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تمهيد

نــضع	بــني	أيــديــكم	الــتقريــر	الســداســي	األول	لــوحــدة	رصــد	االعــتداءات	عــلى	الــصحفيني	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	

بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	وهـويـتنزل	ضـمن	بـرنـامـج	شـراكـة	بـني	الـنقابـة	واملـفوضـية	الـسامـية	لـحقوق	

اإلنـــسان	والـــيونـــسكو	انـــطلق	فـــي	مـــارس	2017.	ويهـــدف	املشـــروع	إلـــى	رصـــد	وتـــوثـــيق	االعـــتداءات	الـــتي	تـــطال	

الــــصحفيني	خــــالل	تــــأديــــتهم	لــــعملهم	أوعــــلى	خــــلفية	مــــحتوى	اعــــالمــــي	نشــــروه	ســــعيا	لــــقياس	املــــؤشــــرات	املــــتعلقة	

بــالحــريــات	الــصحفية	ووضــع	اســتراتــيجيات	لتحســني	مــناخ	عــمل	الــصحفيني	وتــعزيــز	الحــمايــة	الــقانــونــية	واملــهنية	

لهم.	

ويـــطرح	الـــتقريـــر	فـــي	مـــقدمـــته	الـــعامـــة	جـــملة	الـــنقاط	الـــتي	تـــميز	واقـــع	الحـــريـــات	الـــصحفية	فـــي	تـــونـــس	والـــتي	تـــم	

الـوقـوف	عـليها	طـيلة	األشهـر	السـتة	األولـى	مـن	املشـروع	ومـا	اتـسمت	بـه	مـن	تـغييرات	عـلى	املسـتوى	التشـريـعي	

والهيكلي	وعلى	مستوى	املمارسة.	

وفـــي	فـــصله	األول	يـــقدم	الـــتقريـــر	تـــفصيالت	دقـــيقة	حـــول	املـــؤشـــرات	واالحـــصائـــيات	املـــتعلقة	بـــنوعـــية	االعـــتداءات	

وتحـديـدا	ملـسؤولـيات	كـل	األطـراف	عـليها	مـن	سـلطة	(أمـن	،	قـضاء،	مـنشآت	عـمومـية	،	مـوظـفني	ومـسؤولـني)	ومـن	

هيئات	وذوات	طبيعية.	

أمـا	الـفصل	الـثانـي	مـن	الـتقريـر	فـقد	تـطرق	إلـى	الـثغرات	الـقانـونـية		املـؤديـة	لـإلفـالت	مـن	الـعقاب	فـي	االعـتداءات	

عـــلى	الـــصحفيني	والـــذي	يشـــرح	االطـــار	الـــقانـــونـــي	لحـــمايـــة	الـــصحفيني	وإجـــراءات	رفـــع	الـــشكاوى	والـــبحث	فـــي	

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.	

وتـقدم	الـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	ضـمن	هـذا	الـتقريـر	مجـموعـة	مـن	الـتوصـيات	لـلجهات	املـسؤولـة	عـلى	

االعتداءات	في	اتجاه	ضمان	حرية	العمل	الصحفي	ودفعها	لتغيير	سياساتها	في	التعامل	مع	حرية	االعالم.	

وتـلحق	بهـذا	الـتقريـر	تـفاصـيل	االعـتداءات	املسـلطة	عـلى	الـصحفيني	خـالل	تـأديـتهم	لـعملهم	أوبـمناسـبتهم	بـني	1	

 مارس	2017	و31	أوت	2017.
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مقدمة

يــعّد	احــترام	حــريّــة	الــرأي	والــتعبير	وضــمان	حــقوق	املــواطــنني	فــي	إعــالم	حــّر	وتــعّددي	وفــي	الــنفاذ	إلــى	املــعلومــة،	
حجر	الزاوية	لوضع	أسس	بناء	ديمقراطية	حقيقية.		

ويــــعتمد	قــــياس	احــــترام	هــــذه	الــــحقوق	والحــــريّــــات	عــــّدة	مــــؤشــــرات	تشــــريــــعية	وهــــيكلية	وتــــنفيذيــــة	تــــقّدمــــها	الــــدولــــة	
وهــياكــلها	إزاء	مــواطــنيها	عــبر	التشــريــعات	الــوطــنية	وإزاء	الــعالــم	عــبر	مــصادقــتها	عــلى	العهــد	الــدولــي	الــخاص	

بالحقوق	املدنية	والسياسية	لضمان	سبل	إنفاذ	الحق	والقانون	وضمان	الحريات.	

فـي	هـذا	اإلطـار	انـطلق	عـمل	وحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	مـنذ	
ســـتة	أشهـــر	–مـــارس	2017-		ملـــراقـــبة	وقـــياس	هـــذه	املـــؤشّـــــــرات	والـــوقـــوف	عـــلى	واقـــع	إنـــفاذ	الـــقانـــون	ومـــدى	الـــتزام	
الـدولـة	بـضمان	حـريـة	الـعمل	الـصحفي	عـبر	رصـد	كـّل	االعـتداءات	الـتي	تـطال	الـصحفيني	خـالل	تـأديـتهم	لـعملهم	

أوعلى	خلفية	عمل	صحفي	يقّدمونه	وتحديد	مسؤوليات	كّل	األطراف	فيها.	

وينشـــر	هـــذا	الـــتقريـــر	بـــعد	6	أشهـــر	مـــن	انـــطالق	عـــمل	وحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية	فـــي	ظـــّل	تـــنامـــي	
مــمارســات	الــتضييق	عــلى	حــريــة	الــتعبير	وضــعف	اإلطــار	التشــريــعي	والــهيكلي	املــنظّم	والــضامــن	لــها	فــي	نــفس	
الـوقـت	مـما	كـرّس	مـمارسـات	قـد	تـمثّل	خـطرا	يهـّدد	جـوهـر	هـذه	الـحقوق	أوتجـزئـتها	عـبر	تـواصـل	صـمت	أوإغـفال	

الدولة	وغّضها	النظر	عنها	وتقصيرها	في	وضع	آليات	لتجاوز	النقائص	الحاصلة	إلى	اليوم.		

وتــالحــق	صــياغــة	مــشاريــع	الــقوانــني	املــقّدمــة	مــن	طــرف	الــحكومــة	والــخاصــة	بــتنظيم	قــطاع	اإلعــالم	بــكّل	تــفرّعــاتــه،	
انـتقادات	كـبيرة	مـن	مـنظّمات	املـجتمع	املـدنـي	املحـلي	والـدولـي	نـتيجة	تجـزئـة	نـصوصـها	واملـخاطـر	الـتي	حـملتها	
والـتي	يـمكن	أن	تـمّس	مـن	اسـتقاللـية	بـعض	الـهياكـل	املـقّرر	تـركـيزهـا	إلـى	جـانـب	إصـدار	مـنشور	حـكومـي	يشـترط	
حــصول	املــسؤولــني	عــلى	تــراخــيص	مــن	املــسؤولــني	األعــلى	مــنهم	لــتقديــم	مــعلومــة	يــطلبها	صــحفي.		كــما	يــتواصــل	
تـعثّر	تـركـيز	هـيئة	الـنفاذ	إلـى	املـعلومـة	وإنـفاذ	الـقانـون	الـخاص	بـها	عـبر	إغـفال	اإلدارة	الـعمومـية		تـوفـير	الـوثـائـق	
املــطلوبــة	عــلى	مــواقــعها	االلــكترونــية.	كــما	تــواتــرت	املــحاوالت	لتجــزئــة	الــحّق	فــي	الــنفاذ	إلــى	املــعلومــة	عــبر	بــعض	

املناشير	الداخلية	الخاصة	بعمل	اإلدارات	العمومية	والتي	تم	تسجيلها	خالل	الستة	أشهر	املاضية.		

هــذا	الــواقــع	التشــريــعي	املــتغيّر	فــرض	مــواصــلة	الــرقــابــة	عــلى	كــّل	األطــراف	املــرتــبطة	مــباشــرة	بــعمل	الــصحفي	
الـــيومـــي	ومـــدى	تـــعاونـــه	والـــتزامـــه	بـــضمان	حـــّقه	فـــي	الـــنفاذ	إلـــى	املـــعلومـــة	وتـــوفـــير	الحـــمايـــة	الـــضروريـــة	لـــه	ســـعيا	

لضمان	بيئة	آمنة	ومالئمة	لعمل	صحفي	حر	ومسؤول.	

وبــعد	ســتة	أشهــر	مــن	انــطالق	عــمل	وحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية،	ال	تــخفي	الــنقابــة	مــخاوفــها	مــن	عــودة	
الـتضييقات	وتـوظـيف	اإلعـالم	لخـدمـة	سـياسـات	الـحّكام	وفـي	ظـّل	انخـراط	املـوظّفني	الـعمومـيني	وأعـوان	األمـن	فـي	
قــائــمة	املــعتديــن	األوائــل	عــلى	الــصحفيني		مــّما	يــعكس	إرادة	لــتضييق	الــخناق	عــلى	الــصحفيني	وســعيا	محــمومــا	
مــن	الســلطة	لــوضــع	الــيد	عــلى	اإلعــالم	وتــطويــعه	لــيكون	فــي	خــدمــتها	عــبر	رقــابــتها	وبــقّوة	عــلى	بــعض	املــحتويــات	

اإلعالمية	سواء	عبر	إيقاف	النشر	أوالتدّخل	املباشر	في	املحتويات	اإلعالمية	بالرقابة	واملنع.	
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كــما	يــتواصــل	دور	الســلطة	الــقضائــية	فــي	مــالحــقة	الــصحفيني	فــي	مــختلف	مــراحــل	الــتقاضــي	(بــحث	وتــحقيق	
ومـــحاكـــمة)	عـــبر	تســـريـــع	إجـــراءات	املـــتابـــعة	فـــي	الـــوقـــت	الـــذي	تشهـــد	املـــلفات	والـــشكاوى	املـــطروحـــة	لـــدى	أنـــظار	

القضاء	ملتابعة	املعتدين	بطئا	ملحوظا.	

أمّــا	عـلى	مسـتوى	املـمارسـة	فـإن	انخـراط	املـسؤولـني	الـحكومـيني	واملـسؤولـني	الـسياسـيني	فـي	سـّلم	املـعتديـن	عـلى	
الــصحفيني	يــعتبر	جــنوحــا	إلــى	الــتضييق	أكــثر	عــلى	حــريــة	الــتعبير	مــما	يــعكس	ثــقافــة	ســلطويــة	تــسعى	لــتطويــع	
عـمل	االعـالم	لخـدمـة	الـسياسـة	واملـال	وهـومـا	يـعكس	ضـعف	الـوعـي	لـدى	هـؤالء	بـالـدور	الـحيوي	الـذي	يـلعبه	اإلعـالم	

في	النهوض	باملجتمعات.		

كـما	اتخـذت	حـاالت	املـضايـقات	مـنحى	آخـر	بـتطّور	الـتكنولـوجـيات	الحـديـثة	وهـومـا	جـعل	بـعض	صـفحات	وسـائـل	
اإلعــالم	ومــواقــعها	فــي	حــالــة	عــدم	أمــان	مــن	الحــمالت	االلــكترونــية	يــضاف	إلــيها	تــنامــي	املــخاوف	مــن	الــقرصــنة	

وسرقة	املعطيات	في	ظّل	غياب	قانون	يحميها	وينظّم	عمل	الصحافة	االلكترونية.		

كــل	هــذه	املــظاهــر	الخــطيرة	جــعلت	بــيئة	الــعمل	الــصحفي	غــير	آمــنة	بســبب	مــا	يــتعرّض	لــه	الــصحفيون	يــومــيا	مــن	
اعـــتداءات	وتـــضييقات	وهـــرســـلة	وتهـــديـــدات	بـــاتـــت	تـــمثّل	خـــطرا	عـــلى	ســـالمـــتهم	الجســـديـــة	وتـــمّس	مـــن	كـــرامـــتهم	

واستهدافا	لهم	على	خلفية	ما	ينشروه	من	محتويات	إعالمية.		

وحــرصــت	الــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	عــلى	تــقديــم	الــدعــم	املــتوجــب	فــي	اتــجاه	مــناهــضة	اإلفــالت	مــن	
الــعقاب	فــي	قــضايــا	االعــتداء	عــلى	الــصحفيني	ودعــم	جــهودهــم	فــي	أداء	عــملهم	بــصفة	حــرفــية	تــحترم	أخــالقــيات	

املهنة	وحّق	املواطن	في	إعالم	حّر	وتعّددي	وشفّاف.		

 نقــــــــــــيب الصـــــــــحفيني التونـــــــــــسيني
ناجـــــــــــي البغوري  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الفصل األول

املشهد اإلحصائي لالعتداءات
مقدمة إحصائية

تـــواصـــلت	االعـــتداءات	ضـــّد	الحـــريّـــات	الـــصحفية	فـــي	تـــونـــس	عـــلى	نـــفس	نـــسق	الـــسنوات	املـــاضـــية،	وبـــلغ	مجـــمل	
االعــتداءات	الــتي	سجّـــــلتها	وحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	100	
اعــتداء	خــالل	الســتة	أشهــر	األخــيرة	مــن	الــعام	2017	(	مــن	1	مــارس	2017	إلــى	31	أوت	2017	)	وطــالــت	139	

عامال	في	قطاع	اإلعالم	وشمل	34	صحفية	و105	صحفي.	
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وقـــد	تـــصدر	قـــائـــمة	الـــصحفيني	املـــعتدى	عـــليهم	مـــنتصر	ســـاســـي	مـــراســـل	إذاعـــة	"شـــمس	أف	أم"	ووكـــالـــة	أنـــباء	
"األنـــــاضـــــول	بـــــنابـــــل	بـ	4	اعـــــتداءات.	وطـــــال	يـــــثرب	بـــــشيري	مـــــراســـــلة	إذاعـــــة	"صـــــبرة	أف	أم".	نـــــفس	الـــــعدد	مـــــن	

االعتداءات	. 
وتعرض		إسالم	الحكيري	مصور	موقع	"عرب	24"	سابقا	إلى	3	اعتداءات		

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.	•

�7 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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وتعرض	124	صحفي	العتداء	وحيد	لكل	منهم		

ويـعمل	الـصحفيون	املـعتدى	عـليهم	فـي		22	إذاعـة	و20	قـناة	تـلفزيـة	و14	مـوقـع	الـكترونـيا	ووكـالـتي	أنـباء	ومجـّلتني	
وقد	طال	:	

		12	اعتداء	صحفيي	"التلفزة	الوطنية	"	•

		6	اعتداءات	صحفيي	إذاعة	"جوهرة	أف	أم"	و6	اعتداءات	صحفيي	جريدة	"الشروق"	•

		5	اعتداءات		صحفيي	قناة	"الحوار	التونسي"	و5	اعتداءات	صحفيي	إذاعة	"صبرة	أف	أم"	•

	4	اعــتداءات	كــل	مــن	صــحفيي	مــوقــع	"آخــر	خــبر	أون	اليــن"	و4	اعــتداءات	صــحفي	إذاعــة	"مــوزايــيك	أف	أم"	•
و4	اعتداءات	صحفيي	"اإلذاعة	الوطنية"	و4	اعتداءات	صحفيي	"إذاعة	املنستير".	

		3	اعـتداءات	كـل	مـن	صـحفيي	مـوقـع	"عـرب	24"	و3	اعـتداءات	صـحفيي	قـناة	"نـسمة	تـي	فـي"	و3	اعـتداءات	•
صــحفيي	قــناة	"الجــزيــرة"	و3	اعــتداءات	صــحفيي	إذاعــة	"مــاد	أف	أم"	و4		اعــتداءات	صــحفيي	"كــاب	أف	أم"	

و4	اعتداءات	صحفيي	"شمس	أف	أم"	.	

	2	اعتداءات	طالت	الصحفيني	العاملني	في	كل	من	19	مؤسسة	إعالمية	•

	اعتداء	وحيد	طال	الصحفيني	العاملني	في	كل	من	26	مؤسسة	إعالمية		•

وقـد	كـانـت	نسـبة	االعـتداءات	مـتفاوتـة	بـاعـتبار	األوضـاع	والـتطّورات	عـلى	الـصعيد	الـوطـني	عـلى	امـتداد	األشهـر	
السـتّة	املـاضـية،	حـيث	بـلغت	أعـلى	نسـبها	خـالل	شهـر	جـوان	2017	والـذي	سجـل	فـيه	24	اعـتداء	عـلى	الحـريّـات	
الــصحفية،	وسجّــــلت	أدنــى	نســب	االعــتداءات	خــالل	شهــر	أوت	2017	حــيث	رصــدت	8	اعــتداءات.	وكــانــت	الــثالثــة	
أشهـــر	األخـــيرة	(جـــوان،	جـــويـــلية،	أوت)	تـــزامـــنت	مـــع	تـــغيير	تـــوقـــيت	الـــعمل	وتـــواتـــر	الـــتظاهـــرات	الـــثقافـــية	وتـــراجـــع	

منسوب	التحركات	االجتماعية.		
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وقد	توزّعت	االعتداءات	كما	يلي:		

مارس	2017	:	20	اعتداء	طال	41	عامال	في	قطاع	االعالم:	7	صحفيات	و34	صحفيا		

أفريل	2017	:	22		اعتداء	طال	41	عامال	في	قطاع	االعالم:	11	صحفية	و30	صحفيا	

ماي	2017	:	17	اعتداء	طال	17	عامال	في	قطاع	االعالم:	4	صحفيات	و13	صحفيا	

جوان	2017	:	24	اعتداء	طال	33	عامال	في	قطاع	االعالم:	6	صحفيات	و27	صحفيا		

جويلية	2017	:	9	اعتداءات	طالت	15	عامال	في	قطاع	االعالم:	7	صحفيات	و8	صحفيني	

أوت	2017	:	8	اعتداءات	طالت	7	عامال	في	قطاع	االعالم:	4	صحفيات	و3	صحفيني	

وطـالـت	الـصحفيني	فـي	تـونـس	الـعاصـمة	51	بـاملـائـة	مـن	االعـتداءات	فـي	الـوقـت	الـذي	تـفرّقـت	فـيه	49	بـاملـائـة	عـلى	
بـقية	الـواليـات.	وقـد	تـصّدرت	الـقيروان	ثـانـي	الـترتـيب	بـ	9	اعـتداءات	تـلتها	واليـة	نـابـل	بـ	7	اعـتداءات	ثـم	تـطاويـن	بـ	

5	اعتداءات	فصفاقس	واملهدية	بـ	4	اعتداءات	لكل	منها.	

�9 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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كـــما	طـــالـــت	الـــصحفيني	فـــي	كـــّل	مـــن	واليـــتي	مـــدنـــني	وســـيدي	بـــوزيـــد	االعـــتداءات	فـــي	3	مـــناســـبات	لـــكّل	مـــنها	فـــي	
الــــوقــــت	الــــذي	تــــضّرر	فــــيه	الــــصحفيون	فــــي	كــــّل	مــــن	واليــــات	الــــكاف	واملنســــتير	وتــــوزر	وزغــــوان	وفــــي	لــــيبيا	خــــالل	
مـناسـبتني	،	فـي	حـني	طـال	الـصحفيني	اعـتداء	واحـد	فـي	كـل	مـن	واليـات	الـقصريـن	جـندوبـة	وقـبلي	وبـالـخارج	فـي	

جوهانزبورغ.	
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مخاطر تهّدد حرية العمل الصحفي1.

	تجســّدت	االعــتداءات	ضــد	الــعمل	الــصحفي	فــي	تــونــس	ضــمن	9	أنــواع،	فــي	صــدارتــها	حــاالت	املــنع	مــن	الــعمل	
والـتي	بـلغت	28	حـالـة	أي	28	بـاملـائـة	مـن	مجـمل	االعـتداءات	كـما	بـلغت	حـاالت	املـضايـقات	25	حـالـة.	واسـتهدفـت	

53	باملائة	من	االعتداءات	حّق	النفاذ	إلى	املعلومة	وركزت	قيودا	للحصول	عليها.	

كـما	شـّكلت	االعـتداءات	الـجسيمة	واألشـّد	خـطورة	والـتي	اسـتهدفـت	كـرامـة	الـصحفي	وسـالمـته	الجسـديـة	واملـسّ	
مــن	كــرامــتهم	27	بــاملــائــة	مــن	االعــتداءات،	حــيث	تــّم	االعــتداء	جســديــا	ولــفظيا	عــلى	الــصحفيني	فــي	19	مــناســبة	
وتـعرّضـوا	إلـى	االحـتجاز	مـرّة	والـسجن	مـرّة،	كـما	تـّم	إيـقافـهم	فـي	مـناسـبتني	وتهـديـدهـم	4	مـرات،	وهـي	اعـتداءات	

تستوجب	تتّبعا	قانونيا	على	معنى	الفصل	125	من	املجّلة	الجزائية.		

أمّــا	الـحاالت	الـتي	تـتعّلق	بـالـقيود	والـتتّبعات	املـرتـبطة	بـاملـحتوى	اإلعـالمـي	فـقد	مـثلت	20	بـاملـائـة	مـن	االعـتداءات	
الـتي	مـورسـت	فـيها	الـرقـابـة	عـلى	املـحتوى	فـي	9	مـرات	وتـّم	تـتبّعهم	خـارج	إطـار	قـانـون	الـصحافـة	(املـرسـوم	115)	

في	11	حالة.		

جدول	االعتداءات		

عدد الحاالت المسجلة نوعیة االعتداء 

28منع من العمل 

25مضایقة 

19اعتداء مادي أومعنوي

11تّتبع عدلي

9رقابة 

4تھدید 

2إیقاف

1سجن

1احتجاز
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من املسؤول على االعتداءات؟ 2.

اعتداءات السلطة على حرية الصحافةا.

االعتداءات	األمنية		-

مــنذ	ســنوات	تــحافــظ	قــّوات	األمــن	عــلى	صــدارة	تــرتــيب	املــعتديــن	عــلى	الــصحفيني	وظــّلت	فــي	هــذا	الــترتــيب	خــالل	
السـتة	أشهـر	األخـيرة	مـنذ	انـطالق	عـمل	وحـدة	الـرصـد.	فـقد	كـانـت	قـوات	األمـن	مـسؤولـة	عـن	23	بـاملـائـة	مـن	جـملة	
االعـتداءات،	تـوزّعـت	بـني	12	حـالـة	تحـديـد	ملـجال	الـعمل	ووضـع	الـقيود	فـي	الـحصول	عـلى	املـعلومـة	عـبر	املـنع	مـن	
الــعمل	فــي	6	مــناســبات	واملــضايــقة	فــي	6	مــناســبات	أخــرى.	كــما	لــعبت	قــوات	األمــن	أيــضا	فــي	مــناســبتني	دور	
الـرقـابـة	والـقائـم	بـالـحّق	فـي	قـضايـا	ضـّد	الـصحفيني	فـي	مـناسـبتني	فـي	كـّل	مـنهما	إضـافـة	إلـى	تـسجيل	حـالـتي	

إيقاف	مارستهم	قّوات	األمن	على	الصحفيني	على	خلفية	عملهم	الصحفي.		

أمّــا	قـوات	الـجيش	الـوطـني	فـقد	كـانـت	مـسؤولـة	خـالل	السـتة	أشهـر	األخـيرة	عـلى	1	بـاملـائـة	مـن	االعـتداءات	تـمثّلت	
فــــي	حــــالــــة	مــــنع	مــــن	الــــعمل	فــــي	أمــــاكــــن	ال	يــــمنع	الــــقانــــون	الــــتصويــــر	فــــيها	وال	تــــصنّف	ضــــمن	مــــقرّات	الــــسيادة	

أواملناطق	العسكرية	املغلقة.	

اعتداءات	العاملني	في	املنشآت	العمومية	-

تــضّم	املــنشآت	الــعمومــية	مــوظــفنّي	وعــماال،	وهــي	مــؤسّـــــــسات	تــعّد	وجــهة	لــلصحفي	خــالل	بــحثه	عــن	املــعلومــة	وقــد	
كــان	لــلموظّـفني	الــعمومــيني	املــرتــبة	الــثانــية	بــاعــتبارهــم	مــسؤولــني	عــلى	اعــتداءات	طــالــت	الــصحفيني	فــي	16	حــالــة.	
كــما	انــظم	إلــى	قــائــمة	املــعتديــن	أعــوان	املــؤسّــــــسات	الــعمومــية	فــي	3	مــناســبات	لــيكون	املــرفــق	الــعام	بــذلــك	مــسؤوال	
عـلى	19	بـاملـائـة	مـن	االعـتداءات	طـيلة	السـتة	أشهـر	األخـيرة،	عـرقـلت	عـمل	الـصحفيني	فـي	الـحصول	عـلى	املـعلومـة	
عــبر	املــنع	مــن	الــعمل	فــي	10	مــرات	واعــتداءات	لــفظية	وجســديــة	فــي	4	مــناســبات	و3	حــاالت	مــضايــقة	وحــالــتي	

تتبّع	عدلي	طالت	صحفيني.		

املسؤولون	الرسميون	-

إّن	تـــعامـــل	املـــسؤولـــني	الـــرســـميني،	مـــن	ذلـــك	املســـتشاريـــن	بـــكل	مـــن	رئـــاســـة	الـــحكومـــة	أورئـــاســـة	الجـــمهوريـــة،	مـــع	
الــــصحفيني	هــــومــــؤشّـــــــــر	يــــقاس	بــــه	تــــبنّي	الســــلطة	الــــتنفيذيــــة	لحــــريــــة	اإلعــــالم.	وقــــد	تــــكّررت	حــــاالت	االعــــتداء	عــــلى	
الـصحفيني	فـي	4	مـناسـبات	سـواء	عـبر	الـرقـابـة	عـلى	املـحتوى	بـطريـقة	غـير	مـباشـرة	أواملـضايـقة	واملـنع	مـن	الـعمل	

أواالعتداء	املباشر.		

القضاء	-

الـقضاء	مـمثاّل	بـالـنيابـة	عـمومـية	والقضاة	كـان	لـه	دور	كـبير	فـي	تـتّبع	الـصحفيني	خـارج	اطـار	املـرسـوم	115.	وقـد	
مــثل	الــصحفيون	أمــام	الــقضاء	فــي	11	مــناســبة	حــكم	فــيها	بــالــسجن	مــرّة	واحــدة	ضــّد	مــديــر	إذاعــة	"الجــريــد	أف	

أم"	سالم	مليك	وبعدم	سماع	الدعوى	في	4	مناسبات.		
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وكـان	الـقضاء	قـد	أثـار	دعـوى	ضـّد	صـحفيني	فـي	حـالـتني،	كـما	ضـايـقت	الـنيابـة	الـعمومـية	الـصحفيني	مـرة	واحـدة	
ومنعتهم	من	العمل	مرة	أيضا.	

وهكذا	تكون	اآلليات	القضائية	مسؤولة	على	4	باملائة	من	االعتداءات	التي	طالت	الصحفيني.	

كـّل	هـذه	األطـراف	مـن	مـوظّفني	ومـسؤولـني	وسـلطة	قـضائـية	الـتزمـت	قـانـونـيا	بحـمايـة	الـصحفيني	عـبر	حـمايـة	حـّقهم	
فـي	الـتعبير	والـرأي،	وجـاءت	مجـمل	االعـتداءات	الـتي	مـارسـتها	مـباشـرة	عـلى	هـذا	الـحّق	إخـالال	مـنها	بـالـتزامـاتـها	
الـواردة	فـي	الـقانـون	الجـزائـي	والـقانـون	الـخاص	بـالـصحافـة	وإخـالال	بـالـتزامـاتـها	الـدولـية	واإلقـليمية	الـواردة	فـي	
اإلعـــالن	الـــعاملـــي	لـــحقوق	االنـــسان	والعهـــد	الـــدولـــي	الـــخاص	بـــالـــحقوق	املـــدنـــية	والـــسياســـية	والـــذي	الـــتزمـــت	فـــيه	

بضمان	هذه	الحقوق	دون	تجزئة	لها	أومساس	من	جوهرها.		

ولـــم	تـــتلّقى	وحـــدة	الـــرصـــد	أّي	مـــعلومـــات	مـــن	الـــجهات	الـــرســـمية	حـــول	الـــتتبعات	اإلداريـــة	الـــتي	قـــد	تـــكون	طـــالـــت	
املـعتديـن	مـما	يـعكس	عـدم	الـرغـبة	فـي	مـناهـضة	السـلطة	لـإلفـالت	مـن	الـعقاب	وسـعيها	ملـحاسـبة	مـنظوريـها	عـلى	

ما	ارتكبوه	في	حّق	الصحفيني.	

هيئات وهياكل وذوات طبيعية في قائمة املعتدين ب.

كـان	لـلجان	التنظيم	فـي	الـتظاهـرات	الـوطـنية	واإلقـليمية	دور	فـي	االعـتداءات	عـلى	الـصحفيني	عـبر	حـاالت	املـنع	
مـن	الـعمل	أواملـضايـقة	أواالعـتداءات	املـاديـة	فـي	4	مـناسـبات.	كـما	كـانـت	الـهياكـل	الـوطـنية	كـالـجامـعة	الـتونـسية	
لـكرة	الـقدم	مـسؤولـة	عـلى	اعـتداءيـن	اثـنني	فـي	إطـار	املـضايـقة	وكـان	لـهيئة	الـحقيقة	والـكرامـة	كـهيئة	وطـنية	اعـتداء	

قد	طال	صحفي	عبر	منعه	من	العمل.		

وقـد	كـانـت	الجـمعيات	الـريـاضـية	مـسؤولـة	عـن	حـالـتي	مـضايـقة	ومـشّجعيها	عـلى	اعـتداء	مـباشـر	عـلى	الـصحفيني	
في	الوقت	الذي	طالت	فيه	اعتداءات	لجان	التنظيم	الصحفيني	في	مناسبتني	باملنع	واالعتداء	املادي.		

عدد االعتداءات المسلطة على الصحفیینالطرف المسؤول 

23األمنیون

16موظفون عمومیون 

4مسؤولون رسمیون 

3عاملون بمنشآت عمومیة 

2القضاء

2النیابة العمومیة
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أمّــا	الـذوات	الـطبيعية	مـن	مـواطـنني	ومـجهولـني	وإرهـابـيني	فـقد	كـانـوا	مـسؤولـني	عـن	اعـتداءات	طـالـت	الـصحفيني،	
وصــدارة	الــترتــيب	كــانــت	لــلمواطــنني	الــذيــن	كــانــوا	مــسؤولــني	عــن	4	اعــتداءات	مــباشــرة	و4	تــتّبعات	عــدلــية	وحــالــتي	
مـنع	مـن	الـعمل	وحـالـة	احـتجاز	وحـالـة	تهـديـد	فـي	الـوقـت	الـذي	هـّدد	اإلرهـاب	حـياة	الـصحفيني	الـتونـسيني	مـرة	فـي	

ليبيا	وكان	مجهولون	مسؤولون	عن	حالة	مضايقة.		

أمّـــا	بــقية	األطــراف	فــقد	كــانــت	مــسؤولــة	عــن	حــاالت	اعــتداءات	فــي	حــاالت	الــتتّبع	الــعدلــي	مــن	ذلــك	شــركــة	خــاصــة	
وصحفية.		

وفـــي	الـــغالـــب	يـــسعى	الـــصحفي	لـــلتصالـــح	مـــع	هـــذه	األطـــراف	مـــن	هـــيئات	وذوات	بـــاعـــتبارهـــا	مـــصادر	مـــعلومـــات	
يخاف	خسارتها	ويسعى	لضمان	التواصل	الدائم	معها.	

نشطاءت.

عــديــدة	هــي	األطــراف	الــتي	انخــرطــت	خــالل	الــفترة	الــتي	يــغطيها	الــتقريــر	فــي	االعــتداءات	عــلى	الــصحفيني	مــن	
ذلـك	النشـطاء	الـنقابـيون	والـسياسـيون	واملـدنـيون	وقـد	كـان	النشـطاء	مـسؤولـني	عـلى	16	بـاملـائـة	مـن	االعـتداءات،	
كان	السياسيون	مسؤولني	عن	3	اعتداءات	منها	اثنان	في	اطار	املضايقة	وواحد	تمثل	في	اعتداء	جسدي.		

أمّــا	الـنقابـيون	فـقد	كـانـوا	مـسؤولـني	عـن	اعـتداءيـن	واحـد	لـفظي	وثـانـي	فـي	شـكل	مـضايـقة،	فـي	حـني	كـان	لنشـطاء	
األنـترنـات	ومـنظّمات	املـجتمع	املـدنـي	دور	فـي	مـضايـقة	الـصحفيني	فـي	6	مـرات	واالعـتداء	عـليهم	وتهـديـدهـم	فـي	

حالتني	ومنعهم	من	العمل	مرة	واحدة.		

املؤّسسات اإلعالمية ث.

عـــادت	رقـــابـــة	املـــؤسّــــــــسات	اإلعـــالمـــية	عـــلى	املـــحتوى	اإلعـــالمـــي	فـــي	6	حـــاالت	خـــالل	الســـتة	أشهـــر	املـــاضـــية،	مـــا	
يعكس	عودة	الرغبة	في	التضييق	ومراعاة	املصالح	الخاصة	بأصحاب	املؤّسسات.		

عدد االعتداءات المسلطة على الصحفیینالطرف المسؤول 

11نشطاء مدنیون 

2نشطاء نقابیون

3نشطاء سیاسیون 
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وبذلك	يكون	األطراف	الخمس	املتصدرون	لقائمة	املعتدين	على	الصحفيني	هم		:	

األمنيون بــ 23 اعتداء-
املوظفون العموميني بــ 16 اعتداء-
املواطنون بــ 12 اعتداء-
النشطاء املدنيون بــ 11 اعتداء-
- إدارات املؤسسات االعالمية بــ 6 اعتداءات
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التوصيات

عـلى	ضـوء	واقـع	االعـتداءات	عـلى	الـصحفيني	وحـريـة	الـصحافـة	فـي	تـونـس	خـالل	الـفترة	املـمتدة	مـن	مـارس	2017	
إلى	أوت	2017	توصي	النقابة	الوطنية	للصحفيني	التونسيني		:		

الــحكومــة	بــسحب	مــشاريــع	الــقوانــني	الــتي	تــمثل	خــطرا	عــلى	حــريــة	الــتعبير	والــصحافــة	أوتجــزئــة	للحق	فــي	‣

اعالم	تعددي	ومستقل.	

الـــحكومـــة	بـــتوفـــير	الـــظروف	املـــالئـــمة	النـــطالق	أعـــمال	هـــيئة	الـــنفاذ	إلـــى	املـــعلومـــة	وتـــخصيص	املـــقررات	املـــالـــية	‣

واللوجستية	الخاصة	بها		

وزارة	الـداخـلية	بـتتبع	مـنظوريـها	الـذيـن	تسـببوا	فـي	23	بـاملـائـة	مـن	االعـتداءات	عـلى	الـصحفيني	ونشـر	نـتائـج	‣

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	‣

املــنشآت	الــعمومــية	بــتوفــير	الــوثــائــق	الــتي	تــم	الــتنصيص	عــليها	فــي	قــانــون	الــنفاذ	إلــى	املــعلومــة	عــلى	بــوابــتها	‣

االلكترونية	

املــكلفني	بــاإلعــالم	واالتــصال	بــكافــة	اإلدارات	بــتسهيل	عــمل	الــصحفيني	فــي	اتــجاه	ضــمان	شــفافــية	اإلدارة	‣

وضمان	حق	املواطن	في	املعلومة	

الــسياســيون	والنشــطاء	بــضرورة	احــترام	طــبيعة	الــعمل	الــصحفي	بــإعــتباره	نــاقــال	لــصوت	كــل	اإلطــراف	فــي	‣

 إطار	املوضوعية	وضمان	حق	املواطن	في	املعلومة.
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تقارير
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الثغرات القانونية املؤّدية
لإلفالت من العقاب في االعتداءات ضد الصحفيني 

 مقدمة
يـتعرّض	الـصحفيون	الـتونـسيون	يـومـيا	إلـى	اعـتداءات	مـاديـة	ومـعنويـة	دون	أن	يـقابـل	ذلـك	عـقاب	لـلفاعـلني،	وهـومـا	
ا	وازديــــاد	خــــطورتــــها	نــــوعــــيًّا.	وتــــؤّدي	 يــــكرّس	ظــــاهــــرة	اإلفــــالت	مــــن	الــــعقاب	ويــــؤّدي	إلــــى	تــــواصــــل	االنــــتهاكــــات	كــــمًّ
االنـتهاكـات	الـتي	ال	يـحاسـب	مـرتـكبوهـا	أمـام	الـقضاء	إلـى	سـيادة	الـشعور	بـالـخوف	وبـانـعدام	األمـان	فـي	صـفوف	
الــصحفيني،	وتــكون	نــتيجته	عــودة	"الــرقــابــة	الــذاتــية"	وتــجنّب	الــخوض	فــي	املــوضــوعــات	الــتي	يــمكن	أن	تــولّــد	ردود	
أفـــــعال	ضـــــدهـــــم.	ورغـــــم	وجـــــود	نـــــصوص	دولـــــية	وقـــــوانـــــني	وطـــــنية	تحـــــمي	الـــــصحفيني	وتـــــنّص	عـــــلى	عـــــقوبـــــات	ضـــــد	
	أّن	هـذه	الـنصوص	ال	تجـد	طـريـقها	إلـى	الـتطبيق	فـي	الـواقـع	الـعملي،	ومـا	يـؤكّــد	ذلـك	أّن	االعـتداءات	 املـعتديـن،	إالّ
عـلى	اإلعـالمـيني	فـي	تـونـس	تـعّد	بـاملـئات	سـنويـا،	لـكننا	فـي	املـقابـل	ال	نـحصي	أيّـة	مـسائـالت	أومـالحـقات	قـانـونـية	
ضــــّد	مــــرتــــكبيها.	وبــــالــــعكس	فــــفي	عــــديــــد	الــــحاالت	تــــم	تــــلفيق	قــــضايــــا	وفــــبركــــة	مــــلفات	ضــــّد	الــــصحفيني	ضــــحايــــا	

االعتداءات.	والهدف	هوترهيبهم	وثنيهم	عن	تقديم	شكاوى	للقضاء	أولألجهزة	اإلدارية	املختصة.	

يــعانــي	الــصحفيون	كــذلــك	مــن	حــمالت	التحــريــض	والتهــديــد	مــن	قــبل	عــديــد	الــجهات	واألطــراف	وذلــك	عــلى	خــلفية	
مـحتويـات	إعـالمـية	وآراء	ينشـروهـا،	ومـع	ذلـك	ال	يـحاسـب	أولـئك	املحـرّضـون.	املـعلوم	أّن	حـمالت	التحـريـض	تـكون	
فـي	عـديـد	الـحاالت	هـي	السـبب	فـي	اسـتهداف	الـصحفيني	وآخـر	حـمالت	التحـريـض	كـانـت	تـصريـحات	صـادرة	
عـن	شـخص	قـّدم	نـفسه	أنّـه	رجـل	ديـن	فـريـد	الـباجـي	قـال	فـيها	أن	اإلعـالمـي	هـيثم	املـكي	يـمارس	"الحـرابـة"،	وهـي	
رســالــة	يــمكن	أن	يــلتقطها	املــتطرّفــون	وتــكون	مــبّررا	ليســّلطوا	عــليه	"الــعقاب	الشــرعــي"	لــتلك	الجــريــمة	املــزعــومــة.	
وهــــذا	خــــطاب	يــــناقــــض	مــــبادئ	حــــريــــة	الــــرأي	والــــفكر	والــــتعبير	والــــضمير	الــــتي	تــــضمنها	دســــتور	2014	وكــــذلــــك	
املـــواثـــيق	الـــدولـــية	ومـــبادئ	دولـــة	الـــقانـــون	واملـــؤسّـــــــسات	الـــتي	تـــمنع	تســـليط	الـــعقوبـــات	الـــبدنـــية	وتحـــمي	الـــحّق	فـــي	

الحياة	وفي	الحرمة	الجسدية	لألفراد.	

اســتهدف	الــصحفيون	كــذلــك	بحــمالت	الــتحقير	والــتشويــه	الــذي	يــمكن	أن	يــؤّدي	إلــى	اســتهدافــهم	بــاالعــتداءات	
ومع	ذلك	لم	يقع	تتبع	املعتدين	من	قبل	القضاء.	

وقـد	وصـل	األمـر	بـرجـل	األعـمال	املـدعـوشـفيق	الجـرّايـة	الـى	الـقول	بـأنـه	"اشـترى	كـل	الـصحفيني	الـتونـسيني	بـمالـه،	
	عــدد	قــليل	مــنهم".		وتــقّدمــت	نــقابــة	الــصحفيني	واملــئات	مــن	الــصحفيني	بــشكاوى	 ولــم	يــفلت	مــن	عــملية	الشــراء	إالّ

إلى	القضاء	حول	هذه	التصريحات	لكن	لم	يقع	اتّخاذ	أّي	إجراء	قانوني	ضّده.	

وكــما	تــثبته	تــقاريــر	املــرصــد،	فــإن	االعــتداءات	واالنــتهاكــات	ضــّد	الــصحفيني	تــتوزّع	بــني	أعــوان	الســلطة	الــعمومــية	
(أعوان	أمن،	موظفني	إداريني	..)	ومواطنني	عاديني	وممثلني		ألحزاب	سياسية	أونقابات.	

وتـؤكّـــد	إحـصائـيات		وحـدة	الـرصـد		أّن	الـعدد	األكـبر	مـن	االعـتداءات	تسـتهدف	الـصحفيني	واملـراسـلني	الـجهويـني	
وذلـــك	بســـبب	تـــغطيتهم	لـــألحـــداث	فـــي	مـــناطـــقهم،	ويـــكون	دافـــع	املـــعتديـــن		االنـــتقام	مـــن	الـــصحفيني	وهـــومـــحاولـــة	
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الـتأثـيرعـلى	تـوجّــــهاتـهم	خـالل	تـغطيات	مسـتقبلية.	وفـي	عـديـد	الـحاالت	يجـد	املـراسـل	الـجهوي	نـفسه	محـل	غـضب	
	ألنـــه	لـــم	ينحـــز	ألّي	طـــرف	وقـــام	بـــعمله	 مـــن	الســـلطات	ومـــن	املـــواطـــنني	ومـــمثلي	األحـــزاب	والـــهيئات،	ال	لـــشيء،	إالّ

باملهنية	املطلوبة.		

النظام القانوني لحماية الصحفيني 1.

تـنّص	املـادة	19	مـن	اإلعـالن	الـعاملـي	لـحقوق	اإلنـسان	أنّـه	"لـكل	إنـسان	الـحّق	فـي	حـريـة	الـرأي	والـتعبير،	ويـشمل	
هــذا	الــحّق	حــريــته	فــي	اعــتناق	اآلراء	دون	مــضايــقة	...".	وتــنص	املــادة	31		مــن	الــدســتور	الــتونــسي	أّن	"حــريّــة	
الـرأي	والـفكر	والـتعبير	واالعـالم	والنشـر	مـضمونـة	وال	يـجوز	مـمارسـة	رقـابـة	مسـبقة	عـلى	هـذه	الحـريـات".	وتـضّمن	
املـــرســـوم	115	لـــسنة	2011	املـــؤرخ	فـــي	2	نـــوفـــمبر	2011	املـــتعّلق	بحـــريّـــة	الـــصحافـــة	والـــطباعـــة	والنشـــر	أحـــكامـــا	

عديدة	تتعّلق	بحماية	الصحفيني	ومصادر	ومعلوماتهم	من	أّي	اعتداءات	وانتهاكات.	

كـــما	يـــنّص	الـــفصل	األول	مـــن	املـــرســـوم	115	أن	"الـــحق	فـــي	حـــريـــة	الـــتعبير	مـــضمون	وفـــقا	لـــبنود	العهـــد	الـــدولـــي	
الـــخاص	بـــالـــحقوق	املـــدنـــية	والـــسياســـية	وبـــقية	املـــواثـــيق	ذات	الـــعالقـــة	..."	ويـــنص	الـــفصل	11	مـــن	املـــرســـوم	أنـــه،	
"تـــكون	مـــصادر	الـــصحفي	عـــند	قـــيامـــه	بـــمهامـــه	ومـــصادر	كـــل	األشـــخاص	الـــذيـــن	يـــساهـــمون	فـــي	إعـــداد	املـــادة	
اإلعــالمــية	محــمية..	ال	يــجوز	تــعريــض	الــصحفي	ألي	ضــغط	مــن	جــانــب	أي	ســلطة...".	ويــنص	الــفصل	12	أنــه،	
"ال	يــــجوز	أن	يــــكون	الــــرأي	الــــذي	يــــصدر	عــــن	الــــصحفي	أواملــــعلومــــات	الــــتي	ينشــــرهــــا	ســــببا	لــــلمساس	بــــكرامــــته	
أولـالعـتداء	عـلى	حـرمـته	الجسـديـة	أواملـعنويّـة".	ويـنّص	الـفصل	13	مـن	نـفس	املـرسـوم	أنـه،	"ال	يـجوز	مـساءلـة	أي	
صــحفي	عــلى	رأي	أوأفــكار	أومــعلومــات		ينشــرهــا	طــبقا	ألعــراف	وأخــالقــيات	املــهنة...".	وجــاء	بــالــفصل	14	أنــه،	
"يــعاقــب	كــل	مــن	يــخالــف	الــفصول	11	و12	و13		مــن	هــذا	املــرســوم	وكــل	مــن	أهــان	صــحفيا	أوتــعّدى	عــليه	بــالــقول	
أواإلشـارة	أوالـفعل	أوالتهـديـد	حـال	مـباشـرتـه	لـعمله	بـعقوبـة	االعـتداء	عـلى	شـبه	املـوظـف	الـعمومـي	املـقررة	بـالـفصل	

125	من	املجلة	الجزائية”.	

وتــؤكّــــد	الــنصوص	والتشــريــعات	عــلى	أّن	الــصحفي	يــتمتّع	بحــمايــة	قــانــونــية	مــحترمــة	ســواء	تــعّلق	األمــر	بحــرمــته	
الجســديــة	أواملــعنويــة	أوســريــة	مــصادر	مــعلومــاتــه.	وجــاءت	هــذه	الــنصوص	مــباشــرة	بــعد	الــثورة	إلدراك	واضــعي	
املـــرســـوم	أهـــمية	تـــمتيع	اإلعـــالمـــيني	بـــالحـــمايـــة	مـــن	االنـــتهاكـــات	واالعـــتداءات	الـــتي	يـــمكن	أن	تـــطالـــهم	خـــالل	فـــترة	
االنــتقال	الــسياســي	لــلبالد،	وكــذلــك	لــضمان	حــريــة	الــصحافــة	والنشــر	بــعد	عــهود	عــرفــت	فــيها	الــبالد	االســتبداد	

وتكميم	األفواه.	
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إجراءات رفع الشكاوى والبحث بشأنها 2.

طــبقا	لــلفصل	األّول	مــن	مجــلة	اإلجــراءات	الجــزائــية	فــإّن	كــّل	جــريــمة	(عــنف،	مــنع	مــن	الــعمل،	احــتجاز	مــعدات...)	
تترتّب	عنها	دعوى	عمومية	وفي	حال	وقوع	ضرر	شخصي	فإنّه	يترتّب	عن	تلك	الجريمة	دعوى	مدنية.	

وحـال	تـعرّض	الـصحفي	إلـى	أّي	نـوع	مـن	أنـواع	االعـتداءات	الـذي	يـشّكل	جـريـمة	طـبق	أحـكام	الـقانـون	الجـزائـي،	
فـإّن	مـن	حـّقه	تـقديـم	شـكوى	الـى	الـنيابـة	الـعمومـية	إمّــا	شـخصيا	أوبـواسـطة	مـحام.	وفـي	حـال	الـتّلبس	بـالجـريـمة	
فــإّن	أعــوان	الــضابــطة	الــعدلــية	يــتولّــون	فــتح	بــحث	فــي	االعــتداء	وإعــالم	وكــيل	الجــمهوريــة	فــورا	بــما	قــامــوا	بــه	مــن	

أعمال	(فتح	محضر،	سماعات،	تلقى	شهادات،	إجراء	معاينات...)	

وبـــعد	تـــقديـــم	الـــشكوى	،	تـــأذن	الـــنيابـــة	الـــعمومـــية	بـــفتح	بـــحث	لـــدى	الـــضابـــطة	الـــعدلـــية	مـــرجـــع	الـــنظر	الـــترابـــي	أي	
املــكان	الــذي	حــصل	بــه	االعــتداء.	لــكّن	اإلشــكالــية	الــكبرى	أّن	مجــلة	اإلجــراءات	الجــزائــية	ال	تــضع	آجــاال	إلتــمام	
األبــحاث		األولــية،	وهــومــا	يــفتح	الــباب	إلبــقاء	مــلف	االعــتداءات	عــلى	الــصحفيني	مــفتوحــا	ألشهــر	وربــما	لــسنوات	
وهـي	ثـغرة	تـؤّدي	إلـى	إفـالت	الـفاعـلني	مـن	الـعقاب.	ومـن	املـفروض	أن	تـنّص	الـقوانـني	عـلى	"آجـال	مـعقولـة"	إلجـراء	
األبـحاث	األولـية.	ومـن	نـاحـية	أخـرى	فـإّن	مـرتـكب	االعـتداء	عـندمـا	تـكون	لـه	صـفة	عـون	األمـن	فـإن	سـماعـه	كمشـتبه	

به	تعترضه	عديد	العراقيل:		

عــندمــا	تــكون	هــويــة	عــون	األمــن	غــير	مــعروفــة	بــالنســبة	إلــى	الــصحفي،	فــإّن	الــباحــث	ال	يــبذل	فــي	الــعادة	أي	جهــد	
لـلمساعـدة	عـلى	مـعرفـته	وربـما	يـؤول	األمـر	إلـى	إرجـاع	املـلف	إلـى	الـنيابـة	الـعمومـية	دون	سـماع	الـفاعـل	املـفترض،	
فـــتصدر	قـــرارا	بـــالـــحفظ	املـــؤقـــت	لـــعدم	الـــتوصـــل	إلـــى	تحـــديـــد	هـــويـــة	املـــعتدي.	وإن	كـــان	قـــرار	الـــحفظ	يـــوصـــف	بـ	

"املؤقت"	فإنه	في	الواقع	يكون	"نهائيا".		

فـي	حـاالت	يـكون	املـعتدي	مـعروفـا	لـكن	الـباحـث	ال	يجتهـد	فـي	تـوجـيه	اسـتدعـاء	إلـيه	لـسماعـه	ويـبقى	املـلف	فـي	-
األدراج	دون	مــآل	إلــى	حــني	ســقوط	حــّق	الــتتبع	بــمرور	الــزمــن	(مــدة	الــسقوط	هــي	ثــالث	ســنوات	انــطالقــا	مــن	

تاريخ	آخر	إجراء	تتبع).		

فــــي	حــــاالت	أخــــرى	يــــتّم	ســــماع	الــــعون	املشــــتكى	بــــه	ويــــتمّسك	بــــإنــــكار	االعــــتداء	عــــلى	الــــصحفي	وال	يجتهــــد	-
الباحث	في	استدعاء	شهود	عيان	سواء	من	زمالئه	أومن	رؤسائه	في	العمل.		

	عـــندمـــا	يـــكون	لـــلصحفي	الـــضحية	شـــهود	فـــإن	بـــعضهم		يـــخاف	مـــن	اإلدالء	بـــشهادتـــه	ألنّـــه	قـــد	يـــتعرّض	- حـــتىّ
لالنتقام	أولتلفيق	قضية	ضده	...الخ.	ويؤّدي	إحجام	الشهود	عن	الشهادة	إلى	ضياع	حق	الشاكي.	

فـي	بـعض	األحـيان،	يـتراجـع	بـعض	الـصحفيني	عـن	تـتّبع	املـعتديـن	عـليهم	ألسـباب	عـديـدة	مـنها	خـوفـهم	مـن	أن	-
تـتم	مـقاطـعتهم	مـن	قـبل	السـلط	الـجهويـة	ومـصادر	الـخبر	فـي	جـهاتـهم	مـما	يـجعل	عـملهم	اإلعـالمـي	مسـتقبال	
صــــعبا	أومســــتحيال.	ويــــتطّلب	هــــذا	الــــوضــــع	إصــــالح	مــــنظومــــة	الــــبحث	فــــي	الــــشكاوى	املــــوجــــهة	ضــــّد	أعــــوان	
الســلطة	الــعمومــية	وذلــك	بــأن	يــتولّــى	إجــراءهــا	أعــضاء	الــنيابــة	الــعمومــية	رأســا	أوإنــشاء	جــهاز	مســتقل	لــبحث	
األمــنيني،	تــكون	لــه	صــالحــيات	الــضابــطة	الــعدلــية	ويــحيل	نــتائــج	أعــمالــه	إلــى	الــنيابــة	الــعمومــية	مــباشــرة.	كــما	
يــــتطّلب	تــــعديــــال	لــــلنصوص	الــــقانــــونــــية	فــــي	اتّــــجاه	إلــــزام	الــــباحــــث	والــــنيابــــة	الــــعمومــــية	بــــمساعــــدة	ضــــحايــــا	
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االعـتداءات	األمـنية	عـلى	إعـداد	وسـائـل	اإلثـبات	نـظرا	الخـتالل	الـتوازن	الـقانـونـي	واقـعيا	بـني	الـطرفـني.	ولـيس	
مــن	الــصعب	أن	نســتنتج	مــن	خــالل	الــواقــع	الــعملي	أّن	بــاحــث	الــبدايــة	ال	يــكون	مــحايــدا	وجــديّــا	عــندمــا	يــكون	

املتهم	باالعتداء	على	صحفي	عون	أمن.	

ومــقارنــة	بــالــتجارب	املــقارنــة	فــإّن	الــضحايــا	يشــتكون	دائــما	مــن	الــتضامــن	بــني	بــاحــث	الــبدايــة	وأعــوان	األمــن	
املتورطني	في	اعتداءات	أوانتهاكات.	

مبدأ مالئمة التتّبع أواإلرادة السياسية في التتّبع 3.

يــمكن	أن	نجــد	تــفسيرا	لــظاهــرة	اإلفــالت	مــن	الــعقاب	واملــتمثل	فــي	مــبدأ	"مــالءمــة	الــتتبع	املــعمول	بــه	فــي	الــقانــون	
اإلجـــرائـــي	الـــتونـــسي"	ويـــنّص	الـــفصل	30	مـــن	مجـــلة	اإلجـــراءات	الجـــزائـــية	عـــلى	مـــنح	وكـــيل	الجـــمهوريـــة	ســـلطة	

تقديرية	بخصوص	مآل	الشكاوى	واإلعالمات	التي	يتلّقاها	أوالتي	أحيلت	إليه.		

يـسمح	نـظام	املـالءمـة	لـلنيابـة	الـعمومـية	بـاتـخاذ	قـرار	فـي	عـدم	إجـراء	بـحث	أوبـعدم	االحـالـة	إلـى	الـقضاء	إذا	رأت	
أّن	املــصلحة	تــقتضي	ذلــك.	وتــلك	املــصلحة	يــمكن	أن	تــكون	ســياســية	أواقــتصاديــة	أواجــتماعــية...	إلــخ.	ويــسمح	
الـــفصل	21	مـــن	مجـــلة	االجـــراءات	الجـــزائـــية	لـــوزيـــر	الـــعدل	بـــأن	يـــقّدم	لـــلنيابـــة	الـــعمومـــية	"تـــعليمات"	بـــخصوص	
الـشكاوى	واملـلفات	الجـزائـية.	واألكـيد	أّن	تـلك	الـتعليمات	تـكون	مـطابـقة	مـع	تـوجـّهات	الـحكومـة	ورؤيـتها	لـلسياسـة	

الجزائية	الواجب	اتّباعها	في	بعض	املجاالت.		

ونــظرا	لــلغياب	شــبه	الــتام	ألي	تــتّبعات	قــضائــية	ضــد	أعــوان	الســلطة	الــعمومــية	الــذيــن	يــرتــكبون	انــتهاكــات	ضــدّ	
الـصحفيني،	فـإنّـه	يـمكن	الـتأكـيد	بـأّن	السـلطة	الـعمومـية	والـنيابـة	ال	تـريـان	"مـصلحة"	فـي	الـقيام	بـذلـك	إعـماال	ملـبدأ	

"	مالءمة	التتبعات".	

ويـعكس	اإلفـالت	املـمنهج	مـن	الـعقاب	مـوقـفا	سـلبيا	مـن	قـبل	السـلطة	الـسياسـية	تـجاه	اإلعـالم	والـصحفيني	وعـدم	
رغــبة	فــي	تــطبيق	املــرســوم	115	وتــفعيل	فــصولــه	الــتي	تحــمي	الــصحفيني.	مــا	مــن	شــأنــه	تــواصــل	هــذه	الــسياســة	
ضــــّد	اإلعــــالم	وتســــتهدف	هــــامــــش	الحــــريــــات	الــــذي	تــــم	تــــحقيقه	مــــنذ	الــــثورة	إلــــى	الــــيوم	بــــتضحيات	الــــصحفيني	

وجهدهم،	ما	قد	يعيد	القطاع	إلى	النقطة	الصفر.				

يــشعر	الــصحفيون	الــيوم	أّن	الــنيابــة	الــعمومــية	والســلط	ال	تــقوم	بــما	يــلزم	لحــمايــتهم	وهــومــا	يــخالــف	الــتزام	الــدولــة	
الوارد	صلب	املادة	31	من	الدستور	وبخصوص	ضمان	حرية	الرأي	والفكر	والتعبير	واالعالم	والنشر.	

يــفاقــم	اإلفــالت	مــن	الــعقاب	الــشعور	بــعدم	الــثقة	فــي	أجهــزة	الــدولــة	الــقضائــية	والــتنفيذيــة	تــجاه	االنــتهاكــات	ضــدّ	
الــــصحفيني.	ويــــقّوي	شــــوكــــة	املــــعاديــــن	لحــــريــــة	الــــتعبير	والــــصحافــــة،	ويخــــلق	مــــناخــــا	مــــشجعا	عــــلى	الــــتمادي	فــــي	
االنـتهاكـات.	يـتطلب	هـذا	الـوضـع	احـترام	السـلطات	ألحـكام	الـدسـتور	واالتـفاقـيات	الـدولـية	الـتي	صـادقـت	عـليها	
تــــونــــس	والــــقوانــــني	املحــــلية	وعــــلى	رأســــها	املــــرســــومــــان	115	و116	وإعــــالن	إرادة	ســــياســــية	واضــــحة،	مــــن	خــــالل	
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الخـطاب	الـسياسـي	ألعـلى	املـسؤولـني	فـي	الـدولـة،	بـأنّـه	ال	تـسامـح	مـع	االنـتهاكـات	الـتي	يـتعرّض	لـها	الـصحفيون،	
وأنـه	سـتتم	مـحاسـبة	كـّل	مـن	تـعّمد	ارتـكاب	جـريـمة	ضـّدهـم	بسـبب	عـملهم	أوبسـبب	آرائـهم	وأفـكارهـم،	ويـبدوالـنيابـة	
الـعمومـية	مـقيدة	بـاإلرادة	الـسياسـية	فـي	هـذا	املـلف.	وقـد	حـان	الـوقـت	للسـلطة	التـخاذ	مـوقـف	واضـح	إمّـا	مـع	حـريّـة	

اإلعالم	أوضّدها.		

الجدل القانوني حول املرسوم 115 4.

تـــضّمن	املـــرســـوم	115	عـــديـــد	األحـــكام	الحـــمائـــية	الـــهامـــة	بـــالنســـبة	إلـــى	الـــصحفيني	عـــلى	غـــرار	حـــمايـــة	املـــصادر	
والـنفاذ	إلـى	املـعلومـة	وتجـريـم	االعـتداءات	الـبدنـية	واملـعنويـة	الـتي	تـطالـهم	أثـناء	أداء	عـملهم.	ومـنذ	صـدور	املـرسـوم	
115	بــتاريــح	2/11/2011	أثــير	جــدل	ســياســي	حــول	تــطبيقه	وكــان	ذلــك	بــتأثــير	مــن	وزراء	الــعدل.	وتــم	الــترويــج	
إلـى	أّن	املـرسـوم	يـتّضمن	عـديـد	الـفصول	املـتضاربـة	وأّن	صـياغـته	الـقانـونـية	ضـعيفة	...إلـخ.	وكـّلفت	الـوزارة	حـينها	
مجـموعـة	مـن	رجـال	الـقانـون	لـلترويـج	لـذلـك	واملـطالـبة	بـإلـغائـه.	ووجـد	هـذا	الجـدل	الـسياسـي	صـداه	داخـل	املـحاكـم	

واألوساط	القضائية	وانقسمت	اآلراء	حول	تطبيق	املرسوم:	

ذهـب	اتّـجاه	قـضائـي	أّن	املـرسـوم	غـير	قـابـل	لـلتطبيق	ألنّـه	لـم	تـتّم	املـصادقـة	عـليه	مـن	قـبل	املجـلس	الـتأسـيسي	-
وهـواتـّجاه	يـناصـر	تـوجّــــه	وزارة	الـعدل	لـكنّه	يـتخفى	وراء	أسـباب	إجـرائـية	غـير	صـحيحة	قـانـونـيا.	ومـن	مـظاهـر	
اســتبعاد	تــطبيق	املــرســوم	تــطبيق	املجــلة	الجــزائــية	عــلى	وقــائــع	تــنظّمها	نــصوص	خــاصــة	مــضمنة	بــاملــرســوم	
وكـذلـك	اسـتبعاد	إجـراءات	الـدعـوى	الـخاصـة	فـي	قـضايـا	الـثلب.	وتـبعا	لـذلـك	لـم	يـتّم	تـفعيل	الـنصوص	الـحامـية	

للصحفيني	سواء	في	عالقة	باملصادر	أوبحرمتهم	الجسدية	واملعنوية.	

ذهــــب	اتــــجاه	قــــضائــــي	ثــــان	إلــــى	تــــطبيق	أحــــكام	املــــرســــوم	واســــتبعاد	جــــميع	الــــتحفّظات	الــــتي	اســــتند	إلــــيها	-
أصـحاب	االتّـجاه	األّول،	مـعتبريـن	أّن	املـرسـوم	يـصدر	عـن	سـلطة	لـها	حـّق	التشـريـع	وأنّـه	نـّص	قـانـونـي	واجـب	
الــتطبيق	مــن	قــبل	املــحاكــم.	ولــم	تــطبّق	أحــكام	املــرســوم	فــي	عــالقــة	بــإجــراءات	الــدعــوى	الــخاصــة	فــي	قــضايــا	
الـثلب،	وقـضت	املـحكام	بـإبـطال	إجـراءات	الـدعـوى	فـي	حـاالت	لـم	يـحترم	فـيها	املـّدعـي	مـا	يـنّص	عـليه	املـرسـوم	

من	إجراءات	في	هذا	الخصوص.	

مـا	يـمكن	الـتأكـيد	عـليه	هـوأّن	املـحاوالت	الـسياسـية	إلضـعاف	املـرسـوم	ودفـع	الـقضاء	إلـى	عـدم	اعـتماده	أّدى	إلـى	
عــدم	تــطبيق	أحــكامــه	الحــمائــية	بــالنســبة	إلــى	الــصحفيني	وخــاصــة	تــلك	املــتعلّقة	بحــمايــة	املــصادر	وبــالحــمايــة	مــن	

االعتداءات	البدنية	واملعنويات	والتهديدات.	

كـانـت	غـايـة	املسـتهدفـني	لـلمرسـوم	أن	يـبقى	الـصحفي	مجـرّدا	مـن	كـّل	حـمايـة	مـّما	يسهـل	مـعه	إخـضاعـه	ومـصادرة	
حـــريـــته.	وتشهـــد	الـــتقاريـــر	الـــتي	تـــصدرهـــا	املـــنظّمات	غـــير	الـــحكومـــية	واملســـتقلة	أّن	مـــئات	الـــصحفيني	الـــتونـــسيني	
تـــعرّضـــوا	طـــوال	الـــسنوات	الـــفارطـــة	إلـــى	شـــتّى	أنـــواع	االنـــتهاكـــات	ومـــع	ذلـــك	ال	تحـــرّك	الســـلطات	الـــسياســـية	وال	
الــقضائــية	ســاكــنا،	كــما	يــمكن	الــقول	أّن	املــناخ	الــسياســي	املــعادي	للحــريــاّت	الــصحفية	واإلعــالمــية	يــبقى	أحــد	

األسباب	التي	تجعل	من	اإلفالت	من	العقاب	آفة	مستمرة	إلى	اليوم.	
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الخوف من تقديم الشكاوى
 

يـــترّدد	الـــعديـــد	مـــن	الـــصحفيني	قـــبل	تـــقديـــم	شـــكوى	إلـــى	الـــنيابـــة	الـــعمومـــية	أوإعـــالم	الشـــرطـــة	بـــاالعـــتداءات	الـــتي	
تـطالـهم	وخـاصـة	فـي	املـناطـق	الـداخـلية	لـلبالد،	وتـعود	أسـباب	هـذا	الـترّدد	أواالمـتناع	الـتام	عـن	تـقديـم	الـشكاوى	

إلى	عوامل	مختلفة:	

الــشعور	الــعام	الــسائــد	فــي	األوســاط	الــصحفية	بــأنّــه	ال	جــدوى	مــن	تــقديــم	تــلك	الــشكاوى	نــظرا	لــعدم	وجــود	-
تتبّعات	أوتحقيقات	جدية	بعد	ذلك	ضّد	املعتدين	وخاصة	رجال	األمن.		

الـخوف	مـن	تـلفيق	قـضايـا	ضـّدهـم	تـحت	عـنوان	هـضم	جـانـب	مـوظـف	عـمومـي	أواالعـتداء	عـليه	بـالـعنف	أوغـير	-
ذلك	من	التهم	الجاهزة.	

الــــخشية	مــــن	أن	تــــؤّدى	الــــشكايــــات	املــــقّدمــــة	ضــــّد	أعــــوان	األمــــن	واملــــوظّـــفني	الــــعمومــــيني	أوســــائــــر	املــــسؤولــــني	-
الــسياســيني	إلــى	حــرمــان	مــقّدم	الــشكوى	مــن	الــنفاذ	إلــى	املــعلومــات	والــحصول	عــلى	األخــبار	مــن	مــصادرهــا	

في	الوقت	املناسب	وخاصة	في	الجهات	الداخلية	للبالد.	

لــلشعور	بــانــعدام	الحــمايــة	وغــياب	أي	نــصوص	قــانــونــية	أومــؤسّــــــسات	تحــمى	الــصحفي	ضــّد	التهــديــدات	فــي	-
حال	توّجه	إلى	القضاء.		

إّن	جـــميع	هـــذه	الـــدوافـــع	وغـــيرهـــا	حـــقيقية	وال	يـــمكن	تـــجاهـــلها	وهـــي	تـــؤّدي	إلـــى	إفـــالت	املـــنتهكني	مـــن	الـــعقاب	ألنّ	
املـــنظومـــة	املـــوجـــودة	غـــير	فـــعالـــة	وغـــير	مجـــديـــة،	لـــكن	يـــبقى	تـــقديـــم	الـــشكاوى	والـــضغط	مـــن	أجـــل	الـــتحقيق	الـــفعال	
والســـريـــع	بـــشأنـــها	أمـــرا	مـــطلوبـــا	وواجـــبا	ألّن	املـــحاســـبة	واملـــساءلـــة	هـــي	الـــطريـــق	األجـــدى	للحـــّد	مـــن	اإلفـــالت	مـــن	
الــعقاب،	وبــالــتالــي	الحــّد	مــن	االعــتداءات	واالنــتهاكــات	ضــّد	الــصحفيني	أثــناء	أداء	عــملهم.	وتشهــد	االحــصائــيات	

أّن	الحاالت	التي	لجأ	فيها	الصحفيون	إلى	القضاء	للتظلم	ضّد	املنتهكني	محدودة.		

وفـي	حـاالت	يـتعّلل	املـسؤولـون	الـسياسـيون	والـحكومـيون	عـند	الحـديـث	مـعهم	حـول	االعـتداءات	ضـّد	الـصحفيني	
بعدم	تسجيل	شكاوى	في	املوضوع	وهواألمر	الذي	يضعف	حجة	الهياكل	املدافعة	عنهم.	

وتـحاول	الـعديـد	مـن	الـهياكـل	املـدافـعة	عـن	الـصحفيني	وعـن	حـريـة	اإلعـالم	ومـنها	الـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	تـقديـم	
بـرامـج	لـلمساعـدة	الـقانـونـية	لـلصحفيني	ضـحايـا	االعـتداءات	مـن	خـالل	تـقديـم	االسـتشارات	والـتوجـيه	فـي	تـقديـم	

الشكاوى	وتشجيعهم	على	ذلك	وهي	برامج	يمكن	أن	يكون	لها	تأثير	إيجابي	في	املستقبل.	

ويــمكن	لــهياكــل	املــساعــدة	أن	تــلعب	دورا	هــامــا	فــي	مــجال	مــساعــدة	الــصحفيني	الــضحايــا	لــتقديــم	شــكاوى	إلــى	
الـقضاء	ومـتابـعتها	والـضغط	مـن	أجـل	الـتحقيق	فـيها	وإحـالـة	املـنتهكني	أمـام	املـحاكـم.	كـما	أّن	لهـذه	الـهياكـل	دورا	
فــــي	مــــجال	تــــوثــــيق	تــــلك	الــــشكاوى	وإعــــداد	االحــــصائــــيات	بــــشأنــــها	وإصــــدار	الــــبالغــــات	والــــتقاريــــر	حــــتى	تــــكون	
الســـلطات	والـــرأي	الـــعام	عـــلى	درايـــة	بـــاألمـــر،	ومـــن	شـــأن	هـــذا	الـــعمل	أّن	يـــشّكل	نـــوعـــا	مـــن	الـــضغط	ضـــّد	ظـــاهـــرة	
اإلفـالت	مـن	الـعقاب.	كـما	أّن	هـذه	الـهياكـل	مـعنية	كـذلـك	بحـمايـة	الـصحفيني	املـبّلغني	عـن	االنـتهاكـات	ومـنع	أعـمال	

االنتقام	والتهديد	ضّدهم	بواسطة	برامج	خاصة	تنفّذ	بالتنسيق	مع	الجهات	الرسمية.	
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	يــقومــوا	بــواجــبهم	فــي	 وتــؤّدي	بــرامــج	تــدريــب	الــقضاة	وتــوعــيتهم	بــموضــوع	اإلفــالت	مــن	الــعقاب	دورا	هــامــا	حــتىّ
حـمايـة	الـصحفيني	وزجـر	االعـتداءات	الـواقـعة	عـليهم،	حـتى	إن	كـانـت	السـلطات	الـحكومـية	تـتجاهـل	األمـر.	ونـفس	
الــجهات	يــمكن	كــذلــك	أن	تــتوجّـــــه	إلــى	الــجهات	األمــنية	املــكّلفة	بــالــبحث	فــي	قــضايــا	االعــتداءات	عــلى	الــصحفيني	
وإقــناعــهم	بــأّن	عــدم	جــديــة	األبــحاث	يــمّس	مــن	مــصداقــيتها،	وإضــعاف	الــدور	املــوكــول	إلــيها	بــموجــب	الــقوانــني.	
وتـبقى	تـوعـية	الـصحفيني	بـواجـب	الـتشّكي	ومـتابـعة	شـكايـاتـهم	مـع	هـياكـلهم	املـهنية	مـن	أهـّم	الـعوامـل	والخـطوات	

 للتصّدي	آلفة	االنتهاكات	واإلفالت	من	العقاب.	
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تفعیل جزئي لمبدأ الحصول على المعلومة	

مقدمة:
تــعتبر	حــاالت	املــنع	مــن	الــعمل	مــن	قــبل	الــهياكــل	الــرســمية	واإلدارات	الــعمومــية	والــهيئات	الــوطــنية	وغــيرهــا	اعــتداء	
عـــلى	حـــق	الـــنفاذ	إلـــى	املـــعلومـــة،	وهـــي	إحـــدى	الـــركـــائـــز	الـــتي	يـــقاس	بـــها	مـــدى	تـــقيد	الـــدول	بـــضمان	هـــذا	الـــحق	
بــالنســبة	إلــى	صــحفييها	ومــن	خــلفهم	املــواطــنني.	كــما	تــصنف	الــرقــابــة	الــتي	تــمارســها	بــعض	الــهياكــل	فــي	خــانــة	
الـتمييز	بـني	وسـيلة	إعـالمـية	وأخـرى،	والـذي	يخـرق	مـبدأ	املـساواة	فـي	الـحق	فـي	الـحصول	عـلى	املـعلومـة	بـني	كـافـة	
وسـائـل	االعـالم.	وتـواتـرت	حـاالت	املـنع	مـن	الـعمل	مـن	قـبل	أعـوان	األمـن	خـالل	مـباريـات	كـرة	الـقدم	أوخـالل	تـغطية	
االحـــتجاجـــات	الـــشعبية	فـــي	مـــناطـــق	كـــالجـــم	مـــثال،	يـــضاف	إلـــيها	مـــنع	هـــيئة	الـــحقيقة	والـــكرامـــة	لـــلصحفي	ولـــيد	
الـــجبيلي	مـــن	حـــضور	نـــدوة	صـــحفية	عـــقدتـــها،	إلـــى	جـــانـــب	اإلجـــراء	اإلداري	الـــذي	اتخـــذه	املســـتشار	اإلعـــالمـــي	

لوزارة	التعليم	العالي	في	حق	ثالثة	صحفيني	بإصدار	مذكرة	داخلية.	

وتـشمل	حـاالت	املـنع	مـن	الـعمل	كـل	الـتدابـير	الـتي	تـقوم	بـها	بـعض	الـهياكـل	الـعمومـية	كـالـوزارات	والـواليـات	وغـيرهـا	
عـــبر	اصـــدار	مـــناشـــير	ومـــذكـــرات	داخـــلية	تـــقصي	أســـماء	بـــعينها	مـــن	الـــحصول	عـــلى	الـــتصريـــحات	والـــحوارات	

الصحفية.		

فــي	بــدايــة	شهــر	مــارس	2017	أصــدر	املســتشار	اإلعــالمــي	لــدى	وزيــر	الــتعليم	الــعالــي	مــذكــرة	داخــلية	تــقضي	
بــــتعليق	الــــتعامــــل	مــــع	الــــصحفيني	وقــــد	ضــــمت	كــــال	مــــن	الــــصحفي	بــــإذاعــــة	"الــــديــــوان	أف	أم"	محــــمد	الــــيوســــفي	

والصحفية	بـ"اذاعة	الشباب"	ألفة	الوسالتي	والصحفي	بـ"اذاعة	جوهرة	أف	أم"	أشرف	عبد	السالم.	

املــؤســف	فــي	املــوضــوع	أن	بــعض	هــذه	املــمارســات	يــعتبرهــا	املــكلفون	بــاإلعــالم	واالتــصال	نــوعــا	مــن	اإلجــراءات	
املــؤقــتة	الــتي	تنجــر	عــن	عــدم	رضــى	املــسؤول	عــن	الــتغطية	اإلعــالمــية،	وأنــه	إجــراء	طــبيعي	فــي	حــاالت	األخــطاء	
املـهنية	والـتي	يـعود	تـقديـرهـا	فـقط	لـلهياكـل	املـهنية	فـي	إطـار	الـتعديـل	(الـهيئة	الـعليا	املسـتقلة	لـالتـصال	الـسمعي	
الـبصري	حـالـيا)	والـتعديـل	الـذاتـي	(مجـلس	الـصحافـة	الـذي	هـوقـيد	اإلنـجاز	ضـمن	مشـروع	الـقانـون	األسـاسـي	
الـــخاص	بـــالـــصحافـــة).		وتـــعتبر	هـــذه	املـــمارســـات	خـــرقـــا	ملـــقتضيات	الـــفقرة	األولـــى	مـــن	الـــفصل	32	مـــن	الـــدســـتور	
الــتونــسي	الــتي	تــنص	عــلى:	"تــضمن	الــدولــة	الــحق	فــي	اإلعــالم	والــحق	فــي	الــنفاذ	إلــى	املــعلومــة"،	كــما	تــتناقــض	
مـع	الـتزامـات	تـونـس	الـدولـية	واملـرتـبطة	بـالـنقطة	الـثانـية	مـن	املـادة	19	مـن	اإلعـالن	الـعاملـي	لـحقوق	االنـسان	الـتي	
تـنص	عـلى:	"لـكل	شـخص	حـق	الـتمتع	بحـريـة	الـرأي	والـتعبير	ويـشمل	هـذا	الـحق	حـريـته	فـي	اعـتناق	اآلراء	دون	

مضايقة،	وفي	التماس	األنباء	واألفكار	وتلقيها	ونقلها	إلى	اآلخرين،	بأية	وسيلة	ودونما	اعتبار	للحدود".		

ويــخشى	مــن	هــذه	املــمارســة	أن	تــكون	تــغليفا	لــتواصــل	الــعمل	بــاملــنشور	عــدد	4	الــذي	تــم	إلــغاء	الــعمل	بــه	مــن	قــبل	
رئــاســة	الــحكومــة	فــي	27	فــيفري	2017	إثــر	جــلسة	مــع	الــهياكــل	املــهنية	(الــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	
ونـقابـة	اإلعـالم	بـاالتـحاد	الـعام	الـتونـسي	لـلشغل	وجـمعية	مـديـري	الـصحف	ونـقابـة	مـديـري	املـؤسـسات	اإلعـالمـية)،	
وتــم	اإلتــفاق	بــعدهــا	عــلى	إعــادة	الــنظر	فــي	مــدونــة	ســلوك	الــعون	الــعمومــي	فــي	الــفصل	املــتعلق	بــوســائــل	اإلعــالم.	
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وقـــد	تحـــركـــت		الـــهياكـــل	املـــهنية	فـــي	ســـبيل	إيـــقاف	الـــعمل	بهـــذا	املـــنشور	بشـــتى	الـــطرق	مـــن	ذلـــك	الـــتلويـــح	بـــوقـــفات	
احتجاجية	وجلسات	تفاوض	تواترت	على	مدى	أكثر	من	شهر	مع	الهياكل	الرسمية.	

1-	أخذ	ورد	بني	الهياكل	املهنية	والحكومة:	

تـفاجـأت	الـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	بـصدور	املـنشور	عـدد	4	فـي	جـانـفي	2017		عـن	رئـيس	الـحكومـة	
واملــوجــه	الــى	الــوزراء	وكــتاب	الــدولــة،	والــخاص	بــتنظيم	عــمل	خــاليــا	اإلعــالم	واالتــصال	الــراجــعة	بــالــنظر	لــلوزارات	
واملـــؤســـسات	واملـــنشآت.	ويـــطالـــب	املـــنشور	األعـــوان	بـــاالمـــتناع	عـــن	"االدالء	بـــأي	تـــصريـــح	أومـــداخـــلة	وعـــن	نشـــر	
أوإفــشاء	مــعلومــة	أووثــائــق	رســمية	عــن	طــريــق	الــصحافــة	أوغــيرهــا	مــن	وســائــل	الــعالــم	حــول	مــواضــيع	تــهم	وظــيفته	
أوالـــهيكل	الـــعمومـــي	الـــذي	يـــعمل	فـــيه	دون	اإلذن	املســـبق	والـــصريـــح	مـــن	رئـــيسه	املـــباشـــر	أورئـــيس	الـــهيكل	الـــذي	

ينتمي	اليه".	

هــــذا	اإلجــــراء	اإلداري	يــــصنف	ضــــمن	املــــمارســــات	املــــعرقــــلة	لــــلحق	فــــي	الــــحصول	عــــلى	املــــعلومــــة	والــــنفاذ	الــــيها	
ويــتعارض	مــع	أحــكام	الــقانــون	األســاســي	عــدد	22	لــسنة	2016		املــتعلق	بــالــنفاذ	إلــى	املــعلومــة	ومــع	الــفصل	32	
مـن	الـدسـتور	ومـع	الـتزامـات	تـونـس	الـدولـية	فـي	ضـمان	الـحق	فـي	"الـتماس	األنـباء	واألفـكار	وتـلقيها	ونـقلها	إلـى	
اآلخــريــن".	وقــد	طــالــبت	الــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	فــي	بــيان	لــها	بــتاريــخ	27	جــانــفي	2017	الــحكومــة	بــتوضــيح	

حول	املسألة.	

وأصـدرت	الـحكومـة	بـالغـا	بـينت	فـيه	أن	املـنشور	جـاء	لـيذكـر	بـما	تـضمنته	مـدونـة	سـلوك	أخـالقـيات	الـعون	الـعمومـي	
الـصادرة	بـاألمـر	3040	لـسنة	2014	واملـتمثل	فـي:	"عـدم	افـشاء	مـعلومـات	أووثـائـق	رسـمية	حـول	مـواضـعي	تـهم	
وظــــيفة	الــــعون	الــــعمومــــي،	دون	إذن	مســــبق	مــــن	رئــــيسه	املــــباشــــر".	مــــؤكــــدة	الــــتزامــــها	بــــضمان	حــــق	الــــنفاذ	إلــــى	

املعلومة.		

عــملية	الشــد	والجــذب	دفــعت	الــهياكــل	املــهنية	الــي	املــطالــبة	بــمراجــعة	األمــر	عــدد	3040	الــخاص	بــمدونــة	ســلوك	
أخـالقـيات	الـعون	الـعمومـي	وسـحب	املـنشور	عـدد	4،	ثـم	وفـي	مـرحـلة	الحـقة	الـتلويـح		بـوقـفة	احـتجاجـية	بـدايـة	شهـر	

مارس	2017	في	حال	تواصل	العمل	باملنشور.	

2-	نحوتعديل	األمر	3040	:	

تــجاوبــت	الــحكومــة	إيــجابــيا	مــع	مــطالــب	الــهياكــل	املــهنية	وقــررت	مــراجــعة	األمــر	3040		ومــثلت	الــنقابــة	الــوطــنية	
لـلصحفيني	الـتونـسيني		قـوة	اقـتراح	فـي	مـسار	الـتعديـل،	حـيث	قـامـت	بـتقديـم	مـقترحـاتـها	بـعد	اتـصالـها	بـطلب	مـن	

رئاسة	الحكومة	في	الغرض	في	7	مارس	2016.	

وتــــتمثل	مــــقترحــــات	الــــنقابــــة	بــــخصوص	تــــنقيح	األمــــر	عــــدد	3040	لــــسنة	2014	املــــؤرخ	فــــي	03	أكــــتوبــــر	2014	
واملتعلق	باملصادقة	على	مدونة	سلوك	وأخالقيات	العون	العمومي:	
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على	مستوى	اإلحاالت	يتعني	اإلشارة	إلى	:	★

املــرســوم	عــدد	41	لــسنة	2011	املــؤرخ	فــي	26	مــاي	2011	واملــتعلق	بــالــنفاذ	الــى	الــوثــائــق	اإلداريــة		لــلهياكــل	•
الــعمومــية،	تــم	تــنقيحه	بــاملــرســوم	عــدد	54	لــسنة	2011	املــؤرخ	فــي	11	جــوان	2011	(اليــزال	ســاري	املــفعول	

إلى	حدود	29	مارس	2017)	

الـقانـون	األسـاسـي	عـدد	22	لـسنة	2016	املـؤرخ		فـي	24	مـارس	2016	واملـتعلق	بـالـنفاذ	إلـى	املـعلومـة	الـذي	•
تـمت	املـصادقـة	عـليه	(نشـر	فـي	الـرائـد	الـرسـمي	فـي	29	مـارس	2016	ويـدخـل	حـيز	الـنفاذ	فـي	غـضون	سـنة	

من	تاريخ	نشره	بالرائد	الرسمي).	

املرسوم	عدد	115	لسنة	2011	املتعلقة	بحرية	الصحافة	والطباعة	والنشر.	•

املــرســوم	عــدد	116	لــسنة	2011	املــتعلق	بحــريــة	االتــصال	الــسمعي	الــبصري	وبــإحــداث	هــيئة	عــليا	مســتقلة	•
لالتصال	السمعي	والبصري.	

بـالـنظر	ألن	املـدونـة	تـتطرق	لـعالقـة	الـعون	الـعمومـي	بـوسـائـل	االعـالم	وبـالـنظر	ألن	هـذيـن	املـرسـومـني	يـضمنان	•
الحق	في	النفاذ	إلى	املعلومة	.	

الـقانـون	الجـديـد	الـذي	تـمت	املـصادقـة	عـليه	مـؤخـرا	واملـتعلق	بحـمايـة	املـبلغني	عـن	الـفساد	بـالـنظر	إلـى	عـالقـته	•
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	•

وغـــيرهـــا	مـــن	املـــبادئ	الـــتي	تـــكرس	الـــشفافـــية	وانـــفتاح	اإلدارة،	كـــأهـــم	الـــركـــائـــز	الـــتي	تـــنبني	عـــليها	مـــدونـــة	ســـلوك	
العون	العمومي.	

على	مستوى	الباب	األول:	قيم	العمل	في	القطاع	العمومي:		★

يـتعني	إضـافـة	الـشفافـية	كـأحـد	الـقيم	والـتي	تـتحقق	مـن	خـالل	إعـطاء	مـعلومـات	سـواء	بـصفة	تـلقائـية	أوعـن	طـريـق	
طلب	حول	املهام	واألنشطة	والبرامج	والخدمات	التي	يتم	القيام	بها.	

على	مستوى	املحور	الثاني:	عالقة	العون	العمومي	بوسائل	االعالم	★

یقترح تعویض أحكام النقاط  1 و2 و3 و4 كما یلي: 
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ال	يــمتنع	الــعون	الــعمومــي	عــن	اإلدالء	بــأي	تــصريــح	أومــداخــلة	وعــن	نشــر	أوإفــشاء	مــعلومــات	أووثــائــق	رســمية	1.
عـن	طـريـق	الـصحافـة	أوغـيرهـا	مـن	وسـائـل	اإلعـالم،	حـول	مـواضـيع	تـهم	وظـيفته	أوالـهيكل	الـعمومـي	الـذي	يـعمل	

به،	إال	في	حدود	االستثناءات	املقررة	بمقتضى	التشريع	املنظم	لحق	النفاذ	إلى	املعلومة.	

طــلب	الــعون	الــعمومــي	إلذن	مســبق	مــن	رئــيسه	املــباشــر	أورئــيس	الــهيكل	الــذي	يــنتمي	إلــيه	ال	يــجب	أن	يــعرقــل	2.
الحق	في	اإلعالم	والحق	في	النفاذ	إلى	املعلومة	ويجب	أن	يتم	في	حاالت	الضرورة	وفي	أجال	معقولة.	

يــــمتنع	الــــعون	الــــعمومــــي	عــــن	عــــرقــــلة	اإلفــــصاح	عــــن	أي	مــــعلومــــات	أووثــــائــــق	أومــــعطيات	ذات	صــــلة	بــــوظــــيفته	3.
أوبـالـهيكل	الـعمومـي	الـذي	يـنتمى	إلـيه	مـشمولـة	بـالنشـر	الـتلقائـي	طـبقا	لـقانـون	الـنفاذ	إلـى	املـعلومـة	أويـسمح	

بنشرها	للعموم	طبقا	للتشريع	الجاري	به	العمل.	

يـــمتنع	الـــعون	الـــعمومـــي	عـــن	نشـــر	مـــعلومـــات	مـــغالـــطة	أوغـــير	صـــحيحة	حـــول	مـــواضـــيع	تـــهم	وظـــيفته	أوالـــهيكل	4.
العمومي	الذي	يعمل	به.	

وجــاء	مــقترح	الــنقابــة	فــي	اتــجاه	تــبسيط	عــمل	الــصحفيني	وضــمان	وصــولــهم	إلــى	املــعلومــة	الــحينية	خــالل	تــناولــهم	
ملـواضـيع	آنـية	بـعيدا	عـن	مـبدأ	الـتحفظ،	كخـطوة	نـحوتـطويـر	عـملهم	وتـركـيز	مـبدأ	الـنقد	لـلسياسـات	الـعامـة	وكخـطوة	

نحواإلصالح	وتجنب	التمييز	في	حق	الصحفي	في	"الحصول	على	املعلومة"	خالل	عمله	اليومي.		

ويـمكن	الـقول	أن	الـصيغة	املـعدلـة	الـتي	اقـترحـتها	الـنقابـة	مـتالئـمة	مـع	الـدسـتور	وروحـه	التحـرريـة	فـي	عـالقـة	بـحق	
املـــواطـــن	فـــي	اإلعـــالم	وفـــي	الـــنفاذ	إلـــى	املـــعلومـــة	الـــتي	تـــمسكها	اإلدارة	والـــجهات	الـــرســـمية	بـــما	ال	يـــتعارض	مـــع	
جـوهـرهـا	ومـع	مـرتـكزات	املـجتمع	الـديـمقراطـي،	كـما	يـتالءم	مـع	املـواثـيق	الـدولـية	الـتي	صـادقـت	عـليها	تـونـس	ومـنها	
العهد	الدولي	للحقوق	املدنية	والسياسية،	وكذلك	مع	مختلف	التشريعات	املحلية	املنظمة	للمشهد	اإلعالمي.	

3-	تعثر	في	تطبيق	مبدأ	"النفاذ	إلى	املعلومة”:	

بـقيت	املـعلومـة	اإلداريـة	املـتوفـرة	فـي	الـوثـائـق	اإلداريـة	محـدودة	رغـم	دخـول	قـانـون	الـنفاذ	إلـى	املـعلومـة	حـيز	الـنفاذ	
بـدايـة	مـن	29	مـارس	2017	،	فـالـحوامـل	اإلعـالمـية	لـإلدارات	الـعمومـية	ال	تـتضمن	أغـلب	املـعطيات	املـطلوبـة	فـي	

نص	القانون.	

	يقّر	القانون	األساسي	عدد	22	املتعلق	بالنفاذ	إلى	املعلومة	في	فصله	6	أنه:		

يـتعنّي	عـلى	الـهياكـل	الـخاضـعة	ألحـكام	هـذا	الـقانـون	أن	تنشـر	وتـحنّي	وتـضع	عـلى	ذمـة	الـعموم	بـصفة	دوريـة	وفـي	
شكل	قابل	لالستعمال	املعلومات	التالية:	

السياسات	والبرامج	التي	تهم	العموم،	•

قـائـمة	مـفصلة	فـي	الخـدمـات	الـتي	يسـديـها	لـلعموم	والـشهادات	الـتي	يسـّلمها	لـلمواطـنني	والـوثـائـق	الـضروريـة	•
للحصول	عليها	والشروط	واآلجال	واإلجراءات	واألطراف	واملراحل	املتعّلقة	بإسدائها.	
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النصوص	القانونية	والترتيبية	والتفسيرية	املنظّمة	لنشاطه.	•

املــــهام	املــــوكــــولــــة	إلــــيه	وتــــنظيمه	الــــهيكلي	وعــــنوان	مــــقره	الــــرئــــيسي	ومــــقراتــــه	الــــفرعــــية	وكــــيفية	الــــوصــــول	إلــــيها	•
واالتصال	بها	وامليزانية	املرصودة	له	مفصلة.	

املعلومات	املتعلقة	ببرامجه	وخاصة	إنجازاته	ذات	الصلة	بنشاطه،		•

قــائــمة	اســمية	فــي	املــكّلفني	بــالــنفاذ	إلــى	املــعلومــة،	تــتضمن	الــبيانــات	املــنصوص	عــليها	بــالــفقرة	األولــى	مــن	•
الفصل	32	من	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.	•

املـــعلومـــات	اإلحـــصائـــية	واالقـــتصاديـــة	واالجـــتماعـــية	بـــما	فـــي	ذلـــك	نـــتائـــج	وتـــقاريـــر	املـــسوحـــات	اإلحـــصائـــية	•
التفصيلية	طبق	مقتضيات	قانون	اإلحصاء.	

كـــل	مـــعلومـــة	تـــتعلق	بـــاملـــالـــية	الـــعمومـــية	بـــما	فـــي	ذلـــك	املـــعطيات	الـــتفصيلية	املـــتعلقة	بـــاملـــيزانـــية	عـــلى	املســـتوى	•
املـــركـــزي	والـــجهوي	واملحـــلي	واملـــعطيات	املـــتعلقة	بـــاملـــديـــونـــية	الـــعمومـــية	والـــحسابـــات	الـــوطـــنية	وكـــيفية	تـــوزيـــع	

النفقات	العمومية	وأهم	مؤشرات	املالية	العمومية.	

املعلومات	املتوفرة	لديه	حول	البرامج	والخدمات	االجتماعية.	•

ويــــراعــــي	الــــقانــــون	اإلمــــكانــــيات	املــــتاحــــة	لــــلهياكــــل	الــــعمومــــية	لــــكنها	ليســــت	مــــسألــــة	مــــطلقة،	إذ	يــــتعني	نشــــر	هــــذه	
املعلومات	على	موقع	"واب"	وتحيينها	على	األقل	مرّة	كل	ثالثة	أشهر	وعند	كل	تغيير	يطرأ	عليها.	

أمــا	فــيما	يــتعلق	بــتركــيز	هــيئة	الــنفاذ	إلــى	املــعلومــة	فــإن	مجــلس	نــواب	الــشعب	لــم	يــحسم	بــعد	فــي	تــركــيبة	الــهيئة	
وتــواصــل	الــلجنة	املــختصة	فــرز	الــترشــحات	فــي	الــوقــت	الــذي	يــنص	فــيه	الــفصل	61	مــن	الــقانــون	عــلى:	"تشــرع	
هــذه	الــهيئة	فــي	مــمارســة	نــشاطــها	فــي	ظــرف	ســنة	عــلى	أقــصى	تــقديــر	مــن	نشــر	قــانــون	الــنفاذ	إلــى	املــعلومــة"،	

(نشر	في	29	مارس	2016)،	ما	يعني	أن	تأخر	تركيزها	سيؤخر	انطالق	عملها	لفترات	الحقة. 
وتــــواصــــل	املــــحكمة	اإلداريــــة	الــــنظر	فــــي	الــــقضايــــا	املــــتعّلقة	بــــالــــطعون	فــــي	قــــرارات	رفــــض	الــــنفاذ	إلــــى	املــــعلومــــة	
واملـــنشورة	لـــديـــها	قـــبل	شـــروع	الـــهيئة	فـــي	مـــمارســـة	نـــشاطـــها،	وذلـــك	وفـــقا	لـــلقواعـــد	واإلجـــراءات	املـــنصوص	عـــليها	
بـأحـكام	املـرسـوم	عـدد	41	لـسنة	2011	املـؤرخ	فـي	26	مـاي	2011	املـتعلق	بـالـنفاذ	إلـى	الـوثـائـق	اإلداريـة	لـلهياكـل	

العمومية،	كما	تم	تنقيحه	وإتمامه	باملرسوم	عدد	54	لسنة	2011	املؤرخ	في	11	جوان	2011.	
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وقـد	انتهـت	لـجنة	الـفرز	فـي	مجـلس	نـواب	الـشعب	مـن	تحـديـد	الـقائـمة	األولـية	لـلمترشـحني	وأحـالـتها	عـلى	الجـلسة	
العامة	الختيار	مترشح	عن	كل	خطة	عن	طريق	التصويت	السرّي.	

وقـد	تـم	فـي	18	جـويـلية	2017	انـتخاب	أعـضاء	هـيئة	الـنفاذ	الـي	املـعلومـة	مـن	مـختلف	األصـناف		وسـيتم	تـوزيـع	
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	•

هــــاجــــر	الــــطرابــــلسي	صــــنف	مــــمثل	عــــن	الجــــمعيات	الــــناشــــطة	فــــي	املــــجاالت	ذات	الــــعالقــــة	بــــحق	الــــنفاذ	إلــــى	•
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:	

تـــرتـــبط	أصـــعب	أنـــواع	الـــتحقيق	بـــقضايـــا	االخـــتطاف	واالخـــتفاء	خـــاصـــة	فـــي	غـــياب	املـــعلومـــات	الـــدقـــيقة	املـــتعلقة	
بــالــزمــان	واملــكان	وهــويــة	املــختطف	والــظروف	الــحافــة	بــالــفعل،	أوانــتشار	إشــاعــات	حــول	املــوضــوع،	أوأن		يــقّدم	

املحتالون	أنفسهم	كوسطاء.		

تـمر	الـيوم	أكـثر	مـن	سـنتني	ونـصف	عـلى	اخـتطاف	الـزمـيلني	سـفيان	الـشورابـي	ونـذيـر	الـقطاري	فـي	لـيبيا،	ومـازال	
الـغموض	يـلف	عـملية	اخـتفائـهما.	وقـد	شهـد	مـلفهما	عـدة	تـقلبات،	مـن	ذلـك	تـواتـر	الـشائـعات	عـن	مـقتلهما	بـدايـة	ثـم	
الحـديـث	عـن	عـودتـهم	فـي	وقـت	الحـق	واسـتغالل	املـلف	مـن	قـبل	أحـد	رجـال	األعـمال	بـمحاولـته	الـتدخـل	فـي	مـسار	

التحقيق	في	امللف.		

وقــد	اخــتل	الــتنسيق	مــع	عــائــلتي	املــختطفني	فــي	بــعض	املــراحــل	بــتدخــل	بــعض	األطــراف	لــلتشويــش	عــلى	مــسار	
التحــــركــــات	فــــي	املــــلف.	وفــــي	مــــثل	هــــذه	الــــقضايــــا	التحــــرك	غــــير	الســــليم	قــــد	يــــؤدي	إلــــى	الــــفقدان	الــــنهائــــي	ألثــــر	
املـختطفني،	كـما	لـعبت	املـؤسـسة	املـشغلة	"فـيرسـت	تـي	فـي"	دورا	محـدودا	فـي	عـالقـة	بـاملـلف	وتـوقـف	تـعاونـها	بـعد	
أن	طــولــبت	بــاملــعطيات	املــتعلقة	بــاملــعدات	الــتي	يحــملها	فــريــقها	الــصحفي	املــختطف.	كــما	بــقي	تــدخــل	الســلطة	

التنفيذية	مرتبط	فقط	بإعالن	بعض	قرارات	التعاون	مع	منظمات	املجتمع	املدني	لكنها	لم	تُفّعل	إلى	اليوم.	

مـنذ	الـيوم	األول	النـطالق	عـمل	وحـدة	رصـد	االنـتهاكـات	ضـد	الـصحفيني	وحـريـة	الـصحافـة،	بـدأ	الـعمل	عـلى	املـلف	
الـخاص	بـسفيان	الـشورابـي	ونـذيـر	الـقطاري	وقـد	تـم	مـد	فـريـق	الـعامـل	بـكل	املـعطيات	املـتعلقة	بـاملـلف	اضـافـة	إلـى	
مجـــموعـــة	مـــن	الـــلقاءات	الـــتي	قـــام	بـــها	طـــاقـــم	الـــعمل	فـــي	اتـــجاه	الـــتحقيق	فـــيه.	وتـــسعى	الـــنقابـــة	مـــن	خـــالل	هـــذا	
الـــتحقيق	الـــي	الـــتواصـــل	الـــدائـــم	مـــع	الـــوســـطاء	والـــتنسيق	مـــع	كـــل	األطـــراف	فـــي	اتـــجاه	دفـــع	مـــسار	الـــتقاضـــي	

وكشف	الحقيقة	في	امللف.	

  

1-	مسار	متقلب:	

وقـــع	احـــتجاز	ســـفيان	الـــشورابـــي	ونـــذيـــر	الـــقطاري	فـــي	4	ســـبتمبر	2014	مـــن	قـــبل	مجـــموعـــة	حـــراســـة	املـــنشآت	
الــــنفطية	الــــتي	تــــخضع	لســــلطة	ابــــراهــــيم	جــــذران		خــــالل		قــــيامــــهما	بــــتحقيق	صــــحفي	حــــول	اســــتغالل	املــــقدرات	
الــنفطية	الــليبية	لــفائــدة	قــناة	"فــيرســت	تــي	فــي"	الــتونــسية.	وقــد	تــم	الــتحقيق	مــعهما	ملــدة	ثــالثــة	أيــام،	فــي	الــوقــت	
الــذي	ســعت	فــيه	الــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	ونشــطاء	مــن	املــجتمع	املــدنــي	بــاملــناطــق	الحــدوديــة	وفــي	

ليبيا		
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إلـى	إجـراء	مـفاوضـات	إلطـالق	سـراحـهما،	بـعد	أن	وجهـت	إلـيهما	تـهمة	"الـتصويـر	دون	رخـصة".	وتـم	عـلى	اثـرهـا	
اطــالق	ســراح	الــصحفيني	فــي	7	ســبتمبر	2014		والــسماح	لــهما	بــمواصــلة	عــملهما	لــيوم	واحــد	ثــم	مــغادرة	لــيبيا	
فـي	اتـجاه	تـونـس.	وفُـقد	الـصحفيان	فـي	8	سـبتمبر	2014	فـي	مـا	يـعرف	بـ"طـريـق	املـائـتني"	الـرابـطة	بـني	أجـدابـيا	
والــــــبيضاء،	حــــــيث	أفــــــاد	ســــــائــــــق	الــــــتاكــــــسي	الــــــذي	نــــــقلهما	خــــــالل	الــــــتحقيق	مــــــعه	أن	مجــــــموعــــــة	مســــــلحة	قــــــامــــــت	
بـاخـتطافـهما.	وقـد	تـواتـرت	مـساعـي	املـجتمع	املـدنـي	لـلدفـع	بـاملـلف	فـي	اتـجاه	مـعرفـة	الـحقيقة	لـيكون	يـوم	8	جـانـفي	
2015	أولــى	الــصدمــات	الــتي	يــعيشها	الــجسم	الــصحفي	بــعد	إعــالن	قــناة	"فــرانــس	24"	نــقال	عــن	مــراســلها	فــي	
بـنغازي	أن	تـنظيم	"داعـش"	االرهـابـي	فـرع	لـيبيا،	قـد	نـفذ	حـكم	االعـدام	فـي	حـق	الـصحفيان	الـتونـسيان	سـفيان	
الـــــشورابـــــي	ونـــــذيـــــر	الـــــقطاري.	وقـــــد	نشـــــر	الـــــتنظيم	خـــــبر	االعـــــدام	فـــــي	جـــــانـــــفي	2015	مـــــدعـــــومـــــا	بـــــصور	لـــــعملية	

االختطاف	والقتل.	

هـذا	الـخبر	مـثل	فـاجـعة	فـي	صـفوف	الـصحفيني	الـذيـن	ضـمهم	مـقر	الـنقابـة	مـساء	8	جـانـفي	2015	ونـفت	الـنقابـة	
الوطنية	للصحفيني	التونسيني	الخبر	بعد	اتصاالتها	مع	الوسطاء	في	ليبيا.	

وفــــي	29	أفــــريــــل	2015	خــــرج	املتحــــدث	بــــاســــم	وزارة	الــــعدل	الــــليبية	فــــي	الــــحكومــــة	املــــؤقــــتة	عــــلى	شــــاشــــة	قــــناة	
"الحـدث"	الـليبية،	لـيقدم	رسـالـة	تـعزيـة	إلـى	"الـشعب	الـتونـسي"	بـعد	مـقتل	سـفيان	ونـذيـر	عـلى	يـد	تـنظيم	"داعـش"	
االرهــابــي،	بــناء	عــلى	اعــترافــات	االرهــابــيني	الــذيــن	عــملوا	عــلى	تــصفية	خــمسة	صــحفيني	مــصريــني	يــعملون	فــي	

قناة	برقة	الليبية.	

	وعـــلى	خـــلفية	هـــذا	الـــتصريـــح	الـــرســـمي	مـــن	الـــحكومـــة	الـــليبية	املـــؤقـــتة	فـــتحت	وزارة	الـــعدل	الـــتونـــسية	فـــي	4	مـــاي	
2015	تــحقيقا	لــلتأكــد	مــن	مــدى	صــحة	األخــبار	املــتعلقة	بــمصير	الــصحفيني.	وســعت	الــى	تــوجــيه	انــابــة	قــضائــية	
	هــذا	الــخبر	الــجسم	الــصحفي	 دولــية	بــالــطرق	الــدبــلومــاســية	إلــى	الســلطات	الــقضائــية	الــليبية	املــختصة،	وقــد	هــزّ

رغم	قيام	الهيكل	النقابي	بنفي	عملية	القتل.	

وفــي	أكــتوبــر	2015	تــواتــرت	مــعلومــات	حــول	عــودة	ســفيان	الــشورابــي	ونــذيــر	الــقطاري	إلــى	تــونــس	وهــومــا	نــفته	
النقابة	الوطنية	للصحفيني	التونسيني	ثم	قامت	الحكومة	التونسية	بنفي	صحة	الخبر.	

2-	دور	منظمات	املجتمع	املدني	الوطنية	والدولية:	

مـــنذ	ورود	خـــبر	االحـــتجاز	األول	لـــلصحفيني	ســـفيان	الـــشورابـــي	ونـــذيـــر	الـــقطاري،	انـــطلق	عـــمل	الـــنقابـــة	الـــوطـــنية	
لـلصحفيني	الـتونـسيني	عـلى	املـلف	والـتفاوض	فـي	اتـجاه	اطـالق	سـراحـهما.	وبـعد	أربـعة	أيـام	مـن	الـتحقيق	مـعهما	
تـــم	دفـــع	الـــصحفيني	لـــإلمـــضاء	عـــلى	مـــحضر	عـــدم	تـــعرضـــهما	ملـــعامـــلة	قـــاســـية	أوألحـــد	ضـــروب	الـــتعذيـــب	مـــن	قـــبل	
مجــــموعــــة	ابــــراهــــيم	جــــذران.	وفــــور	اخــــتطاف	الــــصحفيني	انــــطلق	بــــحث	الــــنقابــــة	الــــوطــــنية	لــــلصحفيني	الــــتونــــسيني	

وشركاءها	في	امللف.	
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وفــي	8	ســبتمبر	2014		تــم	اعــالم	األطــراف	بــاملــعنية	بــالــحادثــة	مــن	ذلــك	عــائــلة	الــصحفيني	املــختطفني	والســلطات	
الـــرســـمية	الـــتونـــسية	مـــن	أجـــل	عـــدم	الـــتفريـــط	فـــي	أي	فـــرصـــة	تـــمكن	مـــن	إنـــقاذ	ســـفيان	ونـــذيـــر.	كـــما	عـــملت	الـــنقابـــة	

وشركاءها	على	التواصل	مع	األطراف	املؤثرة	في	املشهد	الليبي	لإلسراع	باملساعدة	في	امللف.		

وفـي	24	سـبتمبر	2014	تـشكلت	خـلية	األزمـة	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	ملـتابـعة	املـوضـوع،	ووجهـت	
مـن	خـاللـها	رسـائـل	الـى	كـل	األطـراف	املـعنية	وخـاصـة	الـجهات	الـرسـمية	الـتونـسية	لتحـمل	مـسؤولـيتها	كـامـلة	فـي	
حـمايـة	مـواطـنني	محتجـزيـن	وهـما	صـحفيان	كـانـا	فـي	مـهمة	مـهنية.	كـما	تـوجهـت	إلـى	السـلطات	الـليبية	لـلمساعـدة	
فـــي	إيـــجاد	حـــل	فـــي	أٌقـــرب	وقـــت	مـــمكن،	وحـــثها	عـــلى	إيـــالء	املـــلف	مـــا	يســـتحقه	مـــن	اهـــتمام	فـــي	بـــعديـــه	الـــقانـــونـــي	
واإلنـــسانـــي.	وقـــد	عـــملت	خـــلية	األزمـــة	اثـــر	ذلـــك	وفـــي	كـــل	مـــرحـــلة	عـــلى	الـــتصدي	لـــلشائـــعات	الـــتي	رافـــقت	املـــلف،	
وواصـــلت	الـــعمل	مـــن	أجـــل	خـــلق	قـــوة	ضـــغط	عـــلى	الســـلطات	الـــتونـــسية	والـــليبية،	فـــي	اتـــجاه	كـــشف	الـــحقيقة	عـــبر	
تـــكويـــن	ائـــتالف	مـــديـــن	فـــي	17	جـــوان	2015	يـــتكون	مـــن	13	مـــنظمة	محـــلية	ودولـــية	لـــتعزيـــز	الـــعمل	عـــلى	املـــلف.	
وبـالـتوازي	مـع	هـذه	املـجهودات،	انـتظمت	عـدة	تـظاهـرات	واحـتجاجـات	فـي	مـختلف	مـناطـق	الجـمهوريـة	لـلمطالـبة	

بكشف	حقيقة	اختطاف	سفيان	الشورابي	ونذير	القطاري	سواء	بقيادة	املنظمات	أوعائلتا	الصحفيني.	

وتجــدر	االشــارة	إلــى	أن	املــنظمات	الــوطــنية	والــدولــية	الــعامــلة	عــلى	املــلف	قــامــت	بعشــرات	التحــركــات	الــتضامــنية	
واالحــتجاجــية	فــي		تــونــس	وخــارجــها،	لــلتعبئة	ولــلضغط	عــلى	ســلطات	الــبلديــن	(لــيبيا	وتــونــس)	لتحســني	الــتعاطــي	

مع	امللف.		

3-	تفاعل	محدود		للسلطة	التنفيذية:		

سـعت	الـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	مـنذ	انـطالق	عـملها	عـلى	املـلف	فـي	سـبتمبر	2014	إلـى	الـتواصـل	
املســـتمر	مـــع	الســـلطات	الـــتونـــسية	املـــعنية	وأجهـــزة	الـــدولـــة	فـــي	الـــغرض	(رئـــاســـة	الجـــمهوريـــة	ورئـــاســـة	الـــحكومـــة	

ومجلس	نواب	الشعب	ووزارات	الخارجية	والداخلية	والعدل).		

وقـد	أبـدى	املـسؤولـون	الـحكومـيون	فـي	جـويـلية	2015،	كـوزيـر	الـداخـلية	نـاجـم	الـغرسـلي	آنـذاك	وكـمال	الـجندوبـي	
الـوزيـر	املـكلف	بـالـعالقـات	مـع	الـهيئات	الـدسـتوريـة	واملـجتمع	املـدنـي	ووزيـر	الـعدل	محـمد	صـالـح	بـن	عـيسى	ووزيـر	
الـخارجـية	الـطيب	الـبكوش،	حـرصـهم	عـلى	وضـع	كـل	امـكانـات	الـدولـة	لـلعمل	عـلى	هـذا	املـلف،	وخـاصـة	مـا	ارتـبط	
بـسير	الـتحقيق	فـي	الـقضية	املـنشورة	مـنذ	جـانـفي	2015	لـدى	الـقضاء،	كـما	عـبروا	عـن	اسـتجابـتهم	لـطلب	تـركـيز	
خـلية	تـنسيق	مشـتركـة.	ومـن	مـنطلق	هـذا	املـبدأ	تـقدمـت	املـنظمة	الـعامـلة	عـلى	املـلف	فـي	أوت	2015	بـمقترح	تـقني	
يــتعلق	بــالــلجنة	الــوطــنية	املشــتركــة	لــكشف	الــحقيقة	فــي	اخــتفاء	الــصحفيني	الــتونــسيني	ســفيان	الــشورابــي	ونــذيــر	

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:	

يــقع	تــعيني	مــمثل	بــشكل	دائــم،	تــتوفّــر	فــيه	كــل	املــهارات	الــضروريّــة	لــلتعامــل	مــع	املــلف،	أن	تــكون	لــه	الــصالحــيات	
الـتي	تـسمح	لـه	بـاتـخاذ	جـملة	مـن	االجـراءات	والـتدابـير	بـشكل	تـشاركـي	مـع	بـقية	الـفريـق،	أن	تـكون	لـه	تجـربـة	فـي	

العمل	الجماعي.		

تـعمل	"الـلجنة	الـوطـنية	لـكشف	الـحقيقة	فـي	اخـتفاء	الـصحفيني	الـتونـسيني	سـفيان	الـشورابـي	ونـذيـر	الـقطاري"	
عــلى:	جــمع	املــعلومــات	وتحــليلها	واســتثمارهــا	ورفــع	تــقاريــرهــا	إلــى	هــياكــل	الــدولــة	فــي	مــختلف	الــوزارات	لــإلعــالم	

واالستشارة	واتخاذ	القرارات	املرتبطة	باملسائل	السيادية.	

كما	تعمل	اللجنة	على	اإلحاطة	بعائلتي	الصحفيني	املختطفني.	

وقـد	بـادر	رئـيس	مجـلس	الـنواب	بـتعيني	الـنائـب	رمـزي	بـن	فـرج	عـضولـجنة	الـحقوق	والحـريـات	والـعالقـات	الـخارجـية	
ممثال	للمجلس	في	اللجنة.	

هـــــذه	الـــــلجنة	الـــــتي	حـــــظيت	بـــــموافـــــقة	رئـــــيس	الجـــــمهوريـــــة	فـــــي	ديـــــسمبر	2015،	بـــــقيت	رهـــــينة	قـــــرار	الـــــتفعيل	مـــــن	
الـحكومـات	املـتتالـية	(الـحبيب	الـصيد	ويـوسـف	الـشاهـد)	ولـم	تـنطلق	أشـغالـها	إلـى	الـيوم،	مـا	يـعكس	غـياب	الـرغـبة	

السياسية	في	تفعيل	عمل	الحكومة	على	امللف	بالتعاون	مع	املجتمع	املدني.	

وقـــد	شهـــد	املـــوقـــف	الـــرســـمي	مـــن	قـــبل	وزراء	الـــشؤون	الـــخارجـــية	(مـــنجي	الـــحامـــدي،	الـــطيب	الـــبكوش،	خـــميس	
الـجهيناوي)		تـضارب	فـي	الـتصريـحات	حـول	مـصير	الـصحفيني	اضـافـة	إلـى	واقـع	املـماطـلة	الـتي	يـؤكـدهـا	أهـل	

نذير	القطاري.		

وكــان	وزيــر	الــخارجــية	األســبق	املــنجي	حــامــدي	قــد	حــمل	الــدولــة	والــحكومــة	الــليبية	املــسؤولــية	كــامــلة	فــي	الــحفاظ	
عــلى	ســالمــة	الــشورابــي	والــقطاري	املــختطفني	فــي	لــيبيا	مــنذ	2014.	وتــوقــفت	االجــراءات	املــعلنة	عــند	حــدود	هــذا	
املـــوقـــف	دون	احـــراز	اي	تـــقدم	فـــي	املـــلف.	ورغـــم	الـــتزام	الـــطيب	الـــبكوش	خـــالل	فـــترة	تـــولـــيه	وزارة	الـــخارجـــية	عـــلى	
تــــوفــــير	أدلــــة	دامــــغة	تــــقر	ان	ســــفيان	الــــشورابــــي	ونــــذيــــر	الــــقطاري	عــــلى	قــــيد	الــــحياة،	اال	انــــه	تــــحفظ	عــــلى	تــــقديــــم	
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الــــتوضــــيحات	حــــول	املــــوضــــوع	فــــي	حــــوار	لــــه	فــــي	7	ديــــسمبر	2015،	مــــؤكــــدا	أن	وســــاطــــة	قــــامــــت	بــــها	الســــلطات	
التونسية	أكدت	لها	عدم	صحة	األنباء	عن	مقتلهما.	

وفـي	الـوقـت	الـذي	اتـسم	فـيه	مـوقـف	الـبكوش	بـالـتفاؤل	مـوفـى	2015	اال	ان	مـوقـف	الـوزارة	تـغير	إبـان	تـولـي	خـميس	
الـــجهيناوي	مـــسؤولـــيتها،	إذ	رغـــم	تـــعبيره	عـــلى	أن	املـــلف	هـــوأولـــويـــة	بـــالـــتنسيق	مـــع	وزارة	الـــداخـــلية،	فـــقد	اكـــد	فـــي	
مـــارس	2016	أنـــه	"لـــألســـف	لـــيس	لـــديـــنا	إلـــى	الـــيوم	أي	مـــعلومـــات	ثـــابـــتة	يـــمكن	ان	نبشـــر	بـــها	ونـــعلن	عـــنها	بســـبب	
غـــياب	ســـلطة	مـــركـــزيـــة	فـــي	طـــرابـــلس".	وقـــال	الـــوزيـــر	وقـــتها	ان	الـــتحقيق	فـــيها	مـــهمة	مســـتحيلة	فـــي	ظـــل	تـــضارب	
املــعطيات	املــعلقة	بــاملــلف.	وبــذلــك	بــقي	مــوقــف	الــحكومــات	غــير	واضــح	مــن	مــلف	الــصحفيني	ســفيان	الــشورابــي	
ونــذيــر	الــقطاري،	ومــرتــبط	بــاســتقرار	األوضــاع	فــي	لــيبيا.	ورغــم	ان	تــونــس	قــد	اعــترفــت	بــحكومــة	الســراج	اال	ان	
مـوقـفها	بـقي	مـتذبـذبـا	فـيما	يـتعلق	بـملف	سـفيان	ونـذيـر	فـي	ظـل	الـتغييرات	املـتواتـرة	فـي	مـوازيـن	الـقوى	فـي	لـيبيا.	
وقـــال	الـــجهيناوي	فـــي	27	أكـــتوبـــر	2016	عـــلى	قـــناة	"فـــرانـــس	24"	أن	"لـــجنة	فـــي	وزارة	الـــخارجـــية	تـــجتمع	مـــع	
وزارة	الــعدل	ووزارة	الــخارجــية	لــلنظر	فــي	املــعلومــات	حــول	الــصحفيني	وقــد	طــلبنا	مــن	املــبعوث	األمــمي	إلــى	لــيبيا	

"كبلر"	التدخل	في	ملفهما	وملف	الدبلوماسي	وليد	الكسيكسي".	

4- أي دور لرئیس الجمھوریة؟  

فــــي	ظــــل	تــــذبــــذب	مــــوقــــف	وزارة	الــــخارجــــية،	أجــــرت	تــــنسيقة	املــــجتمع	املــــدنــــي	لــــقاء	مــــع	رئــــيس	الجــــمهوريــــة	يــــوم	8	
ســبتمبر	2015،	والــذي	أعــلن	يــوم	8	ســبتمبر	مــن	كــل	ســنة	يــومــا	وطــنيا	لحــمايــة	الــصحفيني	اضــافــة	الــي	مــوافــقته	
ْل	بـــعد	جـــرّاء	إشـــكالـــيات	إجـــرائـــية	تـــرتـــبط	بـــالـــحكومـــة	بـــعد	ان	عـــينت	 عـــلى	احـــداث	الـــلجنة	املـــقترحـــة،	والـــتي	لـــم	تُـــفَعَّ

منظمات	املجتمع	املدني	ممثليها.			

اذا	وبـعد	أكـثر	مـن	سـنتني	ونـصف	مـازال	مـوقـف	الـدبـلومـاسـية	الـتونـسية	غـير	واضـح	مـن	املـلف	ويـنقصه	الـطابـع	
الـعملي	فـي	اتـجاه	الـضغط	أكـثر	فـي	ظـل	تـغير	مـوازيـن	الـقوى	فـي	لـيبيا.	واملـطلوب	الـيوم	تـقديـم	مـعطيات	واضـحة	
حـول	املـلف	وأن	تـبني	كـل	األطـراف	الـتي	خـاضـت	مـعها	الـحكومـة	الـنقاش	مـا	قـامـت	بـه	أمـام	أعـضاء	نـواب	الـشعب	
ضــمن	جــلسات	مــغلقة،	وأن	يــتم	االفــصاح	عــن	حــصيلة	الــعمل	الــحكومــي	فــي	مــلف	ســفيان	ونــذيــر	وأســباب	تــعثر	
تــركــيز	لــجنة	مشــتركــة	ملــتابــعته.	كــما	تــرى	األطــراف	املــتدخــلة	فــي	املــلف	أن	تــونــس	لــم	تــلعب	دورهــا	االســتخباراتــي	

الضروري	لحماية	مواطنيها	سفيان	ونذير	ولم	تبذل	جهودا	في	اتجاه	كشف	الحقيقة	في	امللف.	

5- مسار تحقیق متعثر: 

انـــطلق	الـــبحث	الـــتحقيقي	فـــي	مـــلف	ســـفيان	الـــشورابـــي	ونـــذيـــر	الـــقطاري	فـــي	12	جـــانـــفي	2015	تـــحت	عـــنوان	
"الـقبض	عـلى	شـخص	واحـتجازه	دون	اذن	قـانـونـي"	وقـد	سجـلت	ضـد	مـجهول	عـلى	اثـر	شـكايـة	تـقدم	بـها	رئـيس	

هيئة	الدفاع	األستاذ	سمير	بن	رجب.	
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وبــعد	الــسماعــات	الــتي	أجــرتــها	حــكومــة	طــبرق	ملجــموعــة	مــن	االرهــابــيني	مــن	بــينهم	مــصريــان	ولــيبيان	فــي	قــضية	
مــقتل	خــمسة	صــحفيني	مــن	قــناة	بــرقــة	الــليبية	اعــترف	أحــد	املــتهمني	(مــصري)	بــأنــه	تــمت	تــصفية	ســفيان	ونــذيــر،	

لتقدم	اثر	ذلك	الحكومة	الليبية	تعازيها	للشعب	التونسي	اثر	اعترافات	املتهمني.	

وبـناء	عـلى	هـذا	الـتصريـح	الـرسـمي	تحـركـت	تـونـس	فـي	اتـجاه	تـفعيل	االتـفاقـية	املشـتركـة	بـينها	وبـني	لـيبيا	واملـتعلقة	
باألحكام	وتسليم	كل	املشتبه	بهم.		

ويــنص	الــفصل	الــسادس	مــن	هــذه	االتــفاقــية		الــتي	دخــلت	حــيز	الــتنفيذ	فــي	09	ســبتمبر	1963،	عــلى	أّن	"كــل	
دولــة	يــمكنها	أن	تــطلب	مــن	األخــرى	أن	تــتولــى	عــلى	تــرابــها	الــوطــني	كــل	االجــراءات	الــقضائــية	بــخصوص	قــضية	

جارية".		

وحسـب	الـفقرة	الـثانـية	مـن	الـفصل	الـسابـع،	فـإن	السـلطة	الـطالـبة	تُـعلم	بـتاريـخ	ومـكان	تـنفيذ	االنـابـة	الـعدلـية	حـتى	
يــــتمكن	الــــطرف	املــــعني	مــــن	الــــحضور	شــــخصيا	أوبــــتكليف	دولــــته	مــــن	تــــراه	مــــناســــبا	لــــلحضور،	وهــــومــــا	ســــمح	
لـلقاضـي	الـتونـسي	بـاسـتصدار	انـابـة	عـدلـية	دولـية	تـنقل	عـلى	اثـرهـا	إلـى	لـيبيا	لـحضور	جـلسات	االسـتماع	إلـى	
املــتهمني	فــي	مــقتل	ســفيان	الــشورابــي	ونــذيــر	الــقطاري	فــي	مــاي	2015.	وقــد	تــحّججت	الــحكومــة	الــليبية	املــؤقــتة	
بــالــوضــع	األمــني	فــي	مــنطقة	درنــة	املــكان	املــفترض	لــتنفيذ	عــملية	الــتصفية،	فــي	ظــل	وجــوده	تــحت	ســيطرة	تــنظيم	
"داعش"	االرهابي.	وقد	حضر	قاضي	التحقيق	التونسي	جلسة	استماع	للمتهم	املصري	ثم	عاد	الي	تونس.	

ولــم	يــصطحب	الــقاضــي	الــتونــسي	أي	وثــيقة	أومــحضر	اســتماع	لــضمه	لــلملف!	وقــررت	الــنيابــة	الــعمومــية	تــوجــيه	
تـهمة	الـقتل	الـعمد	مـع	سـابـقية	الـعمد	لـكل	مـن	االرهـابـيني	املـصريـني	أحـمد	عـبر	الـرزاق	ومحـمد	رضـوان	واالرهـابـي	
الـــليبي	محـــمد	محـــمود	عـــبد	الحـــميد.	وتـــرى	هـــيئة	الـــدفـــاع	أن	االســـتماعـــات	الـــتي	حـــصلت	فـــي	املـــلف	غـــير	كـــافـــية	
حـتى	اآلن،	خـصوصـا	أن	الـوضـع	األمـني	قـد	تـغير	وبسـطت	حـكومـة	الشـرق	نـفوذهـا	عـلى	املـنطقة	الـتي	يـفترض	
أنــه	تــمت	تــصفية	الــصحفيني	فــيها	وفــق	اعــترافــات	االرهــابــيني.	لــذلــك	تــرى	هــيئة	الــدفــاع	أنــه	مــن	الــضروري	الــيوم	

تفعيل	تحرك	القضاء	التونسي	في	ملف	سفيان	ونذير.	

ويــمكن	للســلطات	الــتونــسية	مــحاكــمة	كــل	املــتهمني	املسَــــــّلمني	لــها	وذلــك	بــعد	ان	تتســلم	مــلف	األبــحاث	والــتحقيقات	
مــن	الســلطات	الــليبية	بــالــوســائــل	الــدبــلومــاســية.	وطــبق	الــفصل	21	مــن	االتــفاقــية	الــسالــف	ذكــرهــا،	يــمكن	لــلدولــة	

التونسية	محاكمة	كل	املتهمني	غيابيا	وطلب	تسليم	غير	الليبيني	منهم.	

وتـرى	هـيئة	الـدفـاع	خـالل	لـقاء	وحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	مـعها	أن	"السـلطات	الـليبية	لـم	تـأخـذ	املـلف	
بجـديـة	وأن	الـقضاء	الـليبي	يـعانـي	أزمـة	حـالـيا	وبـالـتالـي	يـمكن	االعـتماد	عـلى	اآللـية	الـدولـية	إلثـارة	تـتبع	فـي	حـق	

من	يشتبه	في	قتلهم	للصحفيني	التونسيني	نذير	القطاري	وسفيان	الشورابي.	

وتـسعى	هـيئة	الـدفـاع	إلـى	تـقديـم	شـكوى	لـدى	الـلجنة	الـخاصـة	بـاالخـتفاء	الـقصري	وقـد	تـوجهـت	نـقابـة	الـصحفيني	
وشـركـاءهـا	مـن	مـنظمات	املـجتمع	املـدنـي	كـالـهيئة	الـوطـنية	لـلمحامـيني	واالتـحاد	الـعام	الـتونـسي	لـلشغل	ومـنظمة	
األعـراف	والـرابـطة	الـتونـسية	لـلدفـاع	عـن	حـقوق	االنـسن		يـوم	8	سـبتمبر	2017	بـرسـالـة	إلـى	األمـني	الـعام	لـألمـم	

 املتحدة	تطالب	بفتح	تحقيق	في	ملف	اختفاء	سفيان	الشورابي	ونذير	القطاري	في	ليبيا.
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تـــــــــــدّخل السلــــــــــــــــــطة في اإلعـــــــــــــــــــــالم :
محــــــاولة للتــــــوجيه

الحـــظنا	خـــالل	شهـــر	أفـــريـــل	2017	تـــطّور	نـــسق	االعـــتداءات	عـــلى	الـــصحفيني،	وسجّــــــلنا	ارتـــفاعـــا	فـــي	اعـــتداءات	
املـسؤولـني	الـحكومـيني	وهـيئات	تـنظيم	الـتظاهـرات	وإدارات	املـؤسّـــــسات	اإلعـالمـية		عـلى	الـصحفيني،	وهـومـا	يـعتبر	
تـراجـعا	بخـطوات	إلـى	الخـلف	فـي	مـسار	الحـريـات	خـالل	شهـر	أفـريـل	عـبر	مـنع	الـصحفيني	مـن	الـعمل	ومـمارسـة	
رقــابــة	مــباشــرة	وغــير	مــباشــرة	عــليهم،	وتــعكس	مــواقــف	ســياســية		وســعيا	لــلتحكم	فــي	االعــالم	والــتدخــل	فــي	عــمل	

مؤسساته		في	محاولة	لفرض	السيطرة	عليه	وتركيعه.	

.I		بقوة	تعود	التنفيذية	السلطة

	ســعت	الســلطة	الــتنفيذيــة	بــدايــة	شهــر	أفــريــل	إلــى	بســط	ســيطرتــها	عــلى	اإلعــالم	عــبر	الــتفعيل	املــفاجئ	لــقانــون	
الــطوارئ	وإيــقاف	نشــر	صــحفية	"الــثورة	نــيوز"	كــما	ســعى	بــعض	مــسؤولــيها	إلــى	الــتضييق	عــلى	الــتدفّــق	الحــرّ	

للمعلومات	عبر	تدّخالت	غير	مباشرة	ومباشرة	ملنع	الوصول	إليها.	

وعــاد	قــانــون	الــطوارئ	ليهــّدد	اإلعــالم	بــعد	أن	لــجأت	إلــيه	الســلطة	الــتنفيذيــة	فــي	خــطوة	اعــتبرتــها	وحــدة	الــرصــد	
مــــحاولــــة	جــــديــــدة	لــــتضييق	الــــخناق	عــــلى	حــــريــــة	الــــصحافــــة	ومــــؤشّـــــــــرا	ســــلبيا	عــــلى	عــــدم	تــــقيّد	الســــلطة	الــــتنفيذيــــة	
بـمقتضيات	الـدسـتور	وبـااللـتزمـات	الـدولـية.	فـفي	3	أفـريـل	اسـتعمل	الـهادي	املجـدوب	وزيـر	الـداخـلية	صـالحـياتـه	
الـتي	يـخولـها	لـه	الـفصل	8	مـن	أمـر	28	جـانـفي	1978	ملـمارسـة	رقـابـة	عـلى	الـصحافـة	وعـلى	املـنشورات	وأصـدر	
أمـــرا	بـــإيـــقاف	نشـــر	وتـــداول	وتـــوزيـــع	جـــريـــدة	الـــثورة	نـــيوز	مـــا	يـــعكس	تـــبنّي	الســـلطة	ملـــبدأ	الـــتضييق	عـــلى	حـــريـــة	
الــتعبير.	وهــذه	الخــطوة	خــطيرة	جــّدا،	ألنّــها	يــمكن	أن	تــفتح	الــباب	لــقرارات	مــماثــلة	أوأكــثر	خــطورة،	ضــّد	مــختلف	

وسائل	االعالم	املكتوبة	واإللكترونية	واملسموعة	واملرئية.		

كــما	سجّــــلت	وحــدة	الــرصــد	مــحاولــة	الســلطة	الــتنفيذيــة	الــتدخّـــل	فــي	املــحتويــات	اإلعــالمــية	بــطريــقة	مــباشــرة	أوغــير	
مـباشـرة	عـبر	الـضغط	عـلى	إدارة	مـؤسّـــــسة	"قـناة	حـنبعل"	لـحجب	بـرنـامـج	"املـوعـد"	ملـقّدمـه	نـاجـي	الـزعـيري،	والـذي	
يـقّدمـه	مـنتصف	نـهار	كـّل	أحـد	فـي	مـحاولـة	لـضرب	خـصومـها	الـسياسـيني	ومـنع	تـداول	مـعلومـات	حـول	سـير	الـعمل	
داخــل	مــؤســسة	رئــاســة	الجــمهوريــة.	كــما	أنّــه	لــم	يــكن	مــطمئنا	تــعّمد	مــفدي	املســدي	املســتشار	اإلعــالمــي	لــرئــيس	
الـــحكومـــة	مـــضايـــقة	الـــصحفية	روضـــة	الـــعالّقـــي	خـــالل	زيـــارة	رئـــيس	الـــحكومـــة	ملـــديـــنة	الحـــمامـــات	حـــيث	عـــمد	إلـــى	
دفــعها	كــرّد	فــعل	بــعد	إلــقائــها	ســؤاال	عــلى	رئــيس	الــحكومــة	حــول	تــعديــل	وزاري	مــنتظر،	مــعتبرا	أّن	املــجال	لــيس	

مفتوحا	لطرح	مثل	ذلك	السؤال.		

كــّل	هــذه	املــمارســات	املــباشــرة	والــغير	مــباشــرة	للســلطة	الــتنفيذيــة	تــؤشّــــــر	إلــى	وجــود	نــية	لــوضــع	الــيد	عــلى	اإلعــالم	
وتطويعه	لخدمة	أجندات	السلطة	الحاكمة.	
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.II		االعالمية	التغطيات	في	تتحّكم	السياسية	املصالح

نـظّمت	تـونـس	خـالل	شهـر	أفـريـل	2017	تـظاهـرتـان	مـهمتان	كـان	يـمكن	أن	تـكونـا	مـناسـبة	لـتقديـم	نـموذج	يـحتذى	
عــن	الــديــمقراطــية	الــناشــئة،	لــواحــتكم	املــنظّمون	ملــبدأ	املــساواة	بــني	وســائــل	االعــالم	وابــتعدوا	عــن	تــوظــيف	اإلعــالم	

للمصالح	السياسية	لبعض	البلدان	واألطراف	السياسية.		

فـقد	تـّم	مـنع	طـواقـم	قـناتـي	الحـرة	وقـناة	218		مـن	تـغطية	اجـتماع	وزراء	الـداخـلية	الـعرب	بـطريـقة	تـنّم	عـن	سـياسـة	
تـمييزيـة	مـن	قـبل	الـقائـمني	عـلى	الـتنظيم	إزاء	الـقناتـني	فـي	مـسعى	لـتوجـيه	الـتغطيات	اإلعـالمـية	بـما	يخـدم	األجـندا	
الـرسـمية	لـالجـتماع	ويـمنع	الجـمهور	مـن	مـقاربـات	مـختلفة	حـولـها.	وقـد	اسـتهدف	املـوقـف	أسـاسـا	قـناة	"الحـرة"	
وتحــديــدا	مــراســلها	تــوفــيق	الــعياشــي	فــي	مــحاولــة	لــتأديــبه	عــلى	خــلفية	مــوقــفه	مــن	اجــتماع	وزارء	الــداخــلية	الــعرب	

املنعقد	في	مصر	في	مارس	2016	والذي	انتقد	فيه	اصدار	االجتماع	لقرارات	تتعلق	بمسائل	خارجية.		

كــما	دفــع	صــحفيوشــبكة	املــسيرة	اإلعــالمــية	الــيمنية	ثــمن	تــوجّـــــهات	خــّط	قــناتــهم	التحــريــري	املــحسوب	عــلى	شــقّ	
الـحوثـينّي	عـبر	إقـصائـهم	خـالل	املهـرجـان	الـعربـي	لـإلذاعـة	والـتلفزيـون	مـن	خـالل	تـعاضـد	جـهود	السـلطات	الـيمنية	
الــرســمية	بــدعــم	مــن	بــعض	الــدول	األخــرى	ومــن	بــينها	الــسعوديــة	لــفرض	طــرد	الــقناة	مــن	فــعالــيات	املهــرجــان.	هــذه	
املــمارســة	الــتي	يــتواجــه	فــيها	اإلعــالمــي	مــع	الــسياســي	تــعتبر	تــمييزا	يــضرب	أهــمية	املهــرجــان	بــوصــفه	آلــية	دعــم	

 لحرية	اإلعالم	والتعبير	ويطعن	في	استقاللية	الهيئة	املديرة	له.	
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 االعـــــــــــــــــــالم الجـــــــــــــــــــهوي واملحــــــــــــــــــــلي
محـــــــــاولة للتـــــرويض

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

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

التتبع	القانوني	سالح	يرفع	في	وجه	الحرية	1.

تعتبر العقوبات السالبة للحریّة أخطر أنواع االنتھاكات التي تطال على العاملین على صنع المادة اإلعالمیة، وقد كان الحكم 

القضائي الصادر في 10 ماي 2017 في حّق سالم ملیك مدیر إذاعة "الجرید أف أم وسلوى ملیك مدیرة البرمجة ناقوس 

خطر وھي محاولة لتركیع إعالم القرب من خالل توظیف ملّف ملفق في یدّل على تصفیة حسابات ضیقة من قبل بعض 

ممثلي السلطات الجھویة. وقد قضى الحكم بسجن سالم ملیك 6 أشھر مع النفاذ العاجل وبسجن سلوى ملیك 6 أشھر مع 

إیقاف التنفیذ. 

وقـد	بـحثت	وحـدة	الـرصـد	فـي	شـبهة	صـلة	هـذا	الـحكم	بـموقـف	االذاعـة	املحـلية	مـن	واقـع	واليـة	تـوزر	يـشملها	عـملها	
االعـالمـي.	وتـبنّي	إثـر	بـحثنا	وحـضور	جـلسة	املـحاكـمة	والجـلسات	مـع	مـحامـي	الـدفـاع	ومـنظّمات	املـجتمع	املـدنـي	
وجــــمع	شــــهادات	الــــصحفيني	الــــطابــــع	الــــكيدي	لهــــذه	الــــتهمة	عــــلى	خــــلفية	عــــمل	صــــحفي،	مــــا	دعــــى	الــــى	ضــــرورة	

التحرّك	السريع	من	قبل	النقابة	الوطنية	للصحفيني	التونسيني.	

وقـد	أظهـر	الـصحفيون	فـي	واليـة	تـوزر	وقـبلي	حـالـة	مـن	الـتضامـن	دعّـــمتها	األصـوات	الـداعـمة	لـلملف	فـي	كـّل	مـن	
واليـات	صـفاقـس	وقـفصة	والـقصريـن	والـقيروان.	وقـد	كـان	لحـملة	#free_salam	صـدى	عـلى	املسـتوى	الـوطـني	

والدولي	وتّمت	املحاكمة	تحت	مالحظة	من	منظّمات	وطنية	وإقليمية	ودولية	وأممية.	

كـما	كـان	لـقطاع	املـحامـاة	الـسند	األسـاسـي	لـلصحفيني	عـبر	تـجنّد	مـحامـوواليـة	تـوزر	الـذيـن	أبـدوا	اسـتماتـة	فـي	
الـدفـاع	عـن	املـلف	وتـبيان	الـبعد	الـطابـع	االنـتقامـي	فـيه	خـالل	جـلسة	مـرافـعات	االسـتئناف	لـتكون	الـنتيجة	إطـالق	

سراح	سالم	مليك	ونقض	الحكم	االبتدائي	املرتبط	بهضم	جانب	موظف	عمومي	بالقول.		

أمّــــا	فـــي	واليـــة	زغـــوان	فـــقد	انـــطلق	الـــعمل	عـــلى	مـــلف	الـــتتّبع	الـــقانـــونـــي	للمجـــّلة	املحـــليّة	"الـــومـــيض	أخـــبار	زغـــوان"	
عـــندمـــا	نشـــرت	خـــبرا	عـــلى	صـــفحتها	الـــرســـمية،	ورغـــم	مـــا	ورد	مـــن	تـــعديـــل	وتـــصويـــب	ملـــا	نشـــر	فـــقد	تـــّم	االســـتماع	
ملــمثّلها	الــقانــونــي	حــول	مــصادر	مــعلومــاتــه	وســبب	نشــره	لــلخبر	بــتعّلة	"بــحث	اســترشــادي".	وتــنذر	هــذه	الخــطوة	
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بــمالحــقة	قــضائــية	للمجــّلة	بــعد	أن	أثــبت	مــالــكها	شــكري	الــصغير	صــحة	الــوضــع	الــقانــونــي	ملــؤّسســته	اإلعــالمــية	
املحلية	من	إعالم	باإلصدار	وفق	مقتضيات	املرسوم	115	منذ	سنة2011.		

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

2	.	حضر	املعلومة		

يـــعتبر	الـــخبر	الـــذي	يـــعمل	عـــليه	املـــراســـل	الـــجهوي	واملحـــلي	هـــوالـــنواة	األولـــى	لـــنقل	واقـــع	الـــجهات	ومـــدى	احـــترام	
الـــدولـــة	لـــلحقوق	االقـــتصاديـــة	واالجـــتماعـــية	ملـــواطـــنيها،	ويـــواجـــه	الـــصحفيون	يـــومـــيا	وفـــي	كـــّل	مـــناطـــق	الجـــمهوريـــة	
مــضايــقات	عــلى	خــلفية	مــا	يــتّم	نشــره	فــي	وســائــل	إعــالمــهم	الــوطــنية	واملحــلية	والــجهويــة.	وقــد	تــكّررت	حــاالت	املــنع	

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

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

شهر	ماي.		

وتــنذر	هــذه	املــمارســات	بــتواصــل	الــعمل	بــاملــنشور	عــدد	4	فــعليا	رغــم	إلــغائــه	قــانــونــيا	مــن	جــانــب	رئــاســة	الــحكومــة	
وهــومــا	يــتناقــض	مــع	االلــتزامــات	املــترتــبة	عــلى	الســلطات	الــجهويــة	واملحــلية	طــبقا	ملــقتضيات	الــقانــون	األســاســي	

عدد	22	املتعّلق	بالنفاذ	إلى	املعلومة	وعدم	تفعيله	هيكليا	وتنظيميا.		

ويـضاف	إلـى	هـذا	غـياب	االعـتراف	مـن	بـعض	املـؤسّـــــسات	بـصحفييها	وتـوفـيرهـا	لـلضمانـات	الـكافـية	لـلتعريـف	بـهم	
وتـوفـير	آلـيات	الـعمل	املـناسـبة	لـهم	واملـسانـدة	الـقانـونـية	والـعملية	خـالل	تـأديـتهم	لـعملهم	مـا	يـجعل	صـحافـة	الـقرب	
تـــواجـــه	أخـــطار	كـــبيرة	مـــن	قـــبل	كـــّل	األطـــراف	فـــي	غـــياب	الـــوعـــي	بـــدورهـــا	الـــفاعـــل	فـــي	إصـــالح	األوضـــاع	والـــقيام	

برسالتها	األساسية	في	إيصال	صوت	املواطنني	للمسؤولني	والرأي	العام	في	مختلف	مناطق	الجمهورية	
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حــــــــــــــــرب األنتـــــــرنــــــــــات
تهـــديدات وحمـــالت منظّــــمة تستـــــهدف الصحفيني

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

مستعملي	األنترنات.		

حمالت	منظّمة:		1.

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

تصفية	حسابات	ضيّقة	من	قبل	بعض	النشطاء	املوالني	لها	أواملقّربني	منها.	

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

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

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

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

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

ممنوع	من	النشر	ملّدة	معيّنة.		
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2.	تهديدات	عبر	التواصل	االجتماعي:	

تـــقاس	جـــديّـــة	التهـــديـــدات	الـــتي	تـــطال	الـــصحفيني	عـــبر	مـــوقـــع	الـــتواصـــل	االجـــتماعـــي	بـــتواتـــرهـــا	ومـــدى	إصـــرار	
الـــــقائـــــمني	بـــــها	عـــــلى	الـــــتنفيذ،	يـــــضاف	إلـــــيها	املـــــحتوى	الـــــذي	يـــــقّر	بـــــنية	اســـــتهداف	حـــــياة	الـــــصحفي	أوســـــالمـــــته	
الجسـديـة.	وقـد	تـلّقت	الـصحفية	سـناء	املـاجـري	فـيديـواسـتعمل	فـيه	املهـّدد	مـصطلحات	كـ	"الـقتل	مـن	الـوريـد	الـي	
الـــوريـــد"	وغـــيرهـــا	مـــن	املـــصطلحات	املخـــّلة	بـــاألخـــالق	واآلداب	الـــعامـــة	كـــما	رفـــع	املهـــّدد	ســـالح	أبـــيض	فـــي	وجـــه	

الصحفية	خالل	الفيديواملذكور.	بدوره	تلقى	سفيان	بن	فرحات	رسالة	تهّدده	بالقتل	معتبرة	أنه	"فاجر".	

ويـمكن	تـتّبع	املـعتديـن	عـلى	الـصحفيني	فـي	هـذا	الـجانـب	عـلى	مـعنى	الـفصل	14	مـن	املـرسـوم	115		الـذي	يـعاقـب	
كـّل	مـن	أهـان	صـحفي	أوتـعّدى	عـليه	بـالـقول	أواإلشـارة		أوالـفعل	أوالتهـديـد	ويـحيل	عـلى	الـفصل	125	مـن	املجـّلة	

الجزائية	الذي	يقّر	عقوبات	سجنية	ومالية	على	املعتدي.		

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

أومتوّقفة	على	تحّقق	شرط	ولوكانت	تلك	التهديدات	لفظية.	

وتتكون	جريمة	التهديد	من	ركنني	اثنني:		

-	ركـن	مـادي:	ويـتمثّل	فـي	تـوعّــد	الـضحية	بـاالعـتداء	عـليه	بـفعل	يجـرّمـه	الـقانـون	الجـزائـي،	كـالـعنف	الـبدنـي	أوالـقتل	
أوالحرق	أوالركن	املعنوي،	ويتمثّل	في	تعّمد	الفاعل	توجيه	تلك	التهديدات	للضحية	عن	قصد.	

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

ويـعاقـب	الـقانـون	كـّل	أنـواع	التهـديـد	لـفظية	كـانـت	أومـكتوبـة	ومـهما	كـانـت	الـوسـيلة	املسـتعملة	مـرئـية	كـانـت	أوسـمعية	
أوالكترونية.	

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

�42 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني



مارس 2017 - أوت 2017 حالة حرية اإلعالم في تونس

مشـــــــــــروع قانـــــــــــون
 زجر االعتــداءات على القــــوات الحاملة للــــــــــسالح : 

خطر يحـدق بحرية التعبير

فـــوجـــئت	مـــنظمات	املـــجتمع	املـــدنـــي	فـــي	14	جـــويـــلية	2017		بـــإعـــادة	الـــبرملـــان	مـــناقـــشة	مشـــروع	الـــقانـــون	املـــتعلق	
بــزجــر	االعــتداء	عــلى	قــوات	االمــن	الــداخــلي	والــقوات	املســلحة	الــعسكريــة	الــذي	اقــترحــته	حــكومــة	الــسيد	الــحبيب	
الـــصيد	فـــي	أفـــريـــل	2015،	وكـــان	الـــبرملـــان	قـــد	أوقـــف	مـــناقـــشة	هـــذا	املشـــروع	آنـــذاك	اثـــر	انـــتقادات	واســـعة	مـــن	
املـجتمع	املـدنـي	الـذي	اعـتبر	ان	هـذا	املشـروع	املـناقـض	فـي	اغـلب	فـصولـه	لـروح	الـدسـتور	ومـعادى	لحـريـة	الـتعبير	
والـصحافـة،	مـا	مـن	شـانـه	ان	يـعيد	الـى	االذهـان	تـرسـانـة	الـقوانـني	الـتي	أسسـت	لـلدكـتاتـوريـة	قـبل	الـثورة	وأن	يـزيـد	

من	مخاوف	االجهاز	على	مجمل	مكتسبات	الحرية	التي	تحققت.	

وقــد	عــقدت	مــنظمات	املــجتمع	املــدنــي	عــدة	نــدوات	وجــلسات	عــمل	مشــتركــة.	قــد	انعقدت	فــي	مــقر	الــنقابــة	الــوطــنية	
لــلصحفيني	الــتونــسيني	يــوم	19	جــويــلية	2017		نــدوة	صــحفية	بــخصوص	مشــروع	قــانــون	زجــر	االعــتداءات	عــلى	
الـــقوات	الـــحامـــلة	للســـالح	بـــالشـــراكـــة	بـــني	الـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	الـــتونـــسيني	ومـــنظمات	الـــرابـــطة	الـــتونـــسية	
لـــــلدفـــــاع	عـــــن	حـــــقوق	االنـــــسان	واملـــــنتدى	الـــــتونـــــسي	لـــــلحقوق	االقـــــتصاديـــــة	واالجـــــتماعـــــية	ومـــــراســـــلون	بـــــال	حـــــدود	
والــــعفوالــــدولــــية	وهــــيومــــن	رايــــتس	وانــــش	والــــفدرالــــية	الــــدولــــية	لــــحقوق	االنــــسان	والشــــبكة	األورومــــتوســــطية	لــــحقوق	

االنسان	واملادة	19	ومحامون	بال	حدود	واللجنة	الدولية	للحقوقيني	واملنظمة	الدولية	ملناهضة	التعذيب.	

وقــــف	فــــيها	املــــتدخــــلون	عــــلى	الــــثغرات	الــــقانــــونــــية	املــــوجــــودة	فــــي	مشــــروع	الــــقانــــون	والخــــطورة	الــــتي	يــــمثلها	عــــلى	
الحريات	العامة	والخاصة	ومنها	حرية	التعبير.		

وتــــرى	وحــــدة	الــــرصــــد	بــــمركــــز	الســــالمــــة	املــــهنية	أن	هــــذا	الــــقانــــون	يــــمثل	خــــطرا	كــــبيرا	اذا	مــــر	عــــلى	حــــريــــة	الــــعمل	
الصحفي	ويتناقض	مع	مقتضيات	الدستور	القائمة	على	الحرية	ال	االستثناء. 

فـقد	تـضمن	مشـروع	الـقانـون	25/2015	املـتعلق	بـزجـر	االعـتداءات	عـلى	الـقوات	الـحامـلة	للسـالح	عـديـد	االحـكام	
الــتي	تــمثل	مــساســا	بحــريــة	الــتعبير	والــصحافــة	والنشــر	تــحت	عــنوان	حــمايــة	اســرار	''االمــن	الــوطــني''	وذلــك	مــن	
خـالل	غـموض	املـفاهـيم	وإرسـاء	اجـراءات	الـترخـيص	االداري	املسـبق	ألعـمال	الـتصويـر	والنشـر	وكـذلـك	مـن	خـالل	

التنصيص	على	عقوبات	قاسية	وسالبة	للحرية	والتي	يمكن	ان	تطال	الصحفيني.	

�43 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني



مارس 2017 - أوت 2017 حالة حرية اإلعالم في تونس

غموض	املفاهيم:	

لــم	يــعط	مشــروع	الــقانــون	تــعريــفا	ملــفهوم	اســرار	االمــن	الــوطــني	مــن	حــيث	االصــل	اواملــحتوى	بــل	اكــتفى	بــالــقول	
بانها	''	معلومات	اووثائق	اومعطيات	تهم	االمن	الوطني	في	حفظ	واستعمال	من	هومحول	لذلك''.	

يــمكن	الــقول	تــبعا	لــذلــك	بــان	الجــريــمة	فــي	هــذا	الــباب	هــي	مــن	قــبيل	''الجــرائــم	املــفتوحــة''	الــتي	لــيس	لــها	تــعريــف	
اومفهوم	واضح	بما	يفتح	الباب	واسعا	امام	التأويالت	التعسفية	واملزاجية	للنيابة	العمومية	وللقضاء.	

يــخالــف	غــموض	مــفهوم''	اســرار	االمــن	الــوطــني''	مــبدأ	شــرعــية	التجــريــم	الــذي	يــقتضي	ان	يــكون	الــفعل	املــعاقــب	
عنه	قانونيا	محددا	ومعرفا	بدقة	بصفة	مسبقة	وواضح	االركان	املادية	واملعنوية.	

ويـــمكن	ان	يـــعتبر	تـــحقيقا	صـــحفيا	بـــخصوص	مـــوضـــوع	فـــساد	اوســـوء	تـــصرف	فـــي	املـــجال	االمـــني	اوالـــعسكري	
نفاذا	الى	اسرار	امنية	وإفشائها	للعموم	وموجبا	تبعا	لذلك	للمؤاخذة	القانونية.	

كـما	ان	نشـر	وثـائـق	اومـعلومـات	حـول	انـتهاكـات	لـحقوق	االنـسان	يـمكن	كـذلـك	ان	يـكيف	عـلى	انـه	كـشف	ألسـرار	
االمن	الوطني.	

يـخالـف	الـفصل4	مـن	مشـروع	الـقانـون	املـادة	22	مـن	الـدسـتور	املـتعلقة	بـمبدأ	شـرعـية	الـعقوبـات.	وكـذلـك	املـادة	15	
فقرة	اولى	من	العهد	الدولي	الخاص	بالحقوق	املدنية	والسياسية:	

-	الرقابة	املسبقة	على	االعالم	من	خالل	نظام	التراخيص:	

تـضمن	الـفصل	الـسابـع	مـن	مشـروع	الـقانـون	ضـرورة	الـحصول	عـلى	الـتراخـيص	االداريـة	املسـبقة	مـن	الـجهات	
املختصة	بخصوص	االعمال	التالية:	

-	اســــتعمال	آالت	الــــتصويــــر	الــــفوتــــوغــــرافــــي	اوالــــسينمائــــي	اوالــــتسجيل	الــــسمعي	الــــبصري	داخــــل	املــــؤســــسات	
االمنية	والعسكرية	اوعلى	ميدان	العمليات	االمنية	اوالعسكرية.	

-	نشـر	اواحـالـة	افـالم	اوصـور	اوتـسجيالت	سـمعية	بـصريـة	اخـذت	فـي	مـؤسـسات	امـنية	اوعـسكريـة	اوفـي	مـيدان	
العمليات	االمنية	اوالعسكرية	اوداخل	وسائل	النقل	اوالوحدات	البحرية	اوالجوية	التابعة	للقوات	العسكرية.	

بــتطبيق	مــثل	هــذه	االحــكام	فــان	نــفاذ	الــصحفيني	واملــصوريــن	الــى	مــيدان	مــواجــهات	عــسكريــة	اصــبح	خــاضــعا	
لــلترخــيص	املســبق.	وبــإمــكان	الســلط	املــعنية	رفــض	مــنحه،	وفــي	هــذه	الــحالــة	فــان	مــخالــفة	قــرار	الــرفــض	يــعرض	

الصحفي	للمساءلة	امام	القضاء	العسكري	اوالعدلي	حسب	الحاالت.	

كـما	ان	اعـمال	الـتصويـر	والنشـر	بـدون	تـرخـيص	مسـبق	لـعمليات	امـنية	اوعـسكريـة	عـلى	املـيدان	يـمكن	ان	تـؤول	
الى	مؤاخذته	جزائيا.	

ويــمتد	التجــريــم	الــى	اعــمال	الــتصويــر	الــتي	يــمكن	ان	تــحصل	داخــل	مــقرات	اوســيارات	امــنية.	فــالــصحفي	الــذي	
يــصور	وينشــر	حــالــة	تــعذيــب	اوابــتزاز	اوطــلب	رشــوة	داخــل	مــركــز	امــن	اوســيارة	امــنية	يــمكن	ان	يــصبح	مــوضــوع	

مؤاخذة	قضائية	بدعوى	عدم	حصوله	على	ترخيص	مسبق	لتصوير	ونشر	حالة	التعذيب	اوطلب	الرشوة.	
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يــخالــف	الــفصل	7	مــن	مشــروع	الــقانــون	املــادة	31	مــن	الــدســتور	الــتونــسي	الــتي	تــنص	ان(	حــريــة	الــرأي	والــفكر	
والـتعبير	واإلعـالم	والنشـر	مـضمونـة.	ال	يـجوز	مـمارسـة	رقـابـة	مسـبقة	عـلى	هـذه	الحـريـات).	كـما	يـخالـف	املشـروع	
املــرســوم	115	املــتعلق	بحــريــة	الــصحافــة	والــطباعــة	والنشــر	فــي	فــصله	االول	الــذي	يــنص	ان	(	الــحق	فــي	حــريــة	
الـتعبير	مـضمون....	ويـشمل	الـحق	فـي	حـريـة	تـداول	ونشـر	وتـلقى	االخـبار	واآلراء	واألفـكار	مـهما	كـان	نـوعـها.	وال	
يـــمكن	الـــتقييد	مـــن	حـــريـــة	الـــتعبير	إال	بـــمقتضى	نـــص	تشـــريـــعي...	وان	تـــكون	ضـــروريـــة	ومـــتناســـبة	مـــع	مـــا	يـــلزم	
اتـخاذه	مـن	اجـراءات	فـي	مـجتمع	ديـمقراطـي	ودون	ان	يـمثل	خـطرا	عـلى	جـوهـر	الـحق	فـي	حـريـة	الـتعبير	واالعـالم	
).	مـن	جـهة	اخـرى	فـان	التشـريـعات	الـتي	تـتعلق	بـالـحقوق	والحـريـات	ال	بـد	ان	تـأخـذ	شـكل	قـوانـني	اسـاسـية	حسـب	
الـدسـتور	الـتونـسي	،	وطـاملـا	ان	املشـروع	املـعروض	يـتضمن	جـوانـب	تـتعلق	بحـريـة	الـتعبير	والـصحافـة	،	فـال	بـد	ان	
يـــؤكـــد	شـــكل	الـــقانـــون	األســـاســـي،	فـــي	حـــني	ان	املشـــروع	املـــعروض	هـــونـــص	قـــانـــون	عـــادي،	وفـــي	هـــذا	مـــخالـــفة	

دستورية	واضحة.	

ويــلغى	املشــروع	املــقترح	احــكامــا	تحــرريــة	تــضمنها	املــرســوم	115	فــي	عــالقــة	بــمنع	فــرض	اي	قــيود	تــعوق	حــريــة	
تـــداول	املـــعلومـــات	اوتـــحول	دون	تـــكافـــؤ	الـــفرص	بـــني	مـــختلف	مـــؤســـسات	االعـــالم	فـــي	الـــحصول	عـــلى	املـــعلومـــات	
اويـكون	مـن	شـانـها	تـعطيل	حـق	املـواطـن	فـي	اعـالم	حـر	وتـعددي	وشـفاف،		وكـذلـك	يـحق	لـلصحفي	فـي	الـنفاذ	الـى	

املعلومات	واألخبار	وفي	حماية	سرية	مصادره	عند	قيامه	بمهامه.	

يـمكن	الـقول	ان	املشـروع	املـقترح	يـمثل	نـكسة	كـبيرة	فـي	مـجاالت	حـريـة	الـتعبير	والـصحافـة	ومـن	شـان	اقـراره	ان	
يلجم	الحريات	االعالمية	ويعود	بنا	الى	صحافة	التعليمات	والرقابة	الذاتية.	

اقرار	العقوبات	السالبة	للحرية:	

تــضمن	مشــروع	الــقانــون	عــقوبــات	قــاســية	تــصل	الــى	عشــر	ســنوات	ســجنا	وبــالخــطية	الــتي	تــبلغ	خــمسني	الــف	
ديـنار	لـكل	شـخص	بـمن	فـيهم	الـصحفيون	اذا	اديـنوا	بـالـنفاذ	الـى	أسـرار	''	االمـن	الـوطـني''	اونشـرهـا	وذلـك	دون	

ان	يحدد	املشروع	مفهوم	االمن	الوطني.	

ويمنع	املشروع	تطبيق	ظروف	التخفيف.	

ويـــنص	الـــفصل	8	عـــلى	عـــقاب	بـــالـــسجن	ألعـــمال	الـــتصويـــر	والنشـــر	بـــدون	تـــرخـــيص	مســـبق	داخـــل	املـــؤســـسات	
االمنية	اوالعسكرية	اوعلى	ارض	العمليات	االمنية	والعسكرية	وكذلك	داخل	العربات	اوالوحدات.	

تـــؤكـــد	قـــساوة	الـــعقوبـــات	عـــلى	ارادة	واضـــحة	فـــي	فـــرض	قـــيود	صـــارمـــة	عـــلى	الـــعمل	االعـــالمـــي	وتـــقييد	الـــحق	فـــي	
النفاذ	الى	املعلومات	واألخبار	وتعطيال	لحق	املواطن	في	اعالم	حر	وتعددي	وشفاف.	

ومــــن	شــــان	الــــعقوبــــات	الــــسالــــبة	للحــــريــــة	نشــــر	الــــذعــــر	فــــي	الــــوســــط	االعــــالمــــي	وتــــخويــــف	الــــصحفيني	مــــن	الــــقيام	
بـرسـالـتهم	عـلى	اكـمل	وجـه.	كـما	ان	عـقوبـة	الـحبس	فـي	قـضايـا	الـصحافـة	والنشـر	مـخالـفة	لـلمعايـير	الـدولـية	فـي	

مجال	حرية	التعبير	ولالتفاقيات	ذات	الصلة	التي	صادقت	عليها	الدولة	التونسية. 

�45 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني



مارس 2017 - أوت 2017 حالة حرية اإلعالم في تونس

تفصيل االعتداءات املسلطة على الصحفيني
 خالل تأدية عملهم أوبمناسبته

شهر مارس 2017 1.

	2	مارس	:		

	اعــــتدى	أعــــوان	األمــــن	بــــالــــعنف	الــــلفظي	عــــلى		10		مــــن	مــــمثلني	لــــوســــائــــل	اإلعــــالم	املــــكتوبــــة	وااللــــكترونــــي	خــــالل	
مـحاولـتهم	اجـتياز	بـوابـة	املـنطقة	املشـتركـة	بـملعب	حـمادي	الـعوانـي	بـالـقيروان	ألخـذ	تـصريـحات	اثـر	مـقابـلة	شـبيبة	

القيروان	واتحاد	تطاوين.	

وأفــاد	مــراد	الــرمــضانــي	الــصحفي	بــالــتلفزة	الــوطــنية	أنــه	"وقــع	احــتجازنــا	لــحوالــي	20	دقــيقة	خــلف	الــسياجــي	
الحـــديـــدي	وغـــلق	بـــاب	الـــعبور	إلـــى	املـــنطقة	املشـــتركـــة	قـــرب	حجـــرات	املـــالبـــس	ألخـــذ	تـــصريـــحات".	مـــضيفا	"لـــدى	
مــطالــبتنا	بــفسح	املــجال	لــلدخــول	عــمد	األعــوان	إلــى	إهــانــتنا	بــالســب	والشــتم	وحــاول	بــعضهم	تــعنيفنا	مــدعــني	أن	

هناك	دخالء	بني	صفوفنا".		

وفــي	نــفس	الــيوم	تــم	اصــطحاب	الــصحفي	نــاجــح	الــزغــدودي	مــديــر	مــكتب	جــريــدة	“الشــروق”	الــيومــية	الــى	مــقر	
الــفرقــة	الــعدلــية	للحــرس	الــوطــني	بــالــجهة	عــلى	خــلفية	اشــعار	مــن	وكــيل	الجــمهوريــة	بــاملــحكمة	االبــتدائــية	بــاملــنطقة.	
وتم	االستماع	إلى	الزغدودي	على	خلفية	عمله	الصحفي	حول	تقديم	مواطنة	لشكوى	تتعلق	بقضية	اغتصاب. 
وقـال	الـزغـدودي	:”حـاورت	مـواطـنة	خـارج	أسـوار	املـحكمة	االبـتدائـية	بـالـقيروان	حـول	شـكايـة	تـقدمـت	بـها	وحـاولـت	
الــتواصــل	مــع	وكــيل	الجــمهوريــة	ملــعرفــة	مــزيــد	الــتفاصــيل	لــكنه	رفــض	مــقابــلتي	بــعد	أن	تــم	مــنعي	مــن	اصــطحاب	
حـــقيبة	الظهـــر	الـــخاصـــة	بـــي	والـــحامـــلة	آللـــة	الـــتصويـــر	مـــما	اضـــطرنـــي	لـــتركـــها	عـــند	عـــون	االســـتقبال”.	وأَضـــاف	
الــــصحفي	:”فــــور	خــــروجــــي	مــــن	املــــحكمة	طــــلب	مــــني	عــــونــــا	أمــــن	مــــرافــــقتهما	إلــــى	مــــقر	الــــفرقــــة	الــــعدلــــية	للحــــرس	

الوطني”. 
وقــال	الــنقيب	الــحبيب	عــطية	رئــيس	مــركــز	الــفرقــة	الــعدلــية	:	“تــلقينا	إخــطارا	مــن	وكــيل	الجــمهوريــة	بــوجــود	مــواطــن	
يحـمل	حـقيبة	ظهـر	فـي	مـحيط	املـحكمة	ودعـانـا	إلـى	الـتثبت	مـن	املـوضـوع.	وفـور	مـعرفـتنا	لـهويـة	الـصحفي	اتـصلنا	
بـوكـيل	الجـمهوريـة	فـطلب	مـنا	اسـتفسار	الـزغـدودي	اذا	مـا	كـان	لـديـه	مـزيـد	مـن	املـعلومـات	حـول	قـضية	اغـتصاب”.	

وقد	تم	االحتفاظ	بالزغدودي	مدة	45	دقيقة	غادر	اثرها	مقر	الفرقة	العدلية.	

بـالـتوازي	مـع	ذلـك		أثـارت	ادارة	“اذاعـة	الـكاف”	الـعمومـية	تـتبعا	اداريـا	ضـد	هـناء	مـدفـعي	عـلى	خـلفية	تـشهيرهـا	
فـي	املـباشـر	بـمضايـقات		تـعرضـت	لـها	امـرأتـان،	كـانـت	اسـتضافـتهما	فـي	وقـت	سـابـق،	مـن	قـبل	أعـوان	أمـن	بـعد	
مــــغادرتــــهما	مــــقر	اإلذاعــــة.	وقــــد	طــــلب	مــــن	الــــصحفية	االجــــابــــة	عــــلى	اســــتجواب	بــــعد	أن	تــــقدمــــت	مــــصالــــح	وزارة	

الداخلية	بشكاية	لدى	االدارة	العامة	لالذاعة	التي	فتحت	بدورها	التتبع	في	حق	الصحفية. 
وقــالــت	هــناء	مــدفــعي	لـ	“وحــدة	الــرصــد”	أنــه	“خــالل	اســتضافــتي	المــرأتــني	حــول	مــلف	مــعمل	“كــافــتاكــس”	بــمقر	
االذاعـة	يـوم	18	فـيفري	2017	أخـذ	أمـنيون		أرقـام	بـطاقـتي	هـويـتهما	فـي	مـحاولـة	لـلتضييق	عـليهما	عـلى	خـلفية	
الــتصريــحات	الــتي	أدلــيا	بــها”.	وأضــافــت	هــناء:	“تــمت	دعــوتــي	مــن	قــبل	االدارة	بــعد	تــشهيري	بــالــحادثــة	يــوم	25	
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فيفري	2017	وطلب	مني	تقديم	توضيحات	بعد	أن	تم	اتهامي	باستغالل	البث	لتصفية	حسابات	شخصية”. 
وقــال	حــمادي	املــعمري	مــديــر	االذاعــة	لــوحــدة	الــرصــد:	“طــلبنا	مــن	الــصحفية	تــقديــم	تــوضــيحات	بــعد	ان	تــشكت	
مـصالـح	وزارة	الـداخـلية	لـدى	االدارة	الـعامـة	لـالذاعـة	الـوطـنية	عـلى	خـلفية	تـشهيرهـا	بـما	قـام	بـه	األمـنيون،	بـاعـتبار	
أن	مـسؤولـية	املـؤسـسة	تـنتهي	بـعد	مـغادرة	الـضيوف	مـقر	االذاعـة	خـاصـة	اذا	مـا	تـعلق	املـوضـوع	بـمسألـة	مـغايـرة	

ملا	تم	تناوله	خالل	الحصة	االذاعية”.	

4	مارس:		

مــنع	عــناصــر	مــن	الــجيش	الــوطــني	فــريــق	عــمل	قــناة	الجــزيــرة	مــن	تــصويــر	مــقطع	رأســي	لــواليــة	تــطاويــن	فــي	اطــار	
تقرير	حول	املنطقة.		

أفـــاد	أنـــيس	الـــدواملـــصّور	الـــصحفي	لـــقناة	الجـــزيـــرة،	أنّـــه	تـــوجّــــــه	رفـــقة	الـــصحفية	مـــساء	الـــفطناســـي	إلـــى	مـــنطقة	
تــطاويــن(	الــجنوب	الــتونــسي)	قــصد	إعــداد	تــقريــر	تــلفزي	فــائــدة	الــقناة		يــتضّمن	مــقطع	يظهــر	كــّل	مــحيط		املــديــنة	
مـــن	صخـــرة	عـــالـــية،	ورغـــم	حـــصولـــهما	عـــلى	إذن	مســـبق	بـــالـــتصويـــر،	وبـــبادرة	مـــنهما	تـــوجّــــــها	إلـــى	فـــرقـــة	الـــجيش	

التونسي	باملنطقة	قصد	الحصول	منها	على	إذن	بالتصوير	باعتبار	وجود	ثكنة	عسكرية	بالجهة.	

الـدّو	أضـاف	أّن	رئـيس	الـفرقـة	عـبر	فـي		مـرحـلة	أولـى	عـلى		مـوافـقته	مـن	أجـل	الـسماح		لـهما	بـالـتصويـر	وطـلب	مـن	
بـعض	عـناصـر	فـرقـته		مـرافـقة	الـصحفيني	،لـكن		سـرعـان	مـا	تـراجـع	عـن	مـوافـقته	وتـركـهما	ملـدة	سـاعـتني	يـنتظران	

ثم	يعلمهما	أنّه	ال	يسمح	لهما	بالتصوير.		

وفــي	نــفس	الــتاريــخ	أصــدر	املســتشار	لــدى	وزيــر	الــتعليم	الــعالــي	املــكلف	بــاالتــصال	والــعالقــات	الــعامــة	ادريــس	
الـسايـح	مـذكـرة	داخـلية	تـقضي	بـتعليق	الـتعامـل	مـع	3	صـحفيني.	وقـد	ضـمت	الـقائـمة	كـال	مـن	الـصحفي	بـإذاعـة	
“الـديـوان	أف	أم”	ورئـيس	تحـريـر	مـوقـع	“حـقائـق	أون	اليـن”	محـمد	الـيوسـفي	والـصحفية	بـ	“اذاعـة	الشـباب”	ألـفة	

الوسالتي	والصحفي	بإذاعة	“جوهرة	أف	أم”	أشرف	عبد	السالم.	

وأفــاد	الــسايــح	خــالل	لــقاءه	مــع	فــريــق	عــمل	وحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية		أنــه	“أصــدرت	مــذكــرة	بــتعليق	
الـتعاون	وقـتيا	مـع	الـصحفيني	فـي	انـتظار	تـوضـيح	أواعـتذار	مـن	املـؤسـسات	االعـالمـية	وقـد	تـواصـلت	مـع	مـدري	

كل	من	اذاعة	الشباب	واذاعة	جوهرة	أف	أم	في	هذا	الصدد”.	

مـن	جـهة	أخـرى	أفـاد	محـمد	الـيوسـفي	رئـيس	تحـريـر	مـوقـع	“حـقائـق	أون	اليـن”	أنـه	“أعـمل	مـنذ	جـانـفي	املـنقضي	
عـــلى	الـــحصول	عـــلى	مـــوعـــد	الجـــراء	حـــوار	مـــع	وزيـــر	الـــتعليم	الـــعالـــي	والـــبحث	الـــعلمي	ســـليم	خـــلبوص	لـــكن	دون	

جدوى”	مضيفا	”	وقد	لجأت	إلى	رئاسة	الحكومة	لتسهيل	الحصول	على	موعد”.	
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8	مارس:	

	عـمد	رئـيس	الـغرفـة	الـتجاريـة	بـاملـنطقة	الـي	مـضايـقة	فـيصل	الـقابـسي	الـصحفي	بـإذاعـة	صـفاقـس	خـالل	مـحاولـة	
حـــصولـــه	عـــلى	حـــوار	وزيـــر	الـــتجهيز	واالســـكان	محـــمد	صـــالـــح	الـــعرفـــاوي	وقـــد	أكـــد	الـــقابـــسي	أنـــه	"كـــانـــا	بـــرمـــجنا	
حـوارا	فـي	الـساعـة	11	وقـد	عـرقـلني	املـسؤول	ألتـمكن	مـن	الـحصول	عـلى	حـوار	لـم	يـتجاوز	10	دقـائـق	مـن	أصـل	

30	كانت	مبرمجة	وذلك	بأخير	بـ	45	دقيقة	على	موعد	البث".		

وفــي	نــفس	الــيوم	تــدخــلت	الــجامــعة	الــتونــسية	لــكرة	الــقدم	وعــدد	مــن	رؤســاء	ومــمثلي	نــوادي	الــرابــطتني	املــحترفــتني	
األولـــى	والـــثانـــية	لـــكرة	الـــقدم	فـــي	بـــيان	لـــها	فـــي	املـــحتوى	االعـــالمـــي	لـــبرنـــامـــج	“األحـــد	الـــريـــاضـــي”	عـــبر	الـــتنديـــد	
بـاسـتضافـة	احـد	املـسؤولـني	الـريـاضـيني	وتـمريـر	الـتصريـحات	الـتي	أدلـى	بـها	واعـتبارهـا	مـشينة،	وقـد	كـان	الـحوار	
مــعه	مــباشــرا،	مــما	يــحول	دون	حــذف	بــعض	مــا	أدلــى	بــه،	واحــتجوا	عــلى	الــوقــت	الــذي	خــصص	لــه	فــي	الــحصة	
املوالية	من	البرنامج	معتبرين	ذلك	“تبييضا	ألصحاب	التصريحات	املشينة	وإساءة	الى	املشهد	الرياضي”. 

ونـوهـت	الـتلفزة	الـوطـنية	ضـمن	بـيان	لـها	صـدر	فـي	الـيوم	نـفسه	بـ	“املـهنية	الـعالـية	لـلفريـق	الـعامـل	بـبرنـامـج	االحـد	
الرياضي”	رافضة	التدخل	في	املحتوى	االعالمي	الذي	تقدمه. 

مــن	جــانــبه	أفــاد	رازي	الــقنزوعــي	مــعّد	بــرنــامــج	األحــد	الــريــاضــي	أن	”	الــجامــعة	ومــمثلي	الــنوادي	غــير	مــؤهــلني	
لــتقييم	املــحتوى	االعــالمــي	املــقدم	والــذي	يــعود	بــالــنظر	إلــى	الــهيئة	الــعليا	املســتقلة	لــالتــصال	الــسمعي	الــبصري،	

وأن	ما	صدر	عنهم	يعتبر	تدخال	في	الخط	التحريري	للبرنامج”	.	

كــما	عــمد	األمــن	املــكلف	بحــمايــة	مــقر	هــيئة	الــحقيقة	والــكرامــة	إلــى	مــنع	الــصحفي	ولــيد	الــجبيلي	مــراســل	إذاعــة	
"ماد	أف	أم"	من	العمل	بدعوى	وجود	قائمة	حضور	محددة.		

وأفــاد	الــجبيلي	أنّــه	تــوجّـــــه	إلــى	مــقّر	هــيئة	الــحقيقة	والــكرامــة	عــلى	الــساعــة	الــحاديــة	عشــر	صــباحــا	لــتغطية	الــندوة	
الـصحفية،	مـا	راعـه	أّن	أعـوان	الحـراسـة	بـاملـقّر	طـلبوا	مـنه	فـي	مـرحـلة		أولـى	الـتثبت	مـن	هـويـته	الـصحفية	وبـعد	أن		
قـامـوا	بـالـتثبّت	فـيها	(بـطاقـة	صـحفي	مـحترف)	أعـلموه	أّن	أسـمه	لـم	يـدرج	فـي	الـقائـمة	االسـمية	لـلهيئة	الـخاصـة	

بالصحفيني	الذين	سيقومون	بتغطية	الندوة.		

الــجبيلي	عــبّر	ألعــوان	الحــراســة	عــن	اســتغرابــه	مــن	الــتعامــل	الــفجئي	مــعه	ألنــه	ســبق	لــه	أن	قــام	بــتغطية	أنشــطة	
ونـــدوات	الـــهيئة	مـــنها	جـــلسات	االســـتماع	املـــباشـــرة	وأغـــلب	الـــعامـــلني	بـــالـــهيئة	عـــلى	عـــلم	بـــانّـــه	صـــحفي،	مـــا	دفـــعه		
لــطلب	أعــوان	الحــراســة	أن		يــمّدوه		بــالــقائــمة	الــتي	أعــدتــها	الــهيئة	حــول	الــصحفيني،	مــضيفا	أّن	األعــوان	تــركــوه	
امـام		املـقّر		وتـوجـهوا	ألحـد	مـوظـفي	الـهيئة	فـيما	بـعد		ملـزيـد	االسـتفسار،	لـكن	مـا	راعـه	أنـهم	تشـبثّوا	بـانّـه	مـن	الـغير	
املــــمكن	لــــه	الــــدخــــول	وتــــغطية	الــــندوة،	رغــــم	أّن	صــــحفيني	آخــــريــــن	تــــمكنوا	مــــن	الــــدخــــول	دون	أن	يــــتّم	الــــتثبّت	فــــي	

هوياتهم.		

أمــا	فــي	تــطاويــن	أفــاد	عــدد	مــن	الــصحفيني	واملــراســلني	الــصحفيني	لــعدد	مــن	املــؤســسات	االعــالمــية،	أنــهم	مــنعوا	
مــن	الــعمل	فــي	مــلعب	نــجيب	الخــطاب	ب	وذلــك	إثــر	انــتهاء	مــباراة	اتــحاد	تــطاويــن	ضــد	املــلعب	الــقابــسي	بــملعب	
نــجيب	الخــطاب	بــتطاويــن.	وقــال	مــراســل	بــرنــامــج	األحــد	الــريــاضــي	ورئــيس	قــسم	الــريــاضــة	بــإذاعــة	تــطاويــن	عــمر	
املســتيسر	أن	"رئــيس	إقــليم	الحــرس	الــوطــني	بــتطاويــن	مــنع	الــصحفيني	مــن	عــبور	املــيدان	وااللــتحاق	بــاملــنطقة	
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املشـتركـة	حـيث	تـوجـد	حجـرات	مـالبـس	الـالعـبني	قـصد	أخـذ	تـصريـحات	املـدربـني	والـالعـبني،	وذلـك	ألسـباب	أمـنية	
بـحجة	الـخوف	مـن	دخـول	بـعض	الجـماهـير	الـذيـن	كـانـوا	فـي	حـالـة	تـشنج.	وقـد	تـدخـل	مـنسق	الـجامـعة	وعـضومـن	

الهيئة	املديرة	التحاد	تطاوين	من	أجل	السماح	لنا	بالدخول	،	دون	جدوى".	

وأضـاف	الـصحفي	بـإذاعـة	تـطاويـن	عـبد	الـكريـم	حـمدي:	"لـقد	مـنع	رئـيس	إقـليم	الحـرس	الـوطـني	بـتطاويـن	سـيارة	
طـاقـم	إذاعـة	تـطاويـن	مـن	الـدخـول	إلـى	املـلعب	(صـحفي	وتـقنيان	وسـائـق)	قـبل	انـطالق	مـباراة	اتـحاد	تـطاويـن	ضـد	
املـــلعب	الـــقابـــسي	رغـــم	االســـتظهار	بـــوثـــيقة	تـــكليف	بـــمهمة،	ولـــدى	طـــلب	الـــسماح	لـــلصحفيني	الـــذيـــن	يســـتظهرون	
بـبطاقـاتـهم	املـهنية	بـالـدخـول	رفـض	حـجته	فـي	ذلـك	أنـه	تـلقى	تـعليمات	مـن	مـصالـح	رئـاسـة	الـحكومـة	تـفيد	بـضرورة	
االســتظهار	بــبطاقــة	2017	.	ولــم	نــتمكن	مــن	الــدخــول	إال	بــعد	مــغادرتــه	حــيث	ســمح	لــنا	األعــون	بــالــدخــول	بــحكم	
مـعرفـتهم	لـنا.	وبـعد	انـتهاء	املـباراة	وملـا	أردنـا	االلـتحاق	بـاملـنطقة	املشـتركـة	بـجوار	حجـرات	مـالبـس	الـالعـبني	مـنعنا	
رئـــيس	االقـــليم	مـــن	الـــدخـــول،	مـــما	اضـــطر	الـــطواقـــم	الـــصحفية	مـــن	أخـــذ	بـــعض	الـــتصريـــحات	مـــن	وراء	الـــحاجـــز	

الحديدي".	

أمـا	فـي	الـكاف	وجهـت	ادارة	املـؤسـسة	االعـالمـية	اسـتجواب	ثـانـي	لـلصحفية	عـلى	خـلفية	تـشهيرهـا	فـي	املـباشـر	
بــمضايــقات		تــعرضــت	لــها	امــرأتــان،	كــانــت	اســتضافــتهما	فــي	وقــت	ســابــق،	مــن	قــبل	أعــوان	أمــن	بــعد	مــغادرتــهما	

مقر	اإلذاعة..		

وبـــذلـــك	تـــكون	الـــصحفية	قـــد	تـــعرضـــت	مـــن	قـــبل	ادارة	اإلذاعـــة	مـــن	خـــالل	اســـتجوابـــها	بســـبب	مـــا	اعـــتبرتـــه	االدارة	
تشهيرا	بممارسات	األمن	تجاه	ضيوف	البرنامج		

	13	مارس	:	

	أصـدرت	الـنقابـة	الـجهويـة	لـلتعليم	الـثانـوي	بـسوسـة	بـيانـا	اتـهمت	فـيه	إذاعـة	املنسـتير	بـالـقيام	بـ	"هجـمة	شـرسـة	
وقــــذرة"	ضــــد	األمــــني	الــــعام	املــــساعــــد	ســــامــــي	الــــطاهــــري.	وقــــد	اســــتعمل	فــــيه	ألــــفاظ	تــــعتبر	اعــــتداء	لــــفظيا		عــــلى	
املـــؤســـسة	والـــصحفية.	ويـــأتـــي	الـــبيان	اثـــر	احـــتجاج	الـــصحفية	عـــلى	التحـــريـــض	الـــذي	تـــعرضـــت	لـــه	عـــلى	خـــلفية	

تناولها	ملوضوع	الخالف	بني	نقابة	التعليم	الثانوي	ووزير	التعليم	العالي	ناجي	جلول.		

15	مـارس:	أقـدمـت	مجـموعـة	مسـلحة		فجـرا	عـلى	حـرق	الـواجـهة	األمـامـية	لـقناة	الـنبأ	الـليبية	بـطرابـلس	عـلى	خـلفية	
تســريــبات	وقــع	بــثها	فــي	الــفترة	األخــيرة.	وقــد	أفــاد	أحــد	الــصحفيني	الــتونــسيني	الــعامــلني	بــالــقناة	أنــه	“تــم	حــرق	
الـواجـهة	األمـامـية	الـتي	تشهـد	أشـغال	عـبر	اضـرام	الـنار	فـي	الخشـب	املـتواجـد	بـها”	مـضيفا	أن	“الحـرق	لـم	يـطل	

مقر	القناة	من	الداخل”.		

19	مارس:	

	تـعرض	طـاقـم	عـمل	قـناة	“الـزيـتونـة”	إلـى	املـنع	مـن	الـعمل	مـن	قـبل	أعـوان	األمـن	بـالجـم	.		وأفـاد	املـصور	الـصحفي	
حــــاتــــم	بــــالــــنور	لــــوحــــدة	الــــرصــــد	أنــــه	“خــــالل	تــــصويــــري	الحــــتجاجــــات	املــــواطــــنني	فــــي	الــــطريــــق	الــــرابــــط	بــــني	الجــــم	
والــسواســي	اثــر	اعــادة	فــتح	نــقطة	بــيع	املشــروبــات	الــكحولــية،	وفــور	انــتباه	األمــنيني	الــى	تــصويــري	لــالعــتداءات	
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الـــتي	طـــالـــت	املـــحتجني	تـــوجـــه	نـــحوي	أمـــنيان	وطـــالـــبانـــي	بـــمغادرة	املـــكان”.	واضـــطر	بـــالـــنور	لـــلمغادرة	فـــي	اتـــجاه	
املقهى	املجاور	ملواصلة	عمله	لكن	التحق	به	أحد	األعوان	ملنعه	من	العمل.	

20	مارس:		

اعـــتدى	نـــقابـــي	أمـــني	عـــلى	نـــادرة	إســـماعـــيل	مـــراســـلة	اذاعـــة	املنســـتير	خـــالل	تـــغطيتها	ألحـــداث	تـــدشـــني	ســـاحـــة	
الــشهيد	ســفيان	بــن	أحــمد	فــي	مــنطقة	مــلولــش	مــن	واليــة	املهــديــة	بــعد	فشــل	مــحاولــته	مــضايــقته	وفــرض	تــصريــح	

صحفي	عليها.		

وأفـــادت	نـــاديـــة	اســـماعـــيل	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية	أنـــه	"	تـــوجـــه	لـــي	الـــنقابـــي	األمـــني	وعـــبر	عـــن	
انـزعـاجـه	مـن	عـدم	أخـذ	تـصريـح	صـحفي	مـنه	أومـن	األمـنيني	الـحاضـريـن	مـقابـل	اجـرائـي	لتصحـريـات	مـن	آخـريـن	
كــما	أكــد	ان	لــهم	اعــالمــيوهــم	وســيأخــذون	مــنهم	تــصريــحات".		وأضــافــت	اســماعــيل	أن	الــنقابــي	املــذكــور	صــحبة	

عدد	من	نقابيني	آخرين	طلبوا	منها	االعتذار	بعد	الحادثة	املذكورة.	

22	مارس:		

اسـتهدفـت	مجـموعـة	مـن	األحـداث	(أطـفال)	سـيارة	فـريـق	عـمل	وحـدة	االنـتاج	الـتلفزي	بـاملنسـتير	بـالـحجارة	الـيوم	
االربـعاء	22	مـارس	2017	خـالل	تـغطيتهم	الحـتجاجـات	مـواطـنني	مـن	مـديـنة	الجـم	عـلى	خـلفية	اعـادة	فـتح	نـقطة	
بــــيع	مشــــروبــــات	كــــحولــــية.	وهــــشم	املــــعتدون	كــــامــــيرا	تــــصويــــر	الــــقناة	الــــوطــــنية	واســــتولــــوا	عــــلى	األوراق	الــــخاصــــة	

باملصور	الصحفي	بالقناة	محمد	أنور	غديرة.	

وأفــاد	محــمد	أنــور	غــديــرة	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	أنــه	"اشــتبه	مجــموعــة	مــن	األحــداث	فــي	ســيارة	
الـتلفزة	الـوطـنية	الـحامـلة	لـلوحـة	منجـمية	تـحت	رقـم	01	مـعتقديـن	أنـها	تـابـعة	للشـرطـة	الـفنية	الـتي	قـام	أعـوانـها	فـي	
الـــــيوم	الـــــسابـــــق	بـــــتصويـــــر	املـــــحتجني	واعـــــتمادا	عـــــلى	تـــــلك	الـــــصور	وقـــــع	إيـــــقاف	الـــــبعض	مـــــنهم،	مـــــضيفا	"وعـــــمل	
املــحتجون	عــلى	اســتهداف	الــسيارة	بــالــحجارة	مــا	أجــبر	الــطاقــم	املــوجــود	فــيها	ملــغادرة	املــكان	فــي	الــوقــت	الــذي	

كنت	فيه	بصدد	تصوير	حرق	مجموعة	من	املحتجني	للعجالت	املطاطية	فوق	سكة	القطار".	

وقــد	تــوجــه	املــحتجون	نــحوغــديــرة	وعــملوا	عــلى	افــتكاك	الــكامــيرا	وتــهشميها،	كــما	اســتولــوا	عــلى	األوراق	الــخاصــة	
بـــه.	وقـــد	طـــال	االعـــتداء	كـــال	مـــن	املـــصور	الـــصحفي	بـــالـــقناة	الـــوطـــنية	أنـــور	غـــديـــرة	والـــصحفية	حـــياة	الـــرمـــضانـــي	
ومـرافـقيهما	مـنتصر	الهـباشـي	وعـبد	السـالم	سـالمـة.	وقـد	قـام	الـطاقـم	الـصحفي	لـلقناة	الـوطـنية	بـرفـع	قـضية	ضـد	

املعتدين	لدى	السلط	األمنية.	

25	مارس:	

	تـعرض	عـبد	الجـليل	املـزوغـي	الـصحفي	بـموقـع		"آخـر	خـبر	أون	اليـن"	إلـى	االعـتداء	بـالـلكم	والسـب	والشـتم	فـي	
25	مــارس.	ويــقول	املــزوغــي	أنــه	"خــالل	اســتراحــة	نــدوة	صــحفية	حــول	مــكافــحة	الــفساد	فــي	الــقيروان	عــمد	أحــد	

�50 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني



مارس 2017 - أوت 2017 حالة حرية اإلعالم في تونس

نشــطاء	املــجتمع	املــدنــي	الــي	االعــتدء	عــليا	لــفضيا	عــند	شــربــي	لــلماء	وعــند	احــتجاجــي	عــلى	مــا	صــدر	مــنه	عــمد	
الـي	لـكمي	عـلى	مسـتوى	الـوجـه".	وقـد	اكـد	الـصحفيون	املـتواجـدون	بـاملـكان	االعـتداء	مـدعـمينه	بـصور	وقـد	تـقدم	

الصحفي	بشكوى	لدى	مركز	األمن	باملنطقة.	

وفــي	نــفس	الــيوم	تــم	ايــقاف	الــصحفي	املــصري	خــباب	املــقصود	الــعامــل	بــقناة	الــواحــة	االمــاراتــية	خــالل	الــتقاطــه	
لـصور	فـي	شـارع	الـحبيب	بـورقـيبة.		وقـد	تـم	ايـقاف	الـصحفي	فـي	مـركـز	األمـن	الـقريـب	ألكـثر	مـن	سـاعـة	عـلى	وجـه	

"االشتباه	في	تصويره	لوزارة	الداخلية"	رغم	اطالعه	للفرقة	األمنية	التي	أوقفته	على	محتوى	كميراتها.		

	وافــاد	عــبد	املــقصود	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	انــه	"خــالل	
عـملي	عـلى	الـتقاط	صـور	لـلساعـة	بـشارع	الـحبيب	بـورقـيبة	تـوقـفت	امـامـنا	دوريـة	شـرطـة	انـا	ومـراقـفتي	وطـالـبونـا	
بـترخـيص	الـتصويـر	"	مـضيفا	"طـالـبنا	االمـنيون	بـمرافـقتهم	الـى	مـركـز	الشـرطـة	الـقريـب	حـيث	تـم	تحـريـر	مـحضر	

يقر	بانه	تم	ايقافنا	على	وجه	االشتباه	بتصويرنا	لوزارة	الداخلية".	

29	مارس:	

	مـثل	ولـيد	املـاجـري	رئـيس	تحـريـر	آخـر	خـبر	الـورقـية	أمـام	فـرقـة	األبـحاث	والـتفتيش	بـالـعويـنة	اثـر	شـكوى	تـقدم	بـها	
األمني	عبد	الكريم	العبيدي	في	ديسمبر	2015.	

وأكــدت	مــحامــية	املــاجــري	لــوحــدة	الــرصــد	أن	“مــوكــلي	يــحال	بــتهمتي	نســبة	امــور	غــير	قــانــونــية	ملــوظــف	عــمومــي	
أوشـــبهه	واالســـاءة	لـــلغير	عـــبد	شـــبكات	االتـــصاالت	الـــعمومـــية	عـــلى	خـــلفية	مـــقال	نشـــره	حـــول	قـــضية	تـــتعلق	بـــأمـــن	
املـــطار	واألمـــن	املـــوازي	وقـــد	تـــم	االســـتماع	لـــه	ســـابـــقا	فـــي	فـــرقـــة	الحـــرس	الـــوطـــني	بـــنب	عـــروس”.	وقـــد	تـــمت	دعـــوة	

املاجري	عبر	الهاتف	من	قبل	الفرقة	املذكورة.	

وتــــؤكــــد	مــــحامــــية	الــــدفــــاع	عــــن	املــــاجــــري	أن	“عــــبد	الــــكريــــم	الــــعبيدي	تــــقدم	بــــشكوى	ضــــد	مــــوكــــلي	ومجــــموعــــة	مــــن	
الــــصحفيني	والــــنقابــــيني	األمــــنيني	بــــنفس	الــــتهم	فــــي	ديــــسمبر	2016	وقــــد	تــــمت	احــــالــــة	املــــلف	مــــؤخــــرا		الــــي	فــــرقــــة	

األبحاث	والتفتيش	بالعوينة	والتي	ستجري	استماعاتها”.	

30	مارس:	

	مـثلت	سـناء	املـاجـري	الـصحفية	بجـريـدة	"أخـبار	الجـمهوريـة"	أمـام	فـرقـة	األبـحاث	والـتفتيش	بـالـعويـنة	اثـر	شـكوى	
تــقدم	بــها	األمــني	عــبد	الــكريــم	الــعبيدي	فــي	ديــسمبر	2015	عــلى	خــلفية	مــقال	نشــرتــه	الــصحفية	فــي	شهــر	أوت	
2015	تـحت	عـنوان	"مـخاوف	مـن	تـسميم	عـبد	الـكريـم	الـعبيدي	:	تـفاصـيل	حـصريـة	عـن	الـصندوق	األسـود	لـألمـن	

املوازي	واالغتياالت	السياسية".		

وأفـادت	الـصحفية	سـناء	املـاجـري	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	
أنـه	“تـمت	دعـوتـي	بـطريـقة	غـير	قـانـونـية	عـبر	الـهاتـف	ولـكني	تـوجهـت	رغـم	ذلـك	لـلتعرف	عـلى	الـتهم	املـنسوبـة	لـي”	

وأضافت	املاجري	أنه	“مكنت	عائلة	عبد	الكريم	العبيدي	من	الرد	وقمت	بالتعقيب	املالئم	للموضوع”.	
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شهر أفريل 2017 2.
 

1	أفريل:	

	أبـلغت	وزارة	الـداخـلية		اإلعـالمـيان	لـطفي	الـعماري	ونـوفـل	الـورتـانـي	الـعامـالن	بـقناة	"الـحوار	الـتونـسي"	بـأنّـهما	
مهّددان	بالقتل	خالل	مناسبتني	وطنيتني	من	قبل	مجموعة	إرهابية	وقع	إلقاء	القبض	عليها.	

وأفــاد	لــطفي	الــعماري	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني:	"تــمت	
دعــوتــنا	أول	هــذا	الشهــر	مــن	قــبل	االدارة	الــعامــة	لــألمــن	الــوطــني	وتــم	ابــالغــنا	بــأنــه	وقــع	ايــقاف	مجــموعــة	ارهــابــية	
وجـــدوا	لـــديـــها	مخـــططا	الغـــتيالـــي	أنـــا	وزمـــيلي	نـــوفـــل	الـــورتـــانـــي	والـــسياســـي	بـــرهـــان	بـــسيس"	مـــضيفا	"وقـــد	تـــمّ	

االستماع	لنا	في	هذا	الصدد".	

مــــن	جهــــته	أكّـــــد	الــــعقيد	ولــــيد	حــــكيمة	املتحــــدث	بــــاســــم	األمــــن	الــــوطــــني		أنّــــه	"	تــــّمت	دعــــوة	اإلعــــالمــــيني	وإبــــالغــــهم	
واملـوضـوع	تـحت	مـتابـعة	الـنيابـة	الـعمومـية	الـتي	فـتحت	بـحثا	فـي	املـوضـوع	واألمـر	محـل	مـتابـعة	مـن	أعـلى	مسـتوى	
ولــالشــارة	فــان	نــوفــل	الــورتــانــي	ولــطفي	الــعماري	يــتمتعان	بحــمايــة	أمــنية	مــنذ	فــترة"	مــضيفا	أن	"مــوضــوع	تــوفــير	

الحماية	يعود	بالنظر	إلى	لجنة	مختّصة	تدرس	أهمية	وجدية	التهديد".	

3	أفريل:		

أصـــدر	وزيـــر	الـــداخـــلية	الـــهادي	املجـــدوب	فـــي	3	أفـــريـــل	2017	قـــرارا	بـــإيـــقاف	جـــريـــدة	الـــثورة	نـــيوز	ومـــنع	نشـــرهـــا	
وتداولها	وحجز	جميع	النسخ	املوجودة	باملطبعة	اعتمادا	على	مقتضيات	األمر	املنظّم	لحالة	الطوارئ.	

وتـنقّلت	قـّوات	األمـن	إلـى	املـطبعة	الـتي	تـطبع	فـيها	الجـريـدة	يـوم	5	أفـريـل	2017	لـتنفيذ	الـقرار	وعـملت	عـلى	حجـز	
10085	نـسخة	مـن	الجـريـدة	األسـبوعـية	املـعّدة	لـلتوزيـع	لـلفترة		مـن	7	إلـى	13	أفـريـل	2017	تـحت	عـدد	221	مـن	

حجم	34	صفحة	إضافة	إلى	1850	نسخة	غير	صالحة	للبيع	لعيوب	في	اللون	والطباعة	والحجم.		

وقد	تحّصلت	وحدة	الرصد	على	وثائق	تثبت	القرار	وطريقة	تنفيذه.	

5	أفريل	:	

	عـمد	املـكلف	بـاإلعـالم	بـاألمـانـة	الـعامـة	لـوزراء	الـداخـلية	الـعرب	فـؤاد	ثـامـر	إلـى	مـنع	مـراسـل	قـناة	"الحـرة"	بـتونـس	
الـــزمـــيل	تـــوفـــيق	الـــعياشـــي	وعـــدد	مـــن	مـــعاونـــيه	مـــن	الـــعمل	خـــالل	انـــتقالـــهم	لـــتغطية	اجـــتماع	وزار	الـــداخـــلية	الـــعرب	

املنعقد	بتونس.	كما	منع	ثامر	مراسلة	قناة	"218"	الليبية.	

وأفـاد	الـعياشـي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	"راسـلنا	املـكّلف	
بـــاإلعـــالم	فـــي	اآلجـــال	الـــضروريـــة	إليـــراد	اســـم	طـــاقـــم	عـــمل	الـــقناة	فـــي	قـــائـــمة	الـــتغطية	االعـــالمـــية	وفـــوجـــئنا	فـــور	
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الــتحاقــنا	بــاالجــتماع	بــعدم	تــمكيينا	مــن	شــارات	الــدخــول".	مــضيفا	"وقــد	مــنعنا	املــكلف	بــاإلعــالم	ثــامــر	فــؤاد	مــن	
الدخول".					

وسـعيا	مـن	الـفريـق	الـتقني	لـتغطية	الـتظاهـرة	تـّمت	االسـتعانـة	بـالـزمـالء	الـذيـن	أمـكنهم	الـدخـول	إلـى	املـقر	لـوضـع	
مـصدح	قـناة	الحـرّة	وتـأمـني	الـبّث	لـكن	دون	جـدوى.	ويـقول	الـعياشـي	أّن	ثـامـر	مـسك	املـصدح	وألـقاه	عـلى	األرض	

قائال	أنّه	على	ذّمة	شخص	ممنوع	من	التغطية.			

مــن	جهــته	أفــاد	عــبد	الــرحــيم	الــرزقــي	مــراســل	قــناة	"218"	فــي	تــونــس	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	أنّــه	
"قـمنا	بـمراسـلة	مـكتب	اإلعـالم	الـخاص	بـاالجـتماع	فـي	اآلجـال	املحـّددة	لـكن	فـوجـئت	عـند	الـتحاقـي	بـمكان	عـقد	

االجتماع	بعدم	وجود	اسمي	في	قائمة	الدخول	ومنعت	من	ذلك	من	قبل	املكلف	باإلعالم".		

6	أفريل	:		

مـــثلت	الـــصحفية	إيـــمان	بـــن	عـــزيـــزة	رئـــيس	تحـــريـــر	جـــريـــدة	الشـــروق	الـــيومـــية	عـــبد	الحـــميد	الـــريـــاحـــي	أمـــام	فـــرقـــة	
األبـــحاث	والـــتفتيش	للحـــرس	الـــوطـــني	بـــواليـــة	بـــن	عـــروس	عـــلى	خـــلفية	شـــكايـــة	تـــقّدمـــت	بـــها	خـــبيرة	عـــدلـــية	لـــوكـــالـــة	
الجــمهوريــة	بــاملــحكمة	االبــتدائــية	بــتونــس	ضــّد	بــن	عــزيــزة	بســبب	مــقال	نشــرتــه	الــصحيفة	تــحت	عــنوان	"مــقاضــاة	

عضوة	باملجلس	األعلى	للقضاء"	بتاريخ	05	فيفري	2017.		

وتـــــمّسك	لـــــسان	الـــــدفـــــاع	أثـــــناء	حـــــضوره	الجـــــلسة	بـــــتطبيق	املـــــرســـــوم	115	واســـــتبعاد	تـــــطبيق	مجـــــلة	اإلجـــــراءات	
الجزائية.		

وبـــنفس	الـــتاريـــخ	احتجـــزت	مجـــموعـــة	مـــن	املـــواطـــنني	4	صـــحفيني	بـــاملـــدرة	االبـــتدائـــية	"الهـــدى"	بـــالـــرقـــاب	مـــن	واليـــة	
ســيدي	بــوزيــد	خــالل	تــغطيتهم	لــتداعــيات	وفــاة	فــتاة	عــلى	خــلفية	إصــابــتها	بــالــتهاب	الــكبد	الــفيروســي.		وقــايــض	
املــواطــنون	الســلطات	الــجهويــة	مــن	أجــل	الــدخــول	مــعهم	فــي	نــقاشــات	لــتوضــيح	أســباب	الــوفــاة	واحــتجاجــا	عــلى	

األوضاع	الّسيئة	للمدرسة.		

وأفـاد	الـصحفي	مـنير	الـهانـي	مـراسـل	مـوقـع	"اخـر	خـبر	اون	اليـن"	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	
الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	أنّــه	"تــنّقلنا	إلــى	املــدرســة	مــنذ	الــتاســعة	صــباحــا	لــتغطية	احــتجاج	األهــالــي	بــعد	
حــــادثــــة	وفــــاة	فــــتاة	بــــمرض	الــــتهاب	الــــكبد	الــــفيروســــي،	فــــاحتجــــزتــــنا	مجــــموعــــة	مــــن	املــــواطــــنني	إلرغــــام	املــــسؤولــــني	

الجهويني	(الوالي	واملعتمد)	على	التنقل	إلى	املكان	والتفاوض	معهم".		

	بـــعد	قـــدوم	املـــندوب	الـــجهوي	لـــلتربـــية	ومـــعتمد	الـــرقـــاب	فـــي	حـــدود	 ولـــم	يـــقم	األهـــالـــي	بـــفّك	احـــتجاز	الـــصحفيني	إالّ
الساعة	الخامسة	مساء.		

وتــواصــلت	وحــدة	الــرصــد	هــاتــفيا	بــوالــي	ســيدي	بــوزيــد	مــراد	مــحجوبــي	لــحثّه	عــلى	الــدخــول	فــي	تــفاوض	مــن	أجــل	
إنهاء	احتجاز	الزمالء	وكّلف	معتمد	الجهة		فيصل	صحراوي	واملندوب	الجهوي	للتربية	بالتّدخل.		
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8	أفريل	:	

	ضــــايــــق	املســــتشار	اإلعــــالمــــي	لــــرئــــيس	الــــحكومــــة	مــــفدي	املســــدي	الــــصحفية	بــــإذاعــــة	"جــــوهــــرة	أف	أم"	روضــــة	
الـــعالقـــي	خـــالل	تـــغطيتها	لـــلقّمة	الـــعاديـــة	املـــنعقدة	بـــالحـــمامـــات	حـــول	"املـــسؤولـــية	االجـــتماعـــية"	وقـــام	بـــدفـــع	يـــدهـــا	

الحاملة	آللة	تسجيل	ومعاتبتها	على	السؤال	الذّي	توّجهت	به	لرئيس	الحكومة.	 
	وأفــادت	الــعالقــي	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	أنّــها	"ســألــت	رئــيس	الــحكومــة	حــول	مــا	راج	عــن	تــغيير	
وزاري	مـــرتـــقب،	فـــقام	مســـتشاره	االعـــالمـــي	املســـدي	بـــمقاطـــعتي	ودفـــعني	بـــكلتا	يـــديـــه	قـــائـــال	"أيـــن	هـــوالـــتحويـــر	

الوزاري؟	موضوعنا	هوالصحة".	

	وقـد	تـحّصلت	وحـدة	الـرصـد	عـلى	تـسجيل	صـوتـي	وفـيديـويـوثـق	االعـتداء	عـلى	الـعالقـي	وقـيام	مـفدي	املسـدي	بـدفـع	
يـدهـا	بـكلتا	يـديـه	وعـزلـها	عـلى	الـصحفيني	والحـديـث	مـعها،	كـما	يـثبت	الـتسجيل	الـصوتـي	املـضايـقة	الـتي	تـعرضّـــــــــت	

لها	الصحفية	عبر	التّدخل	في	محتوى	السؤال.		

9	أفريل	:	

	حـجبت	إدارة	قـناة	"حـنبعل"	2017	بـرنـامـج	"املـوعـد"	املّسجـل	الـذي	يـقّدمـه	اإلعـالمـي	نـاجـي	الـزعـيري	مـنتصف	
كل	يوم	أحد	على	خلفية	استضافة	رضا	بالحاج	مدير	الديوان	الرئاسي	سابقا	.	

وأفـاد	الـزعـيري	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني		أنّـه	"تـّم	فـي	تـمام	
الـحاديـة	عشـر	والـنصف	لـيال	مـن	مـساء	السّـــــبت	حـذف	الـومـضة	اإلشـهاريـة	لـلبرنـامـج	مـن	الـصفحة	الـرسـمية	لـقناة	

"حنبعل"	كما	توّقف	بثّها	على	القناة	بعد	أن	تواتر	بثّها	يوم	السبت	في	أوقات	مختلفة". 
	وكـان	الـزعـيري	قـد	صـّور	الحـلقة	مـع	رضـا	بـالـحاج	املـديـر	األسـبق	لـديـوان	رئـيس	الجـمهوريـة	يـوم	السـبت	8	أفـريـل	
2017		بــــحضور	كــــل	مــــن	اإلعــــالمــــي	مــــنذر	بــــالــــضيافــــي	والــــنائــــب	مــــصطفى	بــــن	أحــــمد.	وأوضــــح	الــــزعــــيري	أنّ	
"بــالــحاج	تحــّدث	عــن	عــّدة	مــواضــيع	مــرتــبطة	بــالــقصر	كــإبــعاد	الــحبيب	الــصيد	عــن	رئــاســة	الــحكومــة	والــتدخــل	فــي	
الــتعيينات	فــي	الخــطط	الــرســمية	".	ورجــح	الــزعــيري	تــعرّض	إدارة	الــقناة	لــضغوطــات	مــن	قــصر	قــرطــاج	أجــبرتــها	

على	عدم	بّث	الحصة،	مؤّكدا	عدم	حصوله	على	توضيح	من	إدارة	القناة.	 
وقد	حاولت	وحدة	الرصد	التواصل	مع	زهير	القمبري	مدير	القناة	ولم	تتلق	رّدا	منه.		

ولإلشارة	تّم	بّث	تسجيل	الحّصة	املذكورة	بعد	حجبها	على	نفس	القناة	التلفزية.		

11	أفريل	:	

	عـمد	مـوظّف	بمجـلس	نـّواب	الـشعب	إلـى	مـنع	وحـيدة	الـقادري	الـصحفية	بـإذاعـة	"صـراحـة	أف	أم"	مـن	الـتصويـر	
بهاتفها	الجوال	بتعّلة	وجود	منشور	يحّجر	ذلك.	

وأفـــادت	وحـــيدة	الـــقادري	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية	بـــالـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	الـــتونـــسيني	أنّـــه	
"خـالل	تـغطيتي	للجـلسة	الـعامـة	املـنعقدة	الـيوم	حـاولـت	الـتقاط	صـورة	لـفائـدة	إذاعـتي	فـتوجّــــه	نـحوي	حـاجـب	يـعمل	

باملجلس	ومنعني	من	التصوير،	وتعّلل	بوجود	منشور	يحجر	التصوير	وهوما	تكّرر	عديد	املرّات".	
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مـــن	جـــانـــبه	وتـــفاعـــال	مـــع	الـــحادثـــة	عـــقد	رئـــيس	ديـــوان	رئـــيس	مجـــلس	نـــواب	الـــشعب	جـــلسة	مـــع	الـــحّجاب	واألعـــوان	
مؤّكدا	لهم	أن	املنشور	الصادر	زمن	املجلس	التأسيسي	وقع	الغاء	العمل	به	وأنه	ال	إشكال	في	تصوير		

وفـي	نـفس	الـيوم	عـمد	عـونـا	أمـن	بـالـزي	املـدنـي	إلـى	مـضايـقة		إسـالم	الـحكيري	مـراسـل	مـوقـع	"عـرب	24"	خـالل	
مــغادرتــه	مــكان	نــدوة	صــحفية	عــقدهــا	رضــا	بــالــحاج	مــديــر	الــديــوان	الــرئــاســي	ســابــقا	بــتونــس	الــعاصــمة.	وطــلب	

األمني	االستماع	إلى	تصريح	أدلى	به	النائب	بمجلس	نواب	الشعب	عبد	العزيز	القطي	للصحفي.	

وأفـــاد	إســـالم	الـــحكيري	مـــراســـل	مـــوقـــع	"عـــرب	24"	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية	بـــالـــنقابـــة	الـــوطـــنية	
لــلصحفيني	الــتونــسيني	أنــه	"خــالل	مــغادرتــي	ملــقّر	انــعقاد	الــندوة	إلــى	شــارع	الــحبيب	بــورقــيبة	تــوجّـــــه	نــحوي	عــونــا	
أمـن	بـالـزي	املـدنـي	وطـلبا	مـنّي	االسـتماع	إلـى	تـصريـح	عـبد	الـعزيـز	الـقطّي،	وعـندمـا	رفـضت	االسـتجابـة	لـلطلب،	

هّددني	أحدهما	بأنّه	بإمكانه	اصطحابي	إلى	مركز	األمن	القريب	لالستماع	إلى	التسجيل".			

	12	أفريل	:	

	مـــنعت	عـــناصـــر	مـــن	األمـــن	بـــإيـــعاز	مـــن	مـــنظمي	مهـــرجـــان	"الـــفرح	اإلفـــريـــقي"	بـــدوز	مـــن	واليـــة	قـــبلي	عـــددا	مـــن	
الــصحفيني	مــن	تــغطية	حــفل	اخــتتام	املهــرجــان	الــذي	أحــياه	الــفنان	"ألــفا	بــلونــدي".	وقــد	تــعّللت	إدارة	املهــرجــان	

بعدم	توفّر	أماكن	شاغرة	لجلوس	الصحفيني.		

وقــالــت	مــروى	الــرمــضانــي	الــصحفية	بــقناة	"أم	تــونــيزيــا"	وحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	
لـــلصحفيني	الـــتونـــسيني	"انـــتقلت	إلـــى	مـــكان	الـــعرض	قـــبل	انـــطالقـــه	وحـــاولـــت	الـــدخـــول	فـــطالـــبني	األمـــن	بـــبطاقـــتي	
املــهنية	رغــم	حــملي	لــشارة	الــدخــول	فــي	خــطوة	أولــى	ملــنعي،	ثــم	تــعّلل	بــعدم	وجــود	أمــاكــن	لــيضمن	عــدم	دخــولــي"،	
مـضيفة	"دخـلت	خـلسة	إلـى	مـكان	الـحفل	ألكـتشف	احـتالل	أشـخاص	ال	عـالقـة	لـهم	بـالـصحافـة	واإلعـالم	لـألمـاكـن	

املخّصصة	للصحفيني".	وقد	وثّقت	الرمضاني	التجاوز	عبر	تقرير	مصّور	من	خالل	هاتفها	الجوال.	

مــن	جــانــبه	أفــاد	مــنتصر	ســاســي	الــصحفي	بــقناة	الــتاســعة	أنّــه	"تــّم	مــنعنا	مــن	قــبل	األمــن	بــتعّلة	أنّــه	لــيس	هــناك	
أمـاكـن	شـاغـرة	مـخصصة	لـلصحفيني"	وهـومـا	أكّـــده	عـديـد	الـصحفيني	املـتواجـديـن	بـمكان	انـعقاد	الـحفل	مـشيرا	

إلى	أّن	"منع	قوات	األمن	لنا	كان	عن	سابق	إصرار".	

مــن	جــانــبه	أكــد	املــكلف	بــاإلعــالم	فــي	املهــرجــان	أنّــه	"قــمنا	بــفض	إشــكال	اإلقــامــة	ولــكن	خــالل	مــحاولــتنا	تــنسيق	
دخـــول	الـــصحفيني	فـــي	حـــفل	"ألـــفا	بـــلونـــدي"	كـــان	هـــناك	إشـــكال	تـــنظيمي	مـــرتـــبط	بـــعدم	تـــوفّـــر	أمـــاكـــن	شـــاغـــرة"،	
مـضيفا	"قـامـت	هـيئة	املهـرجـان	إثـر	ذلـك	بـاالعـتذار	ولـكّن	بـعض	الـصحفيني	غـادروا	فـي	الـوقـت	الـذي	تـمّكن	آخـرون	

من	الدخول	بعد	إخالء	األماكن	املخّصصة	لهم	من	الدخالء".	

14	أفريل	:	

		تــّمت	مــضايــقة	إســالم	الــحكيري	الــصحفي	بــموقــع	"عــرب	24"	خــالل	تــغطيته	للتحــرّك	االحــتجاجــي	لــطلبة	كــلية	
الحقوق	بشارع	الحبيب	بورقيبة	بالعاصمة.	
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وأفـــاد	الـــحكيري	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية	بـــالـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	الـــتونـــسيني	أنّـــه	"أثـــناء	
تـغطيتي	للتحـرّك	االحـتجاجـي	لـطلبة	الـحقوق	ضـايـقني	أحـد	املـتواجـديـن	بـاملـكان	عـرفـت	أنّـه	أمـني	بـالـزّي	املـدنـي	
عـندمـا	طـالـبني	بـاالطـالّع	عـلى	مـضمون	آلـة	تـصويـري،	وعـند	سـؤالـي	عـن	صـفته	طـلب	مـني	مـرافـقته	ثـم	قـام	عـدد	
آخـر	مـن	األمـنيني	بـااللـتحاق	بـه	فـي	مـحاولـة	ملـضايـقتي،	وقـد	تـدخّــل	رئـيس	الـفرقـة	األمـنية	املـتواجـدة	بـاملـكان	لـفظّ	

اإلشكال".		

وقـــد	تـــحّصلت	وحـــدة	الـــرصـــد	عـــلى	نـــسخة	مـــن	تـــسجيل	فـــيديـــويـــوثّـــق	حـــالـــة	الـــتضييق	ومـــطالـــبة	عـــون	األمـــن	بـــالـــزيّ	
املدني	إلسالم	الحكيري	بمرافقته	وتكتّل	أعوان	أخرين	عليه.	

17	أفريل	:	

	عــمدت	املــكلفة	بــاإلعــالم	فــي	مهــرجــان	التجــميل	والــحالقــة	بــالحــمامــات	إلــى	مــنع	الــصحفيني	مــن	الــعمل	بــتعّلة	أنّ	
راديو"كاب	أف	أم"	يمتلك	حصريا	حّق	التغطية.		

قـال	عـدد	مـن	مـراسـلي	ومـراسـالت	وسـائـل	إعـالم	مـرئـية	ومـسموعـة	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	
الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني،	أنّــهم	تــوجّـــــهوا	يــوم	االثــنني	17	أفــريــل	2017	إلــى	نــزل	ديــار	املــديــنة	بــالحــمامــات	
لــتغطية	مهــرجــان	"التجــميل	والــحالقــة"	الــذي	تــنظّمه	الــغرفــة	الــوطــنية	لــلحالقــة	بــتونــس	واتــحاد	الــصناعــة	والــتجارة	
	أّن	املـسؤولـة	عـن	االتّـصال	بـلجنة	الـتنظيم	يـاسـمني	نـصيب	مـنعتهم	مـن	الـعمل.	وقـالـت	 والـصناعـات	الـتقليديـة،	إالّ
الـصحفية	شـيماء	الـرمـيلي	مـراسـلة	راديـو"مـاد":	"لـقد	مـنعتنا	املـكّلفة	بـاالتّـصال	بـهيئة	املهـرجـان	مـن	الـعمل	مـّدعـية	
أن	راديــــو"كــــاب	fm"	هــــوصــــاحــــب	الــــحّق	الــــحصري	فــــي	الــــتغطية	بــــاعــــتباره	شــــريــــكا	فــــي	املهــــرجــــان،	ثــــم	قــــامــــت	

بإخراجنا	متهمة	إيّانا	بـ"التشويش".	

وقـال	أحـمد	الـخويـني:	"بـعد	إخـراجـنا	قـمنا	بـاالحـتجاج	لـدى	املـسؤول	عـن	االعـالم	بـنزل	ديـار	املـديـنة	الـذي	أعـلم	
إدارة	الــنزل	بــاإلشــكال	الــحاصــل،	وتــدخّــــل	املــديــر	الــعام	لــلنزل	وقــّدم	االعــتذار	وطــلب	مــنا	الــقيام	بــعملنا	بحــريّــة،	

مشيرا	إلى	أّن	راديو"كاب	fm"	ليس	شريكا	في	التنظيم".		

وبـالـتوازي	مـع	ذلـك	رفـعت	شـركـة	تـجاريـة	(هـ	.ت)	قـضية	اسـتعجالـية	أمـام	املـحكمة	االبـتدائـية	بـتونـس	ضـّد	املـوقـع	
االلــكترونــي	"بــوابــة	تــونــس"	عــارضــة	أّن	املــوقــع	نشــر	مــقاال	"تــضمن	حــملة	شــرســة	مــن	االّدعــاءات	الــباطــلة	قــصد	
تــشويــه	ســمعتها	ومــسيرتــها،	وأّن	املــقال	ال	يــرتــقي	لــلعمل	الــصحفي	الــبنّاء	ذلــك	أنّــه	يــنبني	عــلى	اّدعــاءات	وعــلى	

عبارات	مهينة	بهدف	النيل	من	مصالح	الشركة	والتنكيل	بها	وال	صلة	له	بحرية	التعبير".		

وعــلى	أســاس	ذلــك	طــلبت	الشــركــة	املــذكــورة	مــن	الــقضاء	اســتعجالــيا	بــإلــزام	املــوقــع	بحــذف	املــقال	املــنشور	ملــا	فــيه	
من	عبارات	نابية	ومهينة.	
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19	أفريل	:	

	عـمدت	مـنظمة	"أنـا	يـقظ"	الفـتة	تحـمل	شـعار	"نـسمة	مـن	اإلعـالم	إلـى	اإلجـرام"	خـالل	دعـوتـها	لـلتظاهـر	الخـميس	
20	أفـريـل	مـن	أمـام	املـحكمة	االبـتدائـية	بـتونـس	إلـى	سـاحـة	الـقصبة	بـالـعاصـمة	ضـد	الـفساد.	وقـد	حـملت	الـالّفـتة	
عـبارات	تـعتبر	تحـريـضا	عـلى	الـصحفيني	الـعامـلني	فـي	الـقناة	وتـضاعـف	مـن	املـخاطـر	الـتي	يـمكن	أن	يـتعرضّـــــــــوا	

لها	خالل	عملهم	في	امليدان.	

وتـــواصـــلت	وحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية	مـــع	مـــنظمة	"أنـــا	يـــقظ"	مـــمثّلة	فـــي	رئـــيسها	أشـــرف	الـــعوادي	
شـــارحـــة	لـــه	الـــبعد	التحـــريـــضي	لهـــذا	الـــشعار	ومـــا	يـــمكن	أن	ينجـــّر	عـــنه	مـــن	اعـــتداءات	عـــلى	الـــزمـــالء	الـــصحفيني	

	تمّسك	املنظّمة	به.	 بالقناة،	وقد	تعّهد	بسحبها	لكن	ما	راع	وحدة	الرصد	إالّ

وبــنفس	الــتاريــخ	اعــتدى	بــعض	مــشّجعي	فــريــق	اتّــحاد	بــن	قــردان	بــالــعنف	الجســدي	عــلى	طــاقــم	وحــدة	اإلنــتاج	
الـتلفزي	بـصفاقـس	خـالل	تـغطيته	ملـقابـلة	فـريـقه	مـع	الـنادي	الـريـاضـي	الـصفاقـسي	بـاملـلعب	الـريـاضـي	بـنب	قـردان	
مـما	أّدى	إليـقاف	الـبّث	ملـّدة	عشـر	دقـائـق.	وعـمد	بـعض	املـشّجعني	إلـى	لـكم	املـصّور	كـمال	بـن	عـمر	وضـرب	املـصّور	

فؤاد	دربال	بكأس.	

وأفـــاد	املـــصّور	الـــصحفي	كـــمال	بـــن	عـــمر	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنة	بـــالـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	
الـــتونـــسيني:	"فـــي	بـــدايـــة	املـــباراة	رفـــع	عـــدد	مـــن	جـــماهـــير	فـــريـــق	بـــن	قـــردان	ثـــمار	"املـــوز"	وقـــامـــوا	بـــإشـــارات	غـــير	
أخـــالقـــية	فـــأدرت	الـــكامـــيرا	وامـــتنعت	عـــن	الـــتصويـــر	رغـــم	مـــطالـــبتهم	بـــذلـــك،	مـــما	جـــعلهم	يقتحـــمون	عـــلينا	مـــنّصة	
	بــالــعنف،	كــما	اعــتدوا	عــلى	زمــيلي	املــصور	فــؤاد	دربــال	بــكأس،	ومــنعونــا	مــن	مــواصــلة	 الــصحفيني	ويــعتدون	عــليّ

التصوير	ليتوّقف	البّث	املباشر	لعشر	دقائق".	

مــن	جهــته	أكّــــد	الــصحفي	املــكّلف	بــالــتعليق	عــلى	املــباراة	حــافــظ	بــن	عــامــر	أنّــه	"عــشنا	حــالــة	مــن	الــرعــب	وشــعرنــا	
بـــأنّـــنا	مهـــّددون	فـــي	ســـالمـــتنا	الجســـديـــة	جـــرّاء	حـــالـــة	الـــهيجان	الـــتّي	كـــانـــت	عـــليها	الجـــماهـــير	والـــذيـــن	تـــواصـــلت	

تهديداتهم	لنا	طيلة	املباراة،	وقد	أجبرنا	نائب	رئيس	اتّحاد	بن	قردان	على	مواصلة	البّث	املباشر”.	

20	أفريل	:	

	اعـــــتدى	عـــــامـــــالن	بـــــمصنع	"الـــــسياب"	بـــــصفاقـــــس	عـــــلى	صـــــحفية	بـــــإذاعـــــة	"صـــــبرة	أف	أم"	وصـــــحفيي	بـــــإذاعـــــة	
"الديوان	أف	أم"	خالل	تغطيتهم	لزيارة	رئيس	الحكومة	للمصنع.	

وإفــادت	الــصحفية	أمــيرة	الــتواتــي	مــراســلة	اذاعــة	"صــبرة	أف	أم"	بــصفاقــس	لــوحــدة	رصــد	االنــتهاكــات	بــالــنقابــة	
	عـامـالن	بـمصنع	"الـسياب"	خـالل	عـملي	وقـاال	لـي	حـرفـيا	"انـت	 الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	أنّـه	"تهجّــــم	عـليّ
تــــشعل	فــــي	الــــنّيران	ومــــأجــــورة"	وحــــاوال	إخــــراجــــي	مــــن	املــــكان،"	مــــضيفة	"ظــــن	الــــعامــــالن	أنــــني	أعــــمل	بــــإذاعــــة	

الديوان".		

مــن	جــانــبها	إفــادت	الــصحفية	بــإذاعــة	"الــديــوان	اف	ام"	أمــيرة	مــقني	أّن	عــددا	مــن	الــعامــلني	بــاملــصنع	املــذكــور	
قـــامـــوا	بـــالتّهجـــم	عـــليها	صـــحبة	تـــقنيي	االذاعـــة	(	فـــرج	الـــحويـــشي	وجـــوهـــر	الـــسقا)	مـــوجهّــــني	لـــهم	االتّـــهامـــات	بـــأنّ	
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اإلذاعــة	تــقّدم	صــورة	مــغلوطــة		وتــزيّــف	الــحقائــق	عــّما	يحــدث	بــاملــؤسّــــــسة	وأنــها	تــعمل	لــفائــدة	لــوبــيات	خــاصــة.	كــما	
حــاول	نــفس	األعــوان	مــنعهم	مــن	تــغطية	الحــدث	مــن	داخــل	مــقّر	املــؤســسة	لــوال	تــدخّـــل	عــدد	مــن	األعــوان	اآلخــريــن	

ومسؤولني	جهويني.		

وفـي	نـفس	الـيوم	تـمت	إحـالـة	نـور	الـديـن	عـاشـور	رئـيس	تحـريـر	الـصباح	األسـبوع		والـصحفي	حـبيب	بـن	دبـابـيس	
أمـام	الـدائـرة	الـجناحـية	عـدد	6	بـاملـحكمة	االبـتدائـية	بـتونـس	فـي	الـقضية	عـدد	12109/2017	بـتهمة	نسـبة	أمـور	
غــير	قــانــونــية	ملــوظّــف	عــمومــي	عــن	طــريــق	الــصحافــة	عــلى	مــعنى	الــفصل	128	مــن	املجــلة	الجــزائــية	عــلى	خــلفية	
شــكايــة	تــقدم	بــها	املــكلف	الــعام	بــنزاعــات	الــدولــة.	وتــّمت	إحــالــة	الــصحفيني	عــلى	خــلفية	مــقال	صــادر	بـ	"الــصباح	
األســبوعــي"	فــي	جــانــفي	2015	حــول	قــيام	واعــظ	ديــني	بــجهة	"املحــرس"	بــفتح	مسجــد	مــازال	بــصدد	الــبناء	ولــم	
يـتّم	افـتتاحـه	رسـميا	مـن	قـبل	وزيـر	الـشؤون	الـديـنية.	وقـد	قـضت	املـحكمة	االبـتدائـية	بـعدم	سـماع	الـدعـوى	وبـطالن	

االجراءات	في	امللف.		

22	أفريل	:	

	تـــعرضّـــــــــــت	الـــصحفية	نهـــلة	بـــن	ســـالـــم	إلـــى	مـــضايـــقة	مـــن	قـــبل	األمـــني	ثـــامـــر	بـــديـــدة	عـــن	طـــريـــق	صـــفحة	الـــتواصـــل	
االجـتماعـي	"الـفايـس	بـوك"	بـعد	عـدم	تـمكينه	مـن	الـحضور	الـتلفزي.	وقـد	أفـادت	وحـدة	رصـد	االنـتهاكـات	بـمركـز	
الســـالمـــة	املـــهنية	بـــالـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	الـــتونـــسيني	أنّـــها	تـــعرضّـــــــــــت	إلـــى	مـــضايـــقة	عـــن	طـــريـــق	صـــفحتها	
الـخاصـة	لـلتواصـل	االجـتماعـي	"الـفايـس	بـوك"	مـن	جـانـب	األمـني	ثـامـر	بـديـدة	بسـبب	عـدم	تـمكينه	مـن	الـحضور	

التلفزي	في	قناة	"تونسنا"	الخاصة.		

وأضــافــت	بــن	ســالــم	أّن	األمــني	املــذكــور	عــمد	إلــى	تــوجــيه	تهــديــدات	لــها	بــالــسجن	وإمــكانــية	تــدخّــــله	لــدى	بــعض	
املـــؤسّـــــــسات	اإلعـــالمـــية	األخـــرى	مـــن	أجـــل	عـــدم	الـــسماح	لـــها	بـــالـــعمل	الـــصحفي	حـــيث	قـــال	لـــها	حـــرفـــيا	(	كـــان	مـــا	

تشّدش	الحبس	انا	موش	راجل)،	وعبارات	أخرى...		

بـــن	ســـالـــم		ذكـــرت	لـــلوحـــدة	أّن	األمـــني	املـــذكـــور	طـــلب	مـــنها	فـــي	مـــناســـبتني	أن	تـــخّصص	لـــه	مـــجاال	ضـــمن	الـــقناة	
املـذكـورة	مـن	أجـل	الـظهور	اإلعـالمـي،	وبـعد	أن	رفـضت	طـلبه	بـطريـقة	غـير	مـباشـرة	عـمد	إلـى	تهـديـدهـا	بـالـسجن	

باعتباره	أمني	وله	نفوذ.	وقد	مّدت	بن	سالم	وحدة	الرصد	بصور	تثبت	هذا	التهديد.	

24	أفريل	:		

عـمد	املـندوب	الـجهوي	لـلشؤون	الـديـنية	بـالـقيروان	إلـى	مـنع	فـريـق	عـمل	قـناة	"الحـرّة"	مـكتب	واشـنطن	مـن	الـعمل	
داخل	جامع	عقبة	ابن	نافع	رغم	حيازته	لترخيص	بالتصوير	صادر	عن	وزارة	الشؤون	الدينية.	

وأفـاد	مـراسـل	قـناة	الحـرة	سـامـي	الـنصري	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	أنّـه	"خـالل	تـنّقلنا	لـلتصويـر	فـي	
جـامـع	عـقبة	ابـن	نـافـع	بـالـقيروان	فـي	إطـار	بـرنـامـج	وثـائـقي	حـول	الـواليـة	ورغـم	اسـتظهارنـا	بـترخـيص	بـالـتصويـر	

	أّن	املندوب	الجهوي	للشؤون	الدينية	رفض	تمكيننا	من	انجاز	عملنا".	 من	وزارة	الشؤون	الدينية	إالّ
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وفــــي	نــــفس	الــــيوم	قــــامــــت	مجــــموعــــة	مــــن	عــــملة	الخــــطوط	الــــجويــــة	الــــتونــــسية	بــــمقاضــــاة	الــــصحفي	بــــقناة	الــــحوار	
الــتونــسي	محــمد	بــوغــالب	عــلى	أســاس	جــنحة	الــثلب	املــنصوص	عــليها	بــالــفصل	55	مــن	املــرســوم	115.	ويــرجــع	
سـبب	رفـع	الـدعـوى	إلـى	تـدخّـــل	الـصحفي	املـذكـور	أثـناء	بـرنـامـج	24/7	والـذي	أشـار	فـيه	إلـى	الـخالف	الـحاصـل	
بــني	طــياّري	املــؤسّـــــــسة	والــتقنيني	والــذي	يــتعّلق	بــتشابــه	الــزي	املــهني.	واألكــيد	أّن	مــا	صــرّح	بــه	محــمد	بــوغــالب	ال	

يمكن	أن	يكيّف	على	أنه	مساس	بشرف	أواعتبار	أي	قطاع	أوجماعة	مهنية.		

25	أفريل	:	

	تـّمت	إحـالـة	مـصباح	الجـدي	عـلى	الـقضاء	عـلى	خـلفية	مـقال	نشـر	مـارس	2016		بـتهمة	الـثلب	وبـمراجـعة	املـقال	
تـــبنّي	عـــدم	وجـــود	أّي	عـــبارات	يـــمكن	أن	تـــمثّل	اّدعـــاءات	غـــير	صـــحيحة	مـــن	شـــأنـــها	أن	تـــنال	مـــن	شـــرف	أواعـــتبار	
شـــخص	مـــعنّي	كـــما	يـــوضّـــــــــــح	ذلـــك	الـــفصل	55	مـــن	املـــرســـوم	115.	وعـــليه	يـــمكن	الـــقول	أّن	الـــشاكـــي	تـــعّسف	فـــي	
اسـتعمال	حـّق	الـتقاضـي	كـما	أّن	إحـالـة	الـصحفي	مـن	قـبل	الـنيابـة	الـعمومـية	والـحكم	عـليه	فـي	الـطور	االبـتدائـي	
بـــالخـــطية	يـــخالـــف	الـــفصل	31	مـــن	الـــدســـتور	الـــتونـــسي	الـــذي	يـــضمن	"حـــريـــة	الـــرأي	والـــفكر	والـــتعبير	واإلعـــالم	

والنشر".		

26	أفريل	:	

	أقــدمــت		إدارة	املهــرجــان	الــعربــي	لــإلذاعــة	والــتلفزيــون	فــي	دورتــه	18	املــقامــة	فــي	مــديــنة	الحــمامــات	بــتونــس	أيّــام			
25	و26	و27	و28		أفــــريــــل	2017	عــــلى	طــــرد	شــــبكة	"املــــسيرة"	اإلعــــالمــــية	الــــيمنية،	املــــحسوبــــة	عــــلى	الــــحوثــــيني	
ومــــقرّهــــا	صــــنعاء،	مــــن	الــــجناح	املــــخّصص	لــــها	فــــي	ســــوق	الــــبرامــــج	الــــتلفزيــــة	بــــطلب	مــــن	وزارة	اإلعــــالم	الــــيمنية	

وأطراف	خليجية	كالسعودية.	

وأفــاد	عــمار	الحــمزي	املــمثّل	الــقانــونــي	لشــبكة	املــسيرة	اإلعــالمــية	الــيمنية	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	
بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	أنّـه	"تـحّصلنا	عـلى	تـرخـيص	بـالـحضور	فـي	سـوق	الـبرامـج	الـتلفزيـة	وقـمنا	
بحجــز	فــضاء	خــاص	بــنا	مــساحــته	8	مــتر	مــربّــع	لــلتعريــف	بــالــقناة	وبخــطّها	التحــريــري،	لــكن	بــعد	ســويــعات	مــن	
انــطالق	املهــرجــان	تــوجّـــــه	نــحوي	مــسؤول	الــعالقــات	الــعامــة	بــاملهــرجــان	وطــلب	مــني	املــغادرة	مــؤكّــــدا	أّن	األطــراف	
الخـليجية	وخـاصـة	الـسعوديـة	هـّددت	بـسحب	تـمويـلها	لـلمؤتـمر،	ولـذلـك	تـوجّــــب	عـلينا	املـغادرة".	وقـد	تـحّصلت	وحـدة	
الـرصـد	عـلى	نـسخة	مـن	دعـوة	الـحضور	الـتي	تـلقتها	الشـبكة	مـن	قـبل	إدارة	املهـرجـان	وفـاتـورة	خـالص	االشـتراك	

التي	بلغت	1200	دوالر	أمريكي	مقابل	تخصيص	8	متر	مربع	لهذه	القناة	للتعريف	بعملها.	

مـن	جـهة	أخـرى	أكّـــد	خـالـد	عـليان	نـائـب	رئـيس	قـطاع	الـتلفزيـون	الـيمني	فـي	تـصريـح		لـقناة	"بـلقيس"	الـفضائـية	
الـرسـمية	املـوالـية	لـعبد	ربّـه	مـنصور	هـادي	أنّـه	"تـقّدمـنا	بـطلب	مـباشـر	ملـنظّمي		املهـرجـان	ملـغادرة	قـناة	"املـسيرة"	
ونــاصــرنــا	فــي	ذلــك	عــدة	أطــراف	مــن	بــينها	قــناة	تــلفزيــون	الخــليج	(الــسعودي)	وقــيل	لــنا	أن	الشــبكة	تــقّدمــت	بــطلب	
املــشاركــة	بــوصــفها	شــركــة	لــبنانــية"،	مــضيفا	"كــان	لــلقناة	فــضاء	واســع	تــعرّف	فــيه	بــنفسها	كــتلفزة	تهــتم	بــالــشأن	

�59 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني



مارس 2017 - أوت 2017 حالة حرية اإلعالم في تونس

الــــيمني	وتــــناصــــر	الــــقضية	الفلســــطينية".	ووضّــــــــــــح	عــــليان	أّن	إدارة	املهــــرجــــان	تــــقّدمــــت	بــــاعــــتذار	رســــمي	ملــــّمثلي	
السلطة	اليمنية	وقامت	بإبالغ	ممثّلي	املؤّسسة	بأنّهم	غير	مرغوب	فيهم	وطردتهم.	

وقـد	سـعت	الـوحـدة	الـتواصـل	مـع	اإلطـار	الـتنظيمي	للمهـرجـان	لـلحصول	عـلى	تـوضـيح	لـكن	أفـاد	خـميس	الـشايـب	
املسؤول	على	اإلعالم		بأنّه	ال	علم	له	باملوضوع.	

وقـــد	تـــأكّـــــدت	وحـــدة	الـــرصـــد	عـــبر	الـــوثـــائـــق	الـــتي	تـــحّصلت	عـــليها	أّن	شـــبكة	"املـــسيرة"	تـــقّدمـــت	بـــطلب	لـــلمشاركـــة	
بوصفها	شبكة	يمنية	ومقرّها	صنعاء	وتحّصلت	على	موافقة	إدارة	املهرجان.	

شهر ماي 2017 3.

1	ماي	:	

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

تصريح	بالتصوير	من	إدارة	املستشفى	كما	اعتدى	عليها	لفظيا.	

وأفـــادت	شـــمام	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية	بـــالـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	الـــتونـــسيني:	”تـــنقلت	إلـــى	
مســتشفى	الحــروق	واإلصــابــات	الــبليغة	بــنب	عــروس	لــتصويــر	مــشجعي	الــنادي	اإلفــريــقي	الــذيــن	تــعرضــوا	إلــى	
االعـتداء	فـي	مـلعب	رادس،	وفـور	دخـولـي	لـبهواملسـتشفى	طـلبت	مـن	عـون	الحـراسـة	إعـالم	نـاظـر	املسـتشفى	بـأنّـي	
أريـد	الـحصول	عـلى	تـرخـيص	بـالـتصويـر،	وملـا	تـفطّن	أحـد	األعـوان	بـالـزي	املـدنـي	لـحضوري	عـمل	عـلى	مـنعي	مـن	
املــرور	وطــالــبني	بــترخــيص	الــتصويــر”.	كــما	أصــّر	عــون	األمــن	بــمغادرة	الــصحفية	للمســتشفى	وبــعد	أن	رفــضت	

طلبه	تعّمد	دفعها	بقّوة	مع	الصراخ	والتهديد.	

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

2	ماي	:	

	اعــتدى	أعــوان	أمــن	بــالــزي	الــرســمي	عــلى	نــديــم	بــوعــمود	الــصحفي	بــموقــع	"تــونــس	ريــفيو"	خــالل	تــصويــره	لــوقــفة	
احـتجاجـية	ألسـاتـذة	الـريـاضـة	أمـام	وزارة	الشـباب	والـريـاضـة	وعـمدوا	إلـى	افـتكاك	بـطاقـته	املـهنية	وهـاتـفه	وقـامـوا	
بـمحوالـفيديـوهـات	والـصور	مـنه	وهـّددوه	بـاإليـقاف	فـي	حـال	عـودتـه	لـتصويـر	الـوقـفة	االحـتجاجـية.	وقـد	أصـدر	مـوقـع	

"تونس	ريفيو"	بيانا	حول	تفاصيل	االعتداء	على	الصحفي.		
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3	ماي	:	

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

ٌصحفي	ُمحترف	وبطاقة	ُصحفي	رياضي.	

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

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

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

وفــي	نــفس	الــتاريــخ	عــمد	مجــموعــة	مــن	األمــنيني	إلــى	مــضايــقة	إســالم	املــّدب	الــصحفي	بــإذاعــة	"اكســبراس	أف	
أم"	خالل	تنّقله	لتغطية	مقابلة	كرة	اليد	التي	جمعت	النادي	االفريقي	بالترجي	الرياضي	التونسي.	

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

حالة	ال	تشملني	لحملي	بطاقة	صحفي	محترف".		

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

قيمة	للبطاقة	التي	تحملونها".	

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

هاتفيا.	

وفــي	نــفس	الــيوم	مــثل	ســامــي	بــن	غــربــية	املــمثل	الــقانــونــي	ملــوقــع	“نــواة”	أمــام	فــرقــة	األبــحاث	والــتفتيش	بــالــعويــنة	
لـلتحقيق	مـعه	بـتهمة	“سـرقـة	واخـتالس	مـكاتـيب	وافـشاء	أسـرار”	عـلى	خـلفية	مـقال	نشـره	املـوقـع	بـتاريـخ	21	أفـريـل	

2017	حول	"تسريب	خطة	عمل	رئاسة	الجمهورية	لتمرير	نسخة	جديدة	من	قانون	املصالحة".	
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وقـد	تـّمت	هـرسـلة	بـن	غـربـية	عـلى	مـدى	6	سـاعـات	فـي	الـتحقيق	فـي	مـحاولـة	لـدفـعه	لـلكشف	عـن	مـصادره	ومـطالـبته	
بـــالـــكشف	عـــن	هـــويـــة	الـــفريـــق	الـــعامـــل	عـــلى	الـــوثـــيقة،	إضـــافـــة	إلـــى	مـــطالـــبته	بـــاملـــعطيات	الـــشخصية	لـــلصحفيني	

العاملني	باملوقع	في	تمهيد	للتحقيق	معهم.	

وأفــاد	ســامــي	بــن	غــربــية	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	“تــلقيت	
اتـصاال	هـاتـفيا	مـن	فـرقـة	األبـحاث	والـتفتيش	بـالـعويـنة	تـنّقلت	إثـرهـا	ملـقرهـا	مـرفـوقـا	بـمحامـي	املـوقـع	وتـم	الـتحقيق	
مــعي	ملــدة	6	ســاعــات.	وقــد	طــلب	مــني	بــاحــث	الــبدايــة	الــكشف	عــن	مــصدر	الــوثــيقة	املســربــة	وعــن	الــفريــق	الــعامــل	

عليها	“.	

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

هواتف	وأرقام	بطاقات	شخصية	تمهيدا	الستدعائهم	والتحقيق	معهم	حول	املوضوع.			

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

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

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

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

موقع	“نواة”.	

6	ماي	:		

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

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

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

�62 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني



مارس 2017 - أوت 2017 حالة حرية اإلعالم في تونس

10	ماي	:	

		قـــضت	املـــحكمة	االبـــتدائـــية	بـــتوزر	بـــالـــسجن	6	أشهـــر	مـــع	الـــنفاذ	الـــعاجـــل	فـــي	حـــّق	ســـالم	مـــليك	رئـــيس	االتـــحاد	
الـــتونـــسي	لـــإلعـــالم	الجـــمعياتـــي	ومـــديـــر	اذاعـــة	"الجـــريـــد	أف	أم"	عـــلى	مـــعنى	الـــفصل	125	مـــن	املجـــلة	الجـــزائـــية	
بــتهمة	هــضم	جــانــب	مــوظــف	عــمومــي	أوشــبهه	بــالــقول	أواإلشــارة	أوالتهــديــد	حــال	مــباشــرتــه	لــوظــيفته	أوبــمناســبة	
مــباشــرتــها	عــلى	خــلفية	احــتجاجــه	عــلى	الــتدخــل	الــعنيف	لــقوات	األمــن	خــالل	مــداهــمتها	ملــنزلــه	فــي	شهــر	فــيفري	

املنقضي	كما	قضت	بالسجن	مع	تأجيل	التنفيذ	ضد	سلوى	مليك	مديرة	البرمجة.		

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

تلك	املمارسة	العنيفة	وغير	القانونية".			

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

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

14	ماي	:	

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

بمواصلة	عملها	عمد	إلى	افتكاك	آلة	تصويرها	ثم	طالبها	باملغادرة.	

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

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

15	ماي	:	

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

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

وفــي	نــفس	الــيوم	عــمد	بــعض	عــناصــر	الــفريــق	شــبه	الــطبّي	بــاملســتشفى	الــجامــعي	فــرحــات	حــشاد	بــسوســة	إلــى	
مـــضايـــقة	فـــريـــق	عـــمل	إذاعـــة	"جـــوهـــرة	أف	أم"	خـــالل	تـــنّقله	إلـــى	املســـتشفى	قـــصد	تـــقديـــم	بـــاقـــة	ورد	لـــلسياســـي	

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

وأفـاد	زهـير	الـجيس	رئـيس	تحـريـر	االذاعـة	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	أنـه	
"قـــــّرر	فـــــريـــــق	الـــــحصة	تـــــخصيص	فـــــقرة	الـــــرادار	لـــــالطـــــمئنان	عـــــلى	صـــــحة	هـــــميلة	حـــــيث	اتـــــصل	الـــــفريـــــق	بـــــناظـــــر	
املســتشفى	املــذكــور	وطــلبوا	مــنه	اإلذن	بــالــعمل	بــاملــكان	وعــند	تــنّقلهم	طــالــبهم	الــفريــق	شــبه	الــطبّي	بــاالطّـالع	عــلى	

الترخيص	بالعمل	رغم	اإلعالم	املسبق	لناظر	املستشفى	وقد	حاول	الطاقم	منع	الصحفيني	من	العمل".	

وقــد	عــبّر	مجــموعــة	مــن	الــطاقــم	الــطبي	عــن	احــتجاجــهم	عــلى	مــا	اعــتبروه	"تــشويــه	ســمعتهم"	بــتعّلة	مــحاولــة	مــن	
الــفريــق	الــصحفي	لــإلذاعــة	فــي	نــقل	خــالف	جــّد	مــنذ	يــومــني	مــن	تــاريــخ	الــزيــارة	بــني	هــميلة	وأحــد	األعــوان،	وهــومــا	
نــــفاه	الــــفريــــق	حــــيث	أكّـــــدوا	أّن	ســــبب	زيــــارتــــهم	كــــان	بــــدافــــع	إنــــسانــــي	ال	غــــير.	وقــــد	حــــصلت	وحــــدة	الــــرصــــد	عــــلى	

فيديويوثق	االعتداء.		

17	ماي	:	

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

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

املهنية	الداخلية".		

21	ماي	:	

	أوقــفت	مجــموعــة	مــن	عــناصــر	األمــن	إســالم	الــحكيري	املــصّور	الــصحفي	بــموقــع	"عــرب	24	"	واصــطحبته	إلــى	
مــركــز	األمــن	بــشارل	ديــغول	بــالــعاصــمة،	وخــالل	ركــوب	الــسيّارة	األمــنية	ســألــه	أحــد	األمــنيني	عــن	كــيفية	اخــتيار	
املـؤسّـــــسة	لـلمواضـيع	الـصحفية	وحـاول	عـون	آخـر	االعـتداء	عـليه	خـالل	تـواجـده	بـمركـز	األمـن.	وقـد	تـحّصلت	وحـدة	

الرصد	على	تسجيل	صوتي	يوثّق	االعتداء	بكل	تفاصيله.	

وأفــاد	الــحكيري	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	أنّــه	"كــنت	بــصدد	تــصويــر	بــعض	مــقاطــع	الــفيديــولــشارع	
الــحبيب	بــورقــيبة	بــالــعاصــمة	دون	ســيارات	عــندمــا	تــوجّـــــه	نــحوي	عــون	أمــن	بــالــزي	املــدنــي	وطــلب	مــني	تــرخــيص	
الــتصويــر	فــاســتظهرت	بــبطاقــة	صــحفي	مــحترف	وبــترخــيص	الــتصويــر،	وبــعد	الــتثّبت	مــن	الــترخــيص	طــلب	مــني	
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مـرافـقته	إلـى	الـسيارة	حـيث	تـم	نـقلي	إلـى	مـركـز	األمـن	بـشارل	ديـغول.	وفـي	الـطريـق	سـألـني	عـن	طـريـقة	اخـتيار	
املواضيع	فهل	تكون	بتكليف	من	املؤّسسة	أم	بمبادرة	من	الصحفي	وقد	رفضت	اإلجابة".		

وخـــالل	تـــواجـــده	بـــمركـــز	األمـــن	املـــذكـــور،	طـــلب	مـــنه	أمـــني	آخـــر	مـــتواجـــد	بـــاملـــكان	الجـــلوس	بـــالـــقرب	مـــن	عـــدد	مـــن	
املـوقـوفـني،	ولـكن	ملـا	رفـض	ذلـك	وطـلب	االطـالع	عـلى	أسـباب	اقـتياده	إلـى	املـركـز	وإيـقافـه،	عـمد	أحـد	األمـنيني	إلـى	
االعــتداء	عــليه	لــفظيا	ومــحاولــة	االعــتداء	عــليه	بــكرســي	وتهــديــده	بــافــتكاك	هــاتــفه	الــجوال.	وقــد	تــّم	تحــريــر	مــحضر	
	بـعد	تـدخّــل	 ضـّد	الـحكيري	رفـض	اإلمـضاء	عـليه.	وقـد	تـّم	إيـقاف	الـحكيري	ملـدة	سـاعـة	ولـم	يـتّم	إطـالق	سـراحـه	إالّ

النقابة	الوطنية	للصحفيني	التونسيني.		

		

وبـعد	مـختلف	االتّـصاالت	حـضر	رئـيس	مـركـز	االمـن	املـذكـور	بـاملـكان	حـيث	تـوجّــــه	نـحوالـحكيري	واعـتذر	مـنه	وعـما	
أقدم	عليه	أعوان	األمن	خاصة	محاولة	االعتداء	الصادرة	عن	األمني	الذي	يقوم	باألبحاث	باملركز	املذكور.		

25	ماي	:	

	عـمد	مجـموعـة	مـن	األمـنيني	مـرفـوقـني	بـرئـيس	كـتبة	املـحكمة	االبـتدائـية	بـالـقيروان	إلـى	مـضايـقة	نـاجـح	الـزغـدودي	
رئــيس	تحــريــر	املــوقــع	املحــّلي	"تــكروان"	خــالل	قــيامــه	بــروبــورتــاج	أمــام	مــقر	املــحكمة	حــول	عــمليات	اإليــقاف	الــتي	
طــالــت	رجــال	أعــمال	ومهــربــني.	وطــلب	األمــنيون	ومــرافــقهم	مــن	الــصحفي	بــالــتنقل	إلــى	مــكتب	وكــيل	الجــمهوريــة	

للحصول	على	ترخيص	بالتصوير.	

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

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

26	ماي	:	

		طـالـبت	جـمعية	"فـورزا	تـونـس"	فـي	بـيان	أصـدرتـه	بـغلق	مـكتب	الجـزيـرة	وحـجبها	فـي	تـونـس	وحـجب	كـل	املـنابـر	
اإلعـالمـية	الـتي	اعـتبرتـها	تـدعـوإلـى	"الـفتنة	واملـشجعة	عـلى	االرهـاب".	واعـتبرت	املـنظمة	أّن	قـناة	الجـزيـرة	تـواصـل	
حـملتها	املـغرضـة	ضـّد	تـونـس	عـبر	تـألـيب	الـرأي	الـعام	وتـهويـل	املشهـد	فـي	الـجنوب	الـتونـسي	وتـضخيم	األحـداث	

في	والية	تطاوين	وغيرها.		

وبـاتـصالـنا	بـلطفي	الـحاجـي	مـديـر	مـكتب	الجـزيـرة	أكّــد	أنـه	يـرفـض	الـتعليق	وقـال	أّن	الـفريـق	الـعامـل	يـواصـل	عـمله	
بطريقة	طبيعية	ومهنية.	
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وبـالـتوازي	مـع	ذلـك	مـثل	مـنجي	الـخضراوي	الـصحفي	بجـريـدة	"الشـروق"	والـعضوالـسابـق	لـلجنة	إسـناد	بـطاقـة	
صــحفي	مــحترف	أمــام	الــفرقــة	املــركــزيــة	األولــى	للحــرس	الــوطــني	بــالــعويــنة	عــلى	خــلفية	شــكايــة	تــقدمــت	بــها	ضــّده	
ســميرة	الــخياري	الــكشوالــصحفية	الــسابــقة	بجــريــدة	الشــروق،	عــلى	خــلفية	اعــتراضــه	بــصفته	عــضوالــلجنة	عــلى	
إســناد	بــطاقــة	صــحفي	مــحترف	لــها،	بســبب	عــدم	احــترامــها	ألخــالقــيات	املــهنة.	وتــّمت	إحــالــة	الــخضراوي	بــتهمة	

االمتناع	عن	إسناد	بطاقة	صحفي	محترف	للخياري	وشتمها	على	مواقع	التواصل	االجتماعي.		

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

التواصل	االجتماعي”.	

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

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

28	ماي	:	

	مـنع	عـون	مـن	الحـرس	الـوطـني	الـصحفي	جـمال	فـريـعة	املـتعاون	الـخارجـي	مـع	إذاعـة	تـطاويـن	واإلذاعـة	الـوطـنية	
مـن	الـعمل	خـالل	سـعيه	ألخـذ	تـصريـحات	مـن	الـالعـبني	بـعد	انـتهاء	مـباراة	الـدور	نـصف	الـنهائـي	لـكأس	تـونـس	بـني	

اتحاد	بن	قردان	والترجي	الرياضي	التونسي.	

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

	مغادرة	املكان".	 فما	كان	منّي	إالّ

29	ماي	:	

	عــمد	رئــيس	مــصلحة	بــبلديــة	الحــمامــات	إلــى	االعــتداء	لــفظيا	عــلى	مــنتصر	ســاســي	الــصحفي	بـــإذاعــة	"شــمس	
أف	ام"	خـــالل	تـــواجـــده	بـــمقّر	الـــبلديـــة	عـــلى	خـــلفية	نشـــره	لـــخبر	عـــلى	مـــوجـــات	اإلذاعـــة	ســـابـــقا	حـــول	الـــتجاوزات	

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

والغباء".		

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

عليه.		

شهر جوان 2017 4.

2	جوان	:	

	طــالــبت	بــعض	عــناصــر	فــرقــة	األمــن	الــوطــني	الــطواقــم	اإلعــالمــية	املــرافــقة	لــها	بــإطــالّعــها	عــلى	مــحتوى	تــغطيتهم	
الصحفية	لعملية	حجز	كمية	كبيرة	من	السجائر	في	الجهة.		

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

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

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

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

3	جوان	:	

		تـلقت	أسـماء	شـقرون	الـصحفية	بـإذاعـة	الـزيـتونـة	مـكاملـة	هـاتـفية	مـن	كـمال	بـن	يـونـس	املـديـر	الـعام	لـإلذاعـة	طـلب	
فــيها	بــإدراج	مــلّف	الــشهيد	خــليفة	الســلطانــي	فــي	حــصة	يــوم	األحــد	مــن	بــرنــامــجها	وإدراجــه	ضــمن	خــانــة	قــتل	

النفس	بغير	حق.	

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

وفـي	نـفس	الـيوم	تـعرّض	جـالل	الـفرجـانـي	املـصور	الـصحفي	ملـوقـع	"حـقائـق	أون	اليـن"	فـي	3	جـوان	2017	إلـى	
اعــتداء	جســدي	مــن	قــبل	مــواطــن	(صــاحــب	كــشك)	بــعد	أن	قــام	بــتصويــر	الــجهة	األمــامــية	لــلكشك	الــذي	تــعرّض	

لحجز	كميات	من	البضائع	من	جانب	فريق	للشرطة	البلدية.	

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

	بعد	تدّخل	بعض	املواطنني".		 أتمّكن	من	استرجاعها	إالّ

5	جوان	:	

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

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

مسبق	من	قبل	الديوان	الوطني	للسياحة".	

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

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

وفـــي	نـــفس	الـــيوم	رفـــض	محـــمد	الـــكعبي	املـــديـــر	الـــجهوي	للشـــركـــة	الـــوطـــنية	الســـتغالل	وتـــوزيـــع	املـــياه	بـــالـــقيروان	
التصريح	لنادرة	بن	رجب	الصحفية	باإلذاعة	الوطنية	حول	االشكاليات	املرتبطة	بتوزيع	املياه.		

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

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

تصريح	من	املسؤول	الجهوي.		

وتــعرضــت	يــثرب	بــشيري		فــي	نــفس	الــتاريــخ	لــلمنع	مــن	قــبل	أعــوان	األمــن	مــن	دخــول	مــقر	واليــة	تــطاويــن	لــتغطية	
تــنصيب	الــوالــي	الجــديــد	وزيــارة	وزيــر	الــتشغيل	والــتكويــن	املــهني	بــالــجهة	لــعدم	ورود	اســمها	بــقائــمة	الــصحفيني	

املسّلمة	من	كتابة	الوالية.	

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

الصحفية	وترخيص	العمل	من	مؤسستي	اإلعالمية".	

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

7	جوان	:	

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

الصحفي	بنفس	املؤسسة.	

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

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

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

	عــمد	مــراقــب	بمحــطة	الــحافــالت	بــاب	الــخضراء	مــن	واليــة	تــونــس	إلــى	االعــتداء	عــلى	طــاقــم	مجــلة	"قــبل	األولــى"	
خــالل	عــملهم	عــلى	تــقريــر	مــصور	حــول	الــنقل	فــي	تــونــس.	وقــد	تــعّمد	الــعون	دفــع	الــصحفي	ومــحاولــة	افــتكاك	آلــة	

تصوير	املؤّسسة	االعالمية	قبل	االطالّع	على	التكليف	بمهمة	أومحاولة	التنسيق	معهم.	

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

أحمد	التليلي	وحاول	افتكاك	الكاميرا	مني	وطالبنا	بترخيص	التصوير".	

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

موقف	تجاه	املراقب	وطالبنا	بترخيص	التصوير".		

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

11	جوان	:	

	مــنع	أحــد	الــعامــلني	بــمركــز	تجــميع	الحــليب	بــالــقيروان	الــصحفيني	مــن	تــغطية	عــمل	فــريــق	حــفظ	الــصحة	الــتابــع	
لــإلدارة	الــجهويــة	لــلصحة	بــالــقيروان	وعــمد	إلــى	مــحاولــة	تــهشيم	آلــة	تــصويــر	الــصحفيني	مــما	اضــطرّهــم	لــلمغادرة	

دون	إنهاء	عملهم.	

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

وقد	تحّصلت	وحدة	الرصد	على	لقطات	مصورة	من	االعتداء.	

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

للصحفيني.	

12	جوان	:	

	تـراجـع	نـور	الـديـن	بـن	تـيشة	املسـتشار	األول	لـرئـيس	الجـمهوريـة	عـن	اإلدالء	بـحوار	لـلصحفية	جـهاد	الـكلبوسـي	
رغـــــم	تـــــنّقلها	لـــــلقائـــــه	دون	إعـــــالم	مســـــبق	لـــــها	بـــــذلـــــك،	بـــــتعّلة	صـــــدور	تـــــعليمات	مـــــن	ديـــــوان	الـــــرئـــــيس	بـــــعدم	اإلدالء	
بـــتصريـــحات.	كـــما	حـــاول	بـــن	تـــيشة	تـــوجـــيه	الـــصحفية	فـــي	اتّـــجاه	إجـــراء	حـــوارات	مـــع	مـــسؤولـــني	فـــي	حـــزب	نـــداء	

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

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

وبـــنفس	الـــتاريـــخ		قـــامـــت	إدارة	"فيســـبوك"	بـــحجب	النشـــر	عـــلى	الـــصفحة	الـــرســـمية	لـــلموقـــع	عـــلى	خـــلفية	حـــمالت	
تبليغ	واسعة	إثر	نشر		مقال	تحت	عنوان	"ابن	عضوبالنهضة	متورّط	في	اغتيال	بلعيد	حّر	طليق".	

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

أسبوع.		

14	جوان	:	

	اعــــتدى	أحــــد	النشــــطاء	الــــسياســــيني	عــــلى	الــــصحفي	ابــــراهــــيم	الســــليمي	خــــالل	تــــغطيته	ملــــنتدى	حــــول	الــــتطرّف	
واإلرهاب	أشرف	عليه	وزير	الشؤون	الدينية	أحمد	عظوم	في	والية	سيدي	بوزيد.	

ـــرُْت	وزيـــر	 وقـــال	الســـليمي	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية:	"بـــعد	فـــتح	بـــاب	الـــنقاش	إثـــر	املـــداخـــالت،	ذَكّـَ
الـــشؤون	الـــديـــنية	أحـــمد	عـــظوم	بـــالـــحوار	الـــذي	أجـــريـــته	مـــعه	فـــي	راديـــوالـــكرامـــة	وطـــرحـــي	آنـــذاك	قـــضية	املـــساجـــد	
السـتة	الـخارجـة	عـن	سـيطرة	الـوزارة	بـالـجهة	وضـرورة	مـراقـبة	الخـطاب	الـديـني	املـتطرف،	وكـيف	أّن	الـوضـع	مـازال	
	نــــاعــــتا	إيــــاي	بـ"إعــــالم	الــــعار	وأزالم	الــــنظام	 	أّن	أحــــد	الــــحاضــــريــــن	تهجّـــــــم	عــــليّ عــــلى	حــــالــــه.	لــــكن	مــــا	راعــــني	إالّ

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

وفـي	تـونـس	تـعرّض	الـصحفي	خـميس	بـن	بـريـك	مـراسـل	الجـزيـرة	نـت	فـي	تـونـس	ورئـيس	تحـريـر	مـوقـع	"مـراسـلون"	
األملـانـي	مـن	الـسفر	إلـى	أملـانـيا	لـحضور	نـدوة	دولـية	حـول	"املـخاطـر	املحـدقـة	بحـريـة	الـصحافـة	فـي	تـونـس	وشـمال	

إفريقيا".		

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

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

اإليقاف	التحفّظي.		

وتـّم	يـوم	الخـميس	15	جـوان	2017	إبـقاء	خـميس		بـن	بـريـك	ملـدة	5	سـاعـات	فـي	مـقّر	اإليـقاف	بـاملـحكمة	االبـتدائـية	
بتونس	قصد	عرضه	على	وكيل	الجمهورية	الستعادة	جواز	سفره.	
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وقـال	بـن	بـريـك	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني:	"تـم	الـتعامـل	مـعي	
بـطريـقة	فـّضة	مـن	قـبل	أعـوان	أمـن	املـطار	الـذيـن	مـنعونـي	مـن	الـسفر	رغـم	صـدور	حـكم	بـعدم	سـماع	الـدعـوى	فـي	
13	أفــريــل	2017		بــعد	االعــتراض	الــذي	تــقّدمــنا	بــه	عــلى	الــحكم	الــغيابــي،	وتــّم	افــتكاك	جــواز	ســفري	بــإيــعاز	مــن	

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

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

إطالق	سراحه.	

20	جوان	:	

	سـفيان	بـن	فـرحـات	الـصحفي	بجـريـدة	"البـراس"	تهـديـدا	بـالـقتل	مـن	قـبل	أحـد	املـواطـنني	مـن	خـالل	شـبكة	 	تـلقىّ
التواصل	االجتماعي	"فيسبوك"	برسالة	على	الخاص.		

وقـال	بـن	فـرحـات	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني:	"وصـلتني	رسـالـة	
خــاصــة	عــلى	صــفحتي	بشــبكة	الــتواصــل	االجــتماعــي	"الفيســبوك"	مــن	قــبل	شــخص	يــدعــى	أحــمد	ورغــمي	مــقيم	
بـباريـس	تـضمنّت	تهـديـدا	لـي	بـالـقتل،	حـيث	جـاء	فـيها:	"كـم	أتـمنى	لـك	الشـر	أوالـقتل	أنـت	وبـعض	أنـجاس	االعـالم	
الـــفاجـــر	يـــا	فـــجار".	وملـــا	نشـــرت	مـــحتوى	هـــذه	الـــرســـالـــة	الـــخاصـــة	عـــلى	صـــفحتي،	اتـــصل	بـــي	بـــعض	األصـــدقـــاء	
املــقيمني	بــفرنــسا	وأفــادونــي	أن	املــعني	بــاألمــر	مــن	املــنتمني	لحــركــة	الــنهضة	الــذيــن	هــاجــروا	إلــى	الــخارج،	وأنــه	
مـراقـب	مـن	قـبل	الشـرطـة	الـفرنـسية.	لـقد	وثـّقت	الـرسـالـة	وسـأقـوم	بـمعايـنتها	قـانـونـيا،	وسـأقـاضـي	هـذا	الـشخص".	

وقد	انطلق	سفيان	بن	فرحات	في	إجراءات	التتّبع	للمعتدي.		

21	جوان	:	

	حــجب	الــناطــق	الــرســمي	بــاســم	الــقطب	الــقضائــي	واملــالــي	ســفيان	الســليطي	املــعلومــة	عــن	شــذى	الــحاج	مــبارك	
خــالل	طــلبها	ملــعلومــات	حــول	إصــدار	بــطاقــة	إيــداع	فــي	حــّق	مــديــر	أمــن	الــوحــدات	فــي	اإلدارة	الــعامــة	لــلسجون	

واإلصالح،	وأدلى	بها	لوسيلة	إعالم	أخرى	حول	املوضوع	في	وقت	الحق.	

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

قبله".	

وقـد	مـّدتـنا	الـصحفية	بـصورة	عـن	مـواعـيد	الـتواصـل	مـع	الـناطـق	الـرسـمي	لـلقطب	الـقضائـي	املـالـي	ومـدة	املـكاملـة	
كما	تحّصلنا	على	نسخة	من	الخبر	املنشور	على	موقع	إحدى	اإلذاعات	الخاصة	إثر	ذلك.		
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وقــد	حــاولــت	وحــدة	الــرصــد	االتــصال	بــالــناطــق	الــرســمي	بــاســم	الــقطب	الــقضائــي	واملــالــي	ألخــذ	تــوضــيح	حــول	
الحادث،	غير	أنه	لم	يتسنّى	لها	ذلك.	

وفـي	نـفس	الـيوم	قـطع	الـنادي	الـريـاضـي	الـصفاقـسي	عـالقـة	الشـراكـة	مـع	اإلذاعـة	الـجهويـة	الـخاصـة	"الـديـوان"	
على	خلفية	خبر	نشر	يومها	حولة	انتداب	مدرب	جديد	للفريق.		

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

مقابالته	القادمة".		

22	جوان	:	

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

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

يخطّط	لقتلي".	وتسعى	املاجري	إلى	متابعة	املعتدي	قانونيا.		

وفــي	نــفس	الــتاريــخ	تــعرّض	طــاقــم	قــناة	الــزيــتونــة	لــلمنع	مــن	الــعمل	أمــام	مــقّر	هــيئة	الــحقيقة	والــكرامــة	مــن	جــانــب	
أمـــــنيني	مـــــكّلفني	بـــــالحـــــراســـــة	خـــــالل	تـــــغطيتهم	لـــــوقـــــفة	احـــــتجاجـــــية	،	وقـــــد	طـــــالـــــب	األمـــــنيون	الـــــصحفي	بـــــترخـــــيص	

بالتصوير.		

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

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

مـــن	جـــانـــب	آخـــر	وعـــندمـــا	حـــاول	الـــطاقـــم	الـــصحفي	الـــدخـــول	إلـــى	مـــقّر	الـــهيئة	لـــلحصول	عـــلى	تـــصريـــح	مـــن	أحـــد	
املــسؤولــني	بــالــهيئة	حــول	الــوقــفة	االحــتجاجــية،	تــعّمد	نــفس	االعــوان	مــنعهم	مــن	الــدخــول	وأعــلموهــم	أّن	ال	أحــد	مــن	
املـــوظّــفني	يســـتطيع	اإلدالء	بـــتصريـــح	صـــحفي،	كـــما	عـــمد	أحـــدهـــم	الـــى	دفـــع	الـــطرابـــلسي	إلبـــعاده	مـــن	أمـــام	مـــقرّ	

الهيئة.			
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25	جوان	:	

	عـمد	أحـد	الـنقابـيني	األمـنيني	إلـى	مـنع	الـصحفيني	فـي	واليـة	سـيدي	بـوزيـد	مـن	الـحصول	عـلى	تـصريـح	مـن	وزيـر	
الـــداخـــلية	بـــعد	جـــنازة	املـــالزم	مجـــدي	حـــجالوي	الـــذي	تـــوفـــي	مـــتأثّـــرا	بحـــروقـــه	بـــعد	حـــادثـــة	حـــرق	ســـيارة	أمـــن	فـــي	

أحداث	بئر	الحفي		على	خلفية	ما	اعتبره	النقابيون	تقصير	وسائل	االعالم	في	تغطية	األحداث.	

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

بتوثيقها".	

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

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

27	جوان	:	

	مـــنعت	إدارة	"فيســـبوك"	النشـــر	عـــلى	الـــصفحة	الـــرســـمية	ملـــوقـــع	"أنـــباء	تـــونـــس	كـــابـــيتالـــيس"	بـــدايـــة	مـــن	الـــساعـــة	
الـــعاشـــرة	صـــباحـــا	وذلـــك	إثـــر	إبـــالغ	عـــدد	مـــن	مســـتعملي	األنـــترنـــات	عـــلى	مـــحتوى	الـــصفحة	الـــتي	اعـــتبرهـــا	هـــؤالء	

"منافية	لقواعد	النشر"	على	الصفحات.	

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

إدارة	"فيسبوك".	

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

وفـــي	نـــفس	الـــيوم	تـــلقت	الـــصحفة	الـــرســـمية	لـ"آخـــر	خـــبر	أواليـــن"	فـــي	تـــمام	الـــحاديـــة	عشـــر	لـــيال	رســـالـــة	مـــن	ادارة	
"فيسبوك"	تعلمها	فيها	بتوقف	النشر	على	الصفحة	لغاية	5	جويلية	الجاري.		

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

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

28	جــوان	:		طــلب	والــي	جــندوبــة	مــن	الــصحفيني	مــغادرة	قــاعــة	االجــتماع	الــذي	ضــمه	بمجــموعــة	مــن	الــفالحــيني	
بمقر	الوالية	وتم	منع	مصور	التلفزة	الوطنية	من	الدخول	إلى	القاعة.	
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وأفـاد	رشـيد	قـروي	مـراسـل	شـمس	أف	أم	أنـه	"خـالل	تـواجـدنـا	فـي	قـاعـة	الجـلسة	الـتي	نـظمتها	الـواليـة	مـع	فـالحـي	
املـنطقة	حـول	اسـتغالل	املـياه	بـاملـنطقة	طـلب	مـنا	الـوالـي	مـغادرة	الـقاعـة	رغـم	أن	الجـلسة	ليسـت	مـغلقة	مـؤكـدا	أنـه	

يفضل	عدم	حضور	اإلعالميني	فإضطررنا	إلى	االنسحاب".		

30	جوان	:	

	تـــم	مـــنع	محـــمد	كـــريـــت	الـــصحفي	بـــوكـــالـــة	األنـــباء	األمـــريـــكية	مـــن	دخـــول	مـــلعب	صـــفاقـــس	لـــتغطية	مـــقابـــلة	أهـــلي	
طرابلس	مع	اتحاد	العاصمة	الجزائرية.	وتّمت	مضايقة	الصحفيني	من	قبل	لجنة	التنظيم.	

وأفـــاد	كـــريـــت	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية	أنـــه	"	رفـــض	املـــكلف	بـــاإلعـــالم	فـــي	الـــفريـــق	الـــليبي	صـــالح	
عـبدولـقائـي	رغـم	الـتنسيق	املسـبق	مـعه،	كـما	رفـض	الـتونـسي	املـسؤول	عـلى	الـتنسيق	الـقبول	بـبطاقـات	اعـتمادنـا	
كـــصحافـــة	أجـــنبية	وتـــركـــنا	نـــنتظر	ألكـــثر	مـــن	نـــصف	ســـاعـــة"	مـــضيفا	"	فـــي	األثـــناء	تـــعرّضـــت	لـــلمضايـــقة	مـــن	قـــبل	

األمنيني	ليتّم	أخيرا	إخراجي	من	امللعب".	

وفـي	نـفس	الـتاريـخ	تـم	مـنع	حـاتـم	قـزبـار	مـن	صـعود	الـحافـلة	املـخّصصة	لـنقل	الـصحفيني	مـن	جـنوب	افـريـقيا	إلـى	
ســـوازيـــالنـــد	لـــتغطية	مـــباراة	لـــلنادي	الـــريـــاضـــي	الـــصفاقـــسي	فـــي	إطـــار	مـــسابـــقة	كـــأس	االتـــحاد	اإلفـــريـــقي	لـــكرة	
الـــقدم	مـــن	قـــبل	أحـــد	مـــمثّلي	وكـــالـــة	األســـفار.	وبـــقي	الـــصحفي	وحـــيدا	فـــي	"جـــوهـــانـــزبـــورغ"		لـــوال	الـــتدخّـــــل	مـــن	

السفارة	التونسية	لتسهيل	تنقله	للقيام	بعمله	الصحفي.	

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

لديه	تعليمات	من	رئيس	الجمعية	منصف	خمامخ	بمنعي".		

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

املقابلة	الرياضية.	

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

أي	رّد.	
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شهر جويلية 2017 5.

3	جويلية	:	

		تــم	طــرد	مــنية	حــرزي	الــصحفية	بــإذاعــة	كــاب	أف	أم	عــلى	خــلفية	قــرائــتها	فــي	إحــدى	النشــرات	اإلذاعــية	لــبيان	
اإلضراب	الذي	يخوضه	زمالءها	في	املؤسسة.	

وأفـادت	حـرزي	لـوحـدة	الـرصـد	أنـه	"تـم	طـردي	فـي	3	جـويـلية	إثـر	قـراءتـي	لـبرقـية	اإلضـراب	الـذي	يـخوضـه	زمـالئـي	
فـــي	املـــؤســـسة	فـــي	نشـــرة	أخـــبار	الـــسادســـة	والـــنصف	مـــساء	وعـــدم	مـــنحي	ملســـتحقاتـــي	املـــالـــية	وتـــم	مـــنعي	مـــن	
الـدخـول	لـلمؤسـسة	فـي	الـيوم	املـوالـي".	مـضيفة	أنـه	"عـمل	رئـيس	التحـريـر	الـذي	وقـع	تـعيينه	يـومـها	عـلى	الـضغط	
عــــليّا	مــــن	أجــــل	عــــدم	قــــراءة	الــــبرقــــية	وقــــام	بــــالــــتثّبت	مــــن	مــــحتوى	األوراق	الــــتي	أحــــملها	خــــالل	نشــــرة	الــــخامــــسة	

والنصف	لضمان	عدم	قراءتي	لبرقية	اإلضراب".		

كـما	تـم	فـي	نـفس	الـيوم	مـنع	الـصحفية	أسـماء	املـدب	مـن	الـدخـول	إلـى	املـؤسّـــــسة	اإلعـالمـية	ووقـع	تهـديـدهـا	مـن	قـبل	
املمثّلة	القانونية	لإلذاعة	من	قراءة	نّص	برقية	اإلضراب	في	نشرة	أخبار	الواحدة	والنصف	بعد	الزوال.	

وأفــادت	أســماء	املــدب	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	أنــه	"تــعرّضــت	لــلرقــابــة	واملــضايــقة	مــن	قــبل	إدارة	
املـــؤسّـــــــسة		حـــيث	عـــمد	بـــعض	املـــوظّـــفني	بـــاإلدارة	إلـــى	الـــتثّبت	مـــن	األوراق	الـــتي	كـــانـــت	بـــحوزتـــي	عـــندمـــا	حـــاولـــت	
االلـتحاق	بـمقّر	الـعمل		وقـد	تـلقيت	تحـذيـرا	مـن	املـمثّلة	الـقانـونـية	مـن	نـتائـج	قـراءة	بـيان	اإلضـراب	وطـلبت	مـني	إثـر	

ذلك	الخروج	من	مقّر	العمل	ليتّم	منعي	من	الدخول	في	اليوم	املوالي".		

9	جويلية	:	

	عـمد	أحـد	األمـنيني	املـسؤولـني	عـلى	تـأمـني	مـقابـلة	الـترجـي	الـريـاضـي	الـتونـسي	وسـانـت	جـورج	فـي	إطـار	دوري	
أبطال	إفريقيا	بملعب	رادس	إلى	التضييق	على	املصور	جالل	الفرجاني	وفسخ	محتوى	آلة	تصويره.	

وأفـاد	الـفرجـانـي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	أنـه	"كـنت	أصـّور	
عـناصـر	األمـن	بـصدد	تـفتيش	حـقائـب	الـوافـديـن	ملـشاهـدة	املـقابـلة	حـني	تـوجّــــه	نـحوي	أحـد	الـقيادات	األمـنية	املـكّلفة	
بحــمايــة	املــقابــلة	وطــالــبني	بتســليمه	آلــة	الــتصويــر	لــإلطــاّلع	عــلى	مــحتواهــا"	مــضيفا	"ســلمته	الــكامــيرا	ولــكنّه	عــمد	
إلــى	فــسخ	الــصور	املــوجــودة	فــيها	رغــم	أنّــي	قــمت	بــالــتقاط	صــور	لظهــر	الــقوات	األمــنية	وهــي	تــقوم	بــالــتفتيش	وال	

تكشف	هويتهم".	

وقـــد	أكـــد	الـــفرجـــانـــي	أّن	قـــوات	األمـــن	قـــامـــت	بـــالـــتضييق	عـــلى	الـــصحفيني	املـــوجـــوديـــن	عـــبر	تـــأخـــير	دخـــولـــهم	إلـــى	
امللعب.		
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21	جويلية	:		

	عــمد	أحــد	اإلطــارات	األمــنية	بــاملنســتير	إلــى	تحــديــد	مــجال	عــمل	الــصحفيني	خــالل	تــغطيتهم	لــحفل	زيــاد	غــرســة	
ضمن	فعاليات	مهرجان	املنستير	الدولي.	وقام	بمنع	املصّورين	الصحفيني	من	التصوير	من	جانب	الركح.	

وأفـاد	صـالـح	الـسويـسي	الـصحفي	بجـريـدة	الـصحافـة	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	
لـلصحفيني	الـتونـسيني	أنّـه	"خـالل	تـغطيتي	لـلحفل	قـام	إطـار	أمـني	بـمنع	الـصحفيني	مـن	الـتقاط	صـور	مـن	جـانـب	
الــركــح	فــي	مــخالــفة	لــلتقالــيد	الــجاري	بــها	الــعمل	بــتمكني	املــصوريــن	والــصحفيني	عــمومــا	مــن	دقــائــق	تــصويــر	فــي	
بـدايـة	الـعروض"	مـضيفا	"نـدرك	أّن	لـألمـنيني	دور	فـي	الـسير	الـجيّد	للمهـرجـانـات	وبـاقـي	الـتظاهـرات	عـلى	تـنّوعـها	

ولكّن	ليس	إلى	درجة	التدّخل	في	عملنا	أوتحديد	زوايا	التصوير	طاملا	أنّه	ال	ضير	أوخطر	في	األمر".		

وقــامــت	هــيئة	املهــرجــان	والــصحفيون	املــتضررون	بــرفــع	عــريــضة	إلــى	إدارة	املهــرجــان	عــبّروا	فــيها	عــن	اســتيائــهم	
مــن	الــتضييقات	األمــنية	الــتي	يــتعرّضــون	لــها	وأصــدرت	هــيئة	مهــرجــان	املنســتير	بــالغــا	يــوم	الســبت	22	جــويــلية	
2017	أشـــــارت	فـــــيه	إلـــــى	عـــــقد	جـــــلسة	عـــــمل	بـــــمقر	واليـــــة	املنســـــتير	أشـــــرف	عـــــليها	املـــــعتمد	األول	طـــــارق	الـــــبكوش	
وحــضرهــا	مــعتمد	مــديــنة	املنســتير	ورئــيس	الــنيابــة	الــخصوصــية	لــلبلديــة	نــبيل	حــميدة	ومــديــر	مهــرجــان	املنســتير	
الـدولـي	يـافـت	بـن	حـميدة	ومـديـر	إقـليم	األمـن	الـوطـني	الـعميد	رضـا	الـرزقـي	والـرائـد	ولـيد	الـعجيمي،	وتـم	االتـفاق	

على	تسهيل	مهام	اإلعالميني	واملصّورين	الصحفيني	بالتنسيق	مع	الطرف	األمني.	

وفــي	الــقصريــن	عــمد	وكــيل	الجــمهوريــة	بــالــقصريــن	إلــى	مــنع	بــرهــان	الــيحياوي	مــن	الــعمل	خــالل	تــغطيته	لــلكشف	
عن	قبور	مجموعة	من	األطفال	قامت	أمهم	بقتلهم	ودفنهم	باملنطقة.	

وأفـاد	بـرهـان	الـيحياوي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني:	"تـنّقلت	
إلـى	مـقبرة	الـقصريـن	لـتغطية	مـعايـنة	جـريـمة	وقـع	ارتـكابـها.	وقـمت	بـالـتقاط	صـور	فـي	إطـار	عـملي،	دون	أن	أقـلق	
راحـة	أحـد.	لـكن	عـون	أمـن	مـن	الشـرطـة	الـفنية	سـألـني	عـن	سـبب	وجـودي	ومـا	الـذي	أعـمل	عـلى	تـصوريـه"	مـضيفا	
إثـر	تـدخّـــل	الـعون	مـنعني	وكـيل	الجـمهوريـة	بـاملـحكمة	االبـتدائـية	بـالـقصريـن	مـن	مـواصـلة	الـتصويـر	وقـام	قـاضـي	
الـتحقيق	بـفسخ	املـادة	املـصورة	بـدعـوى	أنـي	خـرقـت	سـريـة	الـبحث	وقـام	عـون	أمـن	مـن	الشـرطـة	الـفنية	بـتصويـري	

بعد	أن	طالبني	بنزع	القبعة	في	إطار	الهرسلة".	

أمــا	فــي	مــدنــني	فــقد	تــلّقت	نــعيمة	خــليصة	الــصحفية	بــموقــع	"الجــمهوريــة"	مــكاملــة	هــاتــفية	مــن	عــون	عــمومــي	يــعمل	
بـواليـة	مـدنـني	عـمد	مـن	خـاللـها	إلـى	سـبّها	وشـتمها	عـلى	خـلفية	خـبر	صـحفي	نشـر	يـوم	20	جـويـلية	2017	بـموقـع	

الجمهورية	تحت	عنوان	"انتحار	عون	شرطة	بيئية".		

وأفـادت	نـعمية	خـليصة	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	أن	"مـوظـف	
بـالـبلديـة	وجّــــها	لـي	كـالم	يـمّس	مـن	كـرامـتي	اإلنـسانـية	وتـعّمد	سـبّي	وشـتمي	وقـام	بـاالتّـصال	بـاملـؤسـسة	لـلضغط	

عليا	كما	اتّهمني	بنشر	خبر	غير	صحيح	حول	انتحار	عون	شرطة	بيئية	تأّكدت	صحته	فيما	بعد".		
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كــما	أوضــحت	خــليصة	أنــها	اتــصلت	هــاتــفيا	بــرئــيس	الــنيابــة	الــخصوصــية	وأعــملته	بــما	تــعرّضــت	لــه	فــطلب	مــنها	
تحـريـر	نـّص	عـريـضة	حـول	تـفاصـيل	حـادثـة	مـن	أجـل	تـوجـيه	اسـتجواب	لـلعون	املـذكـور،	لـكنها	رفـضت	هـذا	اإلجـراء	

ألنّها	ستتقدم	بقضية	ضّد	املعني	باألمر.		

لـإلشـارة	تـقدمـت	خـليصة	بـشكايـة	ضـد	الـعون	املـذكـور	يـوم	24	جـويـلية	2017	إلـى	وكـيل	الجـمهوريـة	قـامـت	وحـدة	
الرصد	بصياغتها	على	أن	يتّم	تحديد	موعد	لسماعها.		

22	جـويـلية		:		تـلّقت	ألـفة	الـتونـسي	مـديـرة	إذاعـة	"كـاب	أف	أم"	مـكاملـة	هـاتـفية	مـن	بـرهـان	بـسيس	املـكلف	بـاملـلف	
الـسياسـي	بحـزب	نـداء	تـونـس	عـبّر	مـن	خـاللـها	عـن	عـدم	رضـاء	قـيادة	نـداء	تـونـس	عـلى	الخـّط	التحـريـري	لـلمؤسّـــــسة	

وقد	تم	توجيه	تقرير	لرئاسة	الجمهورية	في	الغرض. 
وأفـادت	ألـفة	الـتونـسي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	لـلنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	"	عـبّر	بـرهـان	
بــيسيس	عــن	عــدم	رضــى	قــيادات	نــداء	تــونــس	عــن	تــواجــد	لــزهــر	الــعكرمــي	فــي	الــبرنــامــج	الــصباحــي	وتــم	تــوجــيه	
تـقريـر	لـرئـيس	الجـمهوري	التّـخاذ	اإلجـراءات	الـضروريـة	فـي	حـّقي	وحـّق	املـؤسـسة"	مـضيفة	أّن	"املـكاملـة	تـطرّقـت	
إلــى	الــصراع	الــخفي	بــني	رئــيس	الجــمهوريــة	ورئــيس	الــحكومــة	وســعي	هــذا	األخــير	لــلتدخّـــل	لــدى	الــبنوك	لــتسويــة	

الوضعية	املالية	لإلذاعة	واستغالل	تواجد	لزهر	العكرمي	في	الحرب	على	رئاسة	الجمهورية".	 
مـن	جـهة	ثـانـية	أكّــد	بـرهـان	بـسيس	أنـه	قـام	بـلفت	نـظر	لـإلذاعـة	الـتي	رفـضت	فـي	مـرّات	سـابـقة	مـنح	حـّق	الـرّد	حـول	
مـواقـف	سـبق	أن	أدلـى	بـها	لـزهـر	الـعكرمـي	فـي	حـّصة	إذاعـية	كـانـت	مـوجّــــهة	وغـير	صـحيحة،	مـعتبرا	أّن	االتّـصال	

كان	وديّا	طالب	فيه	صاحبة	املؤسسة	باالبتعاد	عن	االصطفاف	الحزبي".	 
كــما	قــال	بــسيس	أّن	صــاحــبة	املــؤســسة	،حســب	تــقديــره،	تــلّقت	وعــودا	بــدعــم	مــالــي	ســياســي	للخــروج	مــن	األزمــة	

الحالية	وأّن	اتّهاماتها	له	تأتي	كمحاولة	لتوجيه	األنظار	حول	الوضع	االجتماعي	املحتقن	في	املؤّسسة." 
مــــن	جــــانــــبها	نــــفت	مســــتشارة	رئــــيس	الجــــمهوريــــة	ســــعيدة	قــــراش	فــــي	تــــصريــــح	لــــوحــــدة	الــــرصــــد	تــــلّقي	رئــــاســــة	
الجـــمهوريـــة	أي	تـــقريـــر	مـــن	بـــسيس	حـــول	املـــوضـــوع،رافـــضة	بـــشكل	تـــامـــا	عـــملية	إقـــحام	مـــؤسّــــــــسة	الـــرئـــاســـة	فـــي	

	في	ذهن	صاحبها"  صرعات	ال	توجد	إالّ

24	جويلية	:		

	عـــمد	الـــقيادي	بحـــزب	نـــداء	تـــونـــس	فـــريـــد	الـــباجـــي	والـــذي	يـــقّدم	نـــفسه	عـــلى	أنّـــه	شـــيخ	ورجـــل	الـــديـــن	خـــالل	حـــوار	
صـحفي	نشـر	فـي	مـوقـع	"وطـن"	االلـكترونـي	بـتاريـخ	يـوم	االثـنني	24	جـويـلية	2017،	إلـى	اتّـهام		اإلعـالمـي	هـيثم	
املــكي	واعــتبره	"مســلما	مفســدا	فــي	األرض	يــمارس	الحــرابــة".	وقــد	تــضّمن	خــطاب	الــباجــي	مــنحى	تحــريــضي	

يمكن	أن	يكون	منطلقا	الستهداف	املكي	على	خلفية	مواقفه	كمعّلق	في	إذاعة	"موزاييك	أف	أم".	

وأفـاد	هـيثم	املـكي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	أنـه	"كـان	فـريـد	
الـباجـي	قـد	كـفرنـي	سـابـقا	وقـدم	اعـتذاره	ولـكنه	عـاد	لـينعتني	بـاملفسـد	فـي	األرض	فـي	إطـار	تحـريـضه	ضـّدي،	مـا	

يضع	حياتي	في	خطر".		

�78 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني



مارس 2017 - أوت 2017 حالة حرية اإلعالم في تونس

وكـان	الـباجـي	قـد	أجـاب	عـلى	سـؤال	وجّــــهه	لـه	صـحفي	مـوقـع	الـوطـن	حـول	مـوضـوع	هـيثم	املـكي	أن	"	الـذيـن	نـزلـت	
فـيهم	آيـة	الحـرابـة	هـم	مسـلمون،	هـكذا	قـال	مـالـك،	أصـال	الـكافـر	لـوقـتّل	املسـلمني	وقـطّعهم	ثـّم	جـاء	تـائـبا	نـقبل	مـنه،	
أمّــــا	آيـــة	الحـــرابـــة	فـــفي	املســـلم	الـــذي	يســـرق	ويـــقتل	ويـــغتصب	الـــنساء	ويـــبقر	الـــبطون	ويـــدمّــــر	ويـــذبـــح،	وكـــّل	هـــذه	

األفعال	ليست	أفعاال	كفريّة".		

وقــد	قــال	الــباجــي	"أن	آيــة	الحــرابــة	كــما	قــلنا	تــطبق	عــلى	املســلمني	الــذيــن	يفســدون	فــي	األرض	واملــكي	هــومســلم	
أعتبره	فاسدا	في	األرض".		

28	جويلية	:		

عــمد	أمــن	مــطار	طــرابــلس	إلــى	احــتجاز	الــصحفية	كــريــمة	مــيدانــي	الــصحفية	بــقناة	"مــيدي	1	تــي	فــي"	نــصف	
ســاعــة	فــي	املــطار	إثــر	عــودتــها	مــن	عــطلتها	الــسنويــة	ملــباشــرة	عــملها	فــي	لــيبيا.	وطــالــب	األمــنيون	مــيدانــي	بــمّدهــم	
بـــوثـــيقة	مـــن	إدارة	اإلعـــالم	الـــخارجـــي	تـــسمح	لـــها	بـــالـــدخـــول	رغـــم	أنّـــها	مـــراســـلة	مـــعتمدة	لـــلقناة	األجـــنبية	ألواخـــر	

سنة2017.	

وأفـــادت	مـــيدانـــي	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية	بـــالـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	الـــتونـــسيني	أنـــه	"	عـــند	
وصـولـي	تـّم	مـنعي	مـن	قـبل	عـناصـر	األمـن	مـن	الـدخـول	مـتعلّلني	بـغياب	تـصريـح	مـن	إدارة	اإلعـالم	الـخارجـي	رغـم	
أنّـي	صـحفية	مـعتمدة	فـي	لـيبيا"	مـضيفة	"حـاولـت	االتّـصال	بـمديـر	اإلعـالم	الـخارجـي	خـالـد	فـرحـات	لـكنّه	لـم	يـجب	

على	املكاملة".	

مــن	جــانــبه	أكّــــد	خــالــد	فــرحــات	مــديــر	اإلعــالم	الــخارجــي	الــليبي	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	أنّــه	"لــم	
تـــعلمنا	الـــصحفية	بـــأنّـــها	فـــي	إجـــازة	وال	بـــتاريـــخ	عـــودتـــها	مـــن	الـــعطلة	الـــسنويـــة"	مـــشيرا	خـــالل	حـــديـــثه	مـــعنا	إلـــى	
املواقف	الناقدة	التي	تّتخذها	الصحفية	مع	كافة	األطراف	بليبيا	ومتعّلال	بضرورة	ضمان	سالمة	الصحفية.	

وبـالـتواصـل	مـع	املـركـز	الـليبي	لحـريّـة	اإلعـالم	أكّــد	أنّـه	ال	سـند	قـانـونـي	ملـطلب	فـرحـات	وأنّـه	ال	مـبّرر	لـذلـك	خـاصـة	أنّ	
الصحفية	ال	تعمل	بمؤسسة	إعالمية	ليبية.	

شهر أوت 2017 6.

3	أوت	:		

	تــم	مــنع	فــريــق	الــتلفزة	الــوطــنية	األولــى	مــن	تــصويــر	واجــهة	مــقر	الــصندوق	الــوطــني	لــلضمان	االجــتماعــي	.	كــما	
عـــمد	عـــون	االســـتقبال	إلـــى	اســـتعمال	الـــعنف	لـــسحب	مـــصور	الـــقناة	مـــنجي	املـــازنـــي	إلـــى	داخـــل	مـــقر	الـــصندوق	

للحديث	معه	في	محاولة	لثنيه	عن	التصوير.		

وقـد	تـعاونـت	إدارة	الـصندوق	الـوطـني	لـلضمان	االجـتماعـي	مـع	وحـدة	الـرصـد	بـتوفـير	فـيديـوهـات	كـامـيرا	املـراقـبة	
التي	أثبتت	هذه	الوقائع.		
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وبـــنفس	الـــتاريـــخ	أكـــد	رشـــيد	جـــراي	الـــصحفي	بـــموقـــع	"أصـــوات	مـــغاربـــية"	الـــتابـــع	لـ"الشـــرق	االوســـط	لـــإلرســـال	
األمـريـكية"	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	لـلنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني،	أن	املـؤسـسة	اإلعـالمـية	
الـــــتي	يشـــــتغل	مـــــعها	تـــــلقت	تهـــــديـــــدات	بـــــواســـــطة	رســـــائـــــل	إلـــــكترونـــــي	تـــــطال	ســـــالمـــــته	الجســـــديـــــة	وبـــــني	فـــــي	هـــــذا	
الـخصوص:	"الـقناة	أعـلمتني	بـالتهـديـد	وأفـادت	بـأنـها	سـتنسق	مـع	األمـن	الـتونـسي	التـخاذ	مـا	يـلزم	مـن	إجـراءات	
لحـمايـتي.	وقـد	اتـصلت	بـي	السـلط	األمـنية	بـمدنـني	مـقر	إقـامـة	عـائـلتي	وحـيث	كـنت	مـوجـودا	يـوم	03	أوت	2017	،	
لـــتعلمني	بـــالتهـــديـــد	الـــذي	يســـتهدفـــني	مـــن	قـــبل	جـــهة	مـــجهولـــة،	وأنـــها	ســـتوفـــر	لـــي	الحـــمايـــة	املـــطلوبـــة	وأنـــه	ســـيقع	
الـتنسيق	مـع	األجهـزة	األمـنية	فـي	الـعاصـمة	عـند	انـتقالـي	إلـيها،	عـلما	وأنـه	فـي	الـليلة	الـسابـقة	وقـعت	مـراقـبة	مـنزل	
عـــــائـــــلتي	مـــــن	قـــــبل	األمـــــن.	وال	أعـــــرف	هـــــل	أن	إدارة	الـــــقناة	اعـــــلمت	االمـــــن	الـــــتونـــــسي	بـــــالتهـــــديـــــدات	ام	أن	األمـــــن	

التونسي	كان	يملك	معلومات	حول	التهديدات	التي	تستهدفني؟".		

وحـول	أسـباب	التهـديـدات،	قـال	جـراي	أنـه	يـرجـح	أن	تـكون	صـادرة	عـن	جـماعـة	إرهـابـية	بـاعـتبار	حـوارات	أجـراهـا	
فـي	وقـت	سـابـق	مـع	عـائـالت	أفـراد	مـنها	مـوجـودون	فـي	لـيبيا	وسـوريـا	ضـمن	الجـماعـات	االرهـابـية	فـي	إطـار	عـمله	

الصحفي	البحت،	مشيرا	أنه	لم	يتطرق	إلى	هذا	النوع	من	املواضيع	في	الفترة	األخيرة.	

5	أوت	:	

		أفـادت	الـصحفية	يـثرب	بـشيري	أنّـها	تـلّقت	تهـديـدا	مـن	املشـرف	عـلى	صـفحة	"	24	dhibat"		بـعد	نشـرهـا	لـخبر	
صــحفي	لجــريــدة	الشــروق	بــتاريــخ	5	اوت	2017	(حــيث	تــّم	نشــر	الــخبر	بــاملــوقــع	والــعدد	الــورقــي)	تــحت	عــنوان"	
تـطاويـن،	الـذهـيبة،	املـئات	يـقاطـعون	االنـتخابـات.	ونشـر	نـفس	الـخبر	عـلى	مـوقـع	إذاعـة	صـبرة	اف	ام	بـتاريـخ	02	

اوت	2017	تحت	عنوان	"	تطاوين:	الذهيبة،	عدد	من	األهالي		يعلنون	مقاطعتهم	لالنتخابات	البلدية".			

مــن	جــانــبها	قــامــت	وحــدة	الــرصــد	بــالــتثبت	مــن	صــحة	مــا	نشــرتــه	الــصفحة	املــذكــورة	،	حــيث	قــام	املشــرفــون	عــلى	
الــصفحة	املــذكــورة		بتهــديــدهــا	ونــتعها	بــانّــها	"عــميلة	االعــالم	املــأجــور"		بــتاريــخ	06	اوت	2017	بــعد	نشــر	صــورة	

للخبر	الصحفي	الذي	نشر	بجريدة	الشروق	مرفقا	بمحتوى	فيه	تهديد	باملس	من	سالمتها	الجسدية.	

7	أوت	:		

	أفـاد	رضـا	الـتمتام	مـراسـل	قـناة	الجـزيـرة	مـباشـر	بـتونـس	لـوحـدة	رصـد	وتـوثـيق	االنـتهاكـات	ضـّد	الـصحفيني،	انّـه	
تـّم	مـنعه	مـن	تـأمـني	نـقل	املـؤتـمر	الـصحفي	لـفائـز	السـرّاج	رئـيس	حـكومـة	الـوفـاق	الـليبي	بـقصر	رئـاسـة	الجـمهوريـة	

بتونس	ي	في	الوقت	الذي	سمح	فيه	ملؤّسسات	اعالمية	اجنبية	اخرى	بالنقل	املباشر.	

وأضــاف	الــتمتام	أنّــه	ورغــم	اتّــصالــه	قــبل	يــومــني	مــن	الحــدث	بــمصالــح	االعــالم	بــالــقصر	وتحــديــدا	عــائــدة	الــقليبي	
	أنّـها	 ر	لـقناة	الجـزيـرة	مـباشـر،	إالّ املـكّلفة	بـالـتنسيق	مـع	وسـائـل	اإلعـالم	مـن	أجـل	مـّدهـا	بـاسـمي	الـصحفي	واملـصوٍّ
اعــتذرت	واعــلمته	انــه	لــن	يــكون	هــناك	نــقل	مــباشــر	للحــدث،	ووفــق	تــصريــحاتــها	اكــتفت	الــقناة	بــتكليف	فــريــق	اخــر	

لتسجيل	املؤتمر	الصحفي.		
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وذكـر	الـتمتام	أنّـه	تـفاجئ	خـالل	مـوعـد	انـعقاد	الـندوة	الـصحفية	بـوجـود	قـناة	ووكـالـة	أنـباء	بـالـبث	املـباشـر.	وهـومـا	
اضـــطر	قـــناة	الجـــزيـــرة	مـــباشـــر	إلـــى	نـــقل	الـــندوة	عـــبر	وكـــالـــة	األنـــباء	املـــذكـــورة.	مـــعتبرا	أّن	مـــاحـــدث	يـــدّل	عـــلى	عـــدم	
املـساواة	بـني	املـؤسـسات	االجـنبية	فـي	نـقل	حـدث	مـا،	كـما	تسـبّب	فـي	إحـراج	لـه	خـاصـة	مـع	مـرؤوسـيه	فـي	الـعمل	

وتسبّب	له	في	توبيخ	باعتبار	اّن	ماحدث	هو"تقصير	مهني.			

وفـي	نـفس	الـتاريـخ	تـمت	مـضايـقة	الـصحفية	مـيساء	مـنعت	مـن	الـعمل	أمـام	الـقصر	الـرئـاسـي	وذكـرت	انّـها	وعـندمـا	
كـــانـــت	أمـــام	الـــقصر	مـــصحوبـــة	بـــاملـــصور	الـــصحفي	لـــلقناة	انـــيس	عـــبّاســـي	تـــوجّــــــه	نـــحوهـــا	بـــعض	اعـــوان	االمـــن	
الـرئـاسـي	فـي	مـحاولـة	ملـنعها،	مـؤكّـــدة	أنّـها	وبـاتـصالـها	بـعائـدة	الـقليبي	املـكلفة	بـالـتنسيق	مـع	وسـائـل	االعـالم	تـمّ	
الــسماح	لــها	بــإكــمال	عــملها	وتــدخــلت	إيــجابــيا	لــفائــدتــها،	مــعتبرة	اّن	مــا	حــدث	قــد	يــكون	ســببه	عــدم	تــنسيق	بــني	

مكتب	االعالم	واألمن	الرئاسي.			

وبهـذا	الـخصوص	اعـتبرت	عـائـدة	الـقليبي	املـكّلفة	بـالـتنسيق	مـع	وسـائـل	االعـالم،	ان	عـدم	املـوافـقة	لـقناة	الجـزيـرة	
مـباشـر	بـالـنقل	املـباشـر	لـلندوة	الـصحفية	لـفائـز	السـراج	مـسألـة	عـاديـة،	بـاعـتبار	عـدد	مـراسـلي	الـقنوات	األجـنبية	
املــعتمديــن	فــي	تــونــس(قــرابــة	200	مــراســل	اجــنبي)	كــما	ان	املــسالــة	ال	تــرتــبط	بــالخــط	التحــريــري	لــلقناة	بــل	أن	مــا	

حصل	هواجتهاد	من	املكتب	االعالمي	للقصر	في	السماح	للمؤسسات	االجنبية	بالنقل	املباشر.		

كـــما	اضـــافـــت	الـــقليبي	أّن	الـــقاعـــة	املـــخصصة	لـــلندوات	الـــصحفية	بـــالـــقصر	الـــرئـــاســـي	ال	تـــسمح	بـــتواجـــد	جـــميع	
مـراسـلي	الـقنوات	االجـنبية	واملحـلية،	ولهـذا	خـير	املـكتب	االعـالمـي	املـوافـقة	لـقنوات	ورفـض	الـنقل	املـباشـر	ألخـريـن	

من	بينها	قناة	الجزيرة.		

أمـا	بـخصوص	مـضايـقة	الـصحفية	مـيساء	الـفطناسـي،	فـقد	ذكـرت	الـقليبي	أنّـها	وبمجـرّد	اتـصال	الـصحفية	بـها	
واعـالمـها	بـأن	عـددا	مـن	اعـوان	االمـن	الـرئـاسـي	حـاولـوا	مـنعها	مـن	الـعمل،	تـدخّــلت	بـشكل	فـوري	لـفائـدتـها	وطـلبت	

من	االعوان	عدم	ازعاجها.	

وفـــي	نـــفس	الـــيوم	تـــلقت	الـــتلفزة	الـــوطـــنية	فـــي	7	أوت	2017	مـــراســـلة	مـــن	الـــجامـــعة	الـــتونـــسية	لـــكرة	الـــقدم	تـــقضي	
بـــتعذر	تـــمكينها	مـــن	بـــث	أي	مـــبارات	ومـــن	حـــق	الـــدخـــول	إلـــى	املـــالعـــب	إلـــى	حـــني	خـــالص	عـــقوبـــات	مـــالـــية	أقـــرتـــها	

بطريقة	أحادية	الجانب	ودون	سابق	إنذار. 
وتــأتــي	هــذه	الــعقوبــات	عــلى	خــلفية	فــقرة	“املــافــيوال”	الــناقــدة	الــتي	تــم	بــثها	ضــمن	19	حــلقة	مــن	بــرنــامــج	األحــد	

الرياضي	خالل	املوسم	الرياضي	2016/2017.	

18	أوت	:	

		قـال	رضـوان	الخـليفي	املـصور	الـصحفي	بـقناة	الـغد	الفلسـطينية	أنـه	أثـناء	قـيامـه	بـالـتصويـر	فـي	إطـار	تـسجيل	
تـقريـر	صـحفي		بـشارع	الـحبيب	بـورقـيبة	بـالـعاصـمة	يـوم	الجـمعة	18	أوت	2017	،	قـام	أحـد	املـواطـنني	بـالـدخـول	
فـــي	مـــجال	االلـــتقاط،	فـــالمـــه	عـــلى	مـــا	فـــعل	مـــعلما	إيـــاه	بـــأنـــه	بـــصدد	الـــعمل	ومـــن	غـــير	املـــعقول	الـــقيام	بـــمثل	تـــلك	
الحــركــة.	وأضــاف:	"أصــر	ذلــك	املــواطــن	عــلى	أن	أقــوم	بــتصويــره	ألنــه	يــريــد	الــظهور	فــي	الــتلفزة،	وأمــام	تــمسكي	
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بــأن	يــتركــني	أقــوم	بــعملي،	قــام	بــرشــي	بــاملــاء	وقــام	بــدفــعي	وســبي	وشــتمي	والــتحق	بــه	شــخصان	قــام	بــدورهــما	
.	ولـــذلـــك	قـــمت	بـــرفـــع	شـــكوى	لـــدى	مـــركـــز	األمـــن	الـــوطـــني	بـــنهج	الـــعزيـــز	تـــاج	بـــالـــعاصـــمة.	 بـــاالعـــتداء	الـــلفظي	عـــليَّ

وسأوافي	وحدة	الرصد	بفيديويوثق	عملية	االعتداء".	

22	أوت	:		

	أفـــادت	الـــصحفية	ريـــم	ســـوودي	أنّـــه	تـــّم	مـــنعها	مـــن	الـــعمل	بـــاملـــركّـــــب	الشـــبابـــي	بـــاملـــرســـى	عـــندمـــا	حـــاولـــت	الـــقيام	
بــروبــرتــاج	حــول	وضــعية	عــدد	مــن	الــالجــئني	الــذيــن	يــخوضــون	إضــرابــا	عــن	الــطعام	بــعد	أن	تــّم	إيــوائــهم	بــاملــكان	

املذكور	بصفة	مؤقتة.		

وأضــافــت	ســوودي	أنّــها	وعــندمــا	تــوّجهــت	بــالــتاريــخ	املــذكــور	فــي	حــدود	الــساعــة	الــسابــعة	مــساء	لــلمركّـــب،	تــوّجهــت	
مـــباشـــرة	نـــحوالـــحارس	الـــذي	كـــان	مـــتواجـــدا	أمـــام	املـــقّر،	وقـــامـــت	بـــالـــتعريـــف	عـــن	نـــفسها	وأنّـــها	صـــحفية	بجـــريـــدة	
الـــصباح	وســـتقوم	بـــعمل	صـــحفي	حـــول	الـــالجـــئني	املـــتواجـــديـــن	بـــاملـــكان،	وفـــي	تـــلك	اللحـــظة	أوضـــحت	اّن	مـــديـــرة	
املــركّـــب	كــانــت	خــلفها	عــندمــا	وجهــت	إشــارة	لــلحارس	بــمنع	الــصحفية	مــن	الــدخــول	وطــالــبها	بــضرورة	االســتظهار	

بترخيص	حتّى	تتمّكن	من	العمل.		

وقـد	عـبّرت	سـوودي	عـن	تـفاجـئها	مـن	طـلب	الـحارس	حـول	الـترخـيص	بـالـعمل،	وعـندمـا	أوضـحت	لـه	أّن	طـلبه	مـنافـي	
لـلقانـون	،	تـوّجهـت	نـحوهـا	مـديـرة	املـركّـــب	قـائـلة	لـها"	كـان	عـندك	تـرخـيص	تخـدم	وأنـا	إدارتـي	فـارضـة	عـليا	الـتثبت	

من	التراخيص	للصحفيني".		

كــما	ذكــرت	ســوودي	أنّــها	وعــندمــا	احــتجت	عــلى	ســلوك	املــديــرة	بــمنعها	مــن	الــعمل	تــوجّـــــها	نــحوهــا	قــرابــة	10	مــن	
املنخـرطـني	لـلمركـب	املـتواجـديـن	بـاملـكان	حـينها	وقـامـوا	بشـتمها	وحـاول	مـنهم	دفـعها	بـاأليـدي	فـي	مـحاولـة	لـدفـعها	
مـــن	أمـــام	املـــقّر،	كـــما	قـــام	أخـــرون	بـــتصويـــرهـــا،	فـــي	األثـــناء	تـــّم	االتـــصال	بـــأعـــوان	األمـــن	الـــذيـــن	تـــحّولـــوا	لـــلمكان	

املذكور	وقاموا	بالتثبت	من	هوية	سوودي(	بطاقة	التعريف	الوطنية).			

مـن	جـانـب	آخـر	نـفت	مـديـرة	املـركّـــب	الشـبابـي	بـاملـرسـى	عـزيـزة	بـن	عـبد	اهلل	روايـة	سـوودي	حـول	مـنعها	مـن	الـعمل،	
مــعتبرة	أّن	مــا	حــصل	ســببه	أّن	الــصحفية	لــم	تــقم	بــإثــبات	هــويــتها	الــصحفية	(	تــقديــم	الــبطاقــة)	ولــم	تــطلب	مــنها	

االستظهار	بترخيص	للعمل	وأكد	املديرة	أنها	تفاجئت	بتهّجم	سوودي	ضّدها		

وأكــدت	بــن	عــبد	اهلل	أنّــها	تــمتلك	مــقطع	فــيديــووثــقت	مــن	خــاللــه	تهجــم	الــصحفية	ضــّدهــا	وســتقوم	بــإرســالــه	لــوزارة	
اإلشراف	التي	طالبتها	بتقديم	تقرير	حول	الحادثة	خاصة		

28	أوت	:	

		قــــالــــت	املــــصورة	الــــصحفية	بــــقناة	الــــحوار	الــــتونــــسي	أمــــيرة	هــــويــــملي	الــــرزقــــي	أنــــه	"ملــــا	كــــنت	بــــصدد	تــــصويــــر	
"مــيكروتــروتــوار"	لــفائــدة	قــناة	الــحوار	الــتونــسي	بــعد	ظهــر	الــيوم	ا	دخــل	أحــد	األشــخاص	مــجال	الــتقاط	الــصورة	
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أثـــناء	اســـتجواب	مـــواطـــنة،	فـــقلت	لـــه	أنـــنا	بـــصدد	الـــعمل	وال	يـــعقل	مـــا	فـــعل،	فـــرد	بـــأنـــه	مـــن	حـــقه	أن	يـــتكلم	وحـــاول	
	بـعبارات	نـابـية	وقـد	كـان	فـي	حـالـة	سـكر.	وأمـام	الـتمسك	بـتركـنا	نـقوم	بـعملنا،	 االعـتداء	عـلي	بـالـعنف	وتهجـم	عـليّ
أخــبرنــي	بــأنــه	عــون	أمــن،	فــاســتندت	بــدوريــة	األمــن	املــتواجــدة	بــاملــكان،	ولــدى	تــمسكي	بــتتبعه،	اصــطحبوه	إلــى	

مركز	األمن	وقمت	بأخذ	أدوات	التصوير	والتحقت	بهم.	

فـي	مـركـز	األمـكن	الحـظت	تـعاطـفا	مـن	قـبل	األعـوان	مـعه،	وقـد	طـلبوا	مـني	الـتسامـح	مـعه	بـاعـتباره	مـريـضا	وفـي	
حـالـة	سـكر،	وفـسحوا	لـه	املـجال	لـكي	يسـتفزنـي.	فـتمسكت	بـتتبعه،	وهـومـا	جـعلهم	يـتهمونـني	بـاسـتفزازه،	فـرفـضت	
ذلـــك	االتـــهام	الـــباطـــل.	كـــتبوا	مـــحضر	الـــشكايـــة	وبـــقراءتـــه	وجـــدت	أنـــهم	لـــم	يسجـــلوا	أنـــه	بـــحالـــة	ســـكر،	فـــرفـــضت	
االمــضاء	إلــى	أن	يــقع	الــتنصيص	عــلى	حــالــة	الــسكر.	ثــم	طــلب	مــني	االنــتظار	إلجــراء	مــكافــحة	مــع	املُشــتكى	بــه.	
في	األثناء	كانوا	في	كل	مرة	يدخلون	بعض	املشتبه	فيهم	ويتهجمون	عليهم	بسب	الجاللة	والعبارات	النابية.	

تـركـونـي	تـحت	حـالـة	مـن	الـضغط،	وحـرروا	مـحضر	املـكافـحة	وطـلبوا	مـني	االمـضاء،	وملـا	طـلبت	قـراءتـه،	رد	الـعون	
الـفعل	تـجاهـي	بـغضب	وبـالـقول	"صـحح	مـا	عـنديـش	كـان	أنـت".	وتـحت	الـضغط	والهـرسـلة	الـتي	مـورسـت	ضـدي	

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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