونيا أوورقيا واملرتبطة بالخدمات التي يسديها واملوارد املرصودة لها.
• شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل.
• الصفقات العمومية املبرمجة واملصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها.
• تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير املهنية الدولية.
• االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضمام إليها أواملصادقة عليها.
• امل TTعلوم TTات اإلح TTصائ TTية واالق TTتصادي TTة واالج TTتماع TTية ب TTما ف TTي ذل TTك ن TTتائ TTج وت TTقاري TTر امل TTسوح TTات اإلح TTصائ TTية
التفصيلية طبق مقتضيات قانون اإلحصاء.
• ك TTل م TTعلوم TTة ت TTتعلق ب TTامل TTال TTية ال TTعموم TTية ب TTما ف TTي ذل TTك امل TTعطيات ال TTتفصيلية امل TTتعلقة ب TTامل TTيزان TTية ع TTلى املس TTتوى
امل TTرك TTزي وال TTجهوي واملح TTلي وامل TTعطيات امل TTتعلقة ب TTامل TTدي TTون TTية ال TTعموم TTية وال TTحساب TTات ال TTوط TTنية وك TTيفية ت TTوزي TTع
النفقات العمومية وأهم مؤشرات املالية العمومية.
• املعلومات املتوفرة لديه حول البرامج والخدمات االجتماعية.
وي TTراع TTي ال TTقان TTون اإلم TTكان TTيات امل TTتاح TTة ل TTلهياك TTل ال TTعموم TTية ل TTكنها ليس TTت م TTسأل TTة م TTطلقة ،إذ ي TTتعني نش TTر ه TTذه
مرة كل ثالثة أشهر وعند كل تغيير يطرأ عليها.
املعلومات على موقع "واب" وتحيينها على األقل ّ
أمTTا فTTيما يTTتعلق بTTتركTTيز هTTيئة الTTنفاذ إلTTى املTTعلومTTة فTTإن مجTTلس نTTواب الTTشعب لTTم يTTحسم بTTعد فTTي تTTركTTيبة الTTهيئة
وتTTواصTTل الTTلجنة املTTختصة فTTرز الTTترشTTحات فTTي الTTوقTTت الTTذي يTTنص فTTيه الTTفصل  61مTTن الTTقانTTون عTTلى" :تشTTرع
هTTذه الTTهيئة فTTي مTTمارسTTة نTTشاطTTها فTTي ظTTرف سTTنة عTTلى أقTTصى تTTقديTTر مTTن نشTTر قTTانTTون الTTنفاذ إلTTى املTTعلومTTة"،
)نشر في  29مارس  ،(2016ما يعني أن تأخر تركيزها سيؤخر انطالق عملها لفترات الحقة.
وت TTواص TTل امل TTحكمة اإلداري TTة ال TTنظر ف TTي ال TTقضاي TTا امل TTتع ّلقة ب TTال TTطعون ف TTي ق TTرارات رف TTض ال TTنفاذ إل TTى امل TTعلوم TTة
وامل TTنشورة ل TTدي TTها ق TTبل ش TTروع ال TTهيئة ف TTي م TTمارس TTة ن TTشاط TTها ،وذل TTك وف TTقا ل TTلقواع TTد واإلج TTراءات امل TTنصوص ع TTليها
بTأحTكام املTرسTوم عTدد  41لTسنة  2011املTؤرخ فTي  26مTاي  2011املTتعلق بTالTنفاذ إلTى الTوثTائTق اإلداريTة لTلهياكTل
العمومية ،كما تم تنقيحه وإتمامه باملرسوم عدد  54لسنة  2011املؤرخ في  11جوان .2011
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وقTد انتهTت لTجنة الTفرز فTي مجTلس نTواب الTشعب مTن تحTديTد الTقائTمة األولTية لTلمترشTحني وأحTالTتها عTلى الجTلسة
السري.
العامة الختيار مترشح عن كل خطة عن طريق التصويت
ّ
وقTد تTم فTي  18جTويTلية  2017انTتخاب أعTضاء هTيئة الTنفاذ الTي املTعلومTة مTن مTختلف األصTناف وسTيتم تTوزيTع
الخطط بني األعضاء داخل الهيئة كما يلي :
• عماد الحزقي صنف قاضي إداري رئيس
• عدنان األسود صنف قاضي عدلي نائب الرئيس
• منى الدهان صنف عضوباملجلس الوطني لإلحصاء عضو
• رقية الخماسي صنف محامي عضو
• رفيق بن عبد اهلل صنف صحفي عضو
• خالد السالمي صنف ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية عضو
• ه TTاج TTر ال TTطراب TTلسي ص TTنف م TTمثل ع TTن الج TTمعيات ال TTناش TTطة ف TTي امل TTجاالت ذات ال TTعالق TTة ب TTحق ال TTنفاذ إل TTى
املعلومة عضو
• ريم عبيدي صنف مختص في الوثائق اإلدارية عضو
ولم تنطلق هذه الهيئة في عملها إلى اليوم في انتظار توفير الظروف املالية واللوجستية ألداء مهامها.
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سفيان الشورابي ونذير القطاري
ويـــــــنـــــــــــهــــم؟
مقدمة:
ت TTرت TTبط أص TTعب أن TTواع ال TTتحقيق ب TTقضاي TTا االخ TTتطاف واالخ TTتفاء خ TTاص TTة ف TTي غ TTياب امل TTعلوم TTات ال TTدق TTيقة امل TTتعلقة
بTTالTTزمTTان واملTTكان وهTTويTTة املTTختطف والTTظروف الTTحافTTة بTTالTTفعل ،أوانTTتشار إشTTاعTTات حTTول املTTوضTTوع ،أوأن يTTق ّدم
املحتالون أنفسهم كوسطاء.
تTمر الTيوم أكTثر مTن سTنتني ونTصف عTلى اخTتطاف الTزمTيلني سTفيان الTشورابTي ونTذيTر الTقطاري فTي لTيبيا ،ومTازال
الTغموض يTلف عTملية اخTتفائTهما .وقTد شهTد مTلفهما عTدة تTقلبات ،مTن ذلTك تTواتTر الTشائTعات عTن مTقتلهما بTدايTة ثTم
الحTديTث عTن عTودتTهم فTي وقTت الحTق واسTتغالل املTلف مTن قTبل أحTد رجTال األعTمال بTمحاولTته الTتدخTل فTي مTسار
التحقيق في امللف.
وقTTد اخTTتل الTTتنسيق مTTع عTTائTTلتي املTTختطفني فTTي بTTعض املTTراحTTل بTTتدخTTل بTTعض األطTTراف لTTلتشويTTش عTTلى مTTسار
التح TTرك TTات ف TTي امل TTلف .وف TTي م TTثل ه TTذه ال TTقضاي TTا التح TTرك غ TTير الس TTليم ق TTد ي TTؤدي إل TTى ال TTفقدان ال TTنهائ TTي ألث TTر
املTختطفني ،كTما لTعبت املTؤسTسة املTشغلة "فTيرسTت تTي فTي" دورا محTدودا فTي عTالقTة بTاملTلف وتTوقTف تTعاونTها بTعد
أن طTTولTTبت بTTاملTTعطيات املTTتعلقة بTTاملTTعدات الTTتي يحTTملها فTTريTTقها الTTصحفي املTTختطف .كTTما بTTقي تTTدخTTل السTTلطة
التنفيذية مرتبط فقط بإعالن بعض قرارات التعاون مع منظمات املجتمع املدني لكنها لم تُف ّعل إلى اليوم.

مTنذ الTيوم األول النTطالق عTمل وحTدة رصTد االنTتهاكTات ضTد الTصحفيني وحTريTة الTصحافTة ،بTدأ الTعمل عTلى املTلف
الTخاص بTسفيان الTشورابTي ونTذيTر الTقطاري وقTد تTم مTد فTريTق الTعامTل بTكل املTعطيات املTتعلقة بTاملTلف اضTافTة إلTى
مج TTموع TTة م TTن ال TTلقاءات ال TTتي ق TTام ب TTها ط TTاق TTم ال TTعمل ف TTي ات TTجاه ال TTتحقيق ف TTيه .وت TTسعى ال TTنقاب TTة م TTن خ TTالل ه TTذا
ال TTتحقيق ال TTي ال TTتواص TTل ال TTدائ TTم م TTع ال TTوس TTطاء وال TTتنسيق م TTع ك TTل األط TTراف ف TTي ات TTجاه دف TTع م TTسار ال TTتقاض TTي
وكشف الحقيقة في امللف.

 -1مسار متقلب:
وق TTع اح TTتجاز س TTفيان ال TTشوراب TTي ون TTذي TTر ال TTقطاري ف TTي  4س TTبتمبر  2014م TTن ق TTبل مج TTموع TTة ح TTراس TTة امل TTنشآت
ال TTنفطية ال TTتي ت TTخضع لس TTلطة اب TTراه TTيم ج TTذران خ TTالل ق TTيام TTهما ب TTتحقيق ص TTحفي ح TTول اس TTتغالل امل TTقدرات
الTTنفطية الTTليبية لTTفائTTدة قTTناة "فTTيرسTTت تTTي فTTي" الTTتونTTسية .وقTTد تTTم الTTتحقيق مTTعهما ملTTدة ثTTالثTTة أيTTام ،فTTي الTTوقTTت
الTTذي سTTعت فTTيه الTTنقابTTة الTTوطTTنية لTTلصحفيني الTTتونTTسيني ونشTTطاء مTTن املTTجتمع املTTدنTTي بTTاملTTناطTTق الحTTدوديTTة وفTTي
ليبيا

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

31

حالة حرية اإلعالم في تونس

مارس  - 2017أوت 2017

إلTى إجTراء مTفاوضTات إلطTالق سTراحTهما ،بTعد أن وجهTت إلTيهما تTهمة "الTتصويTر دون رخTصة" .وتTم عTلى اثTرهTا
اطTTالق سTTراح الTTصحفيني فTTي  7سTTبتمبر  2014والTTسماح لTTهما بTTمواصTTلة عTTملهما لTTيوم واحTTد ثTTم مTTغادرة لTTيبيا
فTي اتTجاه تTونTس .وفُTقد الTصحفيان فTي  8سTبتمبر  2014فTي مTا يTعرف بـ"طTريTق املTائTتني" الTرابTطة بTني أجTدابTيا
وال TT Tبيضاء ،ح TT Tيث أف TT Tاد س TT Tائ TT Tق ال TT Tتاك TT Tسي ال TT Tذي ن TT Tقلهما خ TT Tالل ال TT Tتحقيق م TT Tعه أن مج TT Tموع TT Tة مس TT Tلحة ق TT Tام TT Tت
بTاخTتطافTهما .وقTد تTواتTرت مTساعTي املTجتمع املTدنTي لTلدفTع بTاملTلف فTي اتTجاه مTعرفTة الTحقيقة لTيكون يTوم  8جTانTفي
 2015أولTTى الTTصدمTTات الTTتي يTTعيشها الTTجسم الTTصحفي بTTعد إعTTالن قTTناة "فTTرانTTس  "24نTTقال عTTن مTTراسTTلها فTTي
بTنغازي أن تTنظيم "داعTش" االرهTابTي فTرع لTيبيا ،قTد نTفذ حTكم االعTدام فTي حTق الTصحفيان الTتونTسيان سTفيان
الTT TشورابTT Tي ونTT TذيTT Tر الTT Tقطاري .وقTT Tد نشTT Tر الTT Tتنظيم خTT Tبر االعTT Tدام فTT Tي جTT TانTT Tفي  2015مTT TدعTT TومTT Tا بTT Tصور لTT Tعملية
االختطاف والقتل.
هTذا الTخبر مTثل فTاجTعة فTي صTفوف الTصحفيني الTذيTن ضTمهم مTقر الTنقابTة مTساء  8جTانTفي  2015ونTفت الTنقابTة
الوطنية للصحفيني التونسيني الخبر بعد اتصاالتها مع الوسطاء في ليبيا.

وف TTي  29أف TTري TTل  2015خ TTرج املتح TTدث ب TTاس TTم وزارة ال TTعدل ال TTليبية ف TTي ال TTحكوم TTة امل TTؤق TTتة ع TTلى ش TTاش TTة ق TTناة
"الحTدث" الTليبية ،لTيقدم رسTالTة تTعزيTة إلTى "الTشعب الTتونTسي" بTعد مTقتل سTفيان ونTذيTر عTلى يTد تTنظيم "داعTش"
االرهTTابTTي ،بTTناء عTTلى اعTTترافTTات االرهTTابTTيني الTTذيTTن عTTملوا عTTلى تTTصفية خTTمسة صTTحفيني مTTصريTTني يTTعملون فTTي
قناة برقة الليبية.
وع TTلى خ TTلفية ه TTذا ال TTتصري TTح ال TTرس TTمي م TTن ال TTحكوم TTة ال TTليبية امل TTؤق TTتة ف TTتحت وزارة ال TTعدل ال TTتون TTسية ف TTي  4م TTاي
 2015تTTحقيقا لTTلتأكTTد مTTن مTTدى صTTحة األخTTبار املTTتعلقة بTTمصير الTTصحفيني .وسTTعت الTTى تTTوجTTيه انTTابTTة قTTضائTTية
دولTTية بTTالTTطرق الTTدبTTلومTTاسTTية إلTTى السTTلطات الTTقضائTTية الTTليبية املTTختصة ،وقTTد هTزّ هTTذا الTTخبر الTTجسم الTTصحفي
رغم قيام الهيكل النقابي بنفي عملية القتل.
وفTTي أكTTتوبTTر  2015تTTواتTTرت مTTعلومTTات حTTول عTTودة سTTفيان الTTشورابTTي ونTTذيTTر الTTقطاري إلTTى تTTونTTس وهTTومTTا نTTفته
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني ثم قامت الحكومة التونسية بنفي صحة الخبر.

 -2دور منظمات املجتمع املدني الوطنية والدولية:
م TTنذ ورود خ TTبر االح TTتجاز األول ل TTلصحفيني س TTفيان ال TTشوراب TTي ون TTذي TTر ال TTقطاري ،ان TTطلق ع TTمل ال TTنقاب TTة ال TTوط TTنية
لTلصحفيني الTتونTسيني عTلى املTلف والTتفاوض فTي اتTجاه اطTالق سTراحTهما .وبTعد أربTعة أيTام مTن الTتحقيق مTعهما
ت TTم دف TTع ال TTصحفيني ل TTإلم TTضاء ع TTلى م TTحضر ع TTدم ت TTعرض TTهما مل TTعام TTلة ق TTاس TTية أوألح TTد ض TTروب ال TTتعذي TTب م TTن ق TTبل
مج TTموع TTة اب TTراه TTيم ج TTذران .وف TTور اخ TTتطاف ال TTصحفيني ان TTطلق ب TTحث ال TTنقاب TTة ال TTوط TTنية ل TTلصحفيني ال TTتون TTسيني
وشركاءها في امللف.
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وفTTي  8سTTبتمبر  2014تTTم اعTTالم األطTTراف بTTاملTTعنية بTTالTTحادثTTة مTTن ذلTTك عTTائTTلة الTTصحفيني املTTختطفني والسTTلطات
ال TTرس TTمية ال TTتون TTسية م TTن أج TTل ع TTدم ال TTتفري TTط ف TTي أي ف TTرص TTة ت TTمكن م TTن إن TTقاذ س TTفيان ون TTذي TTر .ك TTما ع TTملت ال TTنقاب TTة
وشركاءها على التواصل مع األطراف املؤثرة في املشهد الليبي لإلسراع باملساعدة في امللف.
وفTي  24سTبتمبر  2014تTشكلت خTلية األزمTة بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني ملTتابTعة املTوضTوع ،ووجهTت
مTن خTاللTها رسTائTل الTى كTل األطTراف املTعنية وخTاصTة الTجهات الTرسTمية الTتونTسية لتحTمل مTسؤولTيتها كTامTلة فTي
حTمايTة مTواطTنني محتجTزيTن وهTما صTحفيان كTانTا فTي مTهمة مTهنية .كTما تTوجهTت إلTى السTلطات الTليبية لTلمساعTدة
ف TTي إي TTجاد ح TTل ف TTي أٌق TTرب وق TTت م TTمكن ،وح TTثها ع TTلى إي TTالء امل TTلف م TTا يس TTتحقه م TTن اه TTتمام ف TTي ب TTعدي TTه ال TTقان TTون TTي
واإلن TTسان TTي .وق TTد ع TTملت خ TTلية األزم TTة اث TTر ذل TTك وف TTي ك TTل م TTرح TTلة ع TTلى ال TTتصدي ل TTلشائ TTعات ال TTتي راف TTقت امل TTلف،
وواص TTلت ال TTعمل م TTن أج TTل خ TTلق ق TTوة ض TTغط ع TTلى الس TTلطات ال TTتون TTسية وال TTليبية ،ف TTي ات TTجاه ك TTشف ال TTحقيقة ع TTبر
ت TTكوي TTن ائ TTتالف م TTدي TTن ف TTي  17ج TTوان  2015ي TTتكون م TTن  13م TTنظمة مح TTلية ودول TTية ل TTتعزي TTز ال TTعمل ع TTلى امل TTلف.
وبTالTتوازي مTع هTذه املTجهودات ،انTتظمت عTدة تTظاهTرات واحTتجاجTات فTي مTختلف مTناطTق الجTمهوريTة لTلمطالTبة
بكشف حقيقة اختطاف سفيان الشورابي ونذير القطاري سواء بقيادة املنظمات أوعائلتا الصحفيني.

وتجTTدر االشTTارة إلTTى أن املTTنظمات الTTوطTTنية والTTدولTTية الTTعامTTلة عTTلى املTTلف قTTامTTت بعشTTرات التحTTركTTات الTTتضامTTنية
واالحTTتجاجTTية فTTي تTTونTTس وخTTارجTTها ،لTTلتعبئة ولTTلضغط عTTلى سTTلطات الTTبلديTTن )لTTيبيا وتTTونTTس( لتحسTTني الTTتعاطTTي
مع امللف.

 -3تفاعل محدود للسلطة التنفيذية:
سTعت الTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني مTنذ انTطالق عTملها عTلى املTلف فTي سTبتمبر  2014إلTى الTتواصTل
املس TTتمر م TTع الس TTلطات ال TTتون TTسية امل TTعنية وأجه TTزة ال TTدول TTة ف TTي ال TTغرض )رئ TTاس TTة الج TTمهوري TTة ورئ TTاس TTة ال TTحكوم TTة
ومجلس نواب الشعب ووزارات الخارجية والداخلية والعدل(.
وقTد أبTدى املTسؤولTون الTحكومTيون فTي جTويTلية  ،2015كTوزيTر الTداخTلية نTاجTم الTغرسTلي آنTذاك وكTمال الTجندوبTي
الTوزيTر املTكلف بTالTعالقTات مTع الTهيئات الTدسTتوريTة واملTجتمع املTدنTي ووزيTر الTعدل محTمد صTالTح بTن عTيسى ووزيTر
الTخارجTية الTطيب الTبكوش ،حTرصTهم عTلى وضTع كTل امTكانTات الTدولTة لTلعمل عTلى هTذا املTلف ،وخTاصTة مTا ارتTبط
بTسير الTتحقيق فTي الTقضية املTنشورة مTنذ جTانTفي  2015لTدى الTقضاء ،كTما عTبروا عTن اسTتجابTتهم لTطلب تTركTيز
خTلية تTنسيق مشTتركTة .ومTن مTنطلق هTذا املTبدأ تTقدمTت املTنظمة الTعامTلة عTلى املTلف فTي أوت  2015بTمقترح تTقني
يTTتعلق بTTالTTلجنة الTTوطTTنية املشTTتركTTة لTTكشف الTTحقيقة فTTي اخTTتفاء الTTصحفيني الTTتونTTسيني سTTفيان الTTشورابTTي ونTTذيTTر
القطاري ،يحصر تركيبتها في األطراف التالية:
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• ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.
• ممثل عن وزارة الداخلية.
• ممثل عن وزارة العدل.
• ممثل عن الوزير املكلف بالعالقات مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدني.
• ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
• ثالثة ممثلني عن التنسيقية املدنية من بينهم محام.
على أن تتوفر في األعضاء الشروط التالية:
يTTقع تTTعيني مTTمثل بTTشكل دائTTم ،تTTتوفّTTر فTTيه كTTل املTTهارات الTTضروريّTTة لTTلتعامTTل مTTع املTTلف ،أن تTTكون لTTه الTTصالحTTيات
الTتي تTسمح لTه بTاتTخاذ جTملة مTن االجTراءات والTتدابTير بTشكل تTشاركTي مTع بTقية الTفريTق ،أن تTكون لTه تجTربTة فTي
العمل الجماعي.

تTعمل "الTلجنة الTوطTنية لTكشف الTحقيقة فTي اخTتفاء الTصحفيني الTتونTسيني سTفيان الTشورابTي ونTذيTر الTقطاري"
عTTلى :جTTمع املTTعلومTTات وتحTTليلها واسTTتثمارهTTا ورفTTع تTTقاريTTرهTTا إلTTى هTTياكTTل الTTدولTTة فTTي مTTختلف الTTوزارات لTTإلعTTالم
واالستشارة واتخاذ القرارات املرتبطة باملسائل السيادية.
كما تعمل اللجنة على اإلحاطة بعائلتي الصحفيني املختطفني.
وقTد بTادر رئTيس مجTلس الTنواب بTتعيني الTنائTب رمTزي بTن فTرج عTضولTجنة الTحقوق والحTريTات والTعالقTات الTخارجTية
ممثال للمجلس في اللجنة.
هTT Tذه الTT Tلجنة الTT Tتي حTT Tظيت بTT TموافTT Tقة رئTT Tيس الجTT TمهوريTT Tة فTT Tي ديTT Tسمبر  ،2015بTT Tقيت رهTT Tينة قTT Tرار الTT Tتفعيل مTT Tن
الTحكومTات املTتتالTية )الTحبيب الTصيد ويTوسTف الTشاهTد( ولTم تTنطلق أشTغالTها إلTى الTيوم ،مTا يTعكس غTياب الTرغTبة
السياسية في تفعيل عمل الحكومة على امللف بالتعاون مع املجتمع املدني.
وق TTد شه TTد امل TTوق TTف ال TTرس TTمي م TTن ق TTبل وزراء ال TTشؤون ال TTخارج TTية )م TTنجي ال TTحام TTدي ،ال TTطيب ال TTبكوش ،خ TTميس
الTجهيناوي( تTضارب فTي الTتصريTحات حTول مTصير الTصحفيني اضTافTة إلTى واقTع املTماطTلة الTتي يTؤكTدهTا أهTل
نذير القطاري.
وكTTان وزيTTر الTTخارجTTية األسTTبق املTTنجي حTTامTTدي قTTد حTTمل الTTدولTTة والTTحكومTTة الTTليبية املTTسؤولTTية كTTامTTلة فTTي الTTحفاظ
عTTلى سTTالمTTة الTTشورابTTي والTTقطاري املTTختطفني فTTي لTTيبيا مTTنذ  .2014وتTTوقTTفت االجTTراءات املTTعلنة عTTند حTTدود هTTذا
امل TTوق TTف دون اح TTراز اي ت TTقدم ف TTي امل TTلف .ورغ TTم ال TTتزام ال TTطيب ال TTبكوش خ TTالل ف TTترة ت TTول TTيه وزارة ال TTخارج TTية ع TTلى
ت TTوف TTير أدل TTة دام TTغة ت TTقر ان س TTفيان ال TTشوراب TTي ون TTذي TTر ال TTقطاري ع TTلى ق TTيد ال TTحياة ،اال ان TTه ت TTحفظ ع TTلى ت TTقدي TTم
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ال TTتوض TTيحات ح TTول امل TTوض TTوع ف TTي ح TTوار ل TTه ف TTي  7دي TTسمبر  ،2015م TTؤك TTدا أن وس TTاط TTة ق TTام TTت ب TTها الس TTلطات
التونسية أكدت لها عدم صحة األنباء عن مقتلهما.
وفTي الTوقTت الTذي اتTسم فTيه مTوقTف الTبكوش بTالTتفاؤل مTوفTى  2015اال ان مTوقTف الTوزارة تTغير إبTان تTولTي خTميس
ال TTجهيناوي م TTسؤول TTيتها ،إذ رغ TTم ت TTعبيره ع TTلى أن امل TTلف ه TTوأول TTوي TTة ب TTال TTتنسيق م TTع وزارة ال TTداخ TTلية ،ف TTقد اك TTد ف TTي
م TTارس  2016أن TTه "ل TTألس TTف ل TTيس ل TTدي TTنا إل TTى ال TTيوم أي م TTعلوم TTات ث TTاب TTتة ي TTمكن ان نبش TTر ب TTها ون TTعلن ع TTنها بس TTبب
غ TTياب س TTلطة م TTرك TTزي TTة ف TTي ط TTراب TTلس" .وق TTال ال TTوزي TTر وق TTتها ان ال TTتحقيق ف TTيها م TTهمة مس TTتحيلة ف TTي ظ TTل ت TTضارب
املTTعطيات املTTعلقة بTTاملTTلف .وبTTذلTTك بTTقي مTTوقTTف الTTحكومTTات غTTير واضTTح مTTن مTTلف الTTصحفيني سTTفيان الTTشورابTTي
ونTTذيTTر الTTقطاري ،ومTTرتTTبط بTTاسTTتقرار األوضTTاع فTTي لTTيبيا .ورغTTم ان تTTونTTس قTTد اعTTترفTTت بTTحكومTTة السTTراج اال ان
مTوقTفها بTقي مTتذبTذبTا فTيما يTتعلق بTملف سTفيان ونTذيTر فTي ظTل الTتغييرات املTتواتTرة فTي مTوازيTن الTقوى فTي لTيبيا.
وق TTال ال TTجهيناوي ف TTي  27أك TTتوب TTر  2016ع TTلى ق TTناة "ف TTران TTس  "24أن "ل TTجنة ف TTي وزارة ال TTخارج TTية ت TTجتمع م TTع
وزارة الTTعدل ووزارة الTTخارجTTية لTTلنظر فTTي املTTعلومTTات حTTول الTTصحفيني وقTTد طTTلبنا مTTن املTTبعوث األمTTمي إلTTى لTTيبيا
"كبلر" التدخل في ملفهما وملف الدبلوماسي وليد الكسيكسي".

 -4أي دور ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ؟
ف TTي ظ TTل ت TTذب TTذب م TTوق TTف وزارة ال TTخارج TTية ،أج TTرت ت TTنسيقة امل TTجتمع امل TTدن TTي ل TTقاء م TTع رئ TTيس الج TTمهوري TTة ي TTوم 8
سTTبتمبر  ،2015والTTذي أعTTلن يTTوم  8سTTبتمبر مTTن كTTل سTTنة يTTومTTا وطTTنيا لحTTمايTTة الTTصحفيني اضTTافTTة الTTي مTTوافTTقته
ع TTلى اح TTداث ال TTلجنة امل TTقترح TTة ،وال TTتي ل TTم تُ َ Tف َّع ْل ب TTعد ج Tّ Tراء إش TTكال TTيات إج TTرائ TTية ت TTرت TTبط ب TTال TTحكوم TTة ب TTعد ان ع TTينت
منظمات املجتمع املدني ممثليها.
اذا وبTعد أكTثر مTن سTنتني ونTصف مTازال مTوقTف الTدبTلومTاسTية الTتونTسية غTير واضTح مTن املTلف ويTنقصه الTطابTع
الTعملي فTي اتTجاه الTضغط أكTثر فTي ظTل تTغير مTوازيTن الTقوى فTي لTيبيا .واملTطلوب الTيوم تTقديTم مTعطيات واضTحة
حTول املTلف وأن تTبني كTل األطTراف الTتي خTاضTت مTعها الTحكومTة الTنقاش مTا قTامTت بTه أمTام أعTضاء نTواب الTشعب
ضTTمن جTTلسات مTTغلقة ،وأن يTTتم االفTTصاح عTTن حTTصيلة الTTعمل الTTحكومTTي فTTي مTTلف سTTفيان ونTTذيTTر وأسTTباب تTTعثر
تTTركTTيز لTTجنة مشTTتركTTة ملTTتابTTعته .كTTما تTTرى األطTTراف املTTتدخTTلة فTTي املTTلف أن تTTونTTس لTTم تTTلعب دورهTTا االسTTتخباراتTTي
الضروري لحماية مواطنيها سفيان ونذير ولم تبذل جهودا في اتجاه كشف الحقيقة في امللف.

 -5ﻣﺴﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﻌﺜﺮ:
ان TTطلق ال TTبحث ال TTتحقيقي ف TTي م TTلف س TTفيان ال TTشوراب TTي ون TTذي TTر ال TTقطاري ف TTي  12ج TTان TTفي  2015ت TTحت ع TTنوان
"الTقبض عTلى شTخص واحTتجازه دون اذن قTانTونTي" وقTد سجTلت ضTد مTجهول عTلى اثTر شTكايTة تTقدم بTها رئTيس
هيئة الدفاع األستاذ سمير بن رجب.
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وبTTعد الTTسماعTTات الTTتي أجTTرتTTها حTTكومTTة طTTبرق ملجTTموعTTة مTTن االرهTTابTTيني مTTن بTTينهم مTTصريTTان ولTTيبيان فTTي قTTضية
مTTقتل خTTمسة صTTحفيني مTTن قTTناة بTTرقTTة الTTليبية اعTTترف أحTTد املTTتهمني )مTTصري( بTTأنTTه تTTمت تTTصفية سTTفيان ونTTذيTTر،
لتقدم اثر ذلك الحكومة الليبية تعازيها للشعب التونسي اثر اعترافات املتهمني.
وبTناء عTلى هTذا الTتصريTح الTرسTمي تحTركTت تTونTس فTي اتTجاه تTفعيل االتTفاقTية املشTتركTة بTينها وبTني لTيبيا واملTتعلقة
باألحكام وتسليم كل املشتبه بهم.
ويTTنص الTTفصل الTTسادس مTTن هTTذه االتTTفاقTTية الTTتي دخTTلت حTTيز الTTتنفيذ فTTي  09سTTبتمبر  ،1963عTTلى أ ّن "كTTل
دولTTة يTTمكنها أن تTTطلب مTTن األخTTرى أن تTTتولTTى عTTلى تTTرابTTها الTTوطTTني كTTل االجTTراءات الTTقضائTTية بTTخصوص قTTضية
جارية".
وحسTب الTفقرة الTثانTية مTن الTفصل الTسابTع ،فTإن السTلطة الTطالTبة تُTعلم بTتاريTخ ومTكان تTنفيذ االنTابTة الTعدلTية حTتى
ي TTتمكن ال TTطرف امل TTعني م TTن ال TTحضور ش TTخصيا أوب TTتكليف دول TTته م TTن ت TTراه م TTناس TTبا ل TTلحضور ،وه TTوم TTا س TTمح
لTلقاضTي الTتونTسي بTاسTتصدار انTابTة عTدلTية دولTية تTنقل عTلى اثTرهTا إلTى لTيبيا لTحضور جTلسات االسTتماع إلTى
Tحججت الTTحكومTTة الTTليبية املTTؤقTTتة
املTTتهمني فTTي مTTقتل سTTفيان الTTشورابTTي ونTTذيTTر الTTقطاري فTTي مTTاي  .2015وقTTد تّ T
بTTالTTوضTTع األمTTني فTTي مTTنطقة درنTTة املTTكان املTTفترض لTTتنفيذ عTTملية الTTتصفية ،فTTي ظTTل وجTTوده تTTحت سTTيطرة تTTنظيم
"داعش" االرهابي .وقد حضر قاضي التحقيق التونسي جلسة استماع للمتهم املصري ثم عاد الي تونس.
ولTTم يTTصطحب الTTقاضTTي الTTتونTTسي أي وثTTيقة أومTTحضر اسTTتماع لTTضمه لTTلملف! وقTTررت الTTنيابTTة الTTعمومTTية تTTوجTTيه
تTهمة الTقتل الTعمد مTع سTابTقية الTعمد لTكل مTن االرهTابTيني املTصريTني أحTمد عTبر الTرزاق ومحTمد رضTوان واالرهTابTي
ال TTليبي مح TTمد مح TTمود ع TTبد الح TTميد .وت TTرى ه TTيئة ال TTدف TTاع أن االس TTتماع TTات ال TTتي ح TTصلت ف TTي امل TTلف غ TTير ك TTاف TTية
حTتى اآلن ،خTصوصTا أن الTوضTع األمTني قTد تTغير وبسTطت حTكومTة الشTرق نTفوذهTا عTلى املTنطقة الTتي يTفترض
أنTTه تTTمت تTTصفية الTTصحفيني فTTيها وفTTق اعTTترافTTات االرهTTابTTيني .لTTذلTTك تTTرى هTTيئة الTTدفTTاع أنTTه مTTن الTTضروري الTTيوم
تفعيل تحرك القضاء التونسي في ملف سفيان ونذير.
املسّ Tلمني لTTها وذلTTك بTTعد ان تتسTTلم مTTلف األبTTحاث والTTتحقيقات
ويTTمكن للسTTلطات الTTتونTTسية مTTحاكTTمة كTTل املTTتهمني َ T
مTTن السTTلطات الTTليبية بTTالTTوسTTائTTل الTTدبTTلومTTاسTTية .وطTTبق الTTفصل  21مTTن االتTTفاقTTية الTTسالTTف ذكTTرهTTا ،يTTمكن لTTلدولTTة
التونسية محاكمة كل املتهمني غيابيا وطلب تسليم غير الليبيني منهم.
وتTرى هTيئة الTدفTاع خTالل لTقاء وحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية مTعها أن "السTلطات الTليبية لTم تTأخTذ املTلف
بجTديTة وأن الTقضاء الTليبي يTعانTي أزمTة حTالTيا وبTالTتالTي يTمكن االعTتماد عTلى اآللTية الTدولTية إلثTارة تTتبع فTي حTق
من يشتبه في قتلهم للصحفيني التونسيني نذير القطاري وسفيان الشورابي.
وتTسعى هTيئة الTدفTاع إلTى تTقديTم شTكوى لTدى الTلجنة الTخاصTة بTاالخTتفاء الTقصري وقTد تTوجهTت نTقابTة الTصحفيني
وشTركTاءهTا مTن مTنظمات املTجتمع املTدنTي كTالTهيئة الTوطTنية لTلمحامTيني واالتTحاد الTعام الTتونTسي لTلشغل ومTنظمة
األعTراف والTرابTطة الTتونTسية لTلدفTاع عTن حTقوق االنTسن يTوم  8سTبتمبر  2017بTرسTالTة إلTى األمTني الTعام لTألمTم
املتحدة تطالب بفتح تحقيق في ملف اختفاء سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.
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تـــــــــــد ّ
خل السلــــــــــــــــــطة في اإلعـــــــــــــــــــــالم :
محــــــاولة للتــــــوجيه
وسجTTلنا ارت TTفاع TTا ف TTي اع TTتداءات
ّT
الح TTظنا خ TTالل شه TTر أف TTري TTل  2017ت TTط ّور ن TTسق االع TTتداءات ع TTلى ال TTصحفيني،
TؤسTسات اإلعTالمTية عTلى الTصحفيني ،وهTومTا يTعتبر
املTسؤولTني الTحكومTيني وهTيئات تTنظيم الTتظاهTرات وإدارات امل ّT T
تTراجTعا بخTطوات إلTى الخTلف فTي مTسار الحTريTات خTالل شهTر أفTريTل عTبر مTنع الTصحفيني مTن الTعمل ومTمارسTة
رقTTابTTة مTTباشTTرة وغTTير مTTباشTTرة عTTليهم ،وتTTعكس مTTواقTTف سTTياسTTية وسTTعيا لTTلتحكم فTTي االعTTالم والTTتدخTTل فTTي عTTمل
مؤسساته في محاولة لفرض السيطرة عليه وتركيعه.
.I

السلطة التنفيذية تعود بقوة

سTTعت السTTلطة الTTتنفيذيTTة بTTدايTTة شهTTر أفTTريTTل إلTTى بسTTط سTTيطرتTTها عTTلى اإلعTTالم عTTبر الTTتفعيل املTTفاج© لTTقانTTون
الTTطوارئ وإيTTقاف نشTTر صTTحفية "الTTثورة نTTيوز" كTTما سTTعى بTTعض مTTسؤولTTيها إلTTى الTTتضييق عTTلى الTTتد ّفTTق الح Tرّ
للمعلومات عبر تد ّ
خالت غير مباشرة ومباشرة ملنع الوصول إليها.
وعTTاد قTTانTTون الTTطوارئ ليه ّ Tدد اإلعTTالم بTTعد أن لTTجأت إلTTيه السTTلطة الTTتنفيذيTTة فTTي خTTطوة اعTTتبرتTTها وحTTدة الTTرصTTد
Tؤش TTرا س TTلبيا ع TTلى ع TTدم ت TTقيّد الس TTلطة ال TTتنفيذي TTة
م TTحاول TTة ج TTدي TTدة ل TTتضييق ال TTخناق ع TTلى ح TTري TTة ال TTصحاف TTة وم T T ّ T
بTمقتضيات الTدسTتور وبTااللTتزمTات الTدولTية .فTفي  3أفTريTل اسTتعمل الTهادي املجTدوب وزيTر الTداخTلية صTالحTياتTه
الTتي يTخولTها لTه الTفصل  8مTن أمTر  28جTانTفي  1978ملTمارسTة رقTابTة عTلى الTصحافTة وعTلى املTنشورات وأصTدر
أم TTرا ب TTإي TTقاف نش TTر وت TTداول وت TTوزي TTع ج TTري TTدة ال TTثورة ن TTيوز م TTا ي TTعكس ت TTبنّي الس TTلطة مل TTبدأ ال TTتضييق ع TTلى ح TTري TTة
الTTتعبير .وهTTذه الخTTطوة خTTطيرة ج ّ Tدا ،ألنّTTها يTTمكن أن تTTفتح الTTباب لTTقرارات مTTماثTTلة أوأكTTثر خTTطورة ،ض ّ Tد مTTختلف
وسائل االعالم املكتوبة واإللكترونية واملسموعة واملرئية.
سجTTلت وحTTدة الTTرصTTد مTTحاولTTة السTTلطة الTTتنفيذيTTة الTTتد ّ
خTTل فTTي املTTحتويTTات اإلعTTالمTTية بTTطريTTقة مTTباشTTرة أوغTTير
كTTما ّ
TؤسTسة "قTناة حTنبعل" لTحجب بTرنTامTج "املTوعTد" ملTق ّدمTه نTاجTي الTزعTيري ،والTذي
مTباشTرة عTبر الTضغط عTلى إدارة م ّT T
يTق ّدمTه مTنتصف نTهار ك ّTل أحTد فTي مTحاولTة لTضرب خTصومTها الTسياسTيني ومTنع تTداول مTعلومTات حTول سTير الTعمل
Tعمد مTTفدي املسTTدي املسTTتشار اإلعTTالمTTي لTTرئTTيس
داخTTل مTTؤسTTسة رئTTاسTTة الجTTمهوريTTة .كTTما أنّTTه لTTم يTTكن مTTطمئنا تّ T
ال TTحكوم TTة م TTضاي TTقة ال TTصحفية روض TTة ال TTعالّق TTي خ TTالل زي TTارة رئ TTيس ال TTحكوم TTة مل TTدي TTنة الح TTمام TTات ح TTيث ع TTمد إل TTى
دفTTعها كTTر ّد فTTعل بTTعد إلTTقائTTها سTTؤاال عTTلى رئTTيس الTTحكومTTة حTTول تTTعديTTل وزاري مTTنتظر ،مTTعتبرا أ ّن املTTجال لTTيس
مفتوحا لطرح مثل ذلك السؤال.
TؤشTTر إلTTى وجTTود نTTية لTTوضTTع الTTيد عTTلى اإلعTTالم
كTّ Tل هTTذه املTTمارسTTات املTTباشTTرة والTTغير مTTباشTTرة للسTTلطة الTTتنفيذيTTة تT ّ T
وتطويعه لخدمة أجندات السلطة الحاكمة.
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 .IIاملصالح السياسية تتح ّكم في التغطيات االعالمية
نTظّمت تTونTس خTالل شهTر أفTريTل  2017تTظاهTرتTان مTهمتان كTان يTمكن أن تTكونTا مTناسTبة لTتقديTم نTموذج يTحتذى
عTTن الTTديTTمقراطTTية الTTناشTTئة ،لTTواحTTتكم املTTن ّ
ظمون ملTTبدأ املTTساواة بTTني وسTTائTTل االعTTالم وابTTتعدوا عTTن تTTوظTTيف اإلعTTالم
للمصالح السياسية لبعض البلدان واألطراف السياسية.
فTقد تّ Tم مTنع طTواقTم قTناتTي الحTرة وقTناة  218مTن تTغطية اجTتماع وزراء الTداخTلية الTعرب بTطريTقة تTن ّم عTن سTياسTة
تTمييزيTة مTن قTبل الTقائTمني عTلى الTتنظيم إزاء الTقناتTني فTي مTسعى لTتوجTيه الTتغطيات اإلعTالمTية بTما يخTدم األجTندا
الTرسTمية لTالجTتماع ويTمنع الجTمهور مTن مTقاربTات مTختلفة حTولTها .وقTد اسTتهدف املTوقTف أسTاسTا قTناة "الحTرة"
وتحTTديTTدا مTTراسTTلها تTTوفTTيق الTTعياشTTي فTTي مTTحاولTTة لTTتأديTTبه عTTلى خTTلفية مTTوقTTفه مTTن اجTTتماع وزارء الTTداخTTلية الTTعرب
املنعقد في مصر في مارس  2016والذي انتقد فيه اصدار االجتماع لقرارات تتعلق بمسائل خارجية.
TوجTTهات خ ّ T
ط قTTناتTTهم التحTTريTTري املTTحسوب عTTلى ش Tقّ
كTTما دفTTع صTTحفيوشTTبكة املTTسيرة اإلعTTالمTTية الTTيمنية ثTTمن تTّ T
Tيني عTبر إقTصائTهم خTالل املهTرجTان الTعربTي لTإلذاعTة والTتلفزيTون مTن خTالل تTعاضTد جTهود السTلطات الTيمنية
الTحوث ّ
الTTرسTTمية بTTدعTTم مTTن بTTعض الTTدول األخTTرى ومTTن بTTينها الTTسعوديTTة لTTفرض طTTرد الTTقناة مTTن فTTعالTTيات املهTTرجTTان .هTTذه
املTTمارسTTة الTTتي يTTتواجTTه فTTيها اإلعTTالمTTي مTTع الTTسياسTTي تTTعتبر تTTمييزا يTTضرب أهTTمية املهTTرجTTان بTTوصTTفه آلTTية دعTTم
لحرية اإلعالم والتعبير ويطعن في استقاللية الهيئة املديرة له.
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االعـــــــــــــــــــالم الجـــــــــــــــــــهوي واملحــــــــــــــــــــلي
محـــــــــاولة للتـــــرويض
الحTTظنا خTTالل شهTTر مTTاي  2017تTTط ّور نTTسق االعTTتداءات عTTلى الTTصحفيني الTTعامTTلني فTTي املTTؤسTTسات اإلعTTالمTTية
وسجTلنا ارتTفاعTا فTي االعTتداءات الTتي طTالTت الTصحفيني فTي مTختلف الTواليTات لTتصل إلTى 8
ّT
الTجهويTة واملحTلية،
TوسTTعت رق TTعة االن TTتهاك TTات ف TTي 6
إض TTاف TTة إل TTى  9اع TTتداءات ط TTال TTت ال TTصحفيني ف TTي والي TTات ت TTون TTس ال TTكبرى .ك TTما ت T ّ T
واليTTات وفTTي إطTTار انTTتهاكTTات تTTطال أفTTراد ال مجTTموعTTات تTTعكس مTTحاولTTة لTTلترويTTض مTTن قTTبل السTTلط الTTجهويTTة فTTي
مTحاولTة لهTرسTلة الTصحفيني .وقTد اتّخTذت هTذه املTحاوالت طTابTعا كTيديTا فTي ك ّTل مTن واليTتي تTوزر وزغTوان يTضاف
إلTيها االعTتداءات الTتي حTالTت دون وصTول الTصحفيني فTي هTذه الTواليTات إلTى املTعلومTة فTي خTطوة لTضرب صTحافTة
ال TTقرب داخ TTل ال TTوالي TTات ال TTداخ TTلية وس TTياس TTة ت TTعكس س TTوء ف TTهم ل TTلقوان TTني والتش TTري TTعات ال TTجاري ب TTها ال TTعمل ك TTما
يتواصل العمل بأحكام املنشور عدد  4رقم االعالن عن ايقاف العمل به.
 .1التتبع القانوني سالح يرفع في وجه الحرية
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﯾّﺔ أﺧﻄﺮ أﻧﻮاع اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ اﻟﻤﺎدة اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ،وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  10ﻣﺎي  2017ﻓﻲ ﺣ ّ
ﻖ ﺳﻼم ﻣﻠﯿﻚ ﻣﺪﯾﺮ إذاﻋﺔ "اﻟﺠﺮﯾﺪ أف أم وﺳﻠﻮى ﻣﻠﯿﻚ ﻣﺪﯾﺮة اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻧﺎﻗﻮس
ﺧﻄﺮ وھﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺮﻛﯿﻊ إﻋﻼم اﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮظﯿﻒ ّ
ﻣﻠﻒ ﻣﻠﻔﻖ ﻓﻲ ﯾﺪ ّل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﯿﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺿﯿﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ .وﻗﺪ ﻗﻀﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺴﺠﻦ ﺳﻼم ﻣﻠﯿﻚ  6أﺷﮭﺮ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻌﺎﺟﻞ وﺑﺴﺠﻦ ﺳﻠﻮى ﻣﻠﯿﻚ  6أﺷﮭﺮ ﻣﻊ
إﯾﻘﺎف اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ.

وقTد بTحثت وحTدة الTرصTد فTي شTبهة صTلة هTذا الTحكم بTموقTف االذاعTة املحTلية مTن واقTع واليTة تTوزر يTشملها عTملها
Tبني إثTر بTحثنا وحTضور جTلسة املTحاكTمة والجTلسات مTع مTحامTي الTدفTاع ومTن ّ
ظمات املTجتمع املTدنTي
االعTالمTي .وت ّ
وج TTمع ش TTهادات ال TTصحفيني ال TTطاب TTع ال TTكيدي له TTذه ال TTتهمة ع TTلى خ TTلفية ع TTمل ص TTحفي ،م TTا دع TTى ال TTى ض TTرورة
التحرك السريع من قبل النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني.
ّ
وقTد أظهTر الTصحفيون فTي واليTة تTوزر وقTبلي حTالTة مTن الTتضامTن د ّعTTمتها األصTوات الTداعTمة لTلملف فTي ك ّTل مTن
واليTات صTفاقTس وقTفصة والTقصريTن والTقيروان .وقTد كTان لحTملة  free_salam#صTدى عTلى املسTتوى الTوطTني
وتمت املحاكمة تحت مالحظة من من ّ
ظمات وطنية وإقليمية ودولية وأممية.
والدولي ّ
كTما كTان لTقطاع املTحامTاة الTسند األسTاسTي لTلصحفيني عTبر تTجنّد مTحامTوواليTة تTوزر الTذيTن أبTدوا اسTتماتTة فTي
الTدفTاع عTن املTلف وتTبيان الTبعد الTطابTع االنTتقامTي فTيه خTالل جTلسة مTرافTعات االسTتئناف لTتكون الTنتيجة إطTالق
سراح سالم مليك ونقض الحكم االبتدائي املرتبط بهضم جانب موظف عمومي بالقول.
أ ّم TTا ف TTي والي TTة زغ TTوان ف TTقد ان TTطلق ال TTعمل ع TTلى م TTلف ال TTتتّبع ال TTقان TTون TTي للمج ّ Tلة املح TTليّة "ال TTوم TTيض أخ TTبار زغ TTوان"
ع TTندم TTا نش TTرت خ TTبرا ع TTلى ص TTفحتها ال TTرس TTمية ،ورغ TTم م TTا ورد م TTن ت TTعدي TTل وت TTصوي TTب مل TTا نش TTر ف TTقد ت ّ Tم االس TTتماع
ملTTمث ّلها الTTقانTTونTTي حTTول مTTصادر مTTعلومTTاتTTه وسTTبب نشTTره لTTلخبر بTTتع ّلة "بTTحث اسTTترشTTادي" .وتTTنذر هTTذه الخTTطوة
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TؤسسTTته اإلعTTالمTTية
بTTمالحTTقة قTTضائTTية للمج ّ Tلة بTTعد أن أثTTبت مTTالTTكها شTTكري الTTصغير صTTحة الTTوضTTع الTTقانTTونTTي ملّ T
املحلية من إعالم باإلصدار وفق مقتضيات املرسوم  115منذ سنة.2011
Tتعرض إلTTيها الTTصحفيون فTTي مTTختلف
ويTTضاف لهTTذه املTTالحTTقات الTTقانTTونTTية عTTديTTد حTTاالت املTTنع واالعTTتداء الTTتي يّ T
واليات الجمهورية.
 . 2حضر املعلومة
ي TTعتبر ال TTخبر ال TTذي ي TTعمل ع TTليه امل TTراس TTل ال TTجهوي واملح TTلي ه TTوال TTنواة األول TTى ل TTنقل واق TTع ال TTجهات وم TTدى اح TTترام
ال TTدول TTة ل TTلحقوق االق TTتصادي TTة واالج TTتماع TTية مل TTواط TTنيها ،وي TTواج TTه ال TTصحفيون ي TTوم TTيا وف TTي ك Tّ Tل م TTناط TTق الج TTمهوري TTة
Tكررت حTTاالت املTTنع
مTTضايTTقات عTTلى خTTلفية مTTا يTTت ّم نشTTره فTTي وسTTائTTل إعTTالمTTهم الTTوطTTنية واملحTTلية والTTجهويTTة .وقTTد تّ T
من العمل خالل األشهر الثالث األخيرة ،كما تن ّوعت االعتداءات من احتجاز واعتداءات مادية ومعنوية.
هTذا الTواقTع الTقاسTي لTعمل الTصحفيني فTي الTجهات يTعكس غTياب وعTي اإلدارة الTتونTسية بTالTدور الTفاعTل لTإلعTالم
TؤشTTرا عTTلى غTTياب الTTوعTTي بTTأهTTمية عTTمل
مTTن أجTTل إصTTالح األوضTTاع .وقTTد مTثّلت اعTTتداءات املTTوظTTفني الTTعمومTTيني مT ّ T
الTTصحفيني وهTTومTTا رصTTدنTTاه فTTي كTّ Tل مTTن واليTTتي تTTطاويTTن والTTقيروان ومTTديTTنة الحTTمامTTات فTTي  3مTTناسTTبات خTTالل
شهر ماي.
وتTTنذر هTTذه املTTمارسTTات بTTتواصTTل الTTعمل بTTاملTTنشور عTTدد  4فTTعليا رغTTم إلTTغائTTه قTTانTTونTTيا مTTن جTTانTTب رئTTاسTTة الTTحكومTTة
وهTTومTTا يTTتناقTTض مTTع االلTTتزامTTات املTTترتTTبة عTTلى السTTلطات الTTجهويTTة واملحTTلية طTTبقا ملTTقتضيات الTTقانTTون األسTTاسTTي
عدد  22املتع ّلق بالنفاذ إلى املعلومة وعدم تفعيله هيكليا وتنظيميا.
TؤسTسات بTصحفييها وتTوفTيرهTا لTلضمانTات الTكافTية لTلتعريTف بTهم
ويTضاف إلTى هTذا غTياب االعTتراف مTن بTعض امل ّT T
وتTوفTير آلTيات الTعمل املTناسTبة لTهم واملTسانTدة الTقانTونTية والTعملية خTالل تTأديTتهم لTعملهم مTا يTجعل صTحافTة الTقرب
ت TTواج TTه أخ TTطار ك TTبيرة م TTن ق TTبل ك Tّ Tل األط TTراف ف TTي غ TTياب ال TTوع TTي ب TTدوره TTا ال TTفاع TTل ف TTي إص TTالح األوض TTاع وال TTقيام
برسالتها األساسية في إيصال صوت املواطنني للمسؤولني والرأي العام في مختلف مناطق الجمهورية
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حــــــــــــــــرب األنتـــــــرنــــــــــات
تهـــديدات وحمـــالت منظّــــمة تستـــــهدف الصحفيني
ت TTعتبر م TTواق TTع ال TTتواص TTل االج TTتماع TTي ف TTضاء م TTفتوح TTا إلب TTداء ال TTرأي وت TTقصي األخ TTبار ال TTقاب TTلة ل TTلبحث وال TTتدق TTيق
ويTTعتمدهTTا الTTصحفيون فTTي كTTافTTة أنTTحاء الTTعالTTم لTTلتواصTTل مTTع قTّ TرائTTهم ومTTتابTTعيهم .وقTTد كTTان هTTذا الTTفضاء خTTالل
شهTTر جTTوان مTTجاال السTTتهداف الTTصحفيني فTTي  5مTTناسTTبات .وتTTع ّددت هTTذه الTTعمليات وتجسTTدت فTTي اسTTتهداف
الس TTالم TTة الجس TTدي TTة وته TTدي TTدات ب TTال TTقتل ع TTلى خ TTلفية م TTحتوى إع TTالم TTي أوح TTمالت م TTن ّ
ظمة تس TTتهدف ال TTصفحات
TؤسTTسات اإلع TTالم TTية ع TTلى خ TTلفية أخ TTبار ت TTتع ّلق ب TTطرف س TTياس TTي "ح TTرك TTة ال TTنهضة" م TTن ق TTبل
ال TTرس TTمية ل TTبعض امل T ّ T
مستعملي األنترنات.

 .1حمالت منظّمة:
اسTTتهدفTTت حTTملتني صTTفحتي "آخTTر خTTبر أون اليTTن" و"أنTTباء تTTونTTس كTTابTTيتالTTيس" وذلTTك عTTبر تTTجنيد مجTTموعTTة مTTن
مسTتعملي األنTترانTت لTلتبليغ عTلى مTحتويTات إعTالمTية .وقTد اسTتهدفTت هTذه الTعمليات فTي كTل م ّTرة مTواضTيع تTتع ّلق
أسTTاسTTا بTTملفّات مTTرتTTبطة بTTالTTفساد املTTالTTي أوبحTTركTTة الTTنهضة ،مTTما مTTن شTTأنTTه أن يTTعزّز املTTخاوف مTTن إحTTتماالت

أواملقربني منها.
تصفية حسابات ضيّقة من قبل بعض النشطاء املوالني لها
ّ
وقTد اسTتهدفTت الحTملة صTفحة مTوقTع "أنTباء تTونTس كTابTيتالTيس" فTي مTناسTبتني األولTى فTي  12جTوان  2017بTعد
Tتورط فTي اغTتيال بTلعيد ح ّTر طTليق" .وفTي مTناسTبة ثTانTية إثTر نشTر املTوقTع
نشTر مTقال عTنوانTه "ابTن عTضوبTالTنهضة م ّ
مل TTقال ب TTعنوان "م TTا س Tّ Tر غ TTياب ح TTرك TTة ال TTنهضة ع TTن ص TTالة ال TTعيد؟" وف TTي ك Tّ Tل م Tّ Tرة أدت ح TTملة ال TTتبليغ إل TTى إي TTقاف
املشاركة على صفحة املؤسسة اإلعالمية على "الفيسبوك" مل ّدة أسبوع كامل.
ك TTما اس TTتهدف TTت الح TTملة ف TTي  27ج TTوان ال TTصحفة ال TTرس TTمية مل TTوق TTع "آخ TTر خ TTبر أون الي TTن" إث TTر نش TTر م TTقال ب TTعنوان
"الخTطّة الTكامTلة لحTركTة الTنهضة إلنTقاذ شTفيق جTرايTة" ،وقTد تّ Tم إخTفاء الTخبر بTعد نTصف سTاعTة إثTر حTملة الTتبليغ
من قبل مستعملي األنترانت .وأبلغت إدارة "الفيسبوك" أ ّن الصفحة ممنوعة من النشر مل ّدة أسبوع.
وي TTؤ ّTك TTد مح TTمد امل TTسقطي أح TTد خ TTبراء م TTنظّمة "ف TTرن TTت الي TTن دي TTفندر" ال TTتي ت TTعمل ع TTلى ت TTأم TTني الح TTماي TTة ال TTرق TTمية
لTTلمدافTTعني عTTن حTTقوق االنTTسان" :اإلجTTراء الTTذي اتّخTTذتTTه إدارة "فيسTTبوك" هTTوإجTTراء عTTادي نTTتيجة حTTمالت تTTبليغ
TؤسTTسات اإلع TTالم TTية ع TTلى نش TTره TTا ع TTلى ص TTفحات TTها ال TTرس TTمية".
واس TTعة ط TTال TTت ب TTعض امل TTحتوي TTات ال TTتي ع TTملت امل T ّ T
وبTذلTك تظهTر عTلى شTاشTة املTوقTع فTي ك ّTل مTحاولTة لTلمشاركTة عTلى "فيسTبوك" رسTالTة تTعلم املTسؤول عTلى املTوقTع بTأنّTه
ممنوع من النشر مل ّدة معيّنة.
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 .2تهديدات عبر التواصل االجتماعي:
ت TTقاس ج TTديّ TTة الته TTدي TTدات ال TTتي ت TTطال ال TTصحفيني ع TTبر م TTوق TTع ال TTتواص TTل االج TTتماع TTي ب TTتوات TTره TTا وم TTدى إص TTرار
Tقر بTT Tنية اسTT Tتهداف حTT Tياة الTT Tصحفي أوسTT TالمTT Tته
الTT TقائTT Tمني بTT Tها عTT Tلى الTT Tتنفيذ ،يTT Tضاف إلTT Tيها املTT Tحتوى الTT Tذي يّ T T
الجسTديTة .وقTد تTل ّقت الTصحفية سTناء املTاجTري فTيديTواسTتعمل فTيه املهّ Tدد مTصطلحات كـ "الTقتل مTن الTوريTد الTي
ال TTوري TTد" وغ TTيره TTا م TTن امل TTصطلحات املخ ّ Tلة ب TTاألخ TTالق واآلداب ال TTعام TTة ك TTما رف TTع امله ّ Tدد س TTالح أب TTيض ف TTي وج TTه
الصحفية خالل الفيديواملذكور .بدوره تلقى سفيان بن فرحات رسالة ته ّدده بالقتل معتبرة أنه "فاجر".
ويTمكن تTتّبع املTعتديTن عTلى الTصحفيني فTي هTذا الTجانTب عTلى مTعنى الTفصل  14مTن املTرسTوم  115الTذي يTعاقTب
ك ّTل مTن أهTان صTحفي أوتTع ّدى عTليه بTالTقول أواإلشTارة أوالTفعل أوالتهTديTد ويTحيل عTلى الTفصل  125مTن املجّ Tلة
يقر عقوبات سجنية ومالية على املعتدي.
الجزائية الذي ّ
ك TTما أ ّن ال TTتتّبع ي TTحصل ع TTلى م TTعنى ال TTفصل  222م TTن املج TTلة الج TTزائ TTية ال TTذي يج Tّ Tرم ك Tّ Tل م TTن يه ّ Tدد غ TTيره ب TTاع TTتداء
يُTعاقTب عTليه جTزائTيا مTهما كTان أسTلوب التهTديTد .ويTكون الTعقاب مTضاعTفا إذا كTانTت التهTديTدات مTصحوبTة بTأمTر
أومتو ّقفة على تح ّقق شرط ولوكانت تلك التهديدات لفظية.
وتتكون جريمة التهديد من ركنني اثنني:
 ركTن مTادي :ويTتمثّل فTي تTو ّTعTد الTضحية بTاالعTتداء عTليه بTفعل يج ّTرمTه الTقانTون الجTزائTي ،كTالTعنف الTبدنTي أوالTقتلتعمد الفاعل توجيه تلك التهديدات للضحية عن قصد.
أوالحرق أوالركن املعنوي ،ويتمثّل في ّ
ث الTرعTب فTي نTفوسTهم حTتىّ يTتوقTفّوا
وعTادة يTكون الTباعTث عTلى جTريTمة التهTديTد ضّ Tد الTصحفيني هTوتTخويTفهم وبّ T
توجهات مصدر التهديد.
عن التعبير عن آراءهم ومواقفهم أوإلجبارهم على تبنّي ّ
ويTعاقTب الTقانTون ك ّTل أنTواع التهTديTد لTفظية كTانTت أومTكتوبTة ومTهما كTانTت الTوسTيلة املسTتعملة مTرئTية كTانTت أوسTمعية
أوالكترونية.
ول TTلتتّبع ال TTقان TTون TTي له TTذه ال TTحاالت ه TTي إج TTراء م TTعاي TTنات ع TTبر ع TTدول إش TTهاد ي TTمكن ب TTعده TTا ت TTقدي TTم ش TTكوى ل TTلنياب TTة
العمومية بتهمة "التهديد بما يوجب عقاب جنائي".
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مشـــــــــــروع قانـــــــــــون
زجر االعتــداءات على القــــوات الحاملة للــــــــــسالح :

خطر يحـدق بحرية التعبير
ف TTوج TTئت م TTنظمات امل TTجتمع امل TTدن TTي ف TTي  14ج TTوي TTلية  2017ب TTإع TTادة ال TTبرمل TTان م TTناق TTشة مش TTروع ال TTقان TTون امل TTتعلق
بTTزجTTر االعTTتداء عTTلى قTTوات االمTTن الTTداخTTلي والTTقوات املسTTلحة الTTعسكريTTة الTTذي اقTTترحTTته حTTكومTTة الTTسيد الTTحبيب
ال TTصيد ف TTي أف TTري TTل  ،2015وك TTان ال TTبرمل TTان ق TTد أوق TTف م TTناق TTشة ه TTذا املش TTروع آن TTذاك اث TTر ان TTتقادات واس TTعة م TTن
املTجتمع املTدنTي الTذي اعTتبر ان هTذا املشTروع املTناقTض فTي اغTلب فTصولTه لTروح الTدسTتور ومTعادى لحTريTة الTتعبير
والTصحافTة ،مTا مTن شTانTه ان يTعيد الTى االذهTان تTرسTانTة الTقوانTني الTتي أسسTت لTلدكTتاتTوريTة قTبل الTثورة وأن يTزيTد
من مخاوف االجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت.
وقTTد عTTقدت مTTنظمات املTTجتمع املTTدنTTي عTTدة نTTدوات وجTTلسات عTTمل مشTTتركTTة .قTTد انعقدت فTTي مTTقر الTTنقابTTة الTTوطTTنية
لTTلصحفيني الTTتونTTسيني يTTوم  19جTTويTTلية  2017نTTدوة صTTحفية بTTخصوص مشTTروع قTTانTTون زجTTر االعTTتداءات عTTلى
ال TTقوات ال TTحام TTلة للس TTالح ب TTالش TTراك TTة ب TTني ال TTنقاب TTة ال TTوط TTنية ل TTلصحفيني ال TTتون TTسيني وم TTنظمات ال TTراب TTطة ال TTتون TTسية
لTT TلدفTT Tاع عTT Tن حTT Tقوق االنTT Tسان واملTT Tنتدى الTT TتونTT Tسي لTT Tلحقوق االقTT TتصاديTT Tة واالجTT TتماعTT Tية ومTT TراسTT Tلون بTT Tال حTT Tدود
وال TTعفوال TTدول TTية وه TTيوم TTن راي TTتس وان TTش وال TTفدرال TTية ال TTدول TTية ل TTحقوق االن TTسان والش TTبكة األوروم TTتوس TTطية ل TTحقوق
االنسان واملادة  19ومحامون بال حدود واللجنة الدولية للحقوقيني واملنظمة الدولية ملناهضة التعذيب.

وق TTف ف TTيها امل TTتدخ TTلون ع TTلى ال TTثغرات ال TTقان TTون TTية امل TTوج TTودة ف TTي مش TTروع ال TTقان TTون والخ TTطورة ال TTتي ي TTمثلها ع TTلى
الحريات العامة والخاصة ومنها حرية التعبير.
وت TTرى وح TTدة ال TTرص TTد ب TTمرك TTز الس TTالم TTة امل TTهنية أن ه TTذا ال TTقان TTون ي TTمثل خ TTطرا ك TTبيرا اذا م TTر ع TTلى ح TTري TTة ال TTعمل
الصحفي ويتناقض مع مقتضيات الدستور القائمة على الحرية ال االستثناء.
فTقد تTضمن مشTروع الTقانTون  25/2015املTتعلق بTزجTر االعTتداءات عTلى الTقوات الTحامTلة للسTالح عTديTد االحTكام
الTTتي تTTمثل مTTساسTTا بحTTريTTة الTTتعبير والTTصحافTTة والنشTTر تTTحت عTTنوان حTTمايTTة اسTTرار ''االمTTن الTTوطTTني'' وذلTTك مTTن
خTالل غTموض املTفاهTيم وإرسTاء اجTراءات الTترخTيص االداري املسTبق ألعTمال الTتصويTر والنشTر وكTذلTك مTن خTالل
التنصيص على عقوبات قاسية وسالبة للحرية والتي يمكن ان تطال الصحفيني.
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غموض املفاهيم:
لTTم يTTعط مشTTروع الTTقانTTون تTTعريTTفا ملTTفهوم اسTTرار االمTTن الTTوطTTني مTTن حTTيث االصTTل اواملTTحتوى بTTل اكTTتفى بTTالTTقول
بانها '' معلومات اووثائق اومعطيات تهم االمن الوطني في حفظ واستعمال من هومحول لذلك''.
يTTمكن الTTقول تTTبعا لTTذلTTك بTTان الجTTريTTمة فTTي هTTذا الTTباب هTTي مTTن قTTبيل ''الجTTرائTTم املTTفتوحTTة'' الTTتي لTTيس لTTها تTTعريTTف
اومفهوم واضح بما يفتح الباب واسعا امام التأويالت التعسفية واملزاجية للنيابة العمومية وللقضاء.
يTTخالTTف غTTموض مTTفهوم'' اسTTرار االمTTن الTTوطTTني'' مTTبدأ شTTرعTTية التجTTريTTم الTTذي يTTقتضي ان يTTكون الTTفعل املTTعاقTTب
عنه قانونيا محددا ومعرفا بدقة بصفة مسبقة وواضح االركان املادية واملعنوية.
وي TTمكن ان ي TTعتبر ت TTحقيقا ص TTحفيا ب TTخصوص م TTوض TTوع ف TTساد اوس TTوء ت TTصرف ف TTي امل TTجال االم TTني اوال TTعسكري
نفاذا الى اسرار امنية وإفشائها للعموم وموجبا تبعا لذلك للمؤاخذة القانونية.
كTما ان نشTر وثTائTق اومTعلومTات حTول انTتهاكTات لTحقوق االنTسان يTمكن كTذلTك ان يTكيف عTلى انTه كTشف ألسTرار
االمن الوطني.
يTخالTف الTفصل 4مTن مشTروع الTقانTون املTادة  22مTن الTدسTتور املTتعلقة بTمبدأ شTرعTية الTعقوبTات .وكTذلTك املTادة 15
فقرة اولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية:
 الرقابة املسبقة على االعالم من خالل نظام التراخيص:تTضمن الTفصل الTسابTع مTن مشTروع الTقانTون ضTرورة الTحصول عTلى الTتراخTيص االداريTة املسTبقة مTن الTجهات
املختصة بخصوص االعمال التالية:
 اس TTتعمال آالت ال TTتصوي TTر ال TTفوت TTوغ TTراف TTي اوال TTسينمائ TTي اوال TTتسجيل ال TTسمعي ال TTبصري داخ TTل امل TTؤس TTساتاالمنية والعسكرية اوعلى ميدان العمليات االمنية اوالعسكرية.
 نشTر اواحTالTة افTالم اوصTور اوتTسجيالت سTمعية بTصريTة اخTذت فTي مTؤسTسات امTنية اوعTسكريTة اوفTي مTيدانالعمليات االمنية اوالعسكرية اوداخل وسائل النقل اوالوحدات البحرية اوالجوية التابعة للقوات العسكرية.
بTTتطبيق مTTثل هTTذه االحTTكام فTTان نTTفاذ الTTصحفيني واملTTصوريTTن الTTى مTTيدان مTTواجTTهات عTTسكريTTة اصTTبح خTTاضTTعا
لTTلترخTTيص املسTTبق .وبTTإمTTكان السTTلط املTTعنية رفTTض مTTنحه ،وفTTي هTTذه الTTحالTTة فTTان مTTخالTTفة قTTرار الTTرفTTض يTTعرض
الصحفي للمساءلة امام القضاء العسكري اوالعدلي حسب الحاالت.
كTما ان اعTمال الTتصويTر والنشTر بTدون تTرخTيص مسTبق لTعمليات امTنية اوعTسكريTة عTلى املTيدان يTمكن ان تTؤول
الى مؤاخذته جزائيا.
ويTTمتد التجTTريTTم الTTى اعTTمال الTTتصويTTر الTTتي يTTمكن ان تTTحصل داخTTل مTTقرات اوسTTيارات امTTنية .فTTالTTصحفي الTTذي
يTTصور وينشTTر حTTالTTة تTTعذيTTب اوابTTتزاز اوطTTلب رشTTوة داخTTل مTTركTTز امTTن اوسTTيارة امTTنية يTTمكن ان يTTصبح مTTوضTTوع
مؤاخذة قضائية بدعوى عدم حصوله على ترخيص مسبق لتصوير ونشر حالة التعذيب اوطلب الرشوة.
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يTTخالTTف الTTفصل  7مTTن مشTTروع الTTقانTTون املTTادة  31مTTن الTTدسTTتور الTTتونTTسي الTTتي تTTنص ان) حTTريTTة الTTرأي والTTفكر
والTتعبير واإلعTالم والنشTر مTضمونTة .ال يTجوز مTمارسTة رقTابTة مسTبقة عTلى هTذه الحTريTات( .كTما يTخالTف املشTروع
املTTرسTTوم  115املTTتعلق بحTTريTTة الTTصحافTTة والTTطباعTTة والنشTTر فTTي فTTصله االول الTTذي يTTنص ان ) الTTحق فTTي حTTريTTة
الTتعبير مTضمون ....ويTشمل الTحق فTي حTريTة تTداول ونشTر وتTلقى االخTبار واآلراء واألفTكار مTهما كTان نTوعTها .وال
ي TTمكن ال TTتقييد م TTن ح TTري TTة ال TTتعبير إال ب TTمقتضى ن TTص تش TTري TTعي ...وان ت TTكون ض TTروري TTة وم TTتناس TTبة م TTع م TTا ي TTلزم
اتTخاذه مTن اجTراءات فTي مTجتمع ديTمقراطTي ودون ان يTمثل خTطرا عTلى جTوهTر الTحق فTي حTريTة الTتعبير واالعTالم
( .مTن جTهة اخTرى فTان التشTريTعات الTتي تTتعلق بTالTحقوق والحTريTات ال بTد ان تTأخTذ شTكل قTوانTني اسTاسTية حسTب
الTدسTتور الTتونTسي  ،وطTاملTا ان املشTروع املTعروض يTتضمن جTوانTب تTتعلق بحTريTة الTتعبير والTصحافTة  ،فTال بTد ان
ي TTؤك TTد ش TTكل ال TTقان TTون األس TTاس TTي ،ف TTي ح TTني ان املش TTروع امل TTعروض ه TTون TTص ق TTان TTون ع TTادي ،وف TTي ه TTذا م TTخال TTفة
دستورية واضحة.
ويTTلغى املشTTروع املTTقترح احTTكامTTا تحTTرريTTة تTTضمنها املTTرسTTوم  115فTTي عTTالقTTة بTTمنع فTTرض اي قTTيود تTTعوق حTTريTTة
ت TTداول امل TTعلوم TTات اوت TTحول دون ت TTكاف TTؤ ال TTفرص ب TTني م TTختلف م TTؤس TTسات االع TTالم ف TTي ال TTحصول ع TTلى امل TTعلوم TTات
اويTكون مTن شTانTها تTعطيل حTق املTواطTن فTي اعTالم حTر وتTعددي وشTفاف ،وكTذلTك يTحق لTلصحفي فTي الTنفاذ الTى
املعلومات واألخبار وفي حماية سرية مصادره عند قيامه بمهامه.
يTمكن الTقول ان املشTروع املTقترح يTمثل نTكسة كTبيرة فTي مTجاالت حTريTة الTتعبير والTصحافTة ومTن شTان اقTراره ان
يلجم الحريات االعالمية ويعود بنا الى صحافة التعليمات والرقابة الذاتية.

اقرار العقوبات السالبة للحرية:
تTTضمن مشTTروع الTTقانTTون عTTقوبTTات قTTاسTTية تTTصل الTTى عشTTر سTTنوات سTTجنا وبTTالخTTطية الTTتي تTTبلغ خTTمسني الTTف
ديTنار لTكل شTخص بTمن فTيهم الTصحفيون اذا اديTنوا بTالTنفاذ الTى أسTرار '' االمTن الTوطTني'' اونشTرهTا وذلTك دون
ان يحدد املشروع مفهوم االمن الوطني.
ويمنع املشروع تطبيق ظروف التخفيف.
وي TTنص ال TTفصل  8ع TTلى ع TTقاب ب TTال TTسجن ألع TTمال ال TTتصوي TTر والنش TTر ب TTدون ت TTرخ TTيص مس TTبق داخ TTل امل TTؤس TTسات
االمنية اوالعسكرية اوعلى ارض العمليات االمنية والعسكرية وكذلك داخل العربات اوالوحدات.
ت TTؤك TTد ق TTساوة ال TTعقوب TTات ع TTلى ارادة واض TTحة ف TTي ف TTرض ق TTيود ص TTارم TTة ع TTلى ال TTعمل االع TTالم TTي وت TTقييد ال TTحق ف TTي
النفاذ الى املعلومات واألخبار وتعطيال لحق املواطن في اعالم حر وتعددي وشفاف.
وم TTن ش TTان ال TTعقوب TTات ال TTسال TTبة للح TTري TTة نش TTر ال TTذع TTر ف TTي ال TTوس TTط االع TTالم TTي وت TTخوي TTف ال TTصحفيني م TTن ال TTقيام
بTرسTالTتهم عTلى اكTمل وجTه .كTما ان عTقوبTة الTحبس فTي قTضايTا الTصحافTة والنشTر مTخالTفة لTلمعايTير الTدولTية فTي
مجال حرية التعبير ولالتفاقيات ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة التونسية.
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تفصيل االعتداءات املسلطة على الصحفيني
خالل تأدية عملهم أوبمناسبته
 .1شهر مارس 2017
 2مارس :
اع TTتدى أع TTوان األم TTن ب TTال TTعنف ال TTلفظي ع TTلى  10م TTن م TTمثلني ل TTوس TTائ TTل اإلع TTالم امل TTكتوب TTة واالل TTكترون TTي خ TTالل
مTحاولTتهم اجTتياز بTوابTة املTنطقة املشTتركTة بTملعب حTمادي الTعوانTي بTالTقيروان ألخTذ تTصريTحات اثTر مTقابTلة شTبيبة
القيروان واتحاد تطاوين.
وأفTTاد مTTراد الTTرمTTضانTTي الTTصحفي بTTالTTتلفزة الTTوطTTنية أنTTه "وقTTع احTTتجازنTTا لTTحوالTTي  20دقTTيقة خTTلف الTTسياجTTي
الح TTدي TTدي وغ TTلق ب TTاب ال TTعبور إل TTى امل TTنطقة املش TTترك TTة ق TTرب حج TTرات امل TTالب TTس ألخ TTذ ت TTصري TTحات" .م TTضيفا "ل TTدى
مTTطالTTبتنا بTTفسح املTTجال لTTلدخTTول عTTمد األعTTوان إلTTى إهTTانTTتنا بTTالسTTب والشTTتم وحTTاول بTTعضهم تTTعنيفنا مTTدعTTني أن
هناك دخالء بني صفوفنا".
وفTTي نTTفس الTTيوم تTTم اصTTطحاب الTTصحفي نTTاجTTح الTTزغTTدودي مTTديTTر مTTكتب جTTريTTدة “الشTTروق” الTTيومTTية الTTى مTTقر
الTTفرقTTة الTTعدلTTية للحTTرس الTTوطTTني بTTالTTجهة عTTلى خTTلفية اشTTعار مTTن وكTTيل الجTTمهوريTTة بTTاملTTحكمة االبTTتدائTTية بTTاملTTنطقة.
وتم االستماع إلى الزغدودي على خلفية عمله الصحفي حول تقديم مواطنة لشكوى تتعلق بقضية اغتصاب.
وقTال الTزغTدودي ”:حTاورت مTواطTنة خTارج أسTوار املTحكمة االبTتدائTية بTالTقيروان حTول شTكايTة تTقدمTت بTها وحTاولTت
الTTتواصTTل مTTع وكTTيل الجTTمهوريTTة ملTTعرفTTة مTTزيTTد الTTتفاصTTيل لTTكنه رفTTض مTTقابTTلتي بTTعد أن تTTم مTTنعي مTTن اصTTطحاب
ح TTقيبة الظه TTر ال TTخاص TTة ب TTي وال TTحام TTلة آلل TTة ال TTتصوي TTر م TTما اض TTطرن TTي ل TTترك TTها ع TTند ع TTون االس TTتقبال” .وأَض TTاف
ال TTصحفي ”:ف TTور خ TTروج TTي م TTن امل TTحكمة ط TTلب م TTني ع TTون TTا أم TTن م TTراف TTقتهما إل TTى م TTقر ال TTفرق TTة ال TTعدل TTية للح TTرس
الوطني”.
وقTTال الTTنقيب الTTحبيب عTTطية رئTTيس مTTركTTز الTTفرقTTة الTTعدلTTية “ :تTTلقينا إخTTطارا مTTن وكTTيل الجTTمهوريTTة بTTوجTTود مTTواطTTن
يحTمل حTقيبة ظهTر فTي مTحيط املTحكمة ودعTانTا إلTى الTتثبت مTن املTوضTوع .وفTور مTعرفTتنا لTهويTة الTصحفي اتTصلنا
بTوكTيل الجTمهوريTة فTطلب مTنا اسTتفسار الTزغTدودي اذا مTا كTان لTديTه مTزيTد مTن املTعلومTات حTول قTضية اغTتصاب”.
وقد تم االحتفاظ بالزغدودي مدة  45دقيقة غادر اثرها مقر الفرقة العدلية.
بTالTتوازي مTع ذلTك أثTارت ادارة “اذاعTة الTكاف” الTعمومTية تTتبعا اداريTا ضTد هTناء مTدفTعي عTلى خTلفية تTشهيرهTا
فTي املTباشTر بTمضايTقات تTعرضTت لTها امTرأتTان ،كTانTت اسTتضافTتهما فTي وقTت سTابTق ،مTن قTبل أعTوان أمTن بTعد
م TTغادرت TTهما م TTقر اإلذاع TTة .وق TTد ط TTلب م TTن ال TTصحفية االج TTاب TTة ع TTلى اس TTتجواب ب TTعد أن ت TTقدم TTت م TTصال TTح وزارة
الداخلية بشكاية لدى االدارة العامة لالذاعة التي فتحت بدورها التتبع في حق الصحفية.
وقTTالTTت هTTناء مTTدفTTعي لـ “وحTTدة الTTرصTTد” أنTTه “خTTالل اسTTتضافTTتي المTTرأتTTني حTTول مTTلف مTTعمل “كTTافTTتاكTTس” بTTمقر
االذاعTة يTوم  18فTيفري  2017أخTذ أمTنيون أرقTام بTطاقTتي هTويTتهما فTي مTحاولTة لTلتضييق عTليهما عTلى خTلفية
الTTتصريTTحات الTTتي أدلTTيا بTTها” .وأضTTافTTت هTTناء“ :تTTمت دعTTوتTTي مTTن قTTبل االدارة بTTعد تTTشهيري بTTالTTحادثTTة يTTوم 25
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فيفري  2017وطلب مني تقديم توضيحات بعد أن تم اتهامي باستغالل البث لتصفية حسابات شخصية”.
وقTTال حTTمادي املTTعمري مTTديTTر االذاعTTة لTTوحTTدة الTTرصTTد“ :طTTلبنا مTTن الTTصحفية تTTقديTTم تTTوضTTيحات بTTعد ان تTTشكت
مTصالTح وزارة الTداخTلية لTدى االدارة الTعامTة لTالذاعTة الTوطTنية عTلى خTلفية تTشهيرهTا بTما قTام بTه األمTنيون ،بTاعTتبار
أن مTسؤولTية املTؤسTسة تTنتهي بTعد مTغادرة الTضيوف مTقر االذاعTة خTاصTة اذا مTا تTعلق املTوضTوع بTمسألTة مTغايTرة
ملا تم تناوله خالل الحصة االذاعية”.

 4مارس:
مTTنع عTTناصTTر مTTن الTTجيش الTTوطTTني فTTريTTق عTTمل قTTناة الجTTزيTTرة مTTن تTTصويTTر مTTقطع رأسTTي لTTواليTTة تTTطاويTTن فTTي اطTTار
تقرير حول املنطقة.
Tوج TTه رف TTقة ال TTصحفية م TTساء ال TTفطناس TTي إل TTى م TTنطقة
أف TTاد أن TTيس ال TTدوامل TTص ّور ال TTصحفي ل TTقناة الج TTزي TTرة ،أنّ TTه ت T ّ T
Tتضمن مTTقطع يظهTTر كTّ Tل مTTحيط املTTديTTنة
تTTطاويTTن) الTTجنوب الTTتونTTسي( قTTصد إعTTداد تTTقريTTر تTTلفزي فTTائTTدة الTTقناة يT
ّ
Tوج TTها إل TTى ف TTرق TTة ال TTجيش
م TTن صخ TTرة ع TTال TTية ،ورغ TTم ح TTصول TTهما ع TTلى إذن مس TTبق ب TTال TTتصوي TTر ،وب TTبادرة م TTنهما ت T ّ T
التونسي باملنطقة قصد الحصول منها على إذن بالتصوير باعتبار وجود ثكنة عسكرية بالجهة.
الTد ّو أضTاف أ ّن رئTيس الTفرقTة عTبر فTي مTرحTلة أولTى عTلى مTوافTقته مTن أجTل الTسماح لTهما بTالTتصويTر وطTلب مTن
بTعض عTناصTر فTرقTته مTرافTقة الTصحفيني ،لTكن سTرعTان مTا تTراجTع عTن مTوافTقته وتTركTهما ملTدة سTاعTتني يTنتظران
ثم يعلمهما أنّه ال يسمح لهما بالتصوير.

وفTTي نTTفس الTTتاريTTخ أصTTدر املسTTتشار لTTدى وزيTTر الTTتعليم الTTعالTTي املTTكلف بTTاالتTTصال والTTعالقTTات الTTعامTTة ادريTTس
الTسايTح مTذكTرة داخTلية تTقضي بTتعليق الTتعامTل مTع  3صTحفيني .وقTد ضTمت الTقائTمة كTال مTن الTصحفي بTإذاعTة
“الTديTوان أف أم” ورئTيس تحTريTر مTوقTع “حTقائTق أون اليTن” محTمد الTيوسTفي والTصحفية بـ “اذاعTة الشTباب” ألTفة
الوسالتي والصحفي بإذاعة “جوهرة أف أم” أشرف عبد السالم.
وأفTTاد الTTسايTTح خTTالل لTTقاءه مTTع فTTريTTق عTTمل وحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية أنTTه “أصTTدرت مTTذكTTرة بTTتعليق
الTتعاون وقTتيا مTع الTصحفيني فTي انTتظار تTوضTيح أواعTتذار مTن املTؤسTسات االعTالمTية وقTد تTواصTلت مTع مTدري
كل من اذاعة الشباب واذاعة جوهرة أف أم في هذا الصدد”.
مTن جTهة أخTرى أفTاد محTمد الTيوسTفي رئTيس تحTريTر مTوقTع “حTقائTق أون اليTن” أنTه “أعTمل مTنذ جTانTفي املTنقضي
ع TTلى ال TTحصول ع TTلى م TTوع TTد الج TTراء ح TTوار م TTع وزي TTر ال TTتعليم ال TTعال TTي وال TTبحث ال TTعلمي س TTليم خ TTلبوص ل TTكن دون
جدوى” مضيفا ” وقد لجأت إلى رئاسة الحكومة لتسهيل الحصول على موعد”.
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 8مارس:
عTمد رئTيس الTغرفTة الTتجاريTة بTاملTنطقة الTي مTضايTقة فTيصل الTقابTسي الTصحفي بTإذاعTة صTفاقTس خTالل مTحاولTة
ح TTصول TTه ع TTلى ح TTوار وزي TTر ال TTتجهيز واالس TTكان مح TTمد ص TTال TTح ال TTعرف TTاوي وق TTد أك TTد ال TTقاب TTسي أن TTه "ك TTان TTا ب TTرم TTجنا
حTوارا فTي الTساعTة  11وقTد عTرقTلني املTسؤول ألتTمكن مTن الTحصول عTلى حTوار لTم يTتجاوز  10دقTائTق مTن أصTل
 30كانت مبرمجة وذلك بأخير بـ  45دقيقة على موعد البث".
وفTTي نTTفس الTTيوم تTTدخTTلت الTTجامTTعة الTTتونTTسية لTTكرة الTTقدم وعTTدد مTTن رؤسTTاء ومTTمثلي نTTوادي الTTرابTTطتني املTTحترفTTتني
األول TTى وال TTثان TTية ل TTكرة ال TTقدم ف TTي ب TTيان ل TTها ف TTي امل TTحتوى االع TTالم TTي ل TTبرن TTام TTج “األح TTد ال TTري TTاض TTي” ع TTبر ال TTتندي TTد
بTاسTتضافTة احTد املTسؤولTني الTريTاضTيني وتTمريTر الTتصريTحات الTتي أدلTى بTها واعTتبارهTا مTشينة ،وقTد كTان الTحوار
مTTعه مTTباشTTرا ،مTTما يTTحول دون حTTذف بTTعض مTTا أدلTTى بTTه ،واحTTتجوا عTTلى الTTوقTTت الTTذي خTTصص لTTه فTTي الTTحصة
املوالية من البرنامج معتبرين ذلك “تبييضا ألصحاب التصريحات املشينة وإساءة الى املشهد الرياضي”.
ونTوهTت الTتلفزة الTوطTنية ضTمن بTيان لTها صTدر فTي الTيوم نTفسه بـ “املTهنية الTعالTية لTلفريTق الTعامTل بTبرنTامTج االحTد
الرياضي” رافضة التدخل في املحتوى االعالمي الذي تقدمه.
مTTن جTTانTTبه أفTTاد رازي الTTقنزوعTTي مTTع ّد بTTرنTTامTTج األحTTد الTTريTTاضTTي أن ” الTTجامTTعة ومTTمثلي الTTنوادي غTTير مTTؤهTTلني
لTTتقييم املTTحتوى االعTTالمTTي املTTقدم والTTذي يTTعود بTTالTTنظر إلTTى الTTهيئة الTTعليا املسTTتقلة لTTالتTTصال الTTسمعي الTTبصري،
وأن ما صدر عنهم يعتبر تدخال في الخط التحريري للبرنامج” .
كTTما عTTمد األمTTن املTTكلف بحTTمايTTة مTTقر هTTيئة الTTحقيقة والTTكرامTTة إلTTى مTTنع الTTصحفي ولTTيد الTTجبيلي مTTراسTTل إذاعTTة
"ماد أف أم" من العمل بدعوى وجود قائمة حضور محددة.
Tقر هTTيئة الTTحقيقة والTTكرامTTة عTTلى الTTساعTTة الTTحاديTTة عشTTر صTTباحTTا لTTتغطية الTTندوة
وأفTTاد الTTجبيلي أنّTTه تTّ T
TوجTTه إلTTى مّ T
Tقر طTلبوا مTنه فTي مTرحTلة أولTى الTتثبت مTن هTويTته الTصحفية وبTعد أن
الTصحفية ،مTا راعTه أ ّن أعTوان الحTراسTة بTامل ّ
قTامTوا بTالTتثبّت فTيها )بTطاقTة صTحفي مTحترف( أعTلموه أ ّن أسTمه لTم يTدرج فTي الTقائTمة االسTمية لTلهيئة الTخاصTة
بالصحفيني الذين سيقومون بتغطية الندوة.
الTTجبيلي ع Tبّر ألعTTوان الحTTراسTTة عTTن اسTTتغرابTTه مTTن الTTتعامTTل الTTفجئي مTTعه ألنTTه سTTبق لTTه أن قTTام بTTتغطية أنشTTطة
ون TTدوات ال TTهيئة م TTنها ج TTلسات االس TTتماع امل TTباش TTرة وأغ TTلب ال TTعام TTلني ب TTال TTهيئة ع TTلى ع TTلم ب TTانّ TTه ص TTحفي ،م TTا دف TTعه
لTTطلب أعTTوان الحTTراسTTة أن يTTم ّدوه بTTالTTقائTTمة الTTتي أعTTدتTTها الTTهيئة حTTول الTTصحفيني ،مTTضيفا أ ّن األعTTوان تTTركTTوه
Tقر وتTوجTهوا ألحTد مTوظTفي الTهيئة فTيما بTعد ملTزيTد االسTتفسار ،لTكن مTا راعTه أنTهم تشTبثّوا بTانّTه مTن الTغير
امTام امل ّ
امل TTمكن ل TTه ال TTدخ TTول وت TTغطية ال TTندوة ،رغ TTم أ ّن ص TTحفيني آخ TTري TTن ت TTمكنوا م TTن ال TTدخ TTول دون أن ي TTت ّم ال TTتثبّت ف TTي
هوياتهم.
أمTTا فTTي تTTطاويTTن أفTTاد عTTدد مTTن الTTصحفيني واملTTراسTTلني الTTصحفيني لTTعدد مTTن املTTؤسTTسات االعTTالمTTية ،أنTTهم مTTنعوا
مTTن الTTعمل فTTي مTTلعب نTTجيب الخTTطاب ب وذلTTك إثTTر انTTتهاء مTTباراة اتTTحاد تTTطاويTTن ضTTد املTTلعب الTTقابTTسي بTTملعب
نTTجيب الخTTطاب بTTتطاويTTن .وقTTال مTTراسTTل بTTرنTTامTTج األحTTد الTTريTTاضTTي ورئTTيس قTTسم الTTريTTاضTTة بTTإذاعTTة تTTطاويTTن عTTمر
املسTTتيسر أن "رئTTيس إقTTليم الحTTرس الTTوطTTني بTTتطاويTTن مTTنع الTTصحفيني مTTن عTTبور املTTيدان وااللTTتحاق بTTاملTTنطقة
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املشTتركTة حTيث تTوجTد حجTرات مTالبTس الTالعTبني قTصد أخTذ تTصريTحات املTدربTني والTالعTبني ،وذلTك ألسTباب أمTنية
بTحجة الTخوف مTن دخTول بTعض الجTماهTير الTذيTن كTانTوا فTي حTالTة تTشنج .وقTد تTدخTل مTنسق الTجامTعة وعTضومTن
الهيئة املديرة التحاد تطاوين من أجل السماح لنا بالدخول  ،دون جدوى".
وأضTاف الTصحفي بTإذاعTة تTطاويTن عTبد الTكريTم حTمدي" :لTقد مTنع رئTيس إقTليم الحTرس الTوطTني بTتطاويTن سTيارة
طTاقTم إذاعTة تTطاويTن مTن الTدخTول إلTى املTلعب )صTحفي وتTقنيان وسTائTق( قTبل انTطالق مTباراة اتTحاد تTطاويTن ضTد
امل TTلعب ال TTقاب TTسي رغ TTم االس TTتظهار ب TTوث TTيقة ت TTكليف ب TTمهمة ،ول TTدى ط TTلب ال TTسماح ل TTلصحفيني ال TTذي TTن يس TTتظهرون
بTبطاقTاتTهم املTهنية بTالTدخTول رفTض حTجته فTي ذلTك أنTه تTلقى تTعليمات مTن مTصالTح رئTاسTة الTحكومTة تTفيد بTضرورة
االسTTتظهار بTTبطاقTTة  . 2017ولTTم نTTتمكن مTTن الTTدخTTول إال بTTعد مTTغادرتTTه حTTيث سTTمح لTTنا األعTTون بTTالTTدخTTول بTTحكم
مTعرفTتهم لTنا .وبTعد انTتهاء املTباراة وملTا أردنTا االلTتحاق بTاملTنطقة املشTتركTة بTجوار حجTرات مTالبTس الTالعTبني مTنعنا
رئ TTيس االق TTليم م TTن ال TTدخ TTول ،م TTما اض TTطر ال TTطواق TTم ال TTصحفية م TTن أخ TTذ ب TTعض ال TTتصري TTحات م TTن وراء ال TTحاج TTز
الحديدي".
أمTا فTي الTكاف وجهTت ادارة املTؤسTسة االعTالمTية اسTتجواب ثTانTي لTلصحفية عTلى خTلفية تTشهيرهTا فTي املTباشTر
بTTمضايTTقات تTTعرضTTت لTTها امTTرأتTTان ،كTTانTTت اسTTتضافTTتهما فTTي وقTTت سTTابTTق ،مTTن قTTبل أعTTوان أمTTن بTTعد مTTغادرتTTهما
مقر اإلذاعة..
وب TTذل TTك ت TTكون ال TTصحفية ق TTد ت TTعرض TTت م TTن ق TTبل ادارة اإلذاع TTة م TTن خ TTالل اس TTتجواب TTها بس TTبب م TTا اع TTتبرت TTه االدارة
تشهيرا بممارسات األمن تجاه ضيوف البرنامج

 13مارس :
أصTدرت الTنقابTة الTجهويTة لTلتعليم الTثانTوي بTسوسTة بTيانTا اتTهمت فTيه إذاعTة املنسTتير بTالTقيام بـ "هجTمة شTرسTة
وق TTذرة" ض TTد األم TTني ال TTعام امل TTساع TTد س TTام TTي ال TTطاه TTري .وق TTد اس TTتعمل ف TTيه أل TTفاظ ت TTعتبر اع TTتداء ل TTفظيا ع TTلى
امل TTؤس TTسة وال TTصحفية .وي TTأت TTي ال TTبيان اث TTر اح TTتجاج ال TTصحفية ع TTلى التح TTري TTض ال TTذي ت TTعرض TTت ل TTه ع TTلى خ TTلفية
تناولها ملوضوع الخالف بني نقابة التعليم الثانوي ووزير التعليم العالي ناجي جلول.
 15مTارس :أقTدمTت مجTموعTة مسTلحة فجTرا عTلى حTرق الTواجTهة األمTامTية لTقناة الTنبأ الTليبية بTطرابTلس عTلى خTلفية
تسTTريTTبات وقTTع بTTثها فTTي الTTفترة األخTTيرة .وقTTد أفTTاد أحTTد الTTصحفيني الTTتونTTسيني الTTعامTTلني بTTالTTقناة أنTTه “تTTم حTTرق
الTواجTهة األمTامTية الTتي تشهTد أشTغال عTبر اضTرام الTنار فTي الخشTب املTتواجTد بTها” مTضيفا أن “الحTرق لTم يTطل
مقر القناة من الداخل”.
 19مارس:
تTعرض طTاقTم عTمل قTناة “الTزيTتونTة” إلTى املTنع مTن الTعمل مTن قTبل أعTوان األمTن بTالجTم  .وأفTاد املTصور الTصحفي
ح TTات TTم ب TTال TTنور ل TTوح TTدة ال TTرص TTد أن TTه “خ TTالل ت TTصوي TTري الح TTتجاج TTات امل TTواط TTنني ف TTي ال TTطري TTق ال TTراب TTط ب TTني الج TTم
والTTسواسTTي اثTTر اعTTادة فTTتح نTTقطة بTTيع املشTTروبTTات الTTكحولTTية ،وفTTور انTTتباه األمTTنيني الTTى تTTصويTTري لTTالعTTتداءات
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ال TTتي ط TTال TTت امل TTحتجني ت TTوج TTه ن TTحوي أم TTنيان وط TTال TTبان TTي ب TTمغادرة امل TTكان” .واض TTطر ب TTال TTنور ل TTلمغادرة ف TTي ات TTجاه
املقهى املجاور ملواصلة عمله لكن التحق به أحد األعوان ملنعه من العمل.

 20مارس:
اع TTتدى ن TTقاب TTي أم TTني ع TTلى ن TTادرة إس TTماع TTيل م TTراس TTلة اذاع TTة املنس TTتير خ TTالل ت TTغطيتها ألح TTداث ت TTدش TTني س TTاح TTة
الTTشهيد سTTفيان بTTن أحTTمد فTTي مTTنطقة مTTلولTTش مTTن واليTTة املهTTديTTة بTTعد فشTTل مTTحاولTTته مTTضايTTقته وفTTرض تTTصريTTح
صحفي عليها.
وأف TTادت ن TTادي TTة اس TTماع TTيل ل TTوح TTدة ال TTرص TTد ب TTمرك TTز الس TTالم TTة امل TTهنية أن TTه " ت TTوج TTه ل TTي ال TTنقاب TTي األم TTني وع TTبر ع TTن
انTزعTاجTه مTن عTدم أخTذ تTصريTح صTحفي مTنه أومTن األمTنيني الTحاضTريTن مTقابTل اجTرائTي لتصحTريTات مTن آخTريTن
كTTما أكTTد ان لTTهم اعTTالمTTيوهTTم وسTTيأخTTذون مTTنهم تTTصريTTحات" .وأضTTافTTت اسTTماعTTيل أن الTTنقابTTي املTTذكTTور صTTحبة
عدد من نقابيني آخرين طلبوا منها االعتذار بعد الحادثة املذكورة.

 22مارس:
اسTتهدفTت مجTموعTة مTن األحTداث )أطTفال( سTيارة فTريTق عTمل وحTدة االنTتاج الTتلفزي بTاملنسTتير بTالTحجارة الTيوم
االربTعاء  22مTارس  2017خTالل تTغطيتهم الحTتجاجTات مTواطTنني مTن مTديTنة الجTم عTلى خTلفية اعTادة فTتح نTقطة
ب TTيع مش TTروب TTات ك TTحول TTية .وه TTشم امل TTعتدون ك TTام TTيرا ت TTصوي TTر ال TTقناة ال TTوط TTنية واس TTتول TTوا ع TTلى األوراق ال TTخاص TTة
باملصور الصحفي بالقناة محمد أنور غديرة.
وأفTTاد محTTمد أنTTور غTTديTTرة لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية أنTTه "اشTTتبه مجTTموعTTة مTTن األحTTداث فTTي سTTيارة
الTتلفزة الTوطTنية الTحامTلة لTلوحTة منجTمية تTحت رقTم  01مTعتقديTن أنTها تTابTعة للشTرطTة الTفنية الTتي قTام أعTوانTها فTي
الTT Tيوم الTT TسابTT Tق بTT TتصويTT Tر املTT Tحتجني واعTT Tتمادا عTT Tلى تTT Tلك الTT Tصور وقTT Tع إيTT Tقاف الTT Tبعض مTT Tنهم ،مTT Tضيفا "وعTT Tمل
املTTحتجون عTTلى اسTTتهداف الTTسيارة بTTالTTحجارة مTTا أجTTبر الTTطاقTTم املTTوجTTود فTTيها ملTTغادرة املTTكان فTTي الTTوقTTت الTTذي
كنت فيه بصدد تصوير حرق مجموعة من املحتجني للعجالت املطاطية فوق سكة القطار".
وقTTد تTTوجTTه املTTحتجون نTTحوغTTديTTرة وعTTملوا عTTلى افTTتكاك الTTكامTTيرا وتTTهشميها ،كTTما اسTTتولTTوا عTTلى األوراق الTTخاصTTة
ب TTه .وق TTد ط TTال االع TTتداء ك TTال م TTن امل TTصور ال TTصحفي ب TTال TTقناة ال TTوط TTنية أن TTور غ TTدي TTرة وال TTصحفية ح TTياة ال TTرم TTضان TTي
ومTرافTقيهما مTنتصر الهTباشTي وعTبد السTالم سTالمTة .وقTد قTام الTطاقTم الTصحفي لTلقناة الTوطTنية بTرفTع قTضية ضTد
املعتدين لدى السلط األمنية.

 25مارس:
تTعرض عTبد الجTليل املTزوغTي الTصحفي بTموقTع "آخTر خTبر أون اليTن" إلTى االعTتداء بTالTلكم والسTب والشTتم فTي
 25مTTارس .ويTTقول املTTزوغTTي أنTTه "خTTالل اسTTتراحTTة نTTدوة صTTحفية حTTول مTTكافTTحة الTTفساد فTTي الTTقيروان عTTمد أحTTد
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

50

حالة حرية اإلعالم في تونس

مارس  - 2017أوت 2017

نشTTطاء املTTجتمع املTTدنTTي الTTي االعTTتدء عTTليا لTTفضيا عTTند شTTربTTي لTTلماء وعTTند احTTتجاجTTي عTTلى مTTا صTTدر مTTنه عTTمد
الTي لTكمي عTلى مسTتوى الTوجTه" .وقTد اكTد الTصحفيون املTتواجTدون بTاملTكان االعTتداء مTدعTمينه بTصور وقTد تTقدم
الصحفي بشكوى لدى مركز األمن باملنطقة.
وفTTي نTTفس الTTيوم تTTم ايTTقاف الTTصحفي املTTصري خTTباب املTTقصود الTTعامTTل بTTقناة الTTواحTTة االمTTاراتTTية خTTالل الTTتقاطTTه
لTصور فTي شTارع الTحبيب بTورقTيبة .وقTد تTم ايTقاف الTصحفي فTي مTركTز األمTن الTقريTب ألكTثر مTن سTاعTة عTلى وجTه
"االشتباه في تصويره لوزارة الداخلية" رغم اطالعه للفرقة األمنية التي أوقفته على محتوى كميراتها.
وافTTاد عTTبد املTTقصود لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية بTTالTTنقابTTة الTTوطTTنية لTTلصحفيني الTTتونTTسيني انTTه "خTTالل
عTملي عTلى الTتقاط صTور لTلساعTة بTشارع الTحبيب بTورقTيبة تTوقTفت امTامTنا دوريTة شTرطTة انTا ومTراقTفتي وطTالTبونTا
بTترخTيص الTتصويTر " مTضيفا "طTالTبنا االمTنيون بTمرافTقتهم الTى مTركTز الشTرطTة الTقريTب حTيث تTم تحTريTر مTحضر
يقر بانه تم ايقافنا على وجه االشتباه بتصويرنا لوزارة الداخلية".

 29مارس:
مTثل ولTيد املTاجTري رئTيس تحTريTر آخTر خTبر الTورقTية أمTام فTرقTة األبTحاث والTتفتيش بTالTعويTنة اثTر شTكوى تTقدم بTها
األمني عبد الكريم العبيدي في ديسمبر .2015
وأكTTدت مTTحامTTية املTTاجTTري لTTوحTTدة الTTرصTTد أن “مTTوكTTلي يTTحال بTTتهمتي نسTTبة امTTور غTTير قTTانTTونTTية ملTTوظTTف عTTمومTTي
أوش TTبهه واالس TTاءة ل TTلغير ع TTبد ش TTبكات االت TTصاالت ال TTعموم TTية ع TTلى خ TTلفية م TTقال نش TTره ح TTول ق TTضية ت TTتعلق ب TTأم TTن
امل TTطار واألم TTن امل TTوازي وق TTد ت TTم االس TTتماع ل TTه س TTاب TTقا ف TTي ف TTرق TTة الح TTرس ال TTوط TTني ب TTنب ع TTروس” .وق TTد ت TTمت دع TTوة
املاجري عبر الهاتف من قبل الفرقة املذكورة.
وت TTؤك TTد م TTحام TTية ال TTدف TTاع ع TTن امل TTاج TTري أن “ع TTبد ال TTكري TTم ال TTعبيدي ت TTقدم ب TTشكوى ض TTد م TTوك TTلي ومج TTموع TTة م TTن
ال TTصحفيني وال TTنقاب TTيني األم TTنيني ب TTنفس ال TTتهم ف TTي دي TTسمبر  2016وق TTد ت TTمت اح TTال TTة امل TTلف م TTؤخ TTرا ال TTي ف TTرق TTة
األبحاث والتفتيش بالعوينة والتي ستجري استماعاتها”.
 30مارس:
مTثلت سTناء املTاجTري الTصحفية بجTريTدة "أخTبار الجTمهوريTة" أمTام فTرقTة األبTحاث والTتفتيش بTالTعويTنة اثTر شTكوى
تTTقدم بTTها األمTTني عTTبد الTTكريTTم الTTعبيدي فTTي ديTTسمبر  2015عTTلى خTTلفية مTTقال نشTTرتTTه الTTصحفية فTTي شهTTر أوت
 2015تTحت عTنوان "مTخاوف مTن تTسميم عTبد الTكريTم الTعبيدي  :تTفاصTيل حTصريTة عTن الTصندوق األسTود لTألمTن
املوازي واالغتياالت السياسية".
وأفTادت الTصحفية سTناء املTاجTري لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني
أنTه “تTمت دعTوتTي بTطريTقة غTير قTانTونTية عTبر الTهاتTف ولTكني تTوجهTت رغTم ذلTك لTلتعرف عTلى الTتهم املTنسوبTة لTي”
وأضافت املاجري أنه “مكنت عائلة عبد الكريم العبيدي من الرد وقمت بالتعقيب املالئم للموضوع”.
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 .2شهر أفريل 2017
 1أفريل:
أبTلغت وزارة الTداخTلية اإلعTالمTيان لTطفي الTعماري ونTوفTل الTورتTانTي الTعامTالن بTقناة "الTحوار الTتونTسي" بTأنّTهما
مه ّددان بالقتل خالل مناسبتني وطنيتني من قبل مجموعة إرهابية وقع إلقاء القبض عليها.
وأفTTاد لTTطفي الTTعماري لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية بTTالTTنقابTTة الTTوطTTنية لTTلصحفيني الTTتونTTسيني" :تTTمت
دعTTوتTTنا أول هTTذا الشهTTر مTTن قTTبل االدارة الTTعامTTة لTTألمTTن الTTوطTTني وتTTم ابTTالغTTنا بTTأنTTه وقTTع ايTTقاف مجTTموعTTة ارهTTابTTية
وج TTدوا ل TTدي TTها مخ TTططا الغ TTتيال TTي أن TTا وزم TTيلي ن TTوف TTل ال TTورت TTان TTي وال TTسياس TTي ب TTره TTان ب TTسيس" م TTضيفا "وق TTد ت Tمّ
االستماع لنا في هذا الصدد".
م TTن جه TTته أ ّTك TTد ال TTعقيد ول TTيد ح TTكيمة املتح TTدث ب TTاس TTم األم TTن ال TTوط TTني أنّ TTه " ت Tّ Tمت دع TTوة اإلع TTالم TTيني وإب TTالغ TTهم
واملTوضTوع تTحت مTتابTعة الTنيابTة الTعمومTية الTتي فTتحت بTحثا فTي املTوضTوع واألمTر محTل مTتابTعة مTن أعTلى مسTتوى
ولTTالشTTارة فTTان نTTوفTTل الTTورتTTانTTي ولTTطفي الTTعماري يTTتمتعان بحTTمايTTة أمTTنية مTTنذ فTTترة" مTTضيفا أن "مTTوضTTوع تTTوفTTير
مختصة تدرس أهمية وجدية التهديد".
الحماية يعود بالنظر إلى لجنة
ّ

 3أفريل:
أص TTدر وزي TTر ال TTداخ TTلية ال TTهادي املج TTدوب ف TTي  3أف TTري TTل  2017ق TTرارا ب TTإي TTقاف ج TTري TTدة ال TTثورة ن TTيوز وم TTنع نش TTره TTا
وتداولها وحجز جميع النسخ املوجودة باملطبعة اعتمادا على مقتضيات األمر املن ّ
ظم لحالة الطوارئ.
وتTنق ّلت قّ Tوات األمTن إلTى املTطبعة الTتي تTطبع فTيها الجTريTدة يTوم  5أفTريTل  2017لTتنفيذ الTقرار وعTملت عTلى حجTز
 10085نTسخة مTن الجTريTدة األسTبوعTية املTع ّدة لTلتوزيTع لTلفترة مTن  7إلTى  13أفTريTل  2017تTحت عTدد  221مTن
حجم  34صفحة إضافة إلى  1850نسخة غير صالحة للبيع لعيوب في اللون والطباعة والحجم.
تحصلت وحدة الرصد على وثائق تثبت القرار وطريقة تنفيذه.
وقد
ّ

 5أفريل :
عTمد املTكلف بTاإلعTالم بTاألمTانTة الTعامTة لTوزراء الTداخTلية الTعرب فTؤاد ثTامTر إلTى مTنع مTراسTل قTناة "الحTرة" بTتونTس
ال TTزم TTيل ت TTوف TTيق ال TTعياش TTي وع TTدد م TTن م TTعاون TTيه م TTن ال TTعمل خ TTالل ان TTتقال TTهم ل TTتغطية اج TTتماع وزار ال TTداخ TTلية ال TTعرب
املنعقد بتونس .كما منع ثامر مراسلة قناة " "218الليبية.
وأفTاد الTعياشTي لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني "راسTلنا املTك ّلف
ب TTاإلع TTالم ف TTي اآلج TTال ال TTضروري TTة إلي TTراد اس TTم ط TTاق TTم ع TTمل ال TTقناة ف TTي ق TTائ TTمة ال TTتغطية االع TTالم TTية وف TTوج TTئنا ف TTور
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الTTتحاقTTنا بTTاالجTTتماع بTTعدم تTTمكيينا مTTن شTTارات الTTدخTTول" .مTTضيفا "وقTTد مTTنعنا املTTكلف بTTاإلعTTالم ثTTامTTر فTTؤاد مTTن
الدخول".
وسTعيا مTن الTفريTق الTتقني لTتغطية الTتظاهTرة ت ّTمت االسTتعانTة بTالTزمTالء الTذيTن أمTكنهم الTدخTول إلTى املTقر لTوضTع
ث لTكن دون جTدوى .ويTقول الTعياشTي أ ّن ثTامTر مTسك املTصدح وألTقاه عTلى األرض
مTصدح قTناة الح ّTرة وتTأمTني الTب ّ
قائال أنّه على ذ ّمة شخص ممنوع من التغطية.
مTTن جهTTته أفTTاد عTTبد الTTرحTTيم الTTرزقTTي مTTراسTTل قTTناة " "218فTTي تTTونTTس لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية أنّTTه
"قTمنا بTمراسTلة مTكتب اإلعTالم الTخاص بTاالجTتماع فTي اآلجTال املحّ Tددة لTكن فTوجTئت عTند الTتحاقTي بTمكان عTقد
االجتماع بعدم وجود اسمي في قائمة الدخول ومنعت من ذلك من قبل املكلف باإلعالم".
 6أفريل :
م TTثلت ال TTصحفية إي TTمان ب TTن ع TTزي TTزة رئ TTيس تح TTري TTر ج TTري TTدة الش TTروق ال TTيوم TTية ع TTبد الح TTميد ال TTري TTاح TTي أم TTام ف TTرق TTة
األب TTحاث وال TTتفتيش للح TTرس ال TTوط TTني ب TTوالي TTة ب TTن ع TTروس ع TTلى خ TTلفية ش TTكاي TTة ت TTق ّدم TTت ب TTها خ TTبيرة ع TTدل TTية ل TTوك TTال TTة
الجTTمهوريTTة بTTاملTTحكمة االبTTتدائTTية بTTتونTTس ض ّ Tد بTTن عTTزيTTزة بسTTبب مTTقال نشTTرتTTه الTTصحيفة تTTحت عTTنوان "مTTقاضTTاة
عضوة باملجلس األعلى للقضاء" بتاريخ  05فيفري .2017
Tمسك لTT Tسان الTT TدفTT Tاع أثTT Tناء حTT Tضوره الجTT Tلسة بTT Tتطبيق املTT TرسTT Tوم  115واسTT Tتبعاد تTT Tطبيق مجTT Tلة اإلجTT Tراءات
وتّ T T
الجزائية.
وب TTنفس ال TTتاري TTخ احتج TTزت مج TTموع TTة م TTن امل TTواط TTنني  4ص TTحفيني ب TTامل TTدرة االب TTتدائ TTية "اله TTدى" ب TTال TTرق TTاب م TTن والي TTة
سTTيدي بTTوزيTTد خTTالل تTTغطيتهم لTTتداعTTيات وفTTاة فTTتاة عTTلى خTTلفية إصTTابTTتها بTTالTTتهاب الTTكبد الTTفيروسTTي .وقTTايTTض
املTTواطTTنون السTTلطات الTTجهويTTة مTTن أجTTل الTTدخTTول مTTعهم فTTي نTTقاشTTات لTTتوضTTيح أسTTباب الTTوفTTاة واحTTتجاجTTا عTTلى
السيئة للمدرسة.
األوضاع ّ
وأفTاد الTصحفي مTنير الTهانTي مTراسTل مTوقTع "اخTر خTبر اون اليTن" لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة
الTTوطTTنية لTTلصحفيني الTTتونTTسيني أنّTTه "تTTن ّقلنا إلTTى املTTدرسTTة مTTنذ الTTتاسTTعة صTTباحTTا لTTتغطية احTTتجاج األهTTالTTي بTTعد
ح TTادث TTة وف TTاة ف TTتاة ب TTمرض ال TTتهاب ال TTكبد ال TTفيروس TTي ،ف TTاحتج TTزت TTنا مج TTموع TTة م TTن امل TTواط TTنني إلرغ TTام امل TTسؤول TTني
الجهويني )الوالي واملعتمد( على التنقل إلى املكان والتفاوض معهم".
ول TTم ي TTقم األه TTال TTي ب ّ T
Tفك اح TTتجاز ال TTصحفيني إالّ ب TTعد ق TTدوم امل TTندوب ال TTجهوي ل TTلترب TTية وم TTعتمد ال TTرق TTاب ف TTي ح TTدود
الساعة الخامسة مساء.
وتTTواصTTلت وحTTدة الTTرصTTد هTTاتTTفيا بTTوالTTي سTTيدي بTTوزيTTد مTTراد مTTحجوبTTي لTTحثّه عTTلى الTTدخTTول فTTي تTTفاوض مTTن أجTTل
إنهاء احتجاز الزمالء وك ّلف معتمد الجهة فيصل صحراوي واملندوب الجهوي للتربية بالت ّدخل.
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 8أفريل :
ض TTاي TTق املس TTتشار اإلع TTالم TTي ل TTرئ TTيس ال TTحكوم TTة م TTفدي املس TTدي ال TTصحفية ب TTإذاع TTة "ج TTوه TTرة أف أم" روض TTة
Tلقمة ال TTعادي TTة امل TTنعقدة ب TTالح TTمام TTات ح TTول "امل TTسؤول TTية االج TTتماع TTية" وق TTام ب TTدف TTع ي TTده TTا
ال TTعالق TTي خ TTالل ت TTغطيتها ل ّ T
توجهت به لرئيس الحكومة.
الحاملة آللة تسجيل ومعاتبتها على السؤال الذّي ّ
وأفTTادت الTTعالقTTي لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية أنّTTها "سTTألTTت رئTTيس الTTحكومTTة حTTول مTTا راج عTTن تTTغيير
وزاري م TTرت TTقب ،ف TTقام مس TTتشاره االع TTالم TTي املس TTدي ب TTمقاط TTعتي ودف TTعني ب TTكلتا ي TTدي TTه ق TTائ TTال "أي TTن ه TTوال TTتحوي TTر
الوزاري؟ موضوعنا هوالصحة".
Tحصلت وحTدة الTرصTد عTلى تTسجيل صTوتTي وفTيديTويTوثTق االعTتداء عTلى الTعالقTي وقTيام مTفدي املسTدي بTدفTع
وقTد ت ّ
TعرضTت
يTدهTا بTكلتا يTديTه وعTزلTها عTلى الTصحفيني والحTديTث مTعها ،كTما يTثبت الTتسجيل الTصوتTي املTضايTقة الTتي ت ّ T T T
لها الصحفية عبر الت ّدخل في محتوى السؤال.

 9أفريل :
املسجTل الTذي يTق ّدمTه اإلعTالمTي نTاجTي الTزعTيري مTنتصف
حTجبت إدارة قTناة "حTنبعل"  2017بTرنTامTج "املTوعTد" ّ
كل يوم أحد على خلفية استضافة رضا بالحاج مدير الديوان الرئاسي سابقا .
وأفTاد الTزعTيري لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني أنّTه "تّ Tم فTي تTمام
السTبت حTذف الTومTضة اإلشTهاريTة لTلبرنTامTج مTن الTصفحة الTرسTمية لTقناة
الTحاديTة عشTر والTنصف لTيال مTن مTساء ّT T
"حنبعل" كما تو ّقف بثّها على القناة بعد أن تواتر بثّها يوم السبت في أوقات مختلفة".
وكTان الTزعTيري قTد صّ Tور الحTلقة مTع رضTا بTالTحاج املTديTر األسTبق لTديTوان رئTيس الجTمهوريTة يTوم السTبت  8أفTريTل
 2017ب TTحضور ك TTل م TTن اإلع TTالم TTي م TTنذر ب TTال TTضياف TTي وال TTنائ TTب م TTصطفى ب TTن أح TTمد .وأوض TTح ال TTزع TTيري أنّ
"بTTالTTحاج تحّ Tدث عTTن عّ Tدة مTTواضTTيع مTTرتTTبطة بTTالTTقصر كTTإبTTعاد الTTحبيب الTTصيد عTTن رئTTاسTTة الTTحكومTTة والTTتدخTTل فTTي
Tعرض إدارة الTTقناة لTTضغوطTTات مTTن قTTصر قTTرطTTاج أجTTبرتTTها
الTTتعيينات فTTي الخTTطط الTTرسTTمية " .ورجTTح الTTزعTTيري تّ T
ث الحصة ،مؤ ّكدا عدم حصوله على توضيح من إدارة القناة.
على عدم ب ّ
وقد حاولت وحدة الرصد التواصل مع زهير القمبري مدير القناة ولم تتلق ر ّدا منه.
الحصة املذكورة بعد حجبها على نفس القناة التلفزية.
ث تسجيل
ولإلشارة ت ّم ب ّ
ّ
 11أفريل :
عTمد مTوظّف بمجTلس نّ Tواب الTشعب إلTى مTنع وحTيدة الTقادري الTصحفية بTإذاعTة "صTراحTة أف أم" مTن الTتصويTر
يحجر ذلك.
بهاتفها الجوال بتع ّلة وجود منشور
ّ
وأف TTادت وح TTيدة ال TTقادري ل TTوح TTدة ال TTرص TTد ب TTمرك TTز الس TTالم TTة امل TTهنية ب TTال TTنقاب TTة ال TTوط TTنية ل TTلصحفيني ال TTتون TTسيني أنّ TTه
TتوجTه نTحوي حTاجTب يTعمل
"خTالل تTغطيتي للجTلسة الTعامTة املTنعقدة الTيوم حTاولTت الTتقاط صTورة لTفائTدة إذاعTتي ف ّ T
املرات".
تكرر عديد ّ
باملجلس ومنعني من التصوير ،وتع ّلل بوجود منشور يحجر التصوير وهوما ّ
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Tحجاب واألع TTوان
م TTن ج TTان TTبه وت TTفاع TTال م TTع ال TTحادث TTة ع TTقد رئ TTيس دي TTوان رئ TTيس مج TTلس ن TTواب ال TTشعب ج TTلسة م TTع ال ّ T
مؤ ّكدا لهم أن املنشور الصادر زمن املجلس التأسيسي وقع الغاء العمل به وأنه ال إشكال في تصوير
وفTي نTفس الTيوم عTمد عTونTا أمTن بTالTزي املTدنTي إلTى مTضايTقة إسTالم الTحكيري مTراسTل مTوقTع "عTرب  "24خTالل
مTTغادرتTTه مTTكان نTTدوة صTTحفية عTTقدهTTا رضTTا بTTالTTحاج مTTديTTر الTTديTTوان الTTرئTTاسTTي سTTابTTقا بTTتونTTس الTTعاصTTمة .وطTTلب
األمني االستماع إلى تصريح أدلى به النائب بمجلس نواب الشعب عبد العزيز القطي للصحفي.
وأف TTاد إس TTالم ال TTحكيري م TTراس TTل م TTوق TTع "ع TTرب  "24ل TTوح TTدة ال TTرص TTد ب TTمرك TTز الس TTالم TTة امل TTهنية ب TTال TTنقاب TTة ال TTوط TTنية
TوجTTه نTTحوي عTTونTTا
Tقر انTTعقاد الTTندوة إلTTى شTTارع الTTحبيب بTTورقTTيبة تTّ T
لTTلصحفيني الTTتونTTسيني أنTTه "خTTالل مTTغادرتTTي ملّ T
أمTن بTالTزي املTدنTي وطTلبا مTنّي االسTتماع إلTى تTصريTح عTبد الTعزيTز الTق ّ
طي ،وعTندمTا رفTضت االسTتجابTة لTلطلب،
ه ّددني أحدهما بأنّه بإمكانه اصطحابي إلى مركز األمن القريب لالستماع إلى التسجيل".
 12أفريل :
م TTنعت ع TTناص TTر م TTن األم TTن ب TTإي TTعاز م TTن م TTنظمي مه TTرج TTان "ال TTفرح اإلف TTري TTقي" ب TTدوز م TTن والي TTة ق TTبلي ع TTددا م TTن
الTTصحفيني مTTن تTTغطية حTTفل اخTTتتام املهTTرجTTان الTTذي أحTTياه الTTفنان "ألTTفا بTTلونTTدي" .وقTTد تTTع ّللت إدارة املهTTرجTTان
بعدم توفّر أماكن شاغرة لجلوس الصحفيني.
وقTTالTTت مTTروى الTTرمTTضانTTي الTTصحفية بTTقناة "أم تTTونTTيزيTTا" وحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية بTTالTTنقابTTة الTTوطTTنية
ل TTلصحفيني ال TTتون TTسيني "ان TTتقلت إل TTى م TTكان ال TTعرض ق TTبل ان TTطالق TTه وح TTاول TTت ال TTدخ TTول ف TTطال TTبني األم TTن ب TTبطاق TTتي
املTTهنية رغTTم حTTملي لTTشارة الTTدخTTول فTTي خTTطوة أولTTى ملTTنعي ،ثTTم تTTع ّلل بTTعدم وجTTود أمTTاكTTن لTTيضمن عTTدم دخTTولTTي"،
مTضيفة "دخTلت خTلسة إلTى مTكان الTحفل ألكTتشف احTتالل أشTخاص ال عTالقTة لTهم بTالTصحافTة واإلعTالم لTألمTاكTن
املخصصة للصحفيني" .وقد و ّثقت الرمضاني التجاوز عبر تقرير مص ّور من خالل هاتفها الجوال.
ّ
مTTن جTTانTTبه أفTTاد مTTنتصر سTTاسTTي الTTصحفي بTTقناة الTTتاسTTعة أنّTTه "ت ّ Tم مTTنعنا مTTن قTTبل األمTTن بTTتع ّلة أنّTTه لTTيس هTTناك
أمTاكTن شTاغTرة مTخصصة لTلصحفيني" وهTومTا أ ّكTTده عTديTد الTصحفيني املTتواجTديTن بTمكان انTعقاد الTحفل مTشيرا
إلى أ ّن "منع قوات األمن لنا كان عن سابق إصرار".
مTTن جTTانTTبه أكTTد املTTكلف بTTاإلعTTالم فTTي املهTTرجTTان أنّTTه "قTTمنا بTTفض إشTTكال اإلقTTامTTة ولTTكن خTTالل مTTحاولTTتنا تTTنسيق
دخ TTول ال TTصحفيني ف TTي ح TTفل "أل TTفا ب TTلون TTدي" ك TTان ه TTناك إش TTكال ت TTنظيمي م TTرت TTبط ب TTعدم ت TTوفّ TTر أم TTاك TTن ش TTاغ TTرة"،
مTضيفا "قTامTت هTيئة املهTرجTان إثTر ذلTك بTاالعTتذار ولTك ّن بTعض الTصحفيني غTادروا فTي الTوقTت الTذي تTم ّكن آخTرون
املخصصة لهم من الدخالء".
من الدخول بعد إخالء األماكن
ّ
 14أفريل :
تTّ Tمت مTTضايTTقة إسTTالم الTTحكيري الTTصحفي بTTموقTTع "عTTرب  "24خTTالل تTTغطيته للتحTّ Tرك االحTTتجاجTTي لTTطلبة كTTلية
الحقوق بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
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وأف TTاد ال TTحكيري ل TTوح TTدة ال TTرص TTد ب TTمرك TTز الس TTالم TTة امل TTهنية ب TTال TTنقاب TTة ال TTوط TTنية ل TTلصحفيني ال TTتون TTسيني أنّ TTه "أث TTناء
Tزي املTدنTي
تTغطيتي للتح ّTرك االحTتجاجTي لTطلبة الTحقوق ضTايTقني أحTد املTتواجTديTن بTاملTكان عTرفTت أنّTه أمTني بTال ّ
عTندمTا طTالTبني بTاالطTالّع عTلى مTضمون آلTة تTصويTري ،وعTند سTؤالTي عTن صTفته طTلب مTني مTرافTقته ثTم قTام عTدد
خTل رئTيس الTفرقTة األمTنية املTتواجTدة بTاملTكان لTفظّ
آخTر مTن األمTنيني بTااللTتحاق بTه فTي مTحاولTة ملTضايTقتي ،وقTد تTد ّT
اإلشكال".
Tحصلت وح TTدة ال TTرص TTد ع TTلى ن TTسخة م TTن ت TTسجيل ف TTيدي TTوي TTوثّ TTق ح TTال TTة ال TTتضييق وم TTطال TTبة ع TTون األم TTن ب TTال TTزيّ
وق TTد ت ّ T
املدني إلسالم الحكيري بمرافقته وتكتّل أعوان أخرين عليه.

 17أفريل :
عTTمدت املTTكلفة بTTاإلعTTالم فTTي مهTTرجTTان التجTTميل والTTحالقTTة بTTالحTTمامTTات إلTTى مTTنع الTTصحفيني مTTن الTTعمل بTTتع ّلة أنّ
راديو"كاب أف أم" يمتلك حصريا حقّ التغطية.
قTال عTدد مTن مTراسTلي ومTراسTالت وسTائTل إعTالم مTرئTية ومTسموعTة لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة
TوجTTهوا يTTوم االثTTنني  17أفTTريTTل  2017إلTTى نTTزل ديTTار املTTديTTنة بTTالحTTمامTTات
الTTوطTTنية لTTلصحفيني الTTتونTTسيني ،أنّTTهم تTّ T
لTTتغطية مهTTرجTTان "التجTTميل والTTحالقTTة" الTTذي تTTن ّ
ظمه الTTغرفTTة الTTوطTTنية لTTلحالقTTة بTTتونTTس واتTTحاد الTTصناعTTة والTTتجارة
والTصناعTات الTتقليديTة ،إالّ أ ّن املTسؤولTة عTن االتّTصال بTلجنة الTتنظيم يTاسTمني نTصيب مTنعتهم مTن الTعمل .وقTالTت
الTصحفية شTيماء الTرمTيلي مTراسTلة راديTو"مTاد"" :لTقد مTنعتنا املTك ّلفة بTاالتّTصال بTهيئة املهTرجTان مTن الTعمل مّ TدعTية
أن رادي TTو"ك TTاب  "fmه TTوص TTاح TTب ال TTحقّ ال TTحصري ف TTي ال TTتغطية ب TTاع TTتباره ش TTري TTكا ف TTي امله TTرج TTان ،ث TTم ق TTام TTت
بإخراجنا متهمة إيّانا بـ"التشويش".
وقTال أحTمد الTخويTني" :بTعد إخTراجTنا قTمنا بTاالحTتجاج لTدى املTسؤول عTن االعTالم بTنزل ديTار املTديTنة الTذي أعTلم
إدارة الTTنزل بTTاإلشTTكال الTTحاصTTل ،وتTTد ّ
خTTل املTTديTTر الTTعام لTTلنزل وق ّ Tدم االعTTتذار وطTTلب مTTنا الTTقيام بTTعملنا بحTTر ّيTTة،
مشيرا إلى أ ّن راديو"كاب  "fmليس شريكا في التنظيم".
وبTالTتوازي مTع ذلTك رفTعت شTركTة تTجاريTة )هـ .ت( قTضية اسTتعجالTية أمTام املTحكمة االبTتدائTية بTتونTس ضّ Tد املTوقTع
االلTTكترونTTي "بTTوابTTة تTTونTTس" عTTارضTTة أ ّن املTTوقTTع نشTTر مTTقاال "تTTضمن حTTملة شTTرسTTة مTTن اال ّدعTTاءات الTTباطTTلة قTTصد
تTTشويTTه سTTمعتها ومTTسيرتTTها ،وأ ّن املTTقال ال يTTرتTTقي لTTلعمل الTTصحفي الTTبنّاء ذلTTك أنّTTه يTTنبني عTTلى ا ّدعTTاءات وعTTلى
عبارات مهينة بهدف النيل من مصالح الشركة والتنكيل بها وال صلة له بحرية التعبير".
وعTTلى أسTTاس ذلTTك طTTلبت الشTTركTTة املTTذكTTورة مTTن الTTقضاء اسTTتعجالTTيا بTTإلTTزام املTTوقTTع بحTTذف املTTقال املTTنشور ملTTا فTTيه
من عبارات نابية ومهينة.
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 19أفريل :
عTمدت مTنظمة "أنTا يTقظ" الفTتة تحTمل شTعار "نTسمة مTن اإلعTالم إلTى اإلجTرام" خTالل دعTوتTها لTلتظاهTر الخTميس
 20أفTريTل مTن أمTام املTحكمة االبTتدائTية بTتونTس إلTى سTاحTة الTقصبة بTالTعاصTمة ضTد الTفساد .وقTد حTملت الTالّفTتة
TتعرضTوا
ّT T T
عTبارات تTعتبر تحTريTضا عTلى الTصحفيني الTعامTلني فTي الTقناة وتTضاعTف مTن املTخاطTر الTتي يTمكن أن ي
لها خالل عملهم في امليدان.
وت TTواص TTلت وح TTدة ال TTرص TTد ب TTمرك TTز الس TTالم TTة امل TTهنية م TTع م TTنظمة "أن TTا ي TTقظ" م TTمثّلة ف TTي رئ TTيسها أش TTرف ال TTعوادي
ش TTارح TTة ل TTه ال TTبعد التح TTري TTضي له TTذا ال TTشعار وم TTا ي TTمكن أن ينج Tّ Tر ع TTنه م TTن اع TTتداءات ع TTلى ال TTزم TTالء ال TTصحفيني
تمسك املن ّ
ظمة به.
بالقناة ،وقد تع ّهد بسحبها لكن ما راع وحدة الرصد إالّ ّ
Tشجعي فTTريTTق اتّTTحاد بTTن قTTردان بTTالTTعنف الجسTTدي عTTلى طTTاقTTم وحTTدة اإلنTTتاج
وبTTنفس الTTتاريTTخ اعTTتدى بTTعض مّ T
الTتلفزي بTصفاقTس خTالل تTغطيته ملTقابTلة فTريTقه مTع الTنادي الTريTاضTي الTصفاقTسي بTاملTلعب الTريTاضTي بTنب قTردان
Tشجعني إلTى لTكم املTص ّور كTمال بTن عTمر وضTرب املTص ّور
مTما أ ّدى إليTقاف الTب ّ
ث ملّ Tدة عشTر دقTائTق .وعTمد بTعض امل ّ
فؤاد دربال بكأس.
وأف TTاد امل TTص ّور ال TTصحفي ك TTمال ب TTن ع TTمر ل TTوح TTدة ال TTرص TTد ب TTمرك TTز الس TTالم TTة امل TTهنة ب TTال TTنقاب TTة ال TTوط TTنية ل TTلصحفيني
ال TTتون TTسيني" :ف TTي ب TTداي TTة امل TTباراة رف TTع ع TTدد م TTن ج TTماه TTير ف TTري TTق ب TTن ق TTردان ث TTمار "امل TTوز" وق TTام TTوا ب TTإش TTارات غ TTير
Tنصة
أخ TTالق TTية ف TTأدرت ال TTكام TTيرا وام TTتنعت ع TTن ال TTتصوي TTر رغ TTم م TTطال TTبتهم ب TTذل TTك ،م TTما ج TTعلهم يقتح TTمون ع TTلينا م ّ T
الTTصحفيني ويTTعتدون عTTليّ بTTالTTعنف ،كTTما اعTTتدوا عTTلى زمTTيلي املTTصور فTTؤاد دربTTال بTTكأس ،ومTTنعونTTا مTTن مTTواصTTلة
ث املباشر لعشر دقائق".
التصوير ليتو ّقف الب ّ
مTTن جهTTته أ ّكTTد الTTصحفي املTTك ّلف بTTالTTتعليق عTTلى املTTباراة حTTافTTظ بTTن عTTامTTر أنّTTه "عTTشنا حTTالTTة مTTن الTTرعTTب وشTTعرنTTا
ب TTأنّ TTنا مه ّ Tددون ف TTي س TTالم TTتنا الجس TTدي TTة ج Tّ Tراء ح TTال TTة ال TTهيجان ال Tتّي ك TTان TTت ع TTليها الج TTماه TTير وال TTذي TTن ت TTواص TTلت
ث املباشر”.
تهديداتهم لنا طيلة املباراة ،وقد أجبرنا نائب رئيس اتّحاد بن قردان على مواصلة الب ّ

 20أفريل :
اعTT Tتدى عTT TامTT Tالن بTT Tمصنع "الTT Tسياب" بTT TصفاقTT Tس عTT Tلى صTT Tحفية بTT TإذاعTT Tة "صTT Tبرة أف أم" وصTT Tحفيي بTT TإذاعTT Tة
"الديوان أف أم" خالل تغطيتهم لزيارة رئيس الحكومة للمصنع.
وإفTTادت الTTصحفية أمTTيرة الTTتواتTTي مTTراسTTلة اذاعTTة "صTTبرة أف أم" بTTصفاقTTس لTTوحTTدة رصTTد االنTTتهاكTTات بTTالTTنقابTTة
"تهجTم عTليّ عTامTالن بTمصنع "الTسياب" خTالل عTملي وقTاال لTي حTرفTيا "انTت
ّT
الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني أنّTه
ت TTشعل ف TTي الT Tنّيران وم TTأج TTورة" وح TTاوال إخ TTراج TTي م TTن امل TTكان "،م TTضيفة "ظ TTن ال TTعام TTالن أن TTني أع TTمل ب TTإذاع TTة
الديوان".
مTTن جTTانTTبها إفTTادت الTTصحفية بTTإذاعTTة "الTTديTTوان اف ام" أمTTيرة مTTقني أ ّن عTTددا مTTن الTTعامTTلني بTTاملTTصنع املTTذكTTور
ق TTام TTوا ب TTالت ّهج TTم ع TTليها ص TTحبة ت TTقنيي االذاع TTة ) ف TTرج ال TTحوي TTشي وج TTوه TTر ال TTسقا( م TTوج ّهTTني ل TTهم االتّ TTهام TTات ب TTأنّ
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TؤسTTسة وأنTTها تTTعمل لTTفائTTدة لTTوبTTيات خTTاصTTة .كTTما
اإلذاعTTة تTTق ّدم صTTورة مTTغلوطTTة وتTTز ّيTTف الTTحقائTTق عTّ Tما يحTTدث بTTاملT ّ T
Tقر املTTؤسTTسة لTTوال تTTد ّ
خTTل عTTدد مTTن األعTTوان اآلخTTريTTن
حTTاول نTTفس األعTTوان مTTنعهم مTTن تTTغطية الحTTدث مTTن داخTTل مّ T
ومسؤولني جهويني.
وفTي نTفس الTيوم تTمت إحTالTة نTور الTديTن عTاشTور رئTيس تحTريTر الTصباح األسTبوع والTصحفي حTبيب بTن دبTابTيس
أمTام الTدائTرة الTجناحTية عTدد  6بTاملTحكمة االبTتدائTية بTتونTس فTي الTقضية عTدد  12109/2017بTتهمة نسTبة أمTور
غTTير قTTانTTونTTية ملTTوظّTTف عTTمومTTي عTTن طTTريTTق الTTصحافTTة عTTلى مTTعنى الTTفصل  128مTTن املجTTلة الجTTزائTTية عTTلى خTTلفية
شTTكايTTة تTTقدم بTTها املTTكلف الTTعام بTTنزاعTTات الTTدولTTة .وتTّ Tمت إحTTالTTة الTTصحفيني عTTلى خTTلفية مTTقال صTTادر بـ "الTTصباح
األسTTبوعTTي" فTTي جTTانTTفي  2015حTTول قTTيام واعTTظ ديTTني بTTجهة "املحTTرس" بTTفتح مسجTTد مTTازال بTTصدد الTTبناء ولTTم
يTت ّم افTتتاحTه رسTميا مTن قTبل وزيTر الTشؤون الTديTنية .وقTد قTضت املTحكمة االبTتدائTية بTعدم سTماع الTدعTوى وبTطالن
االجراءات في امللف.

 22أفريل :
TعرضTTت ال TTصحفية نه TTلة ب TTن س TTال TTم إل TTى م TTضاي TTقة م TTن ق TTبل األم TTني ث TTام TTر ب TTدي TTدة ع TTن ط TTري TTق ص TTفحة ال TTتواص TTل
ت T T Tّ T
االجTتماعTي "الTفايTس بTوك" بTعد عTدم تTمكينه مTن الTحضور الTتلفزي .وقTد أفTادت وحTدة رصTد االنTتهاكTات بTمركTز
Tعرض TTت إل TTى م TTضاي TTقة ع TTن ط TTري TTق ص TTفحتها
الس TTالم TTة امل TTهنية ب TTال TTنقاب TTة ال TTوط TTنية ل TTلصحفيني ال TTتون TTسيني أنّ TTها ت T T Tّ T
الTخاصTة لTلتواصTل االجTتماعTي "الTفايTس بTوك" مTن جTانTب األمTني ثTامTر بTديTدة بسTبب عTدم تTمكينه مTن الTحضور
التلفزي في قناة "تونسنا" الخاصة.
وأضTTافTTت بTTن سTTالTTم أ ّن األمTTني املTTذكTTور عTTمد إلTTى تTTوجTTيه تهTTديTTدات لTTها بTTالTTسجن وإمTTكانTTية تTTد ّ
خTTله لTTدى بTTعض
TؤسTTسات اإلع TTالم TTية األخ TTرى م TTن أج TTل ع TTدم ال TTسماح ل TTها ب TTال TTعمل ال TTصحفي ح TTيث ق TTال ل TTها ح TTرف TTيا ) ك TTان م TTا
امل T ّ T
تش ّدش الحبس انا موش راجل( ،وعبارات أخرى...
Tخصص ل TTه م TTجاال ض TTمن ال TTقناة
ب TTن س TTال TTم ذك TTرت ل TTلوح TTدة أ ّن األم TTني امل TTذك TTور ط TTلب م TTنها ف TTي م TTناس TTبتني أن ت ّ T
املTذكTورة مTن أجTل الTظهور اإلعTالمTي ،وبTعد أن رفTضت طTلبه بTطريTقة غTير مTباشTرة عTمد إلTى تهTديTدهTا بTالTسجن
باعتباره أمني وله نفوذ .وقد م ّدت بن سالم وحدة الرصد بصور تثبت هذا التهديد.

 24أفريل :
عTمد املTندوب الTجهوي لTلشؤون الTديTنية بTالTقيروان إلTى مTنع فTريTق عTمل قTناة "الح ّTرة" مTكتب واشTنطن مTن الTعمل
داخل جامع عقبة ابن نافع رغم حيازته لترخيص بالتصوير صادر عن وزارة الشؤون الدينية.
وأفTاد مTراسTل قTناة الحTرة سTامTي الTنصري لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية أنّTه "خTالل تTن ّقلنا لTلتصويTر فTي
جTامTع عTقبة ابTن نTافTع بTالTقيروان فTي إطTار بTرنTامTج وثTائTقي حTول الTواليTة ورغTم اسTتظهارنTا بTترخTيص بTالTتصويTر
من وزارة الشؤون الدينية إالّ أ ّن املندوب الجهوي للشؤون الدينية رفض تمكيننا من انجاز عملنا".
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وف TTي ن TTفس ال TTيوم ق TTام TTت مج TTموع TTة م TTن ع TTملة الخ TTطوط ال TTجوي TTة ال TTتون TTسية ب TTمقاض TTاة ال TTصحفي ب TTقناة ال TTحوار
الTTتونTTسي محTTمد بTTوغTTالب عTTلى أسTTاس جTTنحة الTTثلب املTTنصوص عTTليها بTTالTTفصل  55مTTن املTTرسTTوم  .115ويTTرجTTع
سTبب رفTع الTدعTوى إلTى تTد ّ
خTTل الTصحفي املTذكTور أثTناء بTرنTامTج  24/7والTذي أشTار فTيه إلTى الTخالف الTحاصTل
TؤسTTسة والTTتقنيني والTTذي يTTتع ّلق بTTتشابTTه الTTزي املTTهني .واألكTTيد أ ّن مTTا صTّ Tرح بTTه محTTمد بTTوغTTالب ال
بTTني طTTياّري املT ّ T
يمكن أن يكيّف على أنه مساس بشرف أواعتبار أي قطاع أوجماعة مهنية.

 25أفريل :
ت ّTمت إحTالTة مTصباح الجTدي عTلى الTقضاء عTلى خTلفية مTقال نشTر مTارس  2016بTتهمة الTثلب وبTمراجTعة املTقال
أي ع TTبارات ي TTمكن أن ت TTمثّل ا ّدع TTاءات غ TTير ص TTحيحة م TTن ش TTأن TTها أن ت TTنال م TTن ش TTرف أواع TTتبار
تّ T
Tبني ع TTدم وج TTود ّ
Tعسف ف TTي
Tعني ك TTما ي T T Tّ T
ش TTخص م ّ T
Tوض TTح ذل TTك ال TTفصل  55م TTن امل TTرس TTوم  .115وع TTليه ي TTمكن ال TTقول أ ّن ال TTشاك TTي ت ّ T
اسTتعمال حTقّ الTتقاضTي كTما أ ّن إحTالTة الTصحفي مTن قTبل الTنيابTة الTعمومTية والTحكم عTليه فTي الTطور االبTتدائTي
ب TTالخ TTطية ي TTخال TTف ال TTفصل  31م TTن ال TTدس TTتور ال TTتون TTسي ال TTذي ي TTضمن "ح TTري TTة ال TTرأي وال TTفكر وال TTتعبير واإلع TTالم
والنشر".

 26أفريل :
أقTTدمTTت إدارة املهTTرجTTان الTTعربTTي لTTإلذاعTTة والTTتلفزيTTون فTTي دورتTTه  18املTTقامTTة فTTي مTTديTTنة الحTTمامTTات بTTتونTTس أ ّيTTام
 25و 26و 27و 28أف TTري TTل  2017ع TTلى ط TTرد ش TTبكة "امل TTسيرة" اإلع TTالم TTية ال TTيمنية ،امل TTحسوب TTة ع TTلى ال TTحوث TTيني
Tخصص ل TTها ف TTي س TTوق ال TTبرام TTج ال TTتلفزي TTة ب TTطلب م TTن وزارة اإلع TTالم ال TTيمنية
Tقره TTا ص TTنعاء ،م TTن ال TTجناح امل ّ T
وم ّ T
وأطراف خليجية كالسعودية.
وأفTTاد عTTمار الحTTمزي املTTمثّل الTTقانTTونTTي لشTTبكة املTTسيرة اإلعTTالمTTية الTTيمنية لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية
Tحصلنا عTلى تTرخTيص بTالTحضور فTي سTوق الTبرامTج الTتلفزيTة وقTمنا
بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني أنّTه "ت ّ
بحجTTز فTTضاء خTTاص بTTنا مTTساحTTته  8مTTتر مTTر ّبTTع لTTلتعريTTف بTTالTTقناة وبخ ّ T
طها التحTTريTTري ،لTTكن بTTعد سTTويTTعات مTTن
TوجTTه نTTحوي مTTسؤول الTTعالقTTات الTTعامTTة بTTاملهTTرجTTان وطTTلب مTTني املTTغادرة مTTؤ ّكTTدا أ ّن األطTTراف
انTTطالق املهTTرجTTان تTّ T
Tحصلت وحTدة
الخTليجية وخTاصTة الTسعوديTة هّ Tددت بTسحب تTمويTلها لTلمؤتTمر ،ولTذلTك ت ّ T
TوجTب عTلينا املTغادرة" .وقTد ت ّ
الTرصTد عTلى نTسخة مTن دعTوة الTحضور الTتي تTلقتها الشTبكة مTن قTبل إدارة املهTرجTان وفTاتTورة خTالص االشTتراك
التي بلغت  1200دوالر أمريكي مقابل تخصيص  8متر مربع لهذه القناة للتعريف بعملها.
مTن جTهة أخTرى أ ّكTTد خTالTد عTليان نTائTب رئTيس قTطاع الTتلفزيTون الTيمني فTي تTصريTح لTقناة "بTلقيس" الTفضائTية
الTرسTمية املTوالTية لTعبد ربّTه مTنصور هTادي أنّTه "تTق ّدمTنا بTطلب مTباشTر ملTنظّمي املهTرجTان ملTغادرة قTناة "املTسيرة"
ونTTاصTTرنTTا فTTي ذلTTك عTTدة أطTTراف مTTن بTTينها قTTناة تTTلفزيTTون الخTTليج )الTTسعودي( وقTTيل لTTنا أن الشTTبكة تTTق ّدمTTت بTTطلب
Tعرف فTTيه بTTنفسها كTTتلفزة تهTTتم بTTالTTشأن
املTTشاركTTة بTTوصTTفها شTTركTTة لTTبنانTTية" ،مTTضيفا "كTTان لTTلقناة فTTضاء واسTTع تّ T
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ووض TTح ع TTليان أ ّن إدارة امله TTرج TTان ت TTق ّدم TTت ب TTاع TTتذار رس TTمي مل Tّ Tمثلي
ال TTيمني وت TTناص TTر ال TTقضية الفلس TTطينية"T T T ّ .
املؤسسة بأنّهم غير مرغوب فيهم وطردتهم.
السلطة اليمنية وقامت بإبالغ ممثّلي
ّ
وقTد سTعت الTوحTدة الTتواصTل مTع اإلطTار الTتنظيمي للمهTرجTان لTلحصول عTلى تTوضTيح لTكن أفTاد خTميس الTشايTب
املسؤول على اإلعالم بأنّه ال علم له باملوضوع.
Tحصلت ع TTليها أ ّن ش TTبكة "امل TTسيرة" ت TTق ّدم TTت ب TTطلب ل TTلمشارك TTة
وق TTد ت TTأ ّTك TTدت وح TTدة ال TTرص TTد ع TTبر ال TTوث TTائ TTق ال TTتي ت ّ T
وتحصلت على موافقة إدارة املهرجان.
ومقرها صنعاء
بوصفها شبكة يمنية
ّ
ّ

 .3شهر ماي 2017
 1ماي :
اعTTتدى أحTTد أعTTوان األمTTن بمسTTتشفى الحTTروق واإلصTTابTTات الTTبليغة بـTTنب عTTروس بTTالTTعنف املTTادي واملTTعنوي عTTلى
شTيماء شTمام الTصحفية بTقناة “تTونTسنا” خTالل تTنقلها للمسTتشفى لTتصويTر واسTتجواب مTصابTني مTن جTماهTير
الTTنادي االفTTريTTقي لTTفائTTدة بTTرنTTامTTج ”  . .”CA TVوعTTمد الTTعون إلTTى دفTTع الTTصحفية عTTند مTTطالTTبتها بTTالTTدخTTول ألخTTذ
تصريح بالتصوير من إدارة املستشفى كما اعتدى عليها لفظيا.
وأف TTادت ش TTمام ل TTوح TTدة ال TTرص TTد ب TTمرك TTز الس TTالم TTة امل TTهنية ب TTال TTنقاب TTة ال TTوط TTنية ل TTلصحفيني ال TTتون TTسيني” :ت TTنقلت إل TTى
مسTTتشفى الحTTروق واإلصTTابTTات الTTبليغة بTTنب عTTروس لTTتصويTTر مTTشجعي الTTنادي اإلفTTريTTقي الTTذيTTن تTTعرضTTوا إلTTى
االعTتداء فTي مTلعب رادس ،وفTور دخTولTي لTبهواملسTتشفى طTلبت مTن عTون الحTراسTة إعTالم نTاظTر املسTتشفى بTأنّTي
أريTد الTحصول عTلى تTرخTيص بTالTتصويTر ،وملTا تTف ّ
طن أحTد األعTوان بTالTزي املTدنTي لTحضوري عTمل عTلى مTنعي مTن
املTTرور وطTTالTTبني بTTترخTTيص الTTتصويTTر” .كTTما أصTّ Tر عTTون األمTTن بTTمغادرة الTTصحفية للمسTTتشفى وبTTعد أن رفTTضت
تعمد دفعها بق ّوة مع الصراخ والتهديد.
طلبه ّ
وق TTد ت TTحصلت وح TTدة ال TTرص TTد ع TTلى م TTقطع ف TTيدي TTوي TTوثّ TTق االع TTتداء ع TTلى ش TTيماء ش TTمام ال TTصحفية ب TTقناة “ت TTون TTسنا”
وكانت خالله تحمل “ميكرو” عليه شعار البرنامج .CA TV
 2ماي :
اعTTتدى أعTTوان أمTTن بTTالTTزي الTTرسTTمي عTTلى نTTديTTم بTTوعTTمود الTTصحفي بTTموقTTع "تTTونTTس ريTTفيو" خTTالل تTTصويTTره لTTوقTTفة
احTتجاجTية ألسTاتTذة الTريTاضTة أمTام وزارة الشTباب والTريTاضTة وعTمدوا إلTى افTتكاك بTطاقTته املTهنية وهTاتTفه وقTامTوا
بTمحوالTفيديTوهTات والTصور مTنه وهّ Tددوه بTاإليTقاف فTي حTال عTودتTه لTتصويTر الTوقTفة االحTتجاجTية .وقTد أصTدر مTوقTع
"تونس ريفيو" بيانا حول تفاصيل االعتداء على الصحفي.
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 3ماي :
ع TTمد مج TTموع TTة م TTن أع TTوان األم TTن إل TTى م TTضاي TTقة ط TTاق TTم ع TTمل م TTوق TTع "ال TTحصري" خ TTالل ت TTغطيتهم مل TTقاب TTلة ال TTنادي
Tصحفيني رغ TTم اس TTتظهاره TTما ب TTبطاق TTة
اإلف TTري TTقي والنج TTم ال TTساح TTلي ب TTملعب رادس ،ح TTيث ق TTام TTوا ب TTاس TTتفزاز ال َ T
صحفي رياضي.
صحفي ُمحترف وبطاقة ُ
ٌ
وقTال شTكري الTشيخي رئTيس تحTريTر املTوقTع لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني
الTتونTسيني" :اسTتفزتTنا مجTموعTة مTن أعTوان األمTن خTالل مTفترق طTرق املTلعب الTريTاضTي بTرادس رغTم اسTتظهارنTا
ب TTبطاق TTات ص TTحفي م TTحترف وص TTحفي ري TTاض TTي ف TTطلبا م TTنهم ال TTتثّبت م TTن ت TTسجيل اس TTمينا ب TTقائ TTمة ال TTصحفيني
املTTخ ّول لTTهم دخTTول املTTلعب ،وبTTعد الTTتثّبت سTTمح لTTنا بTTمواصTTلة الTTطريTTق إلTTى حTTدود مTTرآب املTTلعب .وبTTوصTTولTTنا إلTTى
املTلعب قTامTت مجTموعTة مTن األمTنيني بTتعطيل دخTولTنا لTنفس األسTباب وتTم الTتثّبت م ّTرة أخTرى مTن هTويTاتTنا وقTائTمة
الصحفيني ملرتّني ،األمر الذي لم يسمح لنا بالقيام بعملنا إال بعد ربع ساعة من انطالق املباراة".
وق TTد اس TTتغرب ال TTصحفيان خ TTالل اتّ TTصال ه TTات TTفي م TTع وح TTدة ال TTرص TTد الس TTلوك االس TTتفزازي ال TTصادر م TTن ق TTبل
األمنيني واملتصاعد بح ّقهما في الفترة االخيرة.
وفTTي نTTفس الTTتاريTTخ عTTمد مجTTموعTTة مTTن األمTTنيني إلTTى مTTضايTTقة إسTTالم امل ّ Tدب الTTصحفي بTTإذاعTTة "اكسTTبراس أف
أم" خالل تن ّقله لتغطية مقابلة كرة اليد التي جمعت النادي االفريقي بالترجي الرياضي التونسي.
وأفTاد املّ Tدب لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني أنّTه "عTند وصTولTي إلTى
املTTلعب ورغTTم اسTTتظهاري بTTبطاقTTة صTTحفي مTTحترف إالّ أنّTTني مTTنعت مTTن الTTدخTTول بTTدعTTوى عTTدم وجTTود اسTTمي فTTي
ق TTائ TTمة اس TTمية م TTع ّدة س TTلفا م TTن ق TTبل ال TTجام TTعة ال TTتون TTسية ل TTكرة ال TTيد وع TTند س TTؤال TTي ع TTن امل TTوض TTوع أ ّTك TTد امل TTسؤول
اإلعTTالمTTي لTTلجامTTعة أنّTTه تّ Tم الTTعمل بهTTذا اإلجTTراء بTTعد الTTتفطّن لTTدخTTول غTTربTTاء لTTلملعب بTTتع ّلة أنTTهم صTTحفيني .وهTTذه
حالة ال تشملني لحملي بطاقة صحفي محترف".
وقTTد حTTاول املّ Tدب تTTوضTTيح املTTسألTTة لTTألمTTنيني ورئTTيس مTTنطقة األمTTن لTTك ّن هTTذا األخTTير عTTمد إلTTى دفTTعه بTTالTTيد مTTرفTTوقTTا
بTأمTنيني آخTريTن مTن أمTام قTصر الTريTاضTة بTاملTنزه وصTوال إلTى محTطة املTتروالTقريTبة قTائTال "مTن أنTتم الTصحفيني وال
قيمة للبطاقة التي تحملونها".
ولTTم يTTتم ّكن امل ّ Tدب مTTن الTTدخTTول إلTTى املTTلعب إالّ بTTعد قTTدوم املTTك ّلف بTTاإلعTTالم بTTالTTجامTTعة كTTرة الTTيد .وبTTعد نشTTر املTTدب
تTTدويTTنة حTTول مTTا حTTصل لTTه بTTمواقTTع الTTتواصTTل االجTTتماعTTي اتّTTصل بTTه رئTTيس املTTنطقة الTTذي قTTام بTTدفTTعه واعTTتذر مTTنه
هاتفيا.
وفTTي نTTفس الTTيوم مTTثل سTTامTTي بTTن غTTربTTية املTTمثل الTTقانTTونTTي ملTTوقTTع “نTTواة” أمTTام فTTرقTTة األبTTحاث والTTتفتيش بTTالTTعويTTنة
لTلتحقيق مTعه بTتهمة “سTرقTة واخTتالس مTكاتTيب وافTشاء أسTرار” عTلى خTلفية مTقال نشTره املTوقTع بTتاريTخ  21أفTريTل
 2017حول "تسريب خطة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة من قانون املصالحة".
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وقTد ت ّTمت هTرسTلة بTن غTربTية عTلى مTدى  6سTاعTات فTي الTتحقيق فTي مTحاولTة لTدفTعه لTلكشف عTن مTصادره ومTطالTبته
ب TTال TTكشف ع TTن ه TTوي TTة ال TTفري TTق ال TTعام TTل ع TTلى ال TTوث TTيقة ،إض TTاف TTة إل TTى م TTطال TTبته ب TTامل TTعطيات ال TTشخصية ل TTلصحفيني
العاملني باملوقع في تمهيد للتحقيق معهم.
وأفTTاد سTTامTTي بTTن غTTربTTية لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية بTTالTTنقابTTة الTTوطTTنية لTTلصحفيني الTTتونTTسيني “تTTلقيت
اتTصاال هTاتTفيا مTن فTرقTة األبTحاث والTتفتيش بTالTعويTنة تTن ّقلت إثTرهTا ملTقرهTا مTرفTوقTا بTمحامTي املTوقTع وتTم الTتحقيق
مTTعي ملTTدة  6سTTاعTTات .وقTTد طTTلب مTTني بTTاحTTث الTTبدايTTة الTTكشف عTTن مTTصدر الTTوثTTيقة املسTTربTTة وعTTن الTTفريTTق الTTعامTTل
عليها “.
وأمTTام رفTTض بTTن غTTربTTية الTTتصريTTح بTTاملTTعطيات الTTشخصية لTTلعامTTلني عTTلى املTTوضTTوع والTTكشف عTTن مTTصادره طTTالTTب
TؤسTTسة واملTTعطيات الTTشخصية لTTلعامTTلني فTTيها مTTن أرقTTام
بTTاحTTث الTTبدايTTة املTTمثّل الTTقانTTونTTي لTTلموقTTع بTTم ّده بTTهيكلة املT ّ T
هواتف وأرقام بطاقات شخصية تمهيدا الستدعائهم والتحقيق معهم حول املوضوع.
وفTTي مTTواصTTلة لهTTرسTTلة املTTمثل الTTقانTTونTTي ملTTوقTTع “نTTواة” ات ّ Tهم الTTتحقيق الTTصحفيني بTTالTTتالعTTب فTTي قTTائTTمة األسTTماء
الواردة بالوثيقة في إقرار واضح بوجودها وفي محاولة للتد ّ
خل املباشر وتوجيه لعمل هيئة التحرير.
وقTTد أجTTرت وحTTدة الTTرصTTد لTTقاء مTTع صTTحفيني عTTامTTلني بTTموقTTع ” نTTواة” أك ّ Tدوا خTTاللTTه انTTزعTTاج الTTرئTTاسTTة مTTن مTTحتوى
الTTوثTTيقة الTTتي ر ّكTTزت عTTلى االسTTتراتTTجية الTTتي اعTTتمدتTTها فTTي حشTTد الTTدعTTم لTTتمريTTر مشTTروع الTTقانTTون أمTTام مجTTلس
نواب الشعب مؤ ّكدين أ ّن مس ّودة الخطّة االتّصالية لم يقع تعديلها وإنّما إخفاء بعض األسماء.
وأ ّكTTد بTاحTث الTبدايTة لTنب غTربTية أ ّن وكTيل الجTمهوريTة أرسTل إنTابTة عTدلTية لTلتحقيق مTعه فTي تTدارك ملTا أ ّكTTده سTابTقا
Tمقر وحTدة األبTحاث والTتفتيش لTلدفTع نTحوالTتحقيق مTع الTعامTلني فTي
مTن الTتحاق مTوفTديTن عTن الTديTوان الTرئTاسTي ب ّ
موقع “نواة”.

 6ماي :
عTTمد قTTيادي بحTTزب االتTTحاد الTTوطTTني الحTTر إلTTى االعTTتداء لTTفظيا وجسTTديTTا عTTلى تTTوفTTيق نTTويTTرة الTTصحفي بTTموقTTع
"الحرية" خالل تح ّوله إلى منطقة جبل الجلود لتغطية زيارة منتظرة لوزيرة الشباب الرياضة باملنطقة.
وأفTTاد نTTويTTرة لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية بTTالTTنقابTTة الTTوطTTنية لTTلصحفيني الTTتونTTسيني "أعTTلمني املTTندوب
Tلتعرف عTTلى
الTTجهوي لTTلريTTاضTTة بTTتونTTس بTTأ ّن وزيTTرة الTTريTTاضTTة وشTTؤون الشTTباب سTTتقوم بTTزيTTارة ملTTنطقة جTTبل جTTلود لّ T
Tتوجه TTت إل TTى م TTلعب ك TTرة ال TTقدم ب TTجبل الج TTلود ف TTي إط TTار م TTمارس TTة ع TTملي
واق TTع امل TTنشآت ال TTري TTاض TTية ب TTال TTجهة .ف ّ T
الTصحفي املTيدانTي لTتغطية الTزيTارة لTفائTدة الجTريTدة االلTكترونTية "الحTريTة" .وبTالTوصTول لTلمكان اعTترض سTبيلي
وتهجTم عTلي ومTنعني بTاسTتعمال الTعنف مTن حTضور زيTارة الTوزيTرة
ّT
مTسؤول جTهوي بحTزب االتTحاد الTوطTني الح ّTر
وم TTمارس TTة ع TTملي ،واس TTتعان ب TTشخص م TTن ذوي الش TTبهة إلج TTباري ع TTلى م TTغادرة امل TTكان ب TTعد ته TTدي TTدي ب TTاالع TTتداء
عليّ مج ّددا بالعنف ،فوجدت نفسي مجبرا على مغادرة املكان لتفادي ذلك".
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 10ماي :
ق TTضت امل TTحكمة االب TTتدائ TTية ب TTتوزر ب TTال TTسجن  6أشه TTر م TTع ال TTنفاذ ال TTعاج TTل ف TTي ح TTقّ س TTالم م TTليك رئ TTيس االت TTحاد
ال TTتون TTسي ل TTإلع TTالم الج TTمعيات TTي وم TTدي TTر اذاع TTة "الج TTري TTد أف أم" ع TTلى م TTعنى ال TTفصل  125م TTن املج TTلة الج TTزائ TTية
بTTتهمة هTTضم جTTانTTب مTTوظTTف عTTمومTTي أوشTTبهه بTTالTTقول أواإلشTTارة أوالتهTTديTTد حTTال مTTباشTTرتTTه لTTوظTTيفته أوبTTمناسTTبة
مTTباشTTرتTTها عTTلى خTTلفية احTTتجاجTTه عTTلى الTTتدخTTل الTTعنيف لTTقوات األمTTن خTTالل مTTداهTTمتها ملTTنزلTTه فTTي شهTTر فTTيفري
املنقضي كما قضت بالسجن مع تأجيل التنفيذ ضد سلوى مليك مديرة البرمجة.
وأفTTادت سTTلوى مTTليك مTTديTTرة الTTبرمTTجة بTTإذاعTTة "جTTريTTد أف أم" أنTTه " عTTبر سTTالم مTTليك عTTن اعTTتراضTTه عTTن الTTتد ّ
خTTل
ال TTعنيف ل TTألم TTن خ TTالل م TTداه TTمته مل TTنزل ع TTائ TTلته ب TTحثا ع TTن أخ TTيه ال TTذي ك TTان TTوا يش TTتبهون ف TTي ان TTتمائ TTه ال TTى مج TTموع TTة
متشّ Tددة حTيث أشهTر أحTد أعTوان األمTن السTالح فTي وجTه ابTنة أخTته ،وهTي طTفلة صTغيرة ،م ّTما جTعله يTحتجّ عTلى
تلك املمارسة العنيفة وغير القانونية".
Tوسج TTله أح TTد األم TTنيني ي TTوثّ TTق اح TTتجاج TTه ع TTلى
ّT
وق ّ Tدم أع TTوان األم TTن ش TTكوى ض ّ Tد م TTليك اس TTتنادا إل TTى م TTقطع ف TTيدي T
الTTتد ّ
خTTل األمTTني الTTعنيف فTTي بTTيت عTTائTTلته .وتTّ Tمت دعTTوة مTTليك إلTTى مTTركTTز األمTTن الTTقريTTب حTTيث ت ّ Tم االسTTتماع إلTTيه
وألخTTته سTTلوى مTTليك مTTديTTرة الTTبرمTTجة بTTاإلذاعTTة مTTن قTTبل أعTTوان املTTركTTز )الTTخصم( .وإثTTرهTTا تTTل ّقى مTTليك دعTTوة مTTن
املحكمة االبتدائية بتوزر حيث مثل أمام هيئتها وحكم عليه بالسجن ملدة  6أشهر مع النفاذ العاجل.

 14ماي :
قTام عTون أمTن بTالTزي املTدنTي بTمنع الTصحفية بمجTلة الTومTيض "أخTبار زغTوان" خTالل تTغطيتها الخTتتام مهTرجTان
Tمسكها
شهTر الTتراث بTمديTنة الTفحص ،وقTد رفTض عTون األمTن االعTتراف بTالTبطاقTة الTداخTلية لTلمؤسTسة ،وفTي ظ ّTل ت ّ
بمواصلة عملها عمد إلى افتكاك آلة تصويرها ثم طالبها باملغادرة.
وأف TTادت خ TTول TTة م TTعاط TTي أن TTه "خ TTالل ت TTن ّقلي ل TTتغطية اخ TTتتام مه TTرج TTان شه TTر ال TTتراث ق TTام ع TTون أم TTن ب TTمنعي م TTن
الTتصويTر دونTا عTن بTقية املTراسTلني الTذيTن اسTتظهروا بTبطاقTاتTهم الTداخTلية .وبTعد إصTراري عTلى مTواصTلة عTملي
عمد إلى افتكاك كاميرا التصوير منّي وقال أ ّن لديه أوامر بمنعي".

 15ماي :
مTنع كTاتTب عTام واليTة تTطاويTن يTثرب بTشيري مTراسTلة إذاعTة "صTبرة أف أم" مTن تTغطية اجTتماع عTماد الحTمامTي
بمقر الوالية.
وزير التشغيل والتكوين املهني وعدد من معتصمي "الكامور"
ّ
وأف TTادت ب TTشيري أن TTها "ت TTح ّول TTت ف TTي ت TTمام ال TTتاس TTعة ص TTباح TTا ق TTبل س TTاع TTتني م TTن االج TTتماع امل TTفتوح امل TTنتظر ب TTني
الTTطرفTTني ،لTTكن مTTا راعTTني إالّ وجTTود قTTائTTمة اسTTمية لTTلصحفيني املTTخ ّول لTTهم الTTتغطية ،ورغTTم اسTTتظهاري بTTبطاقTTتي
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الTصحفية وتTرخTيص الTعمل إالّ أ ّن الTكاتTب الTعام رفTض دخTولTي لTقاعTة االجTتماع بTدعTوى عTدم وجTود اسTمي فTي
القائمة".
وفTTي نTTفس الTTيوم عTTمد بTTعض عTTناصTTر الTTفريTTق شTTبه الTTطبّي بTTاملسTTتشفى الTTجامTTعي فTTرحTTات حTTشاد بTTسوسTTة إلTTى
م TTضاي TTقة ف TTري TTق ع TTمل إذاع TTة "ج TTوه TTرة أف أم" خ TTالل ت TTن ّقله إل TTى املس TTتشفى ق TTصد ت TTقدي TTم ب TTاق TTة ورد ل TTلسياس TTي
الطاهر هميلة املقيم باملكان في إطار فقرة "الرادار" لحصة "بوليتكا".
وأفTاد زهTير الTجيس رئTيس تحTريTر االذاعTة لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني أنTه
"قTّ T Tرر فTT TريTT Tق الTT Tحصة تTT Tخصيص فTT Tقرة الTT Tرادار لTT TالطTT Tمئنان عTT Tلى صTT Tحة هTT Tميلة حTT Tيث اتTT Tصل الTT TفريTT Tق بTT TناظTT Tر
املسTTتشفى املTTذكTTور وطTTلبوا مTTنه اإلذن بTTالTTعمل بTTاملTTكان وعTTند تTTن ّقلهم طTTالTTبهم الTTفريTTق شTTبه الTTطبّي بTTاالطّTالع عTTلى
الترخيص بالعمل رغم اإلعالم املسبق لناظر املستشفى وقد حاول الطاقم منع الصحفيني من العمل".
وقTTد ع Tبّر مجTTموعTTة مTTن الTTطاقTTم الTTطبي عTTن احTTتجاجTTهم عTTلى مTTا اعTTتبروه "تTTشويTTه سTTمعتهم" بTTتع ّلة مTTحاولTTة مTTن
الTTفريTTق الTTصحفي لTTإلذاعTTة فTTي نTTقل خTTالف جّ Tد مTTنذ يTTومTTني مTTن تTTاريTTخ الTTزيTTارة بTTني هTTميلة وأحTTد األعTTوان ،وهTTومTTا
ن TTفاه ال TTفري TTق ح TTيث أ ّTك TTدوا أ ّن س TTبب زي TTارت TTهم ك TTان ب TTداف TTع إن TTسان TTي ال غ TTير .وق TTد ح TTصلت وح TTدة ال TTرص TTد ع TTلى
فيديويوثق االعتداء.

 17ماي :
مTثل شTكري الTصغير مTديTر مجّ Tلة الTومTيض املحTلية أمTام مTركTز األمTن بTزغTوان عTلى خTلفية نشTر الTصفحة الTرسTمية
للمجلة لخبر حول إضراب منتظر بمصنع بالوالية.
وأفTاد الTصغير أنTه "ت ّTمت دعTوتTي مTن قTبل األمTن لTلقيام بTبحث إرشTادي وعTند وصTولTي إلTى مTركTز األمTن بTاملTنطقة
ت ّ Tم سTTؤالTTي عTTن مTTصدر خTTبر نشTTرنTTاه حTTول اعTTتزام الTTعمال الTTقيام بTTإضTTراب عTTن الTTعمل فTTي أحTTد املTTصانTTع ،وت Tمّ
س TTؤال TTي ع TTن ال TTتعدي TTل ال TTذي أدخ TTل ع TTلى ال TTخبر ب TTعد إع TTالن إل TTغاء اإلض TTراب ،وق TTام األم TTنيون ب TTتصوي TTر ب TTطاق TTتي
املهنية الداخلية".
 21ماي :
أوقTTفت مجTTموعTTة مTTن عTTناصTTر األمTTن إسTTالم الTTحكيري املTTص ّور الTTصحفي بTTموقTTع "عTTرب  " 24واصTTطحبته إلTTى
مTTركTTز األمTTن بTTشارل ديTTغول بTTالTTعاصTTمة ،وخTTالل ركTTوب الTTسيّارة األمTTنية سTTألTTه أحTTد األمTTنيني عTTن كTTيفية اخTTتيار
Tحصلت وحTدة
امل ّT T
TؤسTسة لTلمواضTيع الTصحفية وحTاول عTون آخTر االعTتداء عTليه خTالل تTواجTده بTمركTز األمTن .وقTد ت ّ
الرصد على تسجيل صوتي يو ّثق االعتداء بكل تفاصيله.
وأفTTاد الTTحكيري لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية أنّTTه "كTTنت بTTصدد تTTصويTTر بTTعض مTTقاطTTع الTTفيديTTولTTشارع
TوجTTه نTTحوي عTTون أمTTن بTTالTTزي املTTدنTTي وطTTلب مTTني تTTرخTTيص
الTTحبيب بTTورقTTيبة بTTالTTعاصTTمة دون سTTيارات عTTندمTTا تTّ T
الTTتصويTTر فTTاسTTتظهرت بTTبطاقTTة صTTحفي مTTحترف وبTTترخTTيص الTTتصويTTر ،وبTTعد الTTتثّبت مTTن الTTترخTTيص طTTلب مTTني
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مTرافTقته إلTى الTسيارة حTيث تTم نTقلي إلTى مTركTز األمTن بTشارل ديTغول .وفTي الTطريTق سTألTني عTن طTريTقة اخTتيار
املؤسسة أم بمبادرة من الصحفي وقد رفضت اإلجابة".
املواضيع فهل تكون بتكليف من
ّ
وخ TTالل ت TTواج TTده ب TTمرك TTز األم TTن امل TTذك TTور ،ط TTلب م TTنه أم TTني آخ TTر م TTتواج TTد ب TTامل TTكان الج TTلوس ب TTال TTقرب م TTن ع TTدد م TTن
املTوقTوفTني ،ولTكن ملTا رفTض ذلTك وطTلب االطTالع عTلى أسTباب اقTتياده إلTى املTركTز وإيTقافTه ،عTمد أحTد األمTنيني إلTى
االعTTتداء عTTليه لTTفظيا ومTTحاولTTة االعTTتداء عTTليه بTTكرسTTي وتهTTديTTده بTTافTTتكاك هTTاتTTفه الTTجوال .وقTTد ت ّ Tم تحTTريTTر مTTحضر
خTل
ضّ Tد الTحكيري رفTض اإلمTضاء عTليه .وقTد تّ Tم إيTقاف الTحكيري ملTدة سTاعTة ولTم يTت ّم إطTالق سTراحTه إالّ بTعد تTد ّT
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني.

TوجTه نTحوالTحكيري واعTتذر مTنه وعTما
وبTعد مTختلف االتّTصاالت حTضر رئTيس مTركTز االمTن املTذكTور بTاملTكان حTيث ت ّ T
أقدم عليه أعوان األمن خاصة محاولة االعتداء الصادرة عن األمني الذي يقوم باألبحاث باملركز املذكور.

 25ماي :
عTمد مجTموعTة مTن األمTنيني مTرفTوقTني بTرئTيس كTتبة املTحكمة االبTتدائTية بTالTقيروان إلTى مTضايTقة نTاجTح الTزغTدودي
رئTTيس تحTTريTTر املTTوقTTع املحّ Tلي "تTTكروان" خTTالل قTTيامTTه بTTروبTTورتTTاج أمTTام مTTقر املTTحكمة حTTول عTTمليات اإليTTقاف الTTتي
طTTالTTت رجTTال أعTTمال ومهTTربTTني .وطTTلب األمTTنيون ومTTرافTTقهم مTTن الTTصحفي بTTالTTتنقل إلTTى مTTكتب وكTTيل الجTTمهوريTTة
للحصول على ترخيص بالتصوير.
TوجTه نTحوي
وأفTاد الTزغTدودي لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني أنTه "ت ّ T
أعTوان أمTن ورئTيس كTتبة املTحكمة االبTتدائTية بTالTقيروان خTالل عTملي عTلى تTصويTر روبTروتTاج أمTام املTحكمة وطTلبوا
مTTني مTTرافTTقتهم الTTي مTTكتب وكTTيل الجTTمهوريTTة أومTTساعTTده إلعTTالمTTه بTTالTTتصويTTر .وخTTالل لTTقائTTي مTTع مTTساعTTد وكTTيل
الجTTمهوريTTة ش ّ Tدد عTTلى ضTTرورة حTTصولTTي عTTلى إذن بTTالTTتصويTTر مTTن الTTنيابTTة الTTعمومTTية حTTتى وإن كTTان الTTتصويTTر
مقر سيادة شأنه شأن الثكنة العسكرية".
خارج مبنى املحكمة أوأمامها بدعوى أ ّن املحكمة ّ

 26ماي :
طTالTبت جTمعية "فTورزا تTونTس" فTي بTيان أصTدرتTه بTغلق مTكتب الجTزيTرة وحTجبها فTي تTونTس وحTجب كTل املTنابTر
اإلعTالمTية الTتي اعTتبرتTها تTدعTوإلTى "الTفتنة واملTشجعة عTلى االرهTاب" .واعTتبرت املTنظمة أ ّن قTناة الجTزيTرة تTواصTل
حTملتها املTغرضTة ضّ Tد تTونTس عTبر تTألTيب الTرأي الTعام وتTهويTل املشهTد فTي الTجنوب الTتونTسي وتTضخيم األحTداث
في والية تطاوين وغيرها.
وبTاتTصالTنا بTلطفي الTحاجTي مTديTر مTكتب الجTزيTرة أ ّTكTد أنTه يTرفTض الTتعليق وقTال أ ّن الTفريTق الTعامTل يTواصTل عTمله
بطريقة طبيعية ومهنية.
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وبTالTتوازي مTع ذلTك مTثل مTنجي الTخضراوي الTصحفي بجTريTدة "الشTروق" والTعضوالTسابTق لTلجنة إسTناد بTطاقTة
صTTحفي مTTحترف أمTTام الTTفرقTTة املTTركTTزيTTة األولTTى للحTTرس الTTوطTTني بTTالTTعويTTنة عTTلى خTTلفية شTTكايTTة تTTقدمTTت بTTها ضّ Tده
سTTميرة الTTخياري الTTكشوالTTصحفية الTTسابTTقة بجTTريTTدة الشTTروق ،عTTلى خTTلفية اعTTتراضTTه بTTصفته عTTضوالTTلجنة عTTلى
إسTTناد بTTطاقTTة صTTحفي مTTحترف لTTها ،بسTTبب عTTدم احTTترامTTها ألخTTالقTTيات املTTهنة .وتTّ Tمت إحTTالTTة الTTخضراوي بTTتهمة
االمتناع عن إسناد بطاقة صحفي محترف للخياري وشتمها على مواقع التواصل االجتماعي.
وأفTاد الTخضراوي لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني ” أحTال وكTيل
Tلف مTن فTرقTة األمTن بTاملTنصف بTاي إلTى الTفرقTة املTركTزيTة للحTرس الTوطTني
الجTمهوريTة بTاملTحكمة االبTتدائTية بTتونTس امل ّ
ب TTال TTعوي TTنة ل TTلقيام ب TTمكاف TTحة ب TTيني وب TTني ال TTشاك TTية .وك TTان TTت ال TTكشوق TTد أث TTارت ال TTدع TTوة ض ّ Tدي ب TTعد ع TTلمها ب TTموق TTفي
ال TTراف TTض إس TTناده TTا ب TTطاق TTة ص TTحفي م TTحترف ص TTلب ال ّ Tلجنة امل TTختصة وا ّدع TTت أنّ TTي ق TTمت بش TTتمها ع TTلى م TTواق TTع
التواصل االجتماعي”.
وكTان الTخضراوي قTدم مTثل فTي  2012أمTام فTرقTة األمTن بTشارع املTنصف بTاي حTيث تّ Tم الTتحقيق مTعه فTي مTرحTلة
أولTTى ،وأ ّكTTد خTTالل األبTTحاث أ ّن قTTرار مTTنح بTTطاقTTة صTTحفي مTTحترف إجTTراء إداري ال دخTTل فTTيه لTTلقضاء .ومTTن ح Tقّ
النقابة أن تمتنع عن منح البطاقة في حال عدم تتوفّر الشروط في الصحفي أوعند إخالله بأخالقيات املهنة.
وق TTد أث TTار وك TTيل الج TTمهوري TTة ب TTامل TTحكمة االب TTتدائ TTية ب TTتون TTس -ق TTاض TTي ال TTتحقيق  13س TTاب TTقا-امل TTلف ب TTعد أك TTثر م TTن 5
سنوات ض ّد الخضراوي.
 28ماي :
مTنع عTون مTن الحTرس الTوطTني الTصحفي جTمال فTريTعة املTتعاون الTخارجTي مTع إذاعTة تTطاويTن واإلذاعTة الTوطTنية
مTن الTعمل خTالل سTعيه ألخTذ تTصريTحات مTن الTالعTبني بTعد انTتهاء مTباراة الTدور نTصف الTنهائTي لTكأس تTونTس بTني
اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي.
TوجهTTت إلTTى املTTنطقة املشTTتركTTة قTTرب
وقTTال فTTريTTعة لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية" :بTTعد انTTتهاء املTTباراة تّ T
حجTTرات املTTالبTTس ألخTTذ تTTصريTTحات صTTحفية ،غTTير أ ّن عTTونTTا مTTن الحTTرس الTTوطTTني اعTTترض سTTبيلي ومTTنعني مTTن
Tمسكه بTTاملTTنع وهTTد ّدنTTي بTTاإليTTقاف
Tمسكت بTTح ّقي فTTي الTTعمل واسTTتظهرت بTTبطاقTTتي املTTهنية واصTTل تّ T
الTTدخTTول وملTTا تّ T
فما كان منّي إالّ مغادرة املكان".

 29ماي :
عTTمد رئTTيس مTTصلحة بTTبلديTTة الحTTمامTTات إلTTى االعTTتداء لTTفظيا عTTلى مTTنتصر سTTاسTTي الTTصحفي بـTTإذاعTTة "شTTمس
Tمقر ال TTبلدي TTة ع TTلى خ TTلفية نش TTره ل TTخبر ع TTلى م TTوج TTات اإلذاع TTة س TTاب TTقا ح TTول ال TTتجاوزات
أف ام" خ TTالل ت TTواج TTده ب ّ T
القانونية باملنشأة العمومية.
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وأفTاد مTنتصر سTاسTي لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني أنTه "تTنقلت
Tقر بTTلديTTة الحTTمامTTات مTTن أجTTل تس ّ Tلم تTTكليف مTTن رئTTيس الTTنيابTTة الTTخصوصTTية ومTTعتمد املTTكان لخ Tطّة مTTلحق
إلTTى مّ T
تهجTTم ض ّ Tدي رئTTيس مTTصلحة واتTTهمني بTTالTTكذاب
صTTحفي ملهTTرجTTان املTTديTTنة بTTالحTTمامTTات ،لTTكن مTTا راعTTني إالّ أن ّT
والغباء".
وتهجTTم املTTوظTTف الTTعمومTTي عTTليه .وقTTد تTTل ّقى سTTاسTTي إثTTر ذلTTك
ّT
وقTTد م ّ TدنTTا سTTاسTTي بTTفيديTTويTTوثّTTق االعTTتداء الTTلفظي
TيوجTTهون اسTتجواب لTرئTيس املTصلحة الTذي عTمد الTى االعTتداء
اعTتذارا مTن الTكاتTب الTعام لTلبلديTة وأعTلمه أنTهم س ّ
عليه.

 .4شهر جوان 2017
 2جوان :
طTTالTTبت بTTعض عTTناصTTر فTTرقTTة األمTTن الTTوطTTني الTTطواقTTم اإلعTTالمTTية املTTرافTTقة لTTها بTTإط TالّعTTها عTTلى مTTحتوى تTTغطيتهم
الصحفية لعملية حجز كمية كبيرة من السجائر في الجهة.
وقTال نTزار بTن حTسن مTراسTل قTناة "نTسمة" بTواليTة املهTديTة وحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية
لTلصحفيني الTتونTسيني" :تTل ّقينا دعTوة مTن دائTرة اإلعTالم بTمنطقة الحTرس الTوطTني بTاملهTديTة لTتغطية الTعملية .وفTور
انTهائTنا لTعملنا فTوجTئنا بTطلب رئTيس املTنطقة الTجهويTة للحTرس الTوطTني بTاالط ّTالع عTلى املTادة الTصحفية والTصور
وقTTد رفTTض أغTTلب الTTصحفيني االسTTتجابTTة لTTلطلب .واتّTTصل املTTكلف بTTاإلعTTالم بTTاملTTنطقة بTTالTTصحفي سTTامTTي الTTهانTTي
هاتفيا ليطلب منه عدم نشر تغطيته إال بعد انتهاء التثبت من املحجوز وإحصائه".
مTن جهTته قTال سTامTي الTهانTي" :تTلقيّت اتّTصاال هTاتTفيا طTلب مTني فTيه عTدم نشTر املTادة اإلعTالمTية لTعملية الحجTز
إالّ بعد إنهاء إحصاء املحجوز وقد أعلمت املك ّلف باإلعالم أ ّن املادة نشرت فعال".
TأجTTل ل TTتعقيدات
وك TTان م TTن امل TTفترض أن ي TTعقد االج TTتماع ال TTدوري ل TTلصحفيني م TTع ال TTوال TTي ل TTطرح اإلش TTكال ول TTكن ت Tّ T
إدارية .وتواصل وحدة الرصد بمركز السالمة املهنية تتبع املوضوع مع مراسلي الجهة.

 3جوان :
تTلقت أسTماء شTقرون الTصحفية بTإذاعTة الTزيTتونTة مTكاملTة هTاتTفية مTن كTمال بTن يTونTس املTديTر الTعام لTإلذاعTة طTلب
Tلف الTTشهيد خTTليفة السTTلطانTTي فTTي حTTصة يTTوم األحTTد مTTن بTTرنTTامTTجها وإدراجTTه ضTTمن خTTانTTة قTTتل
فTTيها بTTإدراج مّ T
النفس بغير حق.
وقTالTت شTقرون لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني" :تTواصTل مTعي بTن
يTTونTTس قTTبل أذان املTTغرب بTTدقTTائTTق وطTTلب مTTني إدراج مTTوضTTوع قTTتل خTTليفة السTTلطانTTي صTTبيحة األحTTد والحTTديTTث
لخTمس دقTائTق حTول املTوضTوع مTع دعTوة أسTاتTذة مTن عTلم االجTتماع والTنفس والTفقه للحTديTث عTن املTوضTوع .ونTظرا
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لTلطابTع الTسياسTي لTلموضTوع وعTدم تTوافTقه مTع طTبيعة بTرنTامTجي األسTبوعTي فTقد رفTضت الTطلب وتTدخTل اإلدارة
في التحرير".
Tعرض جTالل الTفرجTانTي املTصور الTصحفي ملTوقTع "حTقائTق أون اليTن" فTي  3جTوان  2017إلTى
وفTي نTفس الTيوم ت ّ
Tعرض
اعTTتداء جسTTدي مTTن قTTبل مTTواطTTن )صTTاحTTب كTTشك( بTTعد أن قTTام بTTتصويTTر الTTجهة األمTTامTTية لTTلكشك الTTذي تّ T
لحجز كميات من البضائع من جانب فريق للشرطة البلدية.
وقTTال جTTالل الTTفرجTTانTTي لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية بTTالTTنقابTTة الTTوطTTنية لTTلصحفيني الTTتونTTسيني" :خTTالل
م TTحاول TTتي ت TTغطية حج TTز ب TTضائ TTع ب TTأح TTد األك TTشاك امل TTخال TTفة ت TTف ّ
Tوج TTه ن TTحوي م TTرف TTوق
طن ص TTاح TTب ال TTكشك ل TTي وت T ّ T
ب TTشخصني آخ TTري TTن ،وق TTام ب TTان TTتزاع ب TTطاق TTتي ال TTصحفية ال TTتي أح TTملها ف TTي رق TTبتي ب TTال TTق ّوة وح TTاول ت TTمزي TTقها ،ول TTم
أتم ّكن من استرجاعها إالّ بعد تد ّ
خل بعض املواطنني".

 5جوان :
رفTTضت اإلدارة الTTجهويTTة لTTلسياحTTة بTTالTTقيروان مّ Tد نTTادرة بTTن رجTTب بTTتصريTTح صTTحفي لTTنادرة بTTن رجTTب الTTصحفية
باإلذاعة الوطنية حول واقع الوضع السياحي باملنطقة.
وقTTالTTت نTTادرة بTTن رجTTب لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية بTTالTTنقابTTة الTTوطTTنية لTTلصحفيني الTTتونTTسيني" :تTTق ّدمTTت
بTTطلب لTTلحصول عTTلى الTTتصريTTح لTTكنّه رفTTض ،وقTTد تTTع ّلل املTTسؤولTTني الTTجهويTTني بTTضرورة الTTحصول عTTلى تTTرخTTيص
مسبق من قبل الديوان الوطني للسياحة".
وقTال خTالTد قTالويTة املTديTر الTجهوي لTلسياحTة بTاملTنطقة" :يTفرض مTنشور داخTلي لTلديTوان حTصولTنا عTلى تTرخTيص
مTT Tن االدارة املTT TركTT TزيTT Tة قTT Tبل اإلدالء بTT TتصريTT Tح صTT Tحفي ،مTT Tؤ ّكTT Tدا أ ّن عTT Tدم االمTT Tتثال لTT Tلمنشور يTT Tعرض املTT TخالTT Tف
لTعقوبTات" .كTما عTبر املTسؤول الTجهوي عTن أسTفه لTلتعقيدات املTتع ّلقة بهTذا املTوضTوع ووعTد بTاإلدالء بTالTتصريTح،
وهTومTا حTصل فTعال .وقTد تTواصTلت وحTدة الTرصTد مTع االدارة الTتي أفTادت مTصادرهTا بTوجTود مTنشور داخTلي فTي
Tنص ع TTلى وج TTوب ح TTصول امل TTسؤول ال TTجهوي ع TTلى إذن مس TTبق ل TTإلدالء
ال TTغرض ص TTدر ف TTي  12ج TTوان  2017ي ّ T
بTالTتصريTح الTصحفي ،وإالّ سTيكون عTرضTة لTعقوبTات .ويTأتTي هTذا املTنشور عTلى خTلفية عTدة تTصريTحات آخTرهTا
تصريح املندوب الجهوي بوالية نابل في الحادثة املعروفة برفع األذان بأحد املالهي الليلية.
وف TTي ن TTفس ال TTيوم رف TTض مح TTمد ال TTكعبي امل TTدي TTر ال TTجهوي للش TTرك TTة ال TTوط TTنية الس TTتغالل وت TTوزي TTع امل TTياه ب TTال TTقيروان
التصريح لنادرة بن رجب الصحفية باإلذاعة الوطنية حول االشكاليات املرتبطة بتوزيع املياه.
وقTTالTTت نTTادرة بTTن رجTTب لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية بTTالTTنقابTTة الTTوطTTنية لTTلصحفيني الTTتونTTسيني" :رفTTض
امل TTدي TTر ال TTجهوي للش TTرك TTة مّ T Tدي ب TTتصري TTح ح TTول وض TTعية امل TTياه ب TTتع ّلة امل TTنشور ع TTدد  4امل TTنظم ل TTعمل امل TTوظ TTفني
العموميني".
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وأكTTد املTTسؤول الTTجهوي خTTالل اتTTصال وحTTدة الTTرصTTد بTTه أ ّن املTTنشور عTTدد  4يTTمنعه مTTن الTTتصريTTح الTTصحفي قTTبل
الTTحصول عTTلى إذن وقTTد تشTبّث بTTضرورة إبTTالغTTه رسTTميا مTTن قTTبل رئTTاسTTة الTTحكومTTة بTTإيTTقاف الTTعمل بهTTذا املTTنشور.
ورغ TTم م TTحاول TTتنا ف ّ T
Tض اإلش TTكال إالّ أ ّن ال TTصحفية ل TTم ت TTتم ّكن إل TTى غ TTاي TTة م TTوف TTى شه TTر ج TTوان م TTن ال TTحصول ع TTلى
تصريح من املسؤول الجهوي.

وتTTعرضTTت يTTثرب بTTشيري فTTي نTTفس الTTتاريTTخ لTTلمنع مTTن قTTبل أعTTوان األمTTن مTTن دخTTول مTTقر واليTTة تTTطاويTTن لTTتغطية
تTTنصيب الTTوالTTي الجTTديTTد وزيTTارة وزيTTر الTTتشغيل والTTتكويTTن املTTهني بTTالTTجهة لTTعدم ورود اسTTمها بTTقائTTمة الTTصحفيني
املس ّلمة من كتابة الوالية.
وقTTالTTت يTTثرب بTTشيري" :أ ّكTTد أعTTوان األمTTن عTTدم وجTTود اسTTمي فTTي قTTائTTمة الTTصحفيني املTTسموح لTTهم بTTالTTتغطية فTTي
والي TTة ت TTطاوي TTن ،وك TTنت ق TTد م TTنعت م TTن ال TTعمل ف TTي ال TTوالي TTة ل TTعدة م TTرات رغ TTم اس TTتظهاري ف TTي ك TTل م TTرة ب TTبطاق TTتي
الصحفية وترخيص العمل من مؤسستي اإلعالمية".
مTن جTانTب آخTر وبTعد تTتالTي اتّTصاالت وحTدة الTرصTد بTمكتب االعTالم بTواليTة تTطاويTن ،أ ّ TكTدت سTميرة عTبازة إحTدى
م TTوظّ TTفات دائ TTرة اإلع TTالم أ ّن ال TTقائ TTمة اإلس TTمية ل TTلصحفيني ال TTتي ق ّ Tدم TTت ألع TTوان األم TTن أم TTام م TTقر ال TTوالي TTة ق TTام TTت
بإعدادها كتابة الوالية وهي ليست على علم بسبب عدم إدراج اسم الصحفية يثرب بشيري ضمن القائمة.

 7جوان :
عTTمد أحTTد عTTناصTTر لTTجنة تTTنظيم مهTTرجTTان مسTTرح مTTديTTنة الTTقيروان إلTTى لTTكم حTTمزة الخTTلفاوي الTTصحفي بTTإذاعTTة
"دريTم أف أم" خTالل عTمله وقTيامTه بTتغطية عTرض مسTرحTية "فTاح السTر" وافTتكاك شTارة دخTول رمTزي الTفارحTي
الصحفي بنفس املؤسسة.
وقTTال حTTمزة الخTTلفاوي لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية بTTالTTنقابTTة الTTوطTTنية لTTلصحفيني الTTتونTTسيني " :قTTامTTت
Tحصلنا عTTلى شTTارات الTTدخTTول
لTTجنة مهTTرجTTان مسTTرح املTTديTTنة بTTالTTقيروان بTTتوجTTيه الTTدعTTوة لTTتغطية املهTTرجTTان وقTTد تّ T
كTصحفيني .وفTي سهTرة يTوم  07جTوان  ،2017تTح ّولTت رفTقة زمTيلي بTراديTو"دريTم  " fmرمTزي الTفارحTي لTتغطية
ع TTرض مس TTرح TTية "ف TTاح الس TTر" ،وق TTد اع TTترض س TTبيلنا ع TTون ب TTلجنة ال TTتنظيم واس TTتفسر زم TTيلي ع TTن ال TTشارة ال TTتي
يحTملها ،فTأفTاده بTأنTه صTحفي وتسّ Tلمها مTن لTجنة الTتنظيم ،فTطلب مTنه وبحّ Tدة أن يTم ّكنه مTن الTشارة لTلتثبت مTنها
م TTع ال TTهيئة ،ف TTرف TTض ال TTزم TTيل ط TTلبه ،ف TTقام ب TTاف TTتكاك TTها م TTنه .وأم TTام ذل TTك الس TTلوك ال TTعنيف ،ع TTبرت ع TTن اح TTتجاج TTي
TتوجTTه نTTحوي بTTكالم بTTذيء وحTTاول االعTTتداء عTTليّ
ورفTTضي تTTلك املTTعامTTلة مTTع زمTTيلي ،فTTواجTTه الTTعون احTTتجاجTTي بTTالTّ T
بالعنف في مناسبة أولى ،ثم في مناسبة ثانية وأثناء قيامي بالنقل املباشر ،اعتدى علي بالعنف".
Tنسق امله TTرج TTان وقّ T Tدم امل TTعتدي اع TTتذاره م TTا دف TTع
وق TTد ت TTلقى الخ TTلفاوي اع TTتذارا رس TTميا م TTن م TTعتمد امل TTدي TTنة وم ّ T
الخلفاوي الى إلغاء إجراءات التتّبع القانوني ض ّده.
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 8جوان :
عTTمد مTTراقTTب بمحTTطة الTTحافTTالت بTTاب الTTخضراء مTTن واليTTة تTTونTTس إلTTى االعTTتداء عTTلى طTTاقTTم مجTTلة "قTTبل األولTTى"
Tعمد الTTعون دفTTع الTTصحفي ومTTحاولTTة افTTتكاك آلTTة
خTTالل عTTملهم عTTلى تTTقريTTر مTTصور حTTول الTTنقل فTTي تTTونTTس .وقTTد تّ T
املؤسسة االعالمية قبل االطالّع على التكليف بمهمة أومحاولة التنسيق معهم.
تصوير
ّ
وقTال خTليل الTعكرمTي املTص ّور بTاملجّ Tلة لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية" :قTمنا بTالTتصويTر خTارج محTطة بTاب
TوجTه نTحونTا أحTد املTراقTبني وبTادر بTدفTع
الTخضراء مTع املTواطTنني حTول واقTع الTنقل فTي تTونTس وفTور دخTولTنا املحTطّة ت ّ T
أحمد التليلي وحاول افتكاك الكاميرا مني وطالبنا بترخيص التصوير".
م TTن جه TTته ق TTال ال TTتليلي" :دخ TTلنا املح TTطة ف TTي م TTحاول TTة ل TTلتنسيق م TTع رئ TTيسها ل TTلتصوي TTر داخ TTلها ل TTكن م TTا راع TTنا إال
مTTواجهTTتنا بTTأسTTلوب عTTنيف مTTن قTTبل أحTTد املTTراقTTبني دون االسTTتفسار عTTن سTTبب وجTTودنTTا أواالط Tالّع عTTلى الTTتكليف
خTذ أي
بTمهمة الTذي نحTمله ،وقTد قTام بTدفTعنا وحTاول افTتكاك مTع ّدات الTتصويTر ،وبTالTتجائTنا إلTى مTديTر املحTطة لTم يت ّT
موقف تجاه املراقب وطالبنا بترخيص التصوير".
وف TTي إط TTار م TTتاب TTعتها ل TTلحال TTة ق TTام TTت وح TTدة ال TTرص TTد بتح TTري TTر ش TTكوى ل TTفائ TTدة ف TTري TTق "ق TTبل األول TTى" ل TTرف TTعها ل TTوك TTيل
الجمهورية باملحكمة االبتدائية بتونس.
 11جوان :
مTTنع أحTTد الTTعامTTلني بTTمركTTز تجTTميع الحTTليب بTTالTTقيروان الTTصحفيني مTTن تTTغطية عTTمل فTTريTTق حTTفظ الTTصحة الTTتابTTع
TطرهTTم لTTلمغادرة
لTTإلدارة الTTجهويTTة لTTلصحة بTTالTTقيروان وعTTمد إلTTى مTTحاولTTة تTTهشيم آلTTة تTTصويTTر الTTصحفيني مTTما اضّ T
دون إنهاء عملهم.
وقTال الTصحفي خTليفة الTقاسTمي لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنة بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني:
"فTور تTف ّ
TوجTه نTحونTا ومTنعنا مTن الTعمل مهّ Tددا بكسTر آلTة الTتصويTر وطTلب مTنا املTغادرة".
طن الTعون إلTى تTواجTدنTا ت ّ T
تحصلت وحدة الرصد على لقطات مصورة من االعتداء.
وقد
ّ
وقTد تTواصTل الTصحفيان مTع املTندوب الTجهوي لTلفالحTة ألخTذ اإلجTراءات الTالزمTة ضّ Tد املTعتدي لTكن لTم يTتم أخTذ أي
اجTTراء إلTTى غTTايTTة نTTهايTTة شهTTر جTTوان .أمTTا صTTاحTTب املجTTمع فTTقد اسTTتنجد بTTعدة وسTTاطTTات مTTن أجTTل تTTقديTTم اعTTتذار
للصحفيني.

 12جوان :
تTراجTع نTور الTديTن بTن تTيشة املسTتشار األول لTرئTيس الجTمهوريTة عTن اإلدالء بTحوار لTلصحفية جTهاد الTكلبوسTي
رغTT Tم تTT Tن ّقلها لTT TلقائTT Tه دون إعTT Tالم مسTT Tبق لTT Tها بTT TذلTT Tك ،بTT Tتع ّلة صTT Tدور تTT Tعليمات مTT Tن ديTT Tوان الTT TرئTT Tيس بTT Tعدم اإلدالء
ب TTتصري TTحات .ك TTما ح TTاول ب TTن ت TTيشة ت TTوج TTيه ال TTصحفية ف TTي اتّ TTجاه إج TTراء ح TTوارات م TTع م TTسؤول TTني ف TTي ح TTزب ن TTداء
تونس.
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وقTTالTTت جTTهاد الTTكلبوسTTي لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية" :تTTن ّقلت الTTى قTTصر الTTرئTTاسTTة إلجTTراء حTTوار مTTع
املس TTتشار األول ل TTرئ TTيس الج TTمهوري TTة ن TTور ال TTدي TTن ب TTن ت TTيشة ب TTناء ع TTلى م TTوع TTد مس TTبق وب TTعد اس TTتيفاء االج TTراءات
وان TTتظاره مل TTدة س TTاع TTة اال رب TTع ال TTتقيته ،وق TTد رف TTض اج TTراء ال TTحوار ب TTتع ّلة ورود ت TTعليمات م TTن دي TTوان ال TTرئ TTيس ب TTعدم
االدالء بTتصريTحات مTؤ ّكTTدا أنّTه ال عTلم لTه بهTذا االجTراء وعTمل عTلى اقTتراح أسTماء أخTرى مTن نTداء تTونTس إلجTراء
حوارات معهم" .وقد حاولت وحدة الرصد التواصل مع بن تيشة لكن تعذّر ذلك.
وب TTنفس ال TTتاري TTخ ق TTام TTت إدارة "فيس TTبوك" ب TTحجب النش TTر ع TTلى ال TTصفحة ال TTرس TTمية ل TTلموق TTع ع TTلى خ TTلفية ح TTمالت
حر طليق".
تبليغ واسعة إثر نشر مقال تحت عنوان "ابن عضوبالنهضة
متورط في اغتيال بلعيد ّ
ّ
وأفTTادت زهTTرة عTTبيد رئTTيسة تحTTريTTر املTTوقTTع لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية بTTالTTنقابTTة الTTوطTTنية لTTلصحفيني
الTتونTسيني أ ّن "مTوقTع الTتواصTل االجTتماعTي "فيسTبوك" تTواصTل مTعنا وأبTلغنا بTإيTقاف النشTر عTلى الTصفحة ملTدة
أسبوع.

 14جوان :
Tتطرف
اع TTتدى أح TTد النش TTطاء ال TTسياس TTيني ع TTلى ال TTصحفي اب TTراه TTيم الس TTليمي خ TTالل ت TTغطيته مل TTنتدى ح TTول ال ّ T
واإلرهاب أشرف عليه وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم في والية سيدي بوزيد.
ت وزي TTر
وق TTال الس TTليمي ل TTوح TTدة ال TTرص TTد ب TTمرك TTز الس TTالم TTة امل TTهنية" :ب TTعد ف TTتح ب TTاب ال TTنقاش إث TTر امل TTداخ TTالت ،ذَ َّكTْ Tر ُ
ال TTشؤون ال TTدي TTنية أح TTمد ع TTظوم ب TTال TTحوار ال TTذي أج TTري TTته م TTعه ف TTي رادي TTوال TTكرام TTة وط TTرح TTي آن TTذاك ق TTضية امل TTساج TTد
السTتة الTخارجTة عTن سTيطرة الTوزارة بTالTجهة وضTرورة مTراقTبة الخTطاب الTديTني املTتطرف ،وكTيف أ ّن الTوضTع مTازال
تهج TTم ع TTليّ ن TTاع TTتا إي TTاي بـ"إع TTالم ال TTعار وأزالم ال TTنظام
ع TTلى ح TTال TTه .ل TTكن م TTا راع TTني إالّ أ ّن أح TTد ال TTحاض TTري TTن ّ T
السابق" .ويعرف املعتدي بانتمائه الي املكتب املحلي لحركة النهضة.
Tعرض الTصحفي خTميس بTن بTريTك مTراسTل الجTزيTرة نTت فTي تTونTس ورئTيس تحTريTر مTوقTع "مTراسTلون"
وفTي تTونTس ت ّ
األملTانTي مTن الTسفر إلTى أملTانTيا لTحضور نTدوة دولTية حTول "املTخاطTر املحTدقTة بحTريTة الTصحافTة فTي تTونTس وشTمال
إفريقيا".
فTTقد قTTام أمTTن املTTطار بTTافTTتكاك جTTواز سTTفر الTTصحفي بTTتع ّلة أنّTTه مTTطلوب لTTلعدالTTة بTTعد صTTدور حTTكم غTTيابTTي بTTسجنه
ستة أشهر عام  2014بتهمة "انتحال صفة صحفي" خالل تغطية مهرجان قرطاج الدولي.
ورغ TTم ت TTبرئ TTة ال TTصحفي خ TTميس ب TTن ب TTري TTك ف TTيما ب TTعد أم TTام امل TTحكمة االب TTتدائ TTية ب TTتون TTس م TTن ال TTتهمة امل TTوج TTهة إل TTيه
Tعرض إلTى مTعامTلة قTاسTية فTي املTطار حTيث كTاد أ ّن يTتعرض إلTى
وحTصولTه عTلى حTكم بTعدم سTماع الTدعTوى ،فTقد ت ّ
اإليقاف التح ّفظي.
Tقر اإليTقاف بTاملTحكمة االبTتدائTية
وتّ Tم يTوم الخTميس  15جTوان  2017إبTقاء خTميس بTن بTريTك ملTدة  5سTاعTات فTي م ّ
بتونس قصد عرضه على وكيل الجمهورية الستعادة جواز سفره.
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وقTال بTن بTريTك لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني" :تTم الTتعامTل مTعي
بTطريTقة ف ّ
Tضة مTن قTبل أعTوان أمTن املTطار الTذيTن مTنعونTي مTن الTسفر رغTم صTدور حTكم بTعدم سTماع الTدعTوى فTي
 13أفTTريTTل  2017بTTعد االعTTتراض الTTذي تTTق ّدمTTنا بTTه عTTلى الTTحكم الTTغيابTTي ،وتّ Tم افTTتكاك جTTواز سTTفري بTTإيTTعاز مTTن
وكيل الجمهورية قصد إيقافي وإحالتي على أنظاره وأمام إصراري تم إطالق سراحي".
Tقر املTحكمة االبTتدائTية بTتونTس  1فTي حTالTة إيTقاف لTلنظر فTي املTلف واسTترجTاع جTواز سTفره
وتTن ّقل بTن بTريTك إلTى م ّ
وقTد تّ Tم االحTتفاظ بTه فTي املTكان املTخصص لTلموقTوفTني مTدة  5سTاعTات بTانTتظار قTرار وكTيل الجTمهوريTة وتTم إثTرهTا
إطالق سراحه.

 20جوان :
تTلقىّ سTفيان بTن فTرحTات الTصحفي بجTريTدة "البTراس" تهTديTدا بTالTقتل مTن قTبل أحTد املTواطTنني مTن خTالل شTبكة
التواصل االجتماعي "فيسبوك" برسالة على الخاص.
وقTال بTن فTرحTات لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني" :وصTلتني رسTالTة
خTTاصTTة عTTلى صTTفحتي بشTTبكة الTTتواصTTل االجTTتماعTTي "الفيسTTبوك" مTTن قTTبل شTTخص يTTدعTTى أحTTمد ورغTTمي مTTقيم
بTباريTس تTضمنّت تهTديTدا لTي بTالTقتل ،حTيث جTاء فTيها" :كTم أتTمنى لTك الشTر أوالTقتل أنTت وبTعض أنTجاس االعTالم
ال TTفاج TTر ي TTا ف TTجار" .ومل TTا نش TTرت م TTحتوى ه TTذه ال TTرس TTال TTة ال TTخاص TTة ع TTلى ص TTفحتي ،ات TTصل ب TTي ب TTعض األص TTدق TTاء
املTTقيمني بTTفرنTTسا وأفTTادونTTي أن املTTعني بTTاألمTTر مTTن املTTنتمني لحTTركTTة الTTنهضة الTTذيTTن هTTاجTTروا إلTTى الTTخارج ،وأنTTه
مTراقTب مTن قTبل الشTرطTة الTفرنTسية .لTقد وثّ Tقت الTرسTالTة وسTأقTوم بTمعايTنتها قTانTونTيا ،وسTأقTاضTي هTذا الTشخص".
وقد انطلق سفيان بن فرحات في إجراءات التتّبع للمعتدي.

 21جوان :
حTTجب الTTناطTTق الTTرسTTمي بTTاسTTم الTTقطب الTTقضائTTي واملTTالTTي سTTفيان السTTليطي املTTعلومTTة عTTن شTTذى الTTحاج مTTبارك
خTTالل طTTلبها ملTTعلومTTات حTTول إصTTدار بTTطاقTTة إيTTداع فTTي حTTقّ مTTديTTر أمTTن الTTوحTTدات فTTي اإلدارة الTTعامTTة لTTلسجون
واإلصالح ،وأدلى بها لوسيلة إعالم أخرى حول املوضوع في وقت الحق.
وقTالTت الTحاج مTبارك لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية" :قTمت بTاالتّTصال بTالسTليطي لTلتثّبت مTن الTخبر فTي
تTمام الTتاسTعة والTنصف لTيال فTطلب مTني الTتواصTل مTعه فTي الTتوقTيت الTرسTمي لTلعمل االداري ،وفTوجTئت فTي تTمام
الTTعاشTTرة و 11دقTTيقة بنشTTر املTTعلومTTة عTTلى مTTوقTTع إحTTدى اإلذاعTTات الTTخاصTTة اعTTتمادا عTTلى املTTعلومTTة املTTق ّدمTTة مTTن
قبله".
وقTد مّ TدتTنا الTصحفية بTصورة عTن مTواعTيد الTتواصTل مTع الTناطTق الTرسTمي لTلقطب الTقضائTي املTالTي ومTدة املTكاملTة
تحصلنا على نسخة من الخبر املنشور على موقع إحدى اإلذاعات الخاصة إثر ذلك.
كما
ّ
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وقTTد حTTاولTTت وحTTدة الTTرصTTد االتTTصال بTTالTTناطTTق الTTرسTTمي بTTاسTTم الTTقطب الTTقضائTTي واملTTالTTي ألخTTذ تTTوضTTيح حTTول
الحادث ،غير أنه لم يتسنّى لها ذلك.
وفTي نTفس الTيوم قTطع الTنادي الTريTاضTي الTصفاقTسي عTالقTة الشTراكTة مTع اإلذاعTة الTجهويTة الTخاصTة "الTديTوان"
على خلفية خبر نشر يومها حولة انتداب مدرب جديد للفريق.
وق TTال مه TTدي ب TTن ع TTمر رئ TTيس تح TTري TTر اذاع TTة ال TTدي TTوان ل TTوح TTدة ال TTرص TTد ب TTمرك TTز الس TTالم TTة امل TTهنية" :ات TTصل م TTنصف
Tدرب الجTديTد لTلنادي
خTماخTم بTاإلذاعTة فTي  21جTوان مTعبّرا عTن احTتجاجTه عTلى نشTرنTا خTبر حTول الTتعاقTد مTع امل ّ
ال TTري TTاض TTي ال TTصفاق TTسي م TTعتبرا أن TTه أض Tّ Tر ب TTمصال TTح ال TTفري TTق ،وأع TTلمنا ب ّ T
Tفض الش TTراك TTة م TTع اإلذاع TTة ال TTجهوي TTة
الTTخاصTTة عTTلى خTTلفية الTTخبر الTTذي نشTTرنTTاه ،مTTؤ ّكTTدا أنّTTه عTTلى اإلذاعTTة تحTTمل تTTن ّقالت صTTحفييها مTTع الTTفريTTق خTTالل
مقابالته القادمة".

 22جوان :
تTل ّقت سTناء املTاجTري الTصحفية بTموقTع أخTبار الجTمهوريTة تهTديTدا بTالTقتل عTلى شTبكات الTتواصTل االجTتماعTي مTن
قبل أحد املواطنني.
وأفTادت املTاجTري لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني أنTه " :وصTلني
فTيديTومTن قTبل أحTد الTذي يTطلق عTلى نTفسه اسTم "محTمد" هّ TددنTي فTيها بTالTقتل رافTعا سTكينا فTي وجTهي ومTؤ ّ TكTدا
Tقر اقTTامTTتي وأنTTه سTTيقتلني" ،مTTضيفة "دأب هTTذا الTTشخص عTTلى الTTتواصTTل مTTع زمTTالئTTي لTTتأكTTيد أنTTه
أنTTه يTTعرف مّ T
يخ ّ
طط لقتلي" .وتسعى املاجري إلى متابعة املعتدي قانونيا.
Tقر هTTيئة الTTحقيقة والTTكرامTTة مTTن جTTانTTب
Tعرض طTTاقTTم قTTناة الTTزيTTتونTTة لTTلمنع مTTن الTTعمل أمTTام مّ T
وفTTي نTTفس الTTتاريTTخ تّ T
أمTT Tنيني مTT Tك ّلفني بTT TالحTT TراسTT Tة خTT Tالل تTT Tغطيتهم لTT TوقTT Tفة احTT TتجاجTT Tية  ،وقTT Tد طTT TالTT Tب األمTT Tنيون الTT Tصحفي بTT TترخTT Tيص
بالتصوير.
وقTال طTارق الTطرابTلسي لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني" :خTالل
تTTغطيتي لTTوقTTفة احTTتجاجTTية لTTعدد مTTن املTTنتفعني بTTالTTعفوالتشTTريTTعي الTTعام وفTTور مTTحاولTTة سTTلمان الشTTريTTف تTTصويTTر
TوجTه نTحوه مTسؤول أمTني وطTلب مTنه إيTقاف الTتصويTر ،وطTالTبنا بTرخTصة الTتصويTر
الTواجTهة األمTامTية ملTقر الTهيئة ت ّ T
تمسك بمنعنا من العمل".
فقمنا بمده ببطاقات صحفي محترف وانخراط النقابة لكنه ّ
Tقر ال TTهيئة ل TTلحصول ع TTلى ت TTصري TTح م TTن أح TTد
م TTن ج TTان TTب آخ TTر وع TTندم TTا ح TTاول ال TTطاق TTم ال TTصحفي ال TTدخ TTول إل TTى م ّ T
Tعمد نTTفس االعTTوان مTTنعهم مTTن الTTدخTTول وأعTTلموهTTم أ ّن ال أحTTد مTTن
املTTسؤولTTني بTTالTTهيئة حTTول الTTوقTTفة االحTTتجاجTTية ،تّ T
امل TTوظّTTفني يس TTتطيع اإلدالء ب TTتصري TTح ص TTحفي ،ك TTما ع TTمد أح TTده TTم ال TTى دف TTع ال TTطراب TTلسي إلب TTعاده م TTن أم TTام م TTقرّ
الهيئة.
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 25جوان :
عTمد أحTد الTنقابTيني األمTنيني إلTى مTنع الTصحفيني فTي واليTة سTيدي بTوزيTد مTن الTحصول عTلى تTصريTح مTن وزيTر
ال TTداخ TTلية ب TTعد ج TTنازة امل TTالزم مج TTدي ح TTجالوي ال TTذي ت TTوف TTي م TTتأثّ TTرا بح TTروق TTه ب TTعد ح TTادث TTة ح TTرق س TTيارة أم TTن ف TTي
أحداث بئر الحفي على خلفية ما اعتبره النقابيون تقصير وسائل االعالم في تغطية األحداث.
وقTTال نTTوفTTل الحTTرشTTانTTي مTTراسTTل الTTقناة الTTوطTTنية لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة الTTهنية" :وقTTع مTTنعنا مTTن تTTصويTTر
الTجنازة وأخTذ تTصريTح مTن وزيTر الTداخTلية مTن قTبل الTنقابTة الTجهويTة لTقوات األمTن الTداخTلي كTما رفTع شTعار إعTالم
الTعار فTي وجTوهTنا وقTد طTالTبنا أحTد الTنقابTيني األمTنيني بTعدم الTتصويTر مTن خTالل االشTارة بTالTيد وهTي حTركTة قTمت
بتوثيقها".
وبTاتّTصالTنا بTالTنقابTي األمTني املTذكTور نTفى مTنعه لTلصحفيني وأ ّ TكTد اسTتياء الTنقابTة مTن عTدم تTغطية بTعض وسTائTل
االعالم لحادثة الحرق مؤ ّكدا أن بعض املواطنني قد يكونوا مسؤولني عن املوضوع.
تحصلت وحدة الرصد على صور تؤك ّد مسؤولية النقابيني األمنيني على املنع.
وقد
ّ

 27جوان :
م TTنعت إدارة "فيس TTبوك" النش TTر ع TTلى ال TTصفحة ال TTرس TTمية مل TTوق TTع "أن TTباء ت TTون TTس ك TTاب TTيتال TTيس" ب TTداي TTة م TTن ال TTساع TTة
ال TTعاش TTرة ص TTباح TTا وذل TTك إث TTر إب TTالغ ع TTدد م TTن مس TTتعملي األن TTترن TTات ع TTلى م TTحتوى ال TTصفحة ال TTتي اع TTتبره TTا ه TTؤالء
"منافية لقواعد النشر" على الصفحات.
وكTTان املTTوقTTع االلTTكترونTTي قTTد نشTTر فTTي  26جTTوان  2017مTTقال بTTعنوان "مTTا سTّ Tر غTTياب حTTركTTة الTTنهضة عTTن صTTالة
الTTعيد؟" عTTلى إثTTرهTTا انTTطلقت حTTملة تTTبليغ واسTTعة أ ّدت إلTTى ايTTقاف النشTTر إلTTى غTTايTTة  5جTTويTTلية وفTTق مTTراسTTلة مTTن
إدارة "فيسبوك".
TؤسTTسة وإدارة "فيسTTبوك" فTTيما يTTتع ّلق بTTمنع تTTداول
Tحصلت وحTTدة الTTرصTTد عTTلى الTTرسTTائTTل املTTتبادلTTة بTTني املT ّ T
وقTTد تّ T
املعلومات.
وف TTي ن TTفس ال TTيوم ت TTلقت ال TTصحفة ال TTرس TTمية لـ"آخ TTر خ TTبر أوالي TTن" ف TTي ت TTمام ال TTحادي TTة عش TTر ل TTيال رس TTال TTة م TTن ادارة
"فيسبوك" تعلمها فيها بتوقف النشر على الصفحة لغاية  5جويلية الجاري.
وكTTان املTTوقTTع قTTد نشTTر يTTوم الTTثالثTTاء  27جTTوان خTTبر تTTحت عTTنوان "الخ Tطّة الTTكامTTلة لحTTركTTة الTTنهضة إلنTTقاذ شTTفيق
جTTرايTTة" ،وأخTTفت إدارة "فيسTTبوك" الTTخبر بTTعد نTTصف سTTاعTTة مTTن نشTTره عTTلى الTTصحفة الTTرسTTمية وتTTم الTTعمل عTTليه
Tحصلت وحTدة الTرصTد عTلى
مTن جTديTد مTن قTبل إدارة املTوقTع بTعد تTغيير الTعنوان لTتفادي حTالTة مTنع الTتداول .وقTد ت ّ
الرسائل املتبادلة بني املؤسسة وإدارة "فيسبوك" فيما يتعلق بمنع التداول.
 28جTTوان  :طTTلب والTTي جTTندوبTTة مTTن الTTصحفيني مTTغادرة قTTاعTTة االجTTتماع الTTذي ضTTمه بمجTTموعTTة مTTن الTTفالحTTيني
بمقر الوالية وتم منع مصور التلفزة الوطنية من الدخول إلى القاعة.
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وأفTاد رشTيد قTروي مTراسTل شTمس أف أم أنTه "خTالل تTواجTدنTا فTي قTاعTة الجTلسة الTتي نTظمتها الTواليTة مTع فTالحTي
املTنطقة حTول اسTتغالل املTياه بTاملTنطقة طTلب مTنا الTوالTي مTغادرة الTقاعTة رغTم أن الجTلسة ليسTت مTغلقة مTؤكTدا أنTه
يفضل عدم حضور اإلعالميني فإضطررنا إلى االنسحاب".

 30جوان :
ت TTم م TTنع مح TTمد ك TTري TTت ال TTصحفي ب TTوك TTال TTة األن TTباء األم TTري TTكية م TTن دخ TTول م TTلعب ص TTفاق TTس ل TTتغطية م TTقاب TTلة أه TTلي
وتمت مضايقة الصحفيني من قبل لجنة التنظيم.
طرابلس مع اتحاد العاصمة الجزائريةّ .
وأف TTاد ك TTري TTت ل TTوح TTدة ال TTرص TTد ب TTمرك TTز الس TTالم TTة امل TTهنية أن TTه " رف TTض امل TTكلف ب TTاإلع TTالم ف TTي ال TTفري TTق ال TTليبي ص TTالح
عTبدولTقائTي رغTم الTتنسيق املسTبق مTعه ،كTما رفTض الTتونTسي املTسؤول عTلى الTتنسيق الTقبول بTبطاقTات اعTتمادنTا
Tعرض TTت ل TTلمضاي TTقة م TTن ق TTبل
ك TTصحاف TTة أج TTنبية وت TTرك TTنا ن TTنتظر ألك TTثر م TTن ن TTصف س TTاع TTة" م TTضيفا " ف TTي األث TTناء ت ّ T
األمنيني ليت ّم أخيرا إخراجي من امللعب".
Tخصصة لTنقل الTصحفيني مTن جTنوب افTريTقيا إلTى
وفTي نTفس الTتاريTخ تTم مTنع حTاتTم قTزبTار مTن صTعود الTحافTلة امل ّ
س TTوازي TTالن TTد ل TTتغطية م TTباراة ل TTلنادي ال TTري TTاض TTي ال TTصفاق TTسي ف TTي إط TTار م TTساب TTقة ك TTأس االت TTحاد اإلف TTري TTقي ل TTكرة
خ TTل م TTن
ال TTقدم م TTن ق TTبل أح TTد م TTمثّلي وك TTال TTة األس TTفار .وب TTقي ال TTصحفي وح TTيدا ف TTي "ج TTوه TTان TTزب TTورغ" ل TTوال ال TTتد ّT
السفارة التونسية لتسهيل تنقله للقيام بعمله الصحفي.
وقTال حTاتTم قTربTاز لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني" :إثTر صTعودي
Tخصصة لTنقل الTصحفيني الTتحق بTي أحTد مTمثلي وكTالTة األسTفار وطTلب مTني الTنزول وقTال لTي أنّ
إلTى الTحافTلة امل ّ
لديه تعليمات من رئيس الجمعية منصف خمامخ بمنعي".
وأم TTام ه TTذا اإلش TTكال ق TTام ال TTناص TTر ن TTجاح م TTراف TTق ال TTنادي ال TTصفاق TTسي ب TTال TTتنسيق م TTع ال TTسفارة ال TTتون TTسية ف TTي
ج TTوه TTان TTزب TTورغ ل TTتسهيل ت TTن ّقل ال TTصحفي إل TTى س TTوازي TTالن TTد وق TTد ت TTك ّفلت ال TTسفارة ب TTتأم TTني ت TTنقل ال TTصحفي ل TTتغطية
املقابلة الرياضية.
وقTTد تحTّ Tملت إدارة إذاعTTة الTTديTTوان تTTكالTTيف تTTن ّقل مTTبعوثTTها لTTتغطية مTTقابTTلة الTTنادي الTTريTTاضTTي الTTصفاقTTسي هTTناك
لTTضمان حTTقّ الTTحصول عTTلى املTTعلومTTة .وقTTد حTTاولTTت وحTTدة الTTرصTTد الTTتواصTTل مTTع املTTسؤولTTني فTTي الTTفريTTق لTTكن دون
أي ر ّد.
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 .5شهر جويلية 2017
 3جويلية :
تTTم طTTرد مTTنية حTTرزي الTTصحفية بTTإذاعTTة كTTاب أف أم عTTلى خTTلفية قTTرائTTتها فTTي إحTTدى النشTTرات اإلذاعTTية لTTبيان
اإلضراب الذي يخوضه زمالءها في املؤسسة.
وأفTادت حTرزي لTوحTدة الTرصTد أنTه "تTم طTردي فTي  3جTويTلية إثTر قTراءتTي لTبرقTية اإلضTراب الTذي يTخوضTه زمTالئTي
ف TTي امل TTؤس TTسة ف TTي نش TTرة أخ TTبار ال TTسادس TTة وال TTنصف م TTساء وع TTدم م TTنحي ملس TTتحقات TTي امل TTال TTية وت TTم م TTنعي م TTن
الTدخTول لTلمؤسTسة فTي الTيوم املTوالTي" .مTضيفة أنTه "عTمل رئTيس التحTريTر الTذي وقTع تTعيينه يTومTها عTلى الTضغط
ع TTل ّيا م TTن أج TTل ع TTدم ق TTراءة ال TTبرق TTية وق TTام ب TTال TTتثّبت م TTن م TTحتوى األوراق ال TTتي أح TTملها خ TTالل نش TTرة ال TTخام TTسة
والنصف لضمان عدم قراءتي لبرقية اإلضراب".
TؤسTسة اإلعTالمTية ووقTع تهTديTدهTا مTن قTبل
كTما تTم فTي نTفس الTيوم مTنع الTصحفية أسTماء املTدب مTن الTدخTول إلTى امل ّT T
نص برقية اإلضراب في نشرة أخبار الواحدة والنصف بعد الزوال.
املمثّلة القانونية لإلذاعة من قراءة ّ
TعرضTTت لTTلرقTTابTTة واملTTضايTTقة مTTن قTTبل إدارة
وأفTTادت أسTTماء املTTدب لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية أنTTه "تّ T
TؤسTTسة ح TTيث ع TTمد ب TTعض امل TTوظّ TTفني ب TTاإلدارة إل TTى ال TTتثّبت م TTن األوراق ال TTتي ك TTان TTت ب TTحوزت TTي ع TTندم TTا ح TTاول TTت
امل T ّ T
Tمقر الTعمل وقTد تTلقيت تحTذيTرا مTن املTمثّلة الTقانTونTية مTن نTتائTج قTراءة بTيان اإلضTراب وطTلبت مTني إثTر
االلTتحاق ب ّ
مقر العمل ليت ّم منعي من الدخول في اليوم املوالي".
ذلك الخروج من ّ

 9جويلية :
عTمد أحTد األمTنيني املTسؤولTني عTلى تTأمTني مTقابTلة الTترجTي الTريTاضTي الTتونTسي وسTانTت جTورج فTي إطTار دوري
أبطال إفريقيا بملعب رادس إلى التضييق على املصور جالل الفرجاني وفسخ محتوى آلة تصويره.
وأفTاد الTفرجTانTي لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني أنTه "كTنت أصّ Tور
TوجTه نTحوي أحTد الTقيادات األمTنية املTك ّلفة
عTناصTر األمTن بTصدد تTفتيش حTقائTب الTوافTديTن ملTشاهTدة املTقابTلة حTني ت ّ T
بحTTمايTTة املTTقابTTلة وطTTالTTبني بتسTTليمه آلTTة الTTتصويTTر لTTإلطTّ Tالع عTTلى مTTحتواهTTا" مTTضيفا "سTTلمته الTTكامTTيرا ولTTكنّه عTTمد
إلTTى فTTسخ الTTصور املTTوجTTودة فTTيها رغTTم أنّTTي قTTمت بTTالTTتقاط صTTور لظهTTر الTTقوات األمTTنية وهTTي تTTقوم بTTالTTتفتيش وال
تكشف هويتهم".
وق TTد أك TTد ال TTفرج TTان TTي أ ّن ق TTوات األم TTن ق TTام TTت ب TTال TTتضييق ع TTلى ال TTصحفيني امل TTوج TTودي TTن ع TTبر ت TTأخ TTير دخ TTول TTهم إل TTى
امللعب.
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 21جويلية :
عTTمد أحTTد اإلطTTارات األمTTنية بTTاملنسTTتير إلTTى تحTTديTTد مTTجال عTTمل الTTصحفيني خTTالل تTTغطيتهم لTTحفل زيTTاد غTTرسTTة
ضمن فعاليات مهرجان املنستير الدولي .وقام بمنع املص ّورين الصحفيني من التصوير من جانب الركح.
وأفTاد صTالTح الTسويTسي الTصحفي بجTريTدة الTصحافTة لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية
لTلصحفيني الTتونTسيني أنّTه "خTالل تTغطيتي لTلحفل قTام إطTار أمTني بTمنع الTصحفيني مTن الTتقاط صTور مTن جTانTب
الTTركTTح فTTي مTTخالTTفة لTTلتقالTTيد الTTجاري بTTها الTTعمل بTTتمكني املTTصوريTTن والTTصحفيني عTTمومTTا مTTن دقTTائTTق تTTصويTTر فTTي
بTدايTة الTعروض" مTضيفا "نTدرك أ ّن لTألمTنيني دور فTي الTسير الTجيّد للمهTرجTانTات وبTاقTي الTتظاهTرات عTلى تTن ّوعTها
ولك ّن ليس إلى درجة التد ّ
خل في عملنا أوتحديد زوايا التصوير طاملا أنّه ال ضير أوخطر في األمر".
وقTTامTTت هTTيئة املهTTرجTTان والTTصحفيون املTTتضررون بTTرفTTع عTTريTTضة إلTTى إدارة املهTTرجTTان ع Tبّروا فTTيها عTTن اسTTتيائTTهم
TتعرضTTون لTTها وأصTTدرت هTTيئة مهTTرجTTان املنسTTتير بTTالغTTا يTTوم السTTبت  22جTTويTTلية
مTTن الTTتضييقات األمTTنية الTTتي يّ T
 2017أشTT Tارت فTT Tيه إلTT Tى عTT Tقد جTT Tلسة عTT Tمل بTT Tمقر واليTT Tة املنسTT Tتير أشTT Tرف عTT Tليها املTT Tعتمد األول طTT Tارق الTT Tبكوش
وحTTضرهTTا مTTعتمد مTTديTTنة املنسTTتير ورئTTيس الTTنيابTTة الTTخصوصTTية لTTلبلديTTة نTTبيل حTTميدة ومTTديTTر مهTTرجTTان املنسTTتير
الTدولTي يTافTت بTن حTميدة ومTديTر إقTليم األمTن الTوطTني الTعميد رضTا الTرزقTي والTرائTد ولTيد الTعجيمي ،وتTم االتTفاق
على تسهيل مهام اإلعالميني واملص ّورين الصحفيني بالتنسيق مع الطرف األمني.
وفTTي الTTقصريTTن عTTمد وكTTيل الجTTمهوريTTة بTTالTTقصريTTن إلTTى مTTنع بTTرهTTان الTTيحياوي مTTن الTTعمل خTTالل تTTغطيته لTTلكشف
عن قبور مجموعة من األطفال قامت أمهم بقتلهم ودفنهم باملنطقة.
وأفTاد بTرهTان الTيحياوي لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني" :تTن ّقلت
إلTى مTقبرة الTقصريTن لTتغطية مTعايTنة جTريTمة وقTع ارتTكابTها .وقTمت بTالTتقاط صTور فTي إطTار عTملي ،دون أن أقTلق
راحTة أحTد .لTكن عTون أمTن مTن الشTرطTة الTفنية سTألTني عTن سTبب وجTودي ومTا الTذي أعTمل عTلى تTصوريTه" مTضيفا
إثTر تTد ّ
خTTل الTعون مTنعني وكTيل الجTمهوريTة بTاملTحكمة االبTتدائTية بTالTقصريTن مTن مTواصTلة الTتصويTر وقTام قTاضTي
الTتحقيق بTفسخ املTادة املTصورة بTدعTوى أنTي خTرقTت سTريTة الTبحث وقTام عTون أمTن مTن الشTرطTة الTفنية بTتصويTري
بعد أن طالبني بنزع القبعة في إطار الهرسلة".
أمTTا فTTي مTTدنTTني فTTقد تTTل ّقت نTTعيمة خTTليصة الTTصحفية بTTموقTTع "الجTTمهوريTTة" مTTكاملTTة هTTاتTTفية مTTن عTTون عTTمومTTي يTTعمل
بTواليTة مTدنTني عTمد مTن خTاللTها إلTى سTبّها وشTتمها عTلى خTلفية خTبر صTحفي نشTر يTوم  20جTويTلية  2017بTموقTع
الجمهورية تحت عنوان "انتحار عون شرطة بيئية".
وأفTادت نTعمية خTليصة لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني أن "مTوظTف
Tعمد سTبّي وشTتمي وقTام بTاالتّTصال بTاملTؤسTسة لTلضغط
بTالTبلديTة ّ T
وجTها لTي كTالم ي ّ
Tمس مTن كTرامTتي اإلنTسانTية وت ّ
عليا كما اتّهمني بنشر خبر غير صحيح حول انتحار عون شرطة بيئية تأ ّكدت صحته فيما بعد".
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TعرضTTت لTTه فTTطلب مTTنها
كTTما أوضTTحت خTTليصة أنTTها اتTTصلت هTTاتTTفيا بTTرئTTيس الTTنيابTTة الTTخصوصTTية وأعTTملته بTTما تّ T
Tص عTريTضة حTول تTفاصTيل حTادثTة مTن أجTل تTوجTيه اسTتجواب لTلعون املTذكTور ،لTكنها رفTضت هTذا اإلجTراء
تحTريTر ن ّ
ألنّها ستتقدم بقضية ض ّد املعني باألمر.
لTإلشTارة تTقدمTت خTليصة بTشكايTة ضTد الTعون املTذكTور يTوم  24جTويTلية  2017إلTى وكTيل الجTمهوريTة قTامTت وحTدة
الرصد بصياغتها على أن يت ّم تحديد موعد لسماعها.

 22جTويTلية  :تTل ّقت ألTفة الTتونTسي مTديTرة إذاعTة "كTاب أف أم" مTكاملTة هTاتTفية مTن بTرهTان بTسيس املTكلف بTاملTلف
الTسياسTي بحTزب نTداء تTونTس عTبّر مTن خTاللTها عTن عTدم رضTاء قTيادة نTداء تTونTس عTلى الخّ T
TلمؤسTسة
ّT T
ط التحTريTري ل
وقد تم توجيه تقرير لرئاسة الجمهورية في الغرض.
وأفTادت ألTفة الTتونTسي لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية لTلنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني " عTبّر بTرهTان
بTTيسيس عTTن عTTدم رضTTى قTTيادات نTTداء تTTونTTس عTTن تTTواجTTد لTTزهTTر الTTعكرمTTي فTTي الTTبرنTTامTTج الTTصباحTTي وتTTم تTTوجTTيه
TطرقTت
تTقريTر لTرئTيس الجTمهوري التّTخاذ اإلجTراءات الTضروريTة فTي حّ Tقي وحTقّ املTؤسTسة" مTضيفة أ ّن "املTكاملTة ت ّ
إلTTى الTTصراع الTTخفي بTTني رئTTيس الجTTمهوريTTة ورئTTيس الTTحكومTTة وسTTعي هTTذا األخTTير لTTلتد ّ
خTTل لTTدى الTTبنوك لTTتسويTTة
الوضعية املالية لإلذاعة واستغالل تواجد لزهر العكرمي في الحرب على رئاسة الجمهورية".
مTن جTهة ثTانTية أ ّTكTد بTرهTان بTسيس أنTه قTام بTلفت نTظر لTإلذاعTة الTتي رفTضت فTي م ّTرات سTابTقة مTنح حTقّ الTر ّد حTول
TوجTهة وغTير صTحيحة ،مTعتبرا أ ّن االتّTصال
Tصة إذاعTية كTانTت م ّ T
مTواقTف سTبق أن أدلTى بTها لTزهTر الTعكرمTي فTي ح ّ
كان وديّا طالب فيه صاحبة املؤسسة باالبتعاد عن االصطفاف الحزبي".
كTTما قTTال بTTسيس أ ّن صTTاحTTبة املTTؤسTTسة ،حسTTب تTTقديTTره ،تTTل ّقت وعTTودا بTTدعTTم مTTالTTي سTTياسTTي للخTTروج مTTن األزمTTة
املؤسسة".
الحالية وأ ّن اتّهاماتها له تأتي كمحاولة لتوجيه األنظار حول الوضع االجتماعي املحتقن في
ّ
م TTن ج TTان TTبها ن TTفت مس TTتشارة رئ TTيس الج TTمهوري TTة س TTعيدة ق TTراش ف TTي ت TTصري TTح ل TTوح TTدة ال TTرص TTد ت TTل ّقي رئ TTاس TTة
Tؤس TTسة ال TTرئ TTاس TTة ف TTي
الج TTمهوري TTة أي ت TTقري TTر م TTن ب TTسيس ح TTول امل TTوض TTوع،راف TTضة ب TTشكل ت TTام TTا ع TTملية إق TTحام م T Tّ T
صرعات ال توجد إالّ في ذهن صاحبها"
 24جويلية :
ع TTمد ال TTقيادي بح TTزب ن TTداء ت TTون TTس ف TTري TTد ال TTباج TTي وال TTذي ي TTق ّدم ن TTفسه ع TTلى أنّ TTه ش TTيخ ورج TTل ال TTدي TTن خ TTالل ح TTوار
صTحفي نشTر فTي مTوقTع "وطTن" االلTكترونTي بTتاريTخ يTوم االثTنني  24جTويTلية  ،2017إلTى اتّTهام اإلعTالمTي هTيثم
Tضمن خTTطاب الTTباجTTي مTTنحى تحTTريTTضي
املTTكي واعTTتبره "مسTTلما مفسTTدا فTTي األرض يTTمارس الحTTرابTTة" .وقTTد تّ T
يمكن أن يكون منطلقا الستهداف املكي على خلفية مواقفه كمع ّلق في إذاعة "موزاييك أف أم".
وأفTاد هTيثم املTكي لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني أنTه "كTان فTريTد
الTباجTي قTد كTفرنTي سTابTقا وقTدم اعTتذاره ولTكنه عTاد لTينعتني بTاملفسTد فTي األرض فTي إطTار تحTريTضه ضّ Tدي ،مTا
يضع حياتي في خطر".
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وجTهه لTه صTحفي مTوقTع الTوطTن حTول مTوضTوع هTيثم املTكي أن " الTذيTن نTزلTت
وكTان الTباجTي قTد أجTاب عTلى سTؤال ّ T
فTيهم آيTة الحTرابTة هTم مسTلمون ،هTكذا قTال مTالTك ،أصTال الTكافTر لTوقTتّل املسTلمني وقTطّعهم ثّ Tم جTاء تTائTبا نTقبل مTنه،
أ ّم TTا آي TTة الح TTراب TTة ف TTفي املس TTلم ال TTذي يس TTرق وي TTقتل وي TTغتصب ال TTنساء وي TTبقر ال TTبطون وي TTد ّم TTر وي TTذب TTح ،وك Tّ Tل ه TTذه
األفعال ليست أفعاال كفريّة".
وقTTد قTTال الTTباجTTي "أن آيTTة الحTTرابTTة كTTما قTTلنا تTTطبق عTTلى املسTTلمني الTTذيTTن يفسTTدون فTTي األرض واملTTكي هTTومسTTلم
أعتبره فاسدا في األرض".
 28جويلية :
عTTمد أمTTن مTTطار طTTرابTTلس إلTTى احTTتجاز الTTصحفية كTTريTTمة مTTيدانTTي الTTصحفية بTTقناة "مTTيدي  1تTTي فTTي" نTTصف
سTTاعTTة فTTي املTTطار إثTTر عTTودتTTها مTTن عTTطلتها الTTسنويTTة ملTTباشTTرة عTTملها فTTي لTTيبيا .وطTTالTTب األمTTنيون مTTيدانTTي بTTم ّدهTTم
ب TTوث TTيقة م TTن إدارة اإلع TTالم ال TTخارج TTي ت TTسمح ل TTها ب TTال TTدخ TTول رغ TTم أنّ TTها م TTراس TTلة م TTعتمدة ل TTلقناة األج TTنبية ألواخ TTر
سنة.2017
وأف TTادت م TTيدان TTي ل TTوح TTدة ال TTرص TTد ب TTمرك TTز الس TTالم TTة امل TTهنية ب TTال TTنقاب TTة ال TTوط TTنية ل TTلصحفيني ال TTتون TTسيني أن TTه " ع TTند
وصTولTي تّ Tم مTنعي مTن قTبل عTناصTر األمTن مTن الTدخTول مTتعل ّلني بTغياب تTصريTح مTن إدارة اإلعTالم الTخارجTي رغTم
أنّTي صTحفية مTعتمدة فTي لTيبيا" مTضيفة "حTاولTت االتّTصال بTمديTر اإلعTالم الTخارجTي خTالTد فTرحTات لTكنّه لTم يTجب
على املكاملة".
مTTن جTTانTTبه أ ّكTTد خTTالTTد فTTرحTTات مTTديTTر اإلعTTالم الTTخارجTTي الTTليبي لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية أنّTTه "لTTم
ت TTعلمنا ال TTصحفية ب TTأنّ TTها ف TTي إج TTازة وال ب TTتاري TTخ ع TTودت TTها م TTن ال TTعطلة ال TTسنوي TTة" م TTشيرا خ TTالل ح TTدي TTثه م TTعنا إل TTى
املواقف الناقدة التي تّتخذها الصحفية مع كافة األطراف بليبيا ومتع ّلال بضرورة ضمان سالمة الصحفية.
Tبرر لTذلTك خTاصTة أنّ
وبTالTتواصTل مTع املTركTز الTليبي لحTريّTة اإلعTالم أ ّTكTد أنّTه ال سTند قTانTونTي ملTطلب فTرحTات وأنّTه ال م ّ
الصحفية ال تعمل بمؤسسة إعالمية ليبية.

 .6شهر أوت 2017
 3أوت :
تTTم مTTنع فTTريTTق الTTتلفزة الTTوطTTنية األولTTى مTTن تTTصويTTر واجTTهة مTTقر الTTصندوق الTTوطTTني لTTلضمان االجTTتماعTTي  .كTTما
ع TTمد ع TTون االس TTتقبال إل TTى اس TTتعمال ال TTعنف ل TTسحب م TTصور ال TTقناة م TTنجي امل TTازن TTي إل TTى داخ TTل م TTقر ال TTصندوق
للحديث معه في محاولة لثنيه عن التصوير.
وقTد تTعاونTت إدارة الTصندوق الTوطTني لTلضمان االجTتماعTي مTع وحTدة الTرصTد بTتوفTير فTيديTوهTات كTامTيرا املTراقTبة
التي أثبتت هذه الوقائع.
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وب TTنفس ال TTتاري TTخ أك TTد رش TTيد ج TTراي ال TTصحفي ب TTموق TTع "أص TTوات م TTغارب TTية" ال TTتاب TTع لـ"الش TTرق االوس TTط ل TTإلرس TTال
األمTريTكية" لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية لTلنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني ،أن املTؤسTسة اإلعTالمTية
الTT Tتي يشTT Tتغل مTT Tعها تTT Tلقت تهTT TديTT Tدات بTT TواسTT Tطة رسTT TائTT Tل إلTT TكترونTT Tي تTT Tطال سTT TالمTT Tته الجسTT TديTT Tة وبTT Tني فTT Tي هTT Tذا
الTخصوص" :الTقناة أعTلمتني بTالتهTديTد وأفTادت بTأنTها سTتنسق مTع األمTن الTتونTسي التTخاذ مTا يTلزم مTن إجTراءات
لحTمايTتي .وقTد اتTصلت بTي السTلط األمTنية بTمدنTني مTقر إقTامTة عTائTلتي وحTيث كTنت مTوجTودا يTوم  03أوت ، 2017
ل TTتعلمني ب TTالته TTدي TTد ال TTذي يس TTتهدف TTني م TTن ق TTبل ج TTهة م TTجهول TTة ،وأن TTها س TTتوف TTر ل TTي الح TTماي TTة امل TTطلوب TTة وأن TTه س TTيقع
الTتنسيق مTع األجهTزة األمTنية فTي الTعاصTمة عTند انTتقالTي إلTيها ،عTلما وأنTه فTي الTليلة الTسابTقة وقTعت مTراقTبة مTنزل
عTT TائTT Tلتي مTT Tن قTT Tبل األمTT Tن .وال أعTT Tرف هTT Tل أن إدارة الTT Tقناة اعTT Tلمت االمTT Tن الTT TتونTT Tسي بTT TالتهTT TديTT Tدات ام أن األمTT Tن
التونسي كان يملك معلومات حول التهديدات التي تستهدفني؟".
وحTول أسTباب التهTديTدات ،قTال جTراي أنTه يTرجTح أن تTكون صTادرة عTن جTماعTة إرهTابTية بTاعTتبار حTوارات أجTراهTا
فTي وقTت سTابTق مTع عTائTالت أفTراد مTنها مTوجTودون فTي لTيبيا وسTوريTا ضTمن الجTماعTات االرهTابTية فTي إطTار عTمله
الصحفي البحت ،مشيرا أنه لم يتطرق إلى هذا النوع من املواضيع في الفترة األخيرة.

 5أوت :
أفTادت الTصحفية يTثرب بTشيري أنّTها تTل ّقت تهTديTدا مTن املشTرف عTلى صTفحة "  "dhibat 24بTعد نشTرهTا لTخبر
صTTحفي لجTTريTTدة الشTTروق بTTتاريTTخ  5اوت ) 2017حTTيث ت ّ Tم نشTTر الTTخبر بTTاملTTوقTTع والTTعدد الTTورقTTي( تTTحت عTTنوان"
تTطاويTن ،الTذهTيبة ،املTئات يTقاطTعون االنTتخابTات .ونشTر نTفس الTخبر عTلى مTوقTع إذاعTة صTبرة اف ام بTتاريTخ 02
اوت  2017تحت عنوان " تطاوين :الذهيبة ،عدد من األهالي يعلنون مقاطعتهم لالنتخابات البلدية".
مTTن جTTانTTبها قTTامTTت وحTTدة الTTرصTTد بTTالTTتثبت مTTن صTTحة مTTا نشTTرتTTه الTTصفحة املTTذكTTورة  ،حTTيث قTTام املشTTرفTTون عTTلى
الTTصفحة املTTذكTTورة بتهTTديTTدهTTا ونTTتعها بTTانّTTها "عTTميلة االعTTالم املTTأجTTور" بTTتاريTTخ  06اوت  2017بTTعد نشTTر صTTورة
للخبر الصحفي الذي نشر بجريدة الشروق مرفقا بمحتوى فيه تهديد باملس من سالمتها الجسدية.

 7أوت :
أفTاد رضTا الTتمتام مTراسTل قTناة الجTزيTرة مTباشTر بTتونTس لTوحTدة رصTد وتTوثTيق االنTتهاكTات ضّ Tد الTصحفيني ،انّTه
تّ Tم مTنعه مTن تTأمTني نTقل املTؤتTمر الTصحفي لTفائTز الس ّTراج رئTيس حTكومTة الTوفTاق الTليبي بTقصر رئTاسTة الجTمهوريTة
ملؤسسات اعالمية اجنبية اخرى بالنقل املباشر.
بتونس ي في الوقت الذي سمح فيه ّ
وأضTTاف الTTتمتام أنّTTه ورغTTم اتّTTصالTTه قTTبل يTTومTTني مTTن الحTTدث بTTمصالTTح االعTTالم بTTالTTقصر وتحTTديTTدا عTTائTTدة الTTقليبي
املTك ّلفة بTالTتنسيق مTع وسTائTل اإلعTالم مTن أجTل مّ TدهTا بTاسTمي الTصحفي واملTص ٍّور لTقناة الجTزيTرة مTباشTر ،إالّ أنّTها
اعTTتذرت واعTTلمته انTTه لTTن يTTكون هTTناك نTTقل مTTباشTTر للحTTدث ،ووفTTق تTTصريTTحاتTTها اكTTتفت الTTقناة بTTتكليف فTTريTTق اخTTر
لتسجيل املؤتمر الصحفي.
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وذكTر الTتمتام أنّTه تTفاج© خTالل مTوعTد انTعقاد الTندوة الTصحفية بTوجTود قTناة ووكTالTة أنTباء بTالTبث املTباشTر .وهTومTا
اض TTطر ق TTناة الج TTزي TTرة م TTباش TTر إل TTى ن TTقل ال TTندوة ع TTبر وك TTال TTة األن TTباء امل TTذك TTورة .م TTعتبرا أ ّن م TTاح TTدث ي ّ T
Tدل ع TTلى ع TTدم
املTساواة بTني املTؤسTسات االجTنبية فTي نTقل حTدث مTا ،كTما تسTبّب فTي إحTراج لTه خTاصTة مTع مTرؤوسTيه فTي الTعمل
وتسبّب له في توبيخ باعتبار ا ّن ماحدث هو"تقصير مهني.
وفTي نTفس الTتاريTخ تTمت مTضايTقة الTصحفية مTيساء مTنعت مTن الTعمل أمTام الTقصر الTرئTاسTي وذكTرت انّTها وعTندمTا
Tوج TTه ن TTحوه TTا ب TTعض اع TTوان االم TTن
ك TTان TTت أم TTام ال TTقصر م TTصحوب TTة ب TTامل TTصور ال TTصحفي ل TTلقناة ان TTيس ع Tبّاس TTي ت T ّ T
الTرئTاسTي فTي مTحاولTة ملTنعها ،مTؤ ّكTTدة أنّTها وبTاتTصالTها بTعائTدة الTقليبي املTكلفة بTالTتنسيق مTع وسTائTل االعTالم تTمّ
الTTسماح لTTها بTTإكTTمال عTTملها وتTTدخTTلت إيTTجابTTيا لTTفائTTدتTTها ،مTTعتبرة ا ّن مTTا حTTدث قTTد يTTكون سTTببه عTTدم تTTنسيق بTTني
مكتب االعالم واألمن الرئاسي.
وبهTذا الTخصوص اعTتبرت عTائTدة الTقليبي املTك ّلفة بTالTتنسيق مTع وسTائTل االعTالم ،ان عTدم املTوافTقة لTقناة الجTزيTرة
مTباشTر بTالTنقل املTباشTر لTلندوة الTصحفية لTفائTز السTراج مTسألTة عTاديTة ،بTاعTتبار عTدد مTراسTلي الTقنوات األجTنبية
املTTعتمديTTن فTTي تTTونTTس)قTTرابTTة  200مTTراسTTل اجTTنبي( كTTما ان املTTسالTTة ال تTTرتTTبط بTTالخTTط التحTTريTTري لTTلقناة بTTل أن مTTا
حصل هواجتهاد من املكتب االعالمي للقصر في السماح للمؤسسات االجنبية بالنقل املباشر.
ك TTما اض TTاف TTت ال TTقليبي أ ّن ال TTقاع TTة امل TTخصصة ل TTلندوات ال TTصحفية ب TTال TTقصر ال TTرئ TTاس TTي ال ت TTسمح ب TTتواج TTد ج TTميع
مTراسTلي الTقنوات االجTنبية واملحTلية ،ولهTذا خTير املTكتب االعTالمTي املTوافTقة لTقنوات ورفTض الTنقل املTباشTر ألخTريTن
من بينها قناة الجزيرة.
أمTا بTخصوص مTضايTقة الTصحفية مTيساء الTفطناسTي ،فTقد ذكTرت الTقليبي أنّTها وبمج ّTرد اتTصال الTصحفية بTها
خTلت بTشكل فTوري لTفائTدتTها وطTلبت
واعTالمTها بTأن عTددا مTن اعTوان االمTن الTرئTاسTي حTاولTوا مTنعها مTن الTعمل ،تTد ّT
من االعوان عدم ازعاجها.
وف TTي ن TTفس ال TTيوم ت TTلقت ال TTتلفزة ال TTوط TTنية ف TTي  7أوت  2017م TTراس TTلة م TTن ال TTجام TTعة ال TTتون TTسية ل TTكرة ال TTقدم ت TTقضي
ب TTتعذر ت TTمكينها م TTن ب TTث أي م TTبارات وم TTن ح TTق ال TTدخ TTول إل TTى امل TTالع TTب إل TTى ح TTني خ TTالص ع TTقوب TTات م TTال TTية أق TTرت TTها
بطريقة أحادية الجانب ودون سابق إنذار.
وتTTأتTTي هTTذه الTTعقوبTTات عTTلى خTTلفية فTTقرة “املTTافTTيوال” الTTناقTTدة الTTتي تTTم بTTثها ضTTمن  19حTTلقة مTTن بTTرنTTامTTج األحTTد
الرياضي خالل املوسم الرياضي .2016/2017

 18أوت :
قTال رضTوان الخTليفي املTصور الTصحفي بTقناة الTغد الفلسTطينية أنTه أثTناء قTيامTه بTالTتصويTر فTي إطTار تTسجيل
تTقريTر صTحفي بTشارع الTحبيب بTورقTيبة بTالTعاصTمة يTوم الجTمعة  18أوت  ، 2017قTام أحTد املTواطTنني بTالTدخTول
ف TTي م TTجال االل TTتقاط ،ف TTالم TTه ع TTلى م TTا ف TTعل م TTعلما إي TTاه ب TTأن TTه ب TTصدد ال TTعمل وم TTن غ TTير امل TTعقول ال TTقيام ب TTمثل ت TTلك
الحTTركTTة .وأضTTاف" :أصTTر ذلTTك املTTواطTTن عTTلى أن أقTTوم بTTتصويTTره ألنTTه يTTريTTد الTTظهور فTTي الTTتلفزة ،وأمTTام تTTمسكي
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بTTأن يTTتركTTني أقTTوم بTTعملي ،قTTام بTTرشTTي بTTاملTTاء وقTTام بTTدفTTعي وسTTبي وشTTتمي والTTتحق بTTه شTTخصان قTTام بTTدورهTTما
ب TTاالع TTتداء ال TTلفظي ع TTليَّ .ول TTذل TTك ق TTمت ب TTرف TTع ش TTكوى ل TTدى م TTرك TTز األم TTن ال TTوط TTني ب TTنهج ال TTعزي TTز ت TTاج ب TTال TTعاص TTمة.
وسأوافي وحدة الرصد بفيديويوثق عملية االعتداء".

 22أوت :
أف TTادت ال TTصحفية ري TTم س TTوودي أنّ TTه ت ّ Tم م TTنعها م TTن ال TTعمل ب TTامل TTر ّTك TTب الش TTباب TTي ب TTامل TTرس TTى ع TTندم TTا ح TTاول TTت ال TTقيام
بTTروبTTرتTTاج حTTول وضTTعية عTTدد مTTن الTTالجTTئني الTTذيTTن يTTخوضTTون إضTTرابTTا عTTن الTTطعام بTTعد أن ت ّ Tم إيTTوائTTهم بTTاملTTكان
املذكور بصفة مؤقتة.
TوجهTTت
TوجهTTت بTTالTTتاريTTخ املTTذكTTور فTTي حTTدود الTTساعTTة الTTسابTTعة مTTساء لTTلمر ّكTTب ،تّ T
وأضTTافTTت سTTوودي أنّTTها وعTTندمTTا تّ T
Tقر ،وق TTام TTت ب TTال TTتعري TTف ع TTن ن TTفسها وأنّ TTها ص TTحفية بج TTري TTدة
م TTباش TTرة ن TTحوال TTحارس ال TTذي ك TTان م TTتواج TTدا أم TTام امل ّ T
ال TTصباح وس TTتقوم ب TTعمل ص TTحفي ح TTول ال TTالج TTئني امل TTتواج TTدي TTن ب TTامل TTكان ،وف TTي ت TTلك اللح TTظة أوض TTحت ا ّن م TTدي TTرة
املTTر ّكTTب كTTانTTت خTTلفها عTTندمTTا وجهTTت إشTTارة لTTلحارس بTTمنع الTTصحفية مTTن الTTدخTTول وطTTالTTبها بTTضرورة االسTTتظهار
بترخيص حتّى تتم ّكن من العمل.
وقTد عTبّرت سTوودي عTن تTفاجTئها مTن طTلب الTحارس حTول الTترخTيص بTالTعمل ،وعTندمTا أوضTحت لTه أ ّن طTلبه مTنافTي
TوجهTت نTحوهTا مTديTرة املTر ّكTTب قTائTلة لTها" كTان عTندك تTرخTيص تخTدم وأنTا إدارتTي فTارضTة عTليا الTتثبت
لTلقانTون  ،ت ّ
من التراخيص للصحفيني".
TوجTTها نTTحوهTTا قTTرابTTة  10مTTن
كTTما ذكTTرت سTTوودي أنّTTها وعTTندمTTا احTTتجت عTTلى سTTلوك املTTديTTرة بTTمنعها مTTن الTTعمل تTّ T
املنخTرطTني لTلمركTب املTتواجTديTن بTاملTكان حTينها وقTامTوا بشTتمها وحTاول مTنهم دفTعها بTاأليTدي فTي مTحاولTة لTدفTعها
Tقر ،ك TTما ق TTام أخ TTرون ب TTتصوي TTره TTا ،ف TTي األث TTناء ت ّ Tم االت TTصال ب TTأع TTوان األم TTن ال TTذي TTن ت TTح ّول TTوا ل TTلمكان
م TTن أم TTام امل ّ T
املذكور وقاموا بالتثبت من هوية سوودي) بطاقة التعريف الوطنية(.
مTن جTانTب آخTر نTفت مTديTرة املTر ّ TكTب الشTبابTي بTاملTرسTى عTزيTزة بTن عTبد اهلل روايTة سTوودي حTول مTنعها مTن الTعمل،
مTTعتبرة أ ّن مTTا حTTصل سTTببه أ ّن الTTصحفية لTTم تTTقم بTTإثTTبات هTTويTTتها الTTصحفية ) تTTقديTTم الTTبطاقTTة( ولTTم تTTطلب مTTنها
بتهجم سوودي ض ّدها
االستظهار بترخيص للعمل وأكد املديرة أنها تفاجئت
ّ
وأكTTدت بTTن عTTبد اهلل أنّTTها تTTمتلك مTTقطع فTTيديTTووثTTقت مTTن خTTاللTTه تهجTTم الTTصحفية ض ّ TدهTTا وسTTتقوم بTTإرسTTالTTه لTTوزارة
اإلشراف التي طالبتها بتقديم تقرير حول الحادثة خاصة

 28أوت :
ق TTال TTت امل TTصورة ال TTصحفية ب TTقناة ال TTحوار ال TTتون TTسي أم TTيرة ه TTوي TTملي ال TTرزق TTي أن TTه "مل TTا ك TTنت ب TTصدد ت TTصوي TTر
"مTTيكروتTTروتTTوار" لTTفائTTدة قTTناة الTTحوار الTTتونTTسي بTTعد ظهTTر الTTيوم ا دخTTل أحTTد األشTTخاص مTTجال الTTتقاط الTTصورة
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أث TTناء اس TTتجواب م TTواط TTنة ،ف TTقلت ل TTه أن TTنا ب TTصدد ال TTعمل وال ي TTعقل م TTا ف TTعل ،ف TTرد ب TTأن TTه م TTن ح TTقه أن ي TTتكلم وح TTاول
االعTتداء عTلي بTالTعنف وتهجTم عTليّ بTعبارات نTابTية وقTد كTان فTي حTالTة سTكر .وأمTام الTتمسك بTتركTنا نTقوم بTعملنا،
أخTTبرنTTي بTTأنTTه عTTون أمTTن ،فTTاسTTتندت بTTدوريTTة األمTTن املTTتواجTTدة بTTاملTTكان ،ولTTدى تTTمسكي بTTتتبعه ،اصTTطحبوه إلTTى
مركز األمن وقمت بأخذ أدوات التصوير والتحقت بهم.
فTي مTركTز األمTكن الحTظت تTعاطTفا مTن قTبل األعTوان مTعه ،وقTد طTلبوا مTني الTتسامTح مTعه بTاعTتباره مTريTضا وفTي
حTالTة سTكر ،وفTسحوا لTه املTجال لTكي يسTتفزنTي .فTتمسكت بTتتبعه ،وهTومTا جTعلهم يTتهمونTني بTاسTتفزازه ،فTرفTضت
ذل TTك االت TTهام ال TTباط TTل .ك TTتبوا م TTحضر ال TTشكاي TTة وب TTقراءت TTه وج TTدت أن TTهم ل TTم يسج TTلوا أن TTه ب TTحال TTة س TTكر ،ف TTرف TTضت
االمTTضاء إلTTى أن يTTقع الTTتنصيص عTTلى حTTالTTة الTTسكر .ثTTم طTTلب مTTني االنTTتظار إلجTTراء مTTكافTTحة مTTع املُشTTتكى بTTه.
في األثناء كانوا في كل مرة يدخلون بعض املشتبه فيهم ويتهجمون عليهم بسب الجاللة والعبارات النابية.
تTركTونTي تTحت حTالTة مTن الTضغط ،وحTرروا مTحضر املTكافTحة وطTلبوا مTني االمTضاء ،وملTا طTلبت قTراءتTه ،رد الTعون
الTفعل تTجاهTي بTغضب وبTالTقول "صTحح مTا عTنديTش كTان أنTت" .وتTحت الTضغط والهTرسTلة الTتي مTورسTت ضTدي
أمضيت دون قراءة محضر املكافحة والذي ال أعرف محتواه".
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفّذ بالشراكة
مع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان
واليونسكو
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