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الفصل  9من املرسوم : 115

VؤسVسات اإلعVالم
أي قVيود تVعوق ح ّVريVة تVداول املVعلومVات أو تVحول دون تVكافVؤ الVفرص بVني مVختلف م ّ V V
يVمنع فVرض ّ
حر وتع ّددي وش ّفاف.
في الحصول على املعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حقّ املواطن في إعالم ّ

الفصل  11من املرسوم 115

ت VVكون م VVصادر ال VVصحفي ع VVند ق VVيام VVه ب VVمهام VVه وم VVصادر ك Vّ Vل األش VVخاص ال VVذي VVن ي VVساه VVمون ف VVي إع VVداد امل VVادة
اإلعVVالمVVية محVVمية ،وال يVVمكن االعVVتداء عVVلى سVVريّVVة هVVذه املVVصادر سVVواء بVVصفة مVVباشVVرة أو غVVير مVVباشVVرة إالّ إذا
مبررا بدافع ملحّ من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني وخاضعا لرقابة القضاء.
كان ذلك ّ
Vتنصت عVVلى املVVراسVVالت أو
ويVVعتبر اعVVتداء عVVلى سVVر ّيVVة املVVصادر جVVميع التحVVر ّيVVات وأعVVمال الVVبحث والVVتفتيش والّ V
ع VVلى االتّ VVصاالت ال VVتي ق VVد ت VVتوالّه VVا الس VVلطة ال VVعام VVة ت VVجاه ال VVصحفي ل VVلكشف ع VVن م VVصادره أو ت VVجاه ج VVميع
األشخاص التي تربطهم به عالقة خاصة.
أي شVVخص
أي صVVحفي أو ّ
أي سVVلطة كVVما ال يVVجوز مVVطالVVبة ّ
ألي ضVVغط مVVن جVVانVVب ّ
ال يVVجوز تVVعريVVض الVVصحفي ّ
يVساهVم فVي إعVداد املVادة اإلعVالمVية بVإفVشاء مVصادر مVعلومVاتVه إالّ بVإذن مVن الVقاضVي الVعدلVي املVختص وبشVرط
أن تVكون تVلك املVعلومVات مVتع ّلقة بجVرائVم تVش ّكل خVطرا جVسيما عVلى السVالمVة الجسVديVة لVلغير وأن يVكون الVحصول
عVVليها ضVVروريVVا لVVتفادي ارتVVكاب هVVذه الجVVرائVVم وأن تVVكون مVVن فVVئة املVVعلومVVات الVVتي ال يVVمكن الVVحصول عVVليها بVVأيّ
طريقة أخرى.
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مقــــــــــدمة
يVق ّدم تVقريVر شهVر أكVتوبVر بVالVتزامVن مVع طVرح مشVروع قVانVون زجVر االعVتداءات عVلى الVق ّوات الVحامVلة للسVالح أمVام
لVVجنة التشVVريVVع الVVعام .وعVبّرت املVVنظّمات والVVنقابVVات املVVشاركVVة فVVي جVVلسة نVVقاش املشVVروع املVVنعقدة فVVي  8نVVوفVVمبر
 2017عVن رفVضها ملشVروع الVقانVون وبVيّنت مVدى مVساسVه بVالحVريVات الVعامVة والVخاصVة والخVطر الVذي يVمثّله عVلى
مسار الديمقراطية في تونس.
وقVVد أكVVدت املVVنظّمات املVVشاركVVة فVVي نVVقاش املشVVروع أنّVVه يVVمكن أن يVVق ّوض كVّ Vل املVVكاسVVب الVVتي تVVح ّققت فVVي مVVجال
حريّة الصحافة وحريّة التعبير.
وكVان مVوقVف الVنقابVة الVوطVنية لVلصحفيني الVتونVسيني دقVيقا فVي مVا يVتع ّلق بحVريVة الVصحافVة إزاء هVذا املشVروع ملVا
يVVمثّله مVVن خVVطر عVVلى حVVريVVة الVVصحافVVة والVVعودة بVVاإلعVVالم إلVVى مVVر ّبVVع مVVحاولVVة الVVسيطرة عVVليه والVVتد ّ
خVVل فVVي عVVمله
والضغط عليه ومضاعفة املحاذير في التعامل مع مسائل جوهرية مرتبطة بحقّ املواطن في األمن.
وي VVأت VVي مش VVروع ال VVقان VVون ل VVيق ّوض م VVبدأ ح VVريّ VVة ال VVعمل ال VVصحفي ع VVبر وض VVعه ل VVقيود ع VVلى النش VVر ع VVبر ف VVرض
الVV VتراخVV Vيص املسVV Vبقة وتVV Vغييب الVV Vتنصيص عVV Vلى حVV VمايVV Vة الVV Vصحفيني مVV Vن سVV Vلطة حVV VامVV Vلي السVV Vالح .كVV Vما وضVV Vع
أي مVوقVف فVكري تVجاهVها عVلى أنّVه تVحقير لVها يسVتوجVب
امل ّ
VؤسسVتني األمVنية والVعسكريVة فVوق كVل نVقد و تVوصVيف ّ
عقوبات تصل إلى سنتني سجنا.
كVVما يVVعتبر مشVVروع الVVقانVVون نVVسفا لVVلمبدأ الVVدسVVتوري الVVقاضVVي بVVحقّ املVVواطVVن فVVي الVVحصول عVVلى املVVعلومVVة عVVبر
فVVرض نVVظام الVVتراخVVيص وعVVودة الVVعقوبVVات الVVسالVVبة للحVVريّVVة فVVي مVVجال الVVصحافVVة الVVتي تVVصل إلVVى عشVVر سVVنوات
س VVجنا ب VVتهم ف VVضفاض VVة م VVثل ك VVشف أس VVرار األم VVن ال VVوط VVني ت VVمام VVا ك VVما ك VVان ن VVظام ب VVن ع VVلي ي VVحاك VVم م VVعارض VVيه
والصحفيني بتهمة تعكير صفو النظام العام.
وال يVمثّل مشVروع الVقانVون ضVربVا لحVريVة الVصحافVة فحسVب بVل هVو ضVرب لحVريVة الVتعبير عVبر تجVريVم حVقّ الVتظاهVر
وتشديد العقوبات على القائمني بذلك باسم تعطيل السير العادي للعمل.
وتVضمينه عVقوبVات قVاسVية ال تVوجVد إالّ فVي األنVظمة الVديVكتاتVوريVة عVلى غVرار الVسجن مVدى الVحياة ل ّ
Vكل مVن يVقوم
بتحطيم سيّارة أمنية.
وع VVليه ب VVات س VVحب ه VVذا املش VVروع م VVن ق VVبل رئ VVاس VVة ال VVحكوم VVة ض VVرورة مل VVا ي VVمثّله م VVن خ VVطر ع VVلى الح VVر ّي VVات ال VVعام VVة
والخاصة.

نقيب الصحفيني ناجي البغوري
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إعتـداءات شهـر أكتوبر 2017
مقدمة
عVادت وتVيرة االعVتداءات عVلى الحVريّVات الVصحفية خVالل شهVر أكVتوبVر مVن الVعام  2017لVالرتVفاع مجّ Vددا ووثّVقت
وحVVدة رصVVد االعVVتداءات عVVلى الVVصحفيني بVVمركVVز السVVالمVVة املVVهنية بVVالVVنقابVVة الVVوطVVنية لVVلصحفيني الVVتونVVسيني 15
VؤسVVسة إعVVالمVVية مVVن بVVينهم  11صVVحفية و 21صVVحفيا يVVعملون فVVي  5قVVنوات تVVلفزيVVة
اعVVتداء ض ّ Vد  32صVVحفيا ومV ّ V
و 11إذاعات و 3صحف و 2مواقع الكترونية ووكالة أنباء.
أكتوبر

اإلعتداءات

17

املعتدى عليهم  :صحفي/ة

32

32

24

16

صحفية

8

0

صحفي

صحفية
34%

صحفي
66%
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وكالة أنباء
5%
مواقع اإلكترونية
9%

تلفزة
23%

صحيفة
14%

إذاعة
50%

وكالة أنباء

صحيفة

مواقع اإلكترونية

تلفزة

إذاعة

وك VVان شه VVر س VVبتمبر ال VVفارط ق VVد شه VVد  6اع VVتداءات ض ّ Vد  5ص VVحفيني و  4ص VVحفيات ي VVعملون ف VVي ق VVناة ت VVلفزي VVة
وحيدة و 3مواقع الكترونية و 2إذاعات خاصة.
وي VVتواص VVل انخ VVراط األع VVوان ال VVعموم VVيني وامل VVوظّVVفني ال VVعموم VVيني واألم VVنيني ف VVي أغ VVلب االع VVتداءات ع VVلى الح VVر ّي VVات
ال VVصحفية ح VVيث ك VVان األع VVوان ال VVعموم VVيون م VVسؤول VVني ع VVلى اع VVتداء وح VVيد ف VVي ح VVني ك VVان امل VVوظّ VVفون ال VVعموم VVيون
م VVسؤول VVني ع VVلى  4اع VVتداءات ف VVي ح VVني ك VVان األم VVنيون م VVسؤول VVني ع VVلى  5اع VVتداءات ف VVي ال VVوق VVت ال VVذي ك VVان ف VVيه
املواطنون مسؤولني على  3اعتداءات والسياسيون والنقابيون مسؤولني على اعتداء وحيد.

أعوان عموميون

1

موظفون عموميون

4

األمنيون

5

املواطنون

3

5
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3.75

2.5

1.25

1

سياسيون

1

نقابيون
0

6

تقرير شهر أكتوبر 2017

الVالّفVت خVالل هVذا الشهVر عVودة حVاالت الVرقVابVة حVيث تّ Vم تVسجيل  3حVاالت ،كVما عVادت حVاالت املVضايVقات حVيث
سجلت  5حاالت إضافة إلى عودة حاالت التتّبع العدلي حيث مثّلت حالة واحدة.
ّ
سجVVلت ال VVوح VVدة اع VVتداءي VVن
ك VVما ارت VVفع ن VVسق االع VVتداءات امل VVادي VVة وامل VVعنوي م VVقارن VVة بشه VVر س VVبتمبر ال VVفارط ح VVيث ّV
خVالل شهVر أكVتوبVر  2017مVقابVل اعVتداء وحVيد فVي شهVر سVبتمبر  .2017وحVافVظت حVاالت املVنع مVن الVعمل عVلى
وسجلت الوحدة  4حاالت.
نسقها
ّ
عنف مادي

رقابة

تتبع عدلي

مضايقة

منع من العمل

عنف مادي
8%
تتبع عدلي
8%

منع من العمل
33%

رقابة
17%

مضايقة
33%

وقVد طVالVت االعVتداءات الVصحفيني املVقيمني فVي تVونVس الVكبرى فVي  5مVناسVبات فVي حVني طVالVت الVصحفيني فVي
والي VVة ال VVقيروان ف VVي  3م VVناس VVبات وال VVصحفيني ف VVي والي VVتي س VVوس VVة وق VVفصة ف VVي م VVناس VVبتني أم VVا ال VVصحفيون ف VVي
تعرضوا إلى اعتداء وحيد في ّ
كل والية.
واليات تطاوين وتوزر واملنستير فقد ّ
القيروان

تطاوين

توزر

قفصة

سوسة

تونس

القيروان
21%

تونس
36%

تطاوين
7%
توزر
7%
سوسة
14%
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عودة املضايقات والتمييز بني وسائل اإلعالم
تVVتمثّل عVVمليات املVVضايVVقة والVVت ّدخVVل فVVي مVVجال عVVمل الVVصحفيني ومVVنعهم مVVن الVVعمل فVVي مVVمارسVVة ضVVغوط عVVليهم
لVتأمVني تVغطية تخVدم مVصالVح بVعض األطVراف وفVرض قVيود عVلى عVمل الVصحفيني أو تVغييبهم وحVرمVانVهم مVن الVحقّ
فVVي الVVحصول عVVلى املVVعلومVVة عVVبر عVVمليات اإلقVVصاء الVVقائVVمة عVVلى الVVتمييز والVVذي يVVضرب حVVقّ املVVواطVVن فVVي إعVVالم
سجVVلت وحVVدة الVVرصVVد فVVي هVVذا الVVصدد  5حVVاالت مVVضايVVقة و 4حVVاالت مVVنع مVVن الVVعمل طVVالVVت
حVّ Vر وتVVع ّددي ،وقVVد ّV
الصحفيني في مناطق مختلفة من الواليات التونسية.
• مضايقة سيف الطرابلسي
• املكان :تونس
• التاريخ 5 :أكتوبر 2017
• امل] ]]عتدى ع] ]]ليه :س] ]]يف ال] ]]طراب] ]]لسي ص] ]]حفي ب] ]]إذاع] ]]ة
"شمس أف أم"
• املعتدي :أعوان عموميون
• الوقائع:
ت ّVمت مVضايVقة الVصحفي بVراديVو "شVمس أف أم" سVيف الVطرابVلسي
من قبل عامل بحضيرة أشغال إصالح الطريق املؤدي إلى مطار تونس قرطاج.
وأفVVاد سVVيف الVVطرابVVلسي وحVVدة رصVVد بVVمركVVز السVVالمVVة املVVهنية بVVالVVنقابVVة الVVوطVVنية لVVلصحفيني الVVتونVVسيني" :بVVعد
الVعلم بVانVهيار جVزء مVن الVطريVق املVؤ ّدي إلVى مVطار تVونVس قVرطVاج تVن ّقلت عVلى عVني املVكان لVتغطية الVحالVة وتVوثVيقها
خVل املVباشVر عVلى الVهواء لVتقديVم املVعلومVة حVول انVهيار جVزء مVن الVطريVق وتVعطّل حVركVة املVرور،
بVالVصورة .وبVعد الVتد ّV
Vكف ع VVن
س VVحبت ال VVهات VVف ل VVنقل ال VVصورة ع VVلى م VVوق VVع اإلذاع VVة إالّ أ ّن أح VVد ال ّ V
Vعمال ت VVق ّدم ن VVحوي وط VVلب مV Vنّي ال ّ V
الVVتصويVVر مسVVتفسرا عVVن صVVفتي ،وحVVاول افVVتكاك هVVاتVVفي ومVVنعي مVVن مVVواصVVلة الVVتصويVVر ،فVVأفVVدتVVه أنّVVي صVVحفي
وأنّVي عVلى املVباشVر فVطلب مVني تVرخVيص بVالVتصويVر فVي إطVار مVواصVلة املVضايVقة ،فVأعVلمته أن الVعملية ال تVت ّ
طلب
تVرخVيصا ،وطVلبت مVنه أن يVدلVي بVصفته فVرفVض .ولVدى اسVتفسار مVسؤولVني بVوزارة الVتجهيز مVوجVوديVن عVلى عVني
املكان عنه ،أفادوني بأنه ال عالقة له بوزارتهم".
تحصلت وحدة الرصد على مقطع فيديو يوثق عملية االعتداء على الصحفي سيف الطرابلسي.
وقد
ّ
• الرأي القانوني:
ت VVمثل ال VVحال VVة م VVنعا م VVن ال VVعمل ض VVد ص VVحفي ي VVباش VVر م VVهام VVه ع VVلى ع VVني امل VVكان وي VVعاق VVب ال VVفصل  16م VVن املج VVلة
الجVزائVية مVن يتسVبب أو يVحاول أن يتسVبّب بVالVعنف أو الVضرب أو التهVديVد فVي تVو ّقVVف عVن الVعمل وال يVوجVد نVصّ
VحساسVة أمVنيا
قVانVونVي يVفرض حVصول الVصحفي عVلى تVرخVيص لVلتصويVر فVي مVكان عVام عVدا األمVاكVن الVعامVة ال ّ
والتي توجد بها عالمات واضحة ملنع التصوير.
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• إقصاء وسائل االعالم من تغطية زيارة سفيرة بولونيا ملق ّر والية توزر
• املكان :توزر
• التاريخ 9 :أكتوبر 2017
• املعتدى عليهم :ممثلو وسائل اإلعالم بوالية توزر
• املعتدي :موظفون عموميون
• الوقائع:
عVVمدت مVVصالVVح واليVVة تVVوزر إلVVى تVVغيب أغVVلب املVVراسVVلني والVVصحفيني عVVن تVVغطية زيVVارة سVVفيرة بVVولVVونVVيا إلVVى مVVقرّ
أي منها باستثناء وكالة تونس إفريقيا لألنباء.
الوالية حيث لم تت ّم دعوة ّ
وأفVاد سVالم مVليك مVديVر إذاعVة "الجVريVد أف أم" الجVمعياتVية" :يVعانVي الVصحفيون مVنذ فVترة الVتغييب خVاصVة فVي
VمقرهVا" .وأضVاف مVليك أنّVه "لVم تVتل ّقى "جVريVد أف أم" إعVالمVا
مVا يVتع ّلق بVأنشVطة الVواليVة والVزيVارات الVتي تVنتظم ب ّ
بVزيVارة سVفيرة بVولVونVيا وكVذلVك بVقية الVزمVالء الVصحفيني ولVم تVتواصVل مVعنا الVواليVة إالّ بVعد صVدور بVيان مشVترك مVن
الصحفيني عبّروا فيه عن احتجاجهم على التغييب الذي عانوا منه".
Vصل بVVها هVVاتVVفيا
مVVن جVVانVVبها أ ّكVVدت هVVناء كVVروس مVVراسVVلة اذاعVVة "مVVوزايVVيك أف أم" الVVخاصVVة أ ّن والVVي تVVوزر اتّ V
Vمقر الVواليVة ،وقVد أعVلمها انّVه سVيت ّم عVقد جVلسة مVع
يVوم الVثالثVاء  10أكVتوبVر  2017وقّ Vدم لVها اعVتذارا عVما حVدث ب ّ
أغلب الصحفيني بالجهة من أجل النظر في أغلب املشاكل.
مVن جVهة أخVرى أصVدرت واليVة تVوزر بVالغVا بVتاريVخ  10أكVتوبVر  2017نشVر عVلى مVوقVعها الVرسVمي قVالVت مVن خVاللVه
أنّVVها بVVادرت بVVاسVVتدعVVاء كVّ Vل وسVVائVVل اإلعVVالم ومVVمثّليها لVVالجVVتماع والVVتحاور والVVتداول فVVي كVّ Vل الVVقضايVVا وهVVي عVVلى
مستمر مع ّ
كل وسائل اإلعالم العمومي والخاص.
تواصل
ّ
ك VVما ذك VVر ال VVبالغ أ ّن الس VVلط ال VVجهوي VVة ال ت VVعتمد س VVياس VVة اإلق VVصاء أو ال VVتغييب م VVؤ ّVك VVدة أ ّن زي VVارة س VVفيرة ب VVول VVون VVيا
كVVانVVت عVVرضVVية إثVVر قVVيامVVها بVVجولVVة ملVVتابVVعة الVVنشاطVVات الجVVمعياتVVية وقVVد ت ّ Vم االتّVVصال بVVممثّل وكVVالVVة تVVونVVس افVVريVVقيا
لVVألنVVباء لVVضيق الVVوقVVت عVVلى أسVVاس أن يVVت ّم تVVعميم املVVعلومVVة فVVيما بVVعد خVVاصVVة وأنّVVها كVVانVVت زيVVارة قVVصيرة لVVم تVVدم
أكثر من ربع ساعة.
عما طالهم من تغييب.
وقد اجتمع الوالي بالصحفيني وقدم اعتذاره الرسمي ّ

• الرأي القانوني:
Vصرف واليVة تVوزر بVدعVوة وكVالVة األنVباء الVرسVمية الVتونVسية دون سVواهVا يVمثّل تVمييزا لVوسVيلة إعVالم عVلى حVساب
ت ّ
الVVبقية يخVVرق مVVبدأ تVVكافVVؤ الVVفرص بVVني مVVختلف مVVؤسVVسات اإلعVVالم فVVي الVVحصول عVVلى املVVعلومVVات وتVVعطيل لVVحقّ
حر وتع ّددي وشفاف طبقا ألحكام الفصل  9من املرسوم .115
املواطن في إعالم ّ
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• مضايقة صحفيني في املحكمة االبتدائية بقفصة
• املكان :قفصة
• التاريخ12 :أكتوبر 2017
• امل]عتدى ع]ليهم :ه]دى ال]جوي]ني م]راس]لة ق]ناة "ن]سمة
ت]ي ف]ي" وم]نتصر ب]ال]حول]ة منش]ط ب]إذاع]ة "ك]اب]صا"
الجمعياتية
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
ضVVايVVق مجVVموعVVة مVVن األمVVنيني كVالّ مVVن هVVدى الVVجويVVني مVVراسVVلة قVVناة
املنشVVط بVVإذاعVVة "كVVابVVصا" الجVVمعياتVVية خVVالل تVVغطيتهم لتحVّ VركVVات املVVحامVVني
ّV
"نVVسمة تVVي فVVي" ومVVنتصر بVVالVVحولVVة
ببهو املحكمة االبتدائية بقفصة.
وأفVVادت هVVدى الVVجويVVني لVVوحVVدة الVVرصVVد بVVمركVVز السVVالمVVة املVVهنية بVVالVVنقابVVة الVVوطVVنية لVVلصحفيني الVVتونVVسيني" :كVVنت
VوجVه نVحونVا
بVصدد مVحاورة رئVيس الVفرع الVجهوي لVلمحامVني الVتيجانVي عVمارة بVبهو املVحكمة رفVقة الVزمVالء عVندمVا ت ّ V
VوجVVه نVVحوي إثVVر ذلVVك مVVالزم أ ّول وطVVلب مVVني
Vزي املVVدنVVي وطVVلب هVVويVVاتVVنا وأسVVماء مV ّ V
VؤسVVساتVVنا .وتّ V
أحVVد األمVVنيني بVVالّ V
Vخصص لVVألمVVنيني بVVاملVVحكمة وبمجVّ Vرد دخVVولVVنا املVVكان أعVVلمنا
مVVرافVVقة األمVVنيني أنVVا والVVزمVVيل بVVالVVحولVVة إلVVى املVVكتب املّ V
أحVد األمVنني أ ّن وكVيل الجVمهوريVة طVلب مVقابVلتنا" .وأضVافVت الVجويVني" :تVح ّول رئVيس فVرح املVحامVني إلVى مVكتب
األمنيني مرفوقا باملحامني وعاينوا الحادثة وتم ّكنا بذلك من مغادرة املكان.
مVن جVانVب آخVر أ ّVكVد محVمد الخVليفي وكVيل الجVمهوريVة بVاملVحكمة االبVتدائVية بVقفصة لVوحVدة الVرصVد بVمركVز السVالمVة
املVهنية بVالVنقابVة الVوطVنية لVلصحفيني الVتونVسيني" :طVلبت مVن األمVنيني فVقط الVتثّبت مVن هVويّVات الVصحفيني فVي ظVلّ
التحركات االحتجاجية التي تشهدها املحكمة االبتدائية منذ فترة".
ّ
• الرأي القانوني :
م VVا ح VVصل ل VVلصحفيني ه VVدى ال VVجوي VVني وم VVنتصر ب VVلحول VVة م VVن ق VVبل
Vتعسفي
أعVV Vوان األمVV Vن بVV Vمحكمة قVV Vفصة هVV Vو مVV Vن بVV Vاب اإلجVV Vراء الّ V V
واالعVVتداء عVVلى الحVVريVVة الVVذاتVVية بVVاعVVتبار أ ّن الVVصحفيني املVVذكVVوريVVن
VعرضVVا بVVذلVVك إلVVى ضVVغط مVVن
لVVم يVVكونVVا مت ّلبسVVني بّ V
Vأي جVVريVVمة وقVVد تّ V
جVVانVVب السVVلطة خVVاصVVة أ ّن الVVفصل  62مVVن املVVرسVVوم  115يVVحصر
الVVتراخVVيص فVVي املVVرافVVعات وداخVVل قVVاعVVات املVVحاكVVم وبVVالVVتالVVي فVVإنّ
اسVV Vتجواب املVV VحامVV Vني مVV Vن قVV Vبل الVV Vصحفيني فVV Vي بVV Vهو املVV Vحكمة ال
VؤسVسة عVامVة يVرتVادهVا الVعموم بVمن
يVتط ّلب تVرخVيصا أل ّن املVحكمة م ّV V
فيهم الصحفيون.
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• مسؤول تربوي يرفض التصريح لوكالة تونس افريقيا لألنباء
• املكان :القيروان
• التاريخ 14 :أكتوبر 2017
• امل ]]عتدى ع ]]ليهم :م ]]نيرة ال ]]راب ]]عي ص ]]حفية ب ]]وك ]]ال ]]ة
تونس افريقيا لألنباء
• املعتدي :موظفون عموميون
• الوقائع:
ع VVمد م VVدي VVر إع VVدادي VVة "اب VVن ال VVهان VVي" ب VVمعتمدي VVة ال VVقيروان ال VVجنوب VVية إل VVى ح VVجب امل VVعلوم VVة ع VVن م VVنيرة ال VVراب VVعي
الVVصحفية بVVوكVVالVVة تVVونVVس افVVريVVقيا لVVألنVVباء بVVمكتب الVVقيروان مVVتع ّلال بVVضرورة الVVحصول عVVلى تVVرخVVيص مVVن املVVندوب
الجهوي للتعليم عمال بأحكام املنشور عدد  4الذي "ال يزال ساري املفعول".
وأفVادت مVنيرة الVرابVعي وحVدة الVرصVد بVمركVز السVالمVة املVهنية بVالVنقابVة الVوطVنية لVلصحفيني الVتونVسيني" :طVلبت مVن
مVVديVVر اعVVداديVVة ابVVن الVVهانVVي تVVصريVVحا مVVرتVVبطا بVVاحVVتجاج األسVVاتVVذة املVVطالVVبني بVVمحاسVVبة قVVضائVVية لVVوالVVدة تVVلميذة
اي
عمدت إلى االعتداء على مدير وقيم .ورغم اتصالي باملندوب الذي لم يمانع في التصريح إالّ أنّي لم أتل ّقى ّ
املؤسسات التربوية عموما.
ر ّد على احتجاجات األساتذة" .وقد اشارت الرابعي أ ّن هذه الحاالت تت ّكرر في
ّ

• الرأي القانوني :
ت VVمثّل ه VVذه ال VVحال VVة ن VVموذج VVا ل VVتطبيق امل VVنشور رق VVم  4ال VVصادر ع VVن رئ VVاس VVة ال VVحكوم VVة وامل VVتع ّلق ب VVمنع امل VVوظ VVفني
ال VVعموم VVيني م VVن اإلدالء ب VVتصري VVحات ل VVإلع VVالم ف VVي خ VVصوص اخ VVتصاص VVات VVهم ق VVبل ال VVحصول ع VVلى ت VVرخ VVيص م VVن
الVرئVيس املVباشVر وهVو مVا يVعتبر ضVربVا لVلحقّ الVدسVتوري الVوارد فVي الVفصل  31فVي عVالقVة بVضمان حVريVة اإلعVالم
وأنّ VVه ال ت VVجوز م VVمارس VVة رق VVاب VVة مس VVبقة ع VVلى الح VVر ّي VVات امل VVنصوص ع VVليها ب VVال VVفصل امل VVذك VVور وي VVمنع ال VVفصل  3م VVن
املVرسVوم  115فVرض أي قVيود تVعوق حVريVة تVداول املVعلومVات ،أو يVكون مVن شVأنVها تVعطيل حVقّ املVواطVن فVي إعVالم
حVّ Vر وتVVع ّددي وشVVفاف .ولهVVذه األسVVباب يVVعتبر هVVذا املVVنشور غVVير قVVانVVونVVي وغVVير دسVVتوري ومسVVتوجVVب إلVVغاؤه مVVن
قVبل نVفس الVجهة الVحكومVية الVتي أصVدرتVه وبVنفس الVشكل أي أن يVكون إلVغاؤه كVتابVيا ويVت ّم تVعميمه عVلى اإلدارات
العمومية.
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• بيان نقابي يستهدف صحفي بإذاعة قفصة
• املكان :قفصة
• التاريخ 18 :أكتوبر 2017
• املعتدى عليهم :عادل البدوي صحفي بإذاعة "قفصة"
• املعتدي :نقابيون
• الوقائع:
اعVVتبر بVVيان صVVادر عVVن الVVنقابVVة األسVVاسVVية ألعVVوان الVVشؤون االجVVتماعVVية بVVقفصة حVVصة بVVرنVVامVVج "زيVVارة فVVجئية"
Vسا م VVن ه VVيبة اإلدارة وت VVد ّ
خ VVال ف VVي س VVير ع VVمل امل VVصال VVح االداري VVة ع VVلى خ VVلفية ان VVتقاده ل VVعمل
ل VVيوم  18أك VVتوب VVر م ّ V
االدارة وتأ ّ
خر بعض املوظفني .وطالبت النقابة األعوان بمقاطعة برامج إذاعة قفصة.

وأفVVاد الVVصحفي عVVادل الVVبدوي لVVوحVVدة الVVرصVVد بVVمركVVز السVVالمVVة املVVهنية بVVالVVنقابVVة الVVوطVVنية لVVلصحفيني الVVتونVVسيني:
Vقر إدارة الVشؤون االجVتماعVية بVقفصة لVتناول مVوضVوع عVالقVة املVواطVن بVاإلدارة وبVعد
"تVنقلت رفVقة املVص ّور إلVى م ّ
ال VVحصول ع VVلى ت VVصري VVح م VVن أح VVد امل VVواط VVنني ح VVاول VVت ال VVحصول ع VVلى ر ّد أح VVد امل VVسؤول VVني ل VVك ّن األع VVوان رف VVضوا
اإلجVابVة وطVلبوا مVنّي الVتواصVل مVع رئVيس الVقسم الVذي لVم يVكن مVوجVودا فVي مVكتبه إلVى حVدود الVتاسVعة صVباحVا
وقد أشرت إلى ذلك في مداخلتي اإلذاعية".

كVVما تVVواصVVلت وحVVدة الVVرصVVد مVVع لVVطفي عVVمر رئVVيس فVVرع الجVVمعية الVVتونVVسية لVVألخVVصائVVيني االجVVتماعVVيني وأفVVاد
"نVV Vحن مVV Vع تVV Vصحيح املVV Vسار اإلداري وتحسVV Vني الخVV VدمVV Vات وكVV Vان مVV Vن األجVV Vدر االسVV Vتئذان مVV Vن رئVV Vيس االدارة
لVلتصويVر والVحصول مVنه عVلى تVوضVيح حVول طVبيعة عVمل األخVصائVيني االجVتماعVيني وأ ّن غVيباهVم ال يVعني تVغيبهم
عن العمل باعتبار أن عملهم ميداني".
ووجVVه رئVVيس فVVرع الجVVمعية الVVتونVVسية لVVألخVVصائVVيني االجVVتماعVVيني بVVقفصة يVVوم  18أكVVتوبVVر  2017طVVلبا لVVحقّ الVVردّ
ّV
من أجل توضيح بعض املسائل املتعل ّقة باملوضوع.

• الرأي القانوني :
Vسا بVVهيبة
اعVVتبرت نVVقابVVة الVVشؤون االجVVتماعVVية بVVقفصة حVVصة بVVرنVVامVVج "زيVVارة فVVجئية" لVVيوم  18أكVVتوبVVر  2017مّ V
اإلدارة ودعVت ملVقاطVعة اإلذاعVة وهVو مVا يVضع الVصحفي أمVام ضVغط مVن جVانVبها ويVعتبر تحVريVضا عVلى اإلذاعVة
مVVا يVVتناقVVض مVVع الVVفصل  12مVVن املVVرسVVوم  115الVVذي ال يVVجيز أن يVVكون الVVرأي الVVذي يVVصدر عVVن الVVصحفي أو
املعلومة التي ينشرها سببا للمساس بكرامته.
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• منع فريق من إذاعة املنستير من العمل
• املكان :املنستير
• التاريخ 4 :أكتوبر 2017
• املعتدى عليهم :فريق عمل "إذاعة املنستير"
• املعتدي :موظفون عموميون
• الوقائع:
مVVنع أعVVوان األمVVن الVVرئVVاسVVي طVVاقVVم عVVمل إذاعVVة املنسVVتير مVVن تVVغطية
زيVVارة رئVVيس الجVVمهوريVVة الVVباجVVي قVVائVVد السVVبسي إلVVى واليVVة سVVوسVVة
بسVV Vبب عVV Vدم ورود أسVV VمائVV Vهم فVV Vي الVV VقائVV Vمة الVV VخاصVV Vة بVV VالVV Vصحفيني
املعتمدين من مختلف املؤسسات اإلعالمية لتغطية الزيارة.
وأف VVاد ف VVتحي س VVعد ال VVصحفي ب VVاإلذاع VVة وح VVدة ال VVرص VVد ب VVمرك VVز الس VVالم VVة امل VVهنية ب VVال VVنقاب VVة ال VVوط VVنية ل VVلصحفيني
الVتونVسيني" :تVن ّقلت رفVقة سVائVق اإلذاعVة نجVم الVديVن الVفرشVيشي لVتغطية زيVارة رئVيس الجVمهوريVة ،لVكنّنا تVفاجVأنVا
بVVمنعنا مVVن قVVبل األمVVن الVVرئVVاسVVي الVVذيVVن أ ّكVVدوا عVVدم وجVVود اسVVمي فVVي الVVقائVVمة الVVتي بVVحوزتVVهم .ولVVم أتVVم ّكن مVVن
تغطية الزيارت في عدة أماكن تن ّقل لها رئيس الجمهورية لنفس السبب".
وأ ّكVVد الVVصحفي" :تVVواصVVلت مVVع مVVكتب اإلعVVالم بVVواليVVة سVVوسVVة قVVبل يVVوم مVVن الVVزيVVارة وأ ّكVVد لVVي املVVكلف بVVاإلعVVالم أنّ
التغطية ستكون ممكنة فقط للصحفيني في والية سوسة".
مVVن جVVهة أخVVرى أ ّكVVد سVVامVVي بVVن عVVمر رئVVيس دائVVرة اإلعVVالم والVVندوات بVVواليVVة سVVوسVVة" :الVVقائVVمة االسVVمية الVVصادرة
Vضمنت جVميع مVمثّلي وسVائVل االعVالم الVذيVن تVق ّدمVوا بVطلبات لVلتغطية بVما فVيها الVصحفي عVن إذاعVة
عVن الVواليVة ت ّ
املنستير وال علم لنا بسبب املنع".
وقVد أ ّ VكVدت رئVيسة قVسم ّ
األخVبار بVاإلذاعVة لVيليا بVن الVشيخ لVوحVدة الVرصVد بVحصولVها عVلى تVأكVيد مسVبق مVن قVبل
امل VVكلف ب VVاإلع VVالم ب VVوج VVود اس VVم ال VVصحفي ض VVمن ال VVقائ VVمة االس VVمية ل VVلصحفيني ال VVذي VVن ب VVإم VVكان VVهم ت VVغطية ال VVزي VVارة
لكنّها تفاجأت بدورها بمنع الصحفي من القيام بعمله.

• الرأي القانوني :
Vصرف املVVكاتVVب اإلعVVالمVVية واألمVVن الVVرئVVاسVVي فVVي مVVنع وسVVائVVل إعVVالم مVVن تVVغطية جVVوانVVب مVVن زيVVارة رئVVيس
يVVع ّد تّ V
أي قVVيود تVVعوق
الVVدولVVة إلVVى واليVVة سVVوسVVة مVVخالVVفا لVVلفصل  9مVVن املVVرسVVوم  115الVVذي يّ V
Vنص عVVلى أنّVVه يVVمنع فVVرض ّ
VؤسVV Vسات اإلع VVالم ف VVي ال VVحصول ع VVلى
ح VVري VVة ت VVداول امل VVعلوم VVات أو ت VVحول دون ت VVكاف VVؤ ال VVفرص ب VVني م VVختلف م V ّ V
حر وتع ّددي وش ّفاف.
املعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حقّ املواطن في إعالم ّ

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

13

تقرير شهر أكتوبر 2017

• األم]ن ال]رئ]اس]ي ي]منع ط]اق]م إذاع]ة "ج]وه]رة أف أم" م]ن
العمل
• املكان :املنستير
• التاريخ 4 :أكتوبر 2017
• املعتدى عليهم :فرق عمل إذاعة "جوهرة أف أم"
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
عVVمد األمVVن الVVرئVVاسVVي إلVVى مVVنع فVVريVVق عVVمل إذاعVVة "جVVوهVVرة أف أم"
م VVن دخ VVول امل VVلعب األومل VVبي ب VVوالي VVة س VVوس VVة خ VVالل ت VVغطيتهم ل VVزي VVارة
رئيس لجمهورية لوالية سوسة بتع ّلة قدومهم متأ ّ
خرين.
وأفVVاد أشVVرف عVVبد السVVالم الVVصحفي بVVاإلذاعVVة لVVوحVVدة الVVرصVVد بVVمركVVز السVVالمVVة املVVهنية
Vعرض VVنا ل VVلمنع م VVن دخ VVول امل VVلعب األومل VVبي ب VVسوس VVة م VVن ق VVبل األم VVن
ب VVال VVنقاب VVة ال VVوط VVنية ل VVلصحفيني ال VVتون VVسيني" :ت ّ V
الرئاسي رغم ورود أسماءنا بقائمة الصحفيني املعتمدين للتغطية بتع ّلة وصولنا متأخرين".

الرأي القانوني :
يVVع ّد تVVصرف املVVكاتVVب االعVVالمVVية واألمVVن الVVرئVVاسVVي فVVي مVVنع وسVVائVVل إعVVالم مVVن تVVغطية جVVوانVVب مVVن زيVVارة رئVVيس
أي قVVيود تVVعوق حVVريVVة
الVVدولVVة إلVVى سVVوسVVة مVVخالVVفا لVVلفصل  9مVVن املVVرسVVوم  115الVVذي يّ V
Vنص عVVلى أنVVه يVVمنع فVVرض ّ
VؤسVسات اإلعVالم فVي الVحصول عVلى املVعلومVات أو
تVداول املVعلومVات أو تVحول دون تVكافVؤ الVفرص بVني مVختلف م ّ V V
حر وتع ّددي وش ّفاف.
يكون من شأنها تعطيل حقّ املواطن في إعالم ّ

• منع يثرب مشيري من العمل في والية تطاوين :
• املكان :تطاوين
• التاريخ 5 :أكتوبر 2017
• املعتدى عليهم :يثرب مشيري
• املعتدي :أعوان عموميون
• الوقائع:
Vعرض VVت ال VVصحفية ي VVثرب م VVشيري ل VVلمنع م VVن ت VVغطية زي VVارة وزي VVر
تّ V
أم VV Vالك ال VV Vدول VV Vة وال VV Vشؤون ال VV Vعقاري VV Vة م VV Vبروك ك VV Vرش VV Vيد ال VV Vذي ع VV Vقد
Vمقر والي VVة ت VVطاوي VVن بس VVبب ع VVدم ورود اس VVمها ض VVمن
اج VVتكماع VVا ب ّ V
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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القائمة االسمية للصحفيني املخ ّول لهم الحضور.
Vقر الVواليVة مVن
وأفVادت مVشيري لVوحVدة الVرصVد بVمركVز السVالمVة بVالVنقابVة الVوطVنية لVلصحفيني الVتونVسيني" :تّ VوجهVت مل ّ
أجVVل تVVغطية زيVVارة وزيVVر أمVVالك الVVدولVVة والVVشؤون الVVعقاريVVة مVVبروك كVVرشVVيد لVVكن تVVفاجVVأت بVVعدم ورود اسVVمي فVVي
Vقر الVVواليVVة والVVتي كVVانVVت بVVحوزة أحVVد االمVVنيني أمVVام مVVدخVVل
الVVقائVVمة االسVVمية لVVلصحفيني املVVسموح لVVهم بVVالVVدخVVول ملّ V
ال VVوالي VVة .أدل VVيت ب VVهوي VVتي ال VVصحفية ل VVالم VVني ل VVكنّه أص Vّ Vر ع VVلى ع VVدم دخ VVول VVي أل ّن اس VVمي غ VVير م VVدرج ب VVال VVقائ VVمة
املذكورة".
خVل املVك ّلفة بVاإلعVالم لVلوزيVر عVبير سVعيدي
وقVالVت مVشيري أنّVها لVم تVتم ّكن مVن الVدخVول وتVغطية الVزيVارة إالّ بVعد تVد ّV
التي كانت متواجدة ضمن فريق الوزير.
من جانبها اتّصلت وحدة الرصد باملك ّلفة باإلعالم لوزير أمالك الدولة والشؤون العقارية عبير سعيدي
والVتي أ ّVكVدت أنّVها أعVلمت صVحفيي الVجهة بVزيVارة الVوزيVر قVبل املVوعVد املحّ Vدد وقVد أ ّVعVد مVكتب اإلعVالم قVائVمة اسVمية
لجVميع الVصحفيني وتّ Vم إرسVالVها لVلمكتب اإلعVالمVي بVواليVة تVطاويVن مVن أجVل مVزيVد الVتنسيق .كVما ذكVرت سVعيدي
Vمقر الVVواليVVة ،كVVما ذكVVرت أنّVVها اسVVتفسرت مVVن املVVكلفة
لVVلوحVVدة أنVVها تVVفاجVVأت بVVعدم الVVتحاق الVVصحفيني بVVالVVقاعVVة بّ V
بVاإلعVالم بVمقر الVواليVة فVضيلة قVاسVمي والVتي أعVلمتها أ ّن هVناك "تVعليمات مVن جVانVب الVوالVي بVعدم الVسماح لVكافVة
الصحفيني بالتغطية".
مVن جVهة اخVرى أ ّVكVدت املVكلفة بVاإلعVالم بVالVواليVة فVضيلة قVاسVمي" :الVواليVة لVم تVمنع الVصحفيني مVن الVعمل وأ ّن مVنع
يثرب مشيري من الدخول هو بسبب تواصل سلوكها ومشاكلها مع الوالية وتطاولها على املوظفني".
نافية في ذات السياق وجود قائمة اسمية أ ّعدها املكتب اإلعالمي للوالية.
وعVندمVا حVاولVت وحVدة الVرصVد االسVتفسار بVخصوص إرسVال املVكتب اإلعVالمVي لVلوزيVر لVقائVمة اسVمية قVبل ثVالثVة
Vتعمد
Vصرة مVن جVهة أخVرى أ ّن يVثرب مVشيري "هVي الVتي ت ّ
أيVام مVن الVزيVارة ،نVفت الVقاسVمي عVلمها بVاملVوضVوع ،م ّ
بمقر الوالية في ّ
أي نشاط".
إثارة مشاكل
كل مناسبة يعقد فيها ّ
ّ

• الرأي القانوني :
يVعتبر مVنع يVثرب مVشيري مVن تVغطية جVلسة وزيVر أمVالك الVدولVة والVشؤون الVعقاريVة مVع الVجهات اإلداريVة املVعنية
مVخالVفا لVلفصل الVتاسVع مVن املVرسVوم  115أي يVمنع فVرض أيّVة عVوائVق تVعوق حVريVة تVداول املVعلومVات أو تVحول دون
مؤسسات اإلعالم في الحصول على املعلومات.
تكافؤ الفرص بني مختلف
ّ
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• م]نع ع]بد ال]رح]يم ال]زرق]ي م]راس]ل ق]ناة  218م]ن ال]عمل
وإتالف محتوى آلة تصويره
• املكان :تونس
• التاريخ 19 :أكتوبر 2017
• امل]]عتدى ع]]ليهم :ع]]بد ال]]رح]]يم ال]]رزق]]ي م]]راس]]ل ق]]ناة
218
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
Vقر بVVعثة األمVVم املتحVVدة عVVبد
مVVنع أعVVوان األمVVن املVVك ّلفني بحVVمايVVة مّ V
الVVرحVVيم الVVرزقVVي مVVراسVVل قVVناة  218بVVتونVVس مVVن الVVتصويVVر وعVVمد
أحVد األعVوان إلVى فVسخ املVادة املVص ّورة فVي هVاتVفه ولVم يVت ّم فVضّ
اإلشكال إالّ بتد ّ
خل املكلفة باإلعالم في البعثة.
وأفVاد الVرزقVي لVوحVدة الVرصVد بVمركVز السVالمVة املVهنية بVالVنقابVة الVوطVنية لVلصحفيني الVتونVسيني " :تVنقلت إلVى مVقرّ
ث مVباشVر مVن أمVام
األمVم املتحVدة بVالVبحيرة بVالVعاصVمة فVي إطVار تVغطية الVحوار الVليبي ،وفVور انVطالق إعVدادنVا لVب ّ
VوجVVه نVVحوي أحVVد األمVVنيني املVVك ّلفني بVVتأمVVني املّ Vقر وطVVلب مVVني عVVدم الVVتصويVVر فVVأعVVلمته أنVVي أحVVمل تVVرخVVيص
Vقر تّ V
املّ V
Vمسكي بVVالVVتصويVVر
تVVصويVVر مVVن رئVVاسVVة الVVحكومVVة إضVVافVVة إلVVى أنVVي بVVصدد الVVتصويVVر فVVي الVVطريVVق الVVعام .وعVVند تّ V
اس VVتنجد ال VVعون ب VVزم VVيله واف VVتكا ه VVات VVف م VVراف VVقي وه VVات VVفي وق VVام VVا ب VVفسخ امل VVادة امل VVص ّورة ف VVيهما" ول VVم ي VVت ّم ف Vضّ
إال بتد ّ
اإلشكال ّ
خل املك ّلفة باإلعالم في البعثة األممية التي أ ّكدت أنّه كان من املفروض إعالمها بالتصوير.
وأفVاد املVكتب اإلعVالمVي واالتّVصال بVوزارة الVداخVلية لVوحVدة الVرصVد أ ّن الVصحفي لVم يسVتظهر بVترخVيص مسVبق
ل VVلتصوي VVر ف VVت ّم م VVنعه م VVن ق VVبل ع VVون األم VVن وأع VVلمه أ ّن ت VVصوي VVر امل VVنشآت ال VVدب VVلوم VVاس VVية ي VVخضع ل VVترخ VVيص رس VVمي
مسVبق أو مVوافVقة أحVد مVمثّلي الVبعثة الVدبVلومVاسVية لVيقوم عVلى إثVرهVا الVصحفي بVالVتعريVف بVصفته واالسVتظهار
بVVترخVVيص .كVVما ذكVVر املVVكتب اإلعVVالمVVي بVVالVVوزارة أ ّن مVVوظVVفة الVVبعثة قVVامVVت بVVالVVتد ّ
خVVل وأنّVVها عVVلى عVVلم بVVالVVترخVVيص
املVVق ّدم لVVلصحفي وطVVلبت الVVسماح لVVه بVVالVVتصويVVر فVVت ّم تVVمكينه مVVن الVVقيام بVVعمله فVVي ظVVروف عVVاديVVة دون االعVVتداء
املس بمع ّداته.
عليه أو ّ
• الرأي القانوني :
ال ي VVوج VVد م VVا ي VVمنع ال VVتصوي VVر ال VVصحفي ف VVي ال VVطري VVق ال VVعام س VVواء أم VVام م VVقر رس VVمي أو دي VVبلوم VVاس VVي ب VVاس VVتثناء
Vقرات الVVعسكريVVة واألمVVنية الVVتي تVVضع عVVالمVVات واضVVحة ملVVنع تVVصويVVرهVVا .مVVن جVVهة أخVVرى فVVإ ّن إفVVراغ الVVهاتVVف
املّ V
املحVVمول مVVن الVVصور والVVلقطات مVVن قVVبل عVVون األمVVن مVVخالVVفا ملVVبدأ عVVدم جVVواز فVVرض أي قVVيود تVVعوق حVVريVVة تVVداول
املعلومات.
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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الرقابة تعود من جديد
يVVعتبر تVVد ّ
VؤسVVسات اإلعVVالمVVية لVVلضغط وحVVرمVVان املVVواطVVنني مVVن الVVحصول عVVلى املVVعلومVVة
خVVل أطVVراف مVVن خVVارج املV ّ V
خ VVدم VVة مل VVصال VVحهم أو ألف VVكاره VVم وم VVحاول VVة ف VVرض VVها أخ VVطر أن VVواع ال VVرق VVاب VVة امل VVباش VVرة ع VVلى امل VVحتوي VVات اإلع VVالم VVية
Vؤش VVرا خ VVطيرا ل VVلعودة إل VVى الخ VVلف م VVن خ VVالل م VVحاوالت ت VVطوي VVع وس VVائ VVل اإلع VVالم لخ VVدم VVة أج VVندات أو
وت VVعطي م V Vّ V
توج ّهات سياسية أو حتّى رسمية.
• رئيس مركز أمن يراقب محتوى إعالمي
• املكان :القيروان
• التاريخ 15 :أكتوبر 2017
• املعتدى عليهم :الحبيب غيضاوي مصوّر ح ّر
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
قVام رئVيس مVركVز الحVرس الVوطVني بVالشVراردة بVواليVة الVقيروان وعVدد
مVVن أعVVوان األمVVن بVVمضايVVقة املVVص ّور الVVصحفي حVVبيب غVVيضاوي
خ VVالل ت VVغطيته مل VVقاب VVلة ف VVري VVق األم VVل ال VVري VVاض VVي ب VVبوحج VVلة وف VVري VVق
أومل VV Vبيك الش VV Vراردة ب VV Vامل VV Vلعب ال VV Vري VV Vاض VV Vي ب VV Vالش VV Vراردة م VV Vن والي VV Vة
القيروان.
وأفVVاد حVVبيب غVVيضاوي وحVVدة الVVرصVVد بVVمركVVز السVVالمVVة املVVهنية بVVالVVنقابVVة الVVوطVVنية لVVلصحفيني الVVتونVVسيني" :كVVنت
VوجVه نVحوي رئVيس مVركVز الحVرس الVوطVني ورئVيس فVرقVة أمVنية وعVدد آخVر
بVصدد تVغطية مVقابVلة كVرة الVقدم عVندمVا ت ّ V
مVVن األمVVنيني وطVVلبوا مVVني فVVي مVVرحVVلة أولVVى هVVويVVتي الVVصحفية  .وبVVعد اطVّ VالعVVهم عVVلى بVVطاقVVة صVVحفي ريVVاضVVي
ط VVلب م VVني رئ VVيس امل VVرك VVز ه VVات VVفي ال VVجوال ل VVالط Vّ Vالع ع VVلى م VVا ص VVورت VVه ب VVتعلة أنّ VVي ق VVمت ب VVتصوي VVر س VVيارة إداري VVة
لألمن".
وأضVاف غVيضاوي" :تّ Vم افVتكاك هVاتVفي الVج ّوال وقVام رئVيس مVنطقة الحVرس بVمحو مVقطع فVيديVو تVضمن مVشاهVد
تتضمن صور أمنيني أو سيارات إدارية".
لرئيس إحدى الجمعتني الرياضيتني ولم
ّ
ولVVم يVVتم ّكن الVVغيضاوي مVVن اسVVترجVVاع هVVاتVVفه الVVج ّوال إالّ بVVعد تVVد ّ
خVVل رئVVيس جVVمعية األمVVل الVVريVVاضVVي بVVبوحجVVلة
الVVذي طVVلب مVVن األمVVنيني تVVمكينه مVVنه .وتVVواصVVلت وحVVدة الVVرصVVد مVVع وزارة الVVداخVVلية حVVول الVVحادثVVة وقVVد انVVطلقت
إجراءات التثبت في حالة االعتداء على الغيضاوي ومازالت الوحدة بانتظار ر ّد وزارة الداخلية.
ورجVVح الVVغيضاوي أن سVVبب االعVVتداء عVVليه مVVر ّده نشVVر مVVقاالت صVVحفية لVVعدد مVVن مVVمثّلي وسVVائVVل اإلعVVالم تVVتع ّلق
ّV
بإغالق مركز الحرس الوطني باملنطقة خالل النهار ودون تفسير واضح.
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• الرأي القانوني :
تVVعتبر الVVرقVVابVVة عVVلى مVVحتويVVات إعVVالمVVية ضVVغطا عVVلى الVVصحفي ويVVتناقVVض مVVع أحVVكام الVVفصل  11مVVن املVVرسVVوم
 115الVVذي يVVمنع مVVمارسVVة أي ضVVغط عVVلى الVVصحفي ويVVمنع الVVفصل  9مVVن نVVفس املVVرسVVوم فVVرض أي قVVيود تVVعوق
حVVريVVة تVVداول املVVعلومVVة وال يVVجوز بVVذلVVك أن يVVكون الVVرأي الVVذي يVVصدر عVVن الVVصحفي أو املVVعلومVVات الVVتي ينشVVرهVVا
سببا للمساس بكرامته أو لالعتداء على حرمته الجسدية واملعنوية.

• رقابة على إذاعة "الديوان أف أم"
• املكان :تونس
• التاريخ 24 :أكتوبر 2017
• امل ]]عتدى ع ]]ليهم :مح ]]مد ال ]]يوس ]]في ال ]]صحفي ب ]]إذاع ]]ة
"الديون أف أم"
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
Vقر إذاعVة
تVن ّقل رئVيس مVركVز األمVن بVمنطقة سVكرة بVواليVة أريVانVة إلVى م ّ
"الVديVوان أف ام" لVالسVتفسار عVن فVحوى تVصريVح الVناطVق الVرسVمي
بVVاسVVم الVVجبهة الVVشعبية حVVمه الVVهمامVVي ضVVمن حVVصة "هVVنا تVVونVVس"
للصحفي محمد اليوسفي.
وأفVاد الVيوسVفي لVوحVدة الVرصVد بVمركVز السVالمVة املVهنية بVالVنقابVة الVوطVنية لVلصحفيني الVتونVسيني" :إثVر انVتهاء حVلقة
هVنا تVونVس لVيوم  24أكVتوبVر والVتي اسVتضفت فVيها حVمه الVهمامVي الVناطVق الVرسVمي بVاسVم الVجبهة الVشعبية ،تVن ّقل
إلVVي مVVقر اإلذاعVVة رئVVيس مVVركVVز األمVVن الVVقريVVب واسVVتفسر أحVVد الVVعامVVلني عVVن الVVزيVVارة وعVVن فVVحوى الVVحوار الVVذي
أجريته معه".
مVن جهVته أ ّ VكVد حVمه الVهمامVي الVناطVق الVرسVمي بVاسVم الVجبهة الVشعبية" :أسVتغرب هVذا السVلوك خVاصVة أنّVه كVان
بإمكان األمني االطالع على الحوار من خالل الرجوع الى التسجيل على الصفحة الرسمية لإلذاعة".
• الرأي القانوني :
Vقر إذاعVVة الVVديVVوان نVVوعVVا مVVن الVVضغط الVVسياسVVي واألمVVني غVVير
تVVمثل "زيVVارة" رئVVيس مVVركVVز األمVVن بVVسكرة إلVVى مّ V
املVVباشVVر عVVلى اإلذاعVVة بسVVبب إجVVرائVVها حVVوارا مVVع مVVمثل طVVرف سVVياسVVي مVVعارض وهVVو مVVا يVVعتبر خVVرقVVا ملVVبدأ عVVدم
أي ص VVحفي ع VVلى رأي أو أف VVكار أو م VVعلوم VVات ينش VVره VVا ط VVبقا ألع VVراف وأخ VVالق VVيات ط VVبق ال VVقان VVون
ج VVواز م VVساءل VVة ّ
ألي ضVغط مVن
املVنظم لVعمل الVصحافVة والVذي يVنص فVي فVصل  11أيVضا عVلى أنVه "ال يVجوز تVعريVض الVصحفي ّ
جانب أيّة سلطة”.
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• م] ]]ساس ب] ]]مصادر م] ]]علوم] ]]ة إذاع] ]]ة
"الرباط أف أم"
• املكان :املنستير
• التاريخ 26 :أكتوبر 2017
• امل]عتدى ع]ليهم :إذاع]ة "ال]رب]اط أف
أم"
• املعتدي :مواطنون
• الوقائع:
ع VV Vمد مج VV Vموع VV Vة م VV Vن امل VV Vواط VV Vنني إل VV Vى ق VV Vطع
الVVطريVVق أمVVام سVVيارة رئVVيس الجVVمهوريVVة الVVسابVVق محVVمد مVVنصف املVVرزوقVVي ملVVنعه مVVن دخVVول مVVقر إذاعVVة "الVVربVVاط
أف أم" الVخاصVة حVيث كVان مVن املVنتظر أن يجVرى مVعه حVوارا إذاعVيا ،مVما اضVطره إلVى مVغادرة املVكان فVي ظVل
غياب أمني واضح.
وأفVاد املVرزوقVي لVوحVدة الVرصVد بVمركVز السVالمVة املVهنية بVالVنقابVة الVوطVنية لVلصحفيني الVتونVسيني" :تVن ّقلت إلVى مVقر
إذاعVVة "الVVربVVاط أف أم" بVVاملنسVVتير بVVعد الVVتنسيق مVVع اإلذاعVVة ومVVكتبي اإلعVVالمVVي مVVن أجVVل إجVVراء حVVوار صVVحفي
VؤسVVسات إعVالمVية
وجهVت لVي بVدعVوى رفVضي إجVراء حVوارات صVحفية مVع م ّ V
وذلVك تVفنيدا لVعديVد االتّVهامVات الVتي ّ
محVلية .وبVعد انVتهائVي مVن االجVتماع الVشعبي الVذي نّ V
VوجهVت
ظمه حVزب حVراك تVونVس اإلرادة بVمعتمديVة صVيادة ت ّ
إلVVى اإلذاعVVة ،لVVكن مVVا راعVVني إالّ تVVواجVVد عVVدد مVVن املVVواطVVنني أمVVام مVVقر اإلذاعVVة وقVVامVVوا بVVالتجVVمهر أمVVام سVVيارتVVي
وإغالق الطريق الرئيسي رافعني شعار "ديقاج".

خVله لVنفس اإلذاعVة ،عVملية قVطع الVطريVق
وكVان الVرئVيس املVديVر الVعام لVإلذاعVة بVولVبابVة األنVصاري قVد ب ّVرر ،خVالل تVد ّV
مVVن قVVبل املVVواطVVنني بVVتع ّلة انVVتمائVVهم الVVسياسVVي الVVبورقVVيبي والVVدسVVتوري ومVVناصVVرة أجVVدادهVVم للحVVركVVة الVVوطVVنية فVVي
الوقت الذي كان فيه ج ّد املرزوقي مهادنا لالستعمار الفرنسي.

• الرأي القانوني :
خVل األمVن لVضمان حّ Vقه فVي
Vقر اإلذاعVة وعVدم تVد ّV
يVع ّد مVنع الVرئVيس الVسابVق محVمد مVنصف املVرزوقVي مVن دخVول م ّ
التنقل اعتداء على حرية التعبير وهو فرض لقيود تعوق حرية تداول املعلومات.
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اعتداءات خطيرة على صحفيني
VؤشVVرات لVVتنامVVي الVVعنف فVVي املVVيدان
املVVساس مVVن كVVرامVVة الVVصحفي ومVVن سVVالمVVته الجسVVديVVة يVVعتبر مVVن أخVVطر املV ّ V
ضّ V Vد ال VVصحفيني وه VVو ي VVفترض تV Vتّبع امل VVعتدي VVن ع VVلى م VVعنى املجّ V Vلة الج VVزائ VVية ب VVتهم االع VVتداء ع VVلى ش VVبه م VVوظ VVف
عمومي.
• عنف يطال طاقم عمل قناة “تونسنا"
• املكان :تونس
• التاريخ 16 :أكتوبر 2017
• املعتدى عليهم :فريق عمل تونسنا
• املعتدي :مواطنون
• الوقائع:
عVمد مVواطVنون إلVى االعVتداء بVالVعنف املVادي عVلى نهVلة الVحبشي
الVVصحفية بVVقناة "تVVونVVسنا" خVVالل عVVملها عVVلى مVVعايVVنة تVVجاوزات
في بناية بوسط العاصمة في إطار برنامج "طبق القانون".
وأفVVادت نهVVلة الVVحبشي لVVوحVVدة الVVرصVVد بVVمركVVز السVVالمVVة املVVهنية بVVالVVنقابVVة الVVوطVVنية لVVلصحفيني الVVتونVVسيني" :تVVن ّقلت
صVحبة املVص ّور ملVعايVنة بVنايVة كVائVنة بVنهج فلسVطني بVالVعاصVمة ارتVكب مVالVكها مVخالVفات مVن بVينها الVبناء بVالVطريVق
VوجVVه نVVحوي ولVVكمني واعVVتدى عVVلي بVVعبارات نVVابVVية ثVVم الVVتحق أحVVد
الVVعام .وفVVور تVVفطّن صVVاحVVب الVVبنايVVة لVVتواجVVدنVVا تّ V
بقص ساقي إن عدت وص ّورت التجاوزات".
مرافقيه وقام بلكمي ثم ه ّددني صاحب البناية ّ
وقVد قVدمVت الVصحفية شVكوى ضّ Vد املVعتدي تVم إثVرهVا االسVتماع إلVى املVعتدي مVن قVبل مVركVز األمVن بVنهج فلسVطني
واستنجدت الصحفية باألمن لتصوير التجاوزات.

• الرأي القانوني :
VعرضVVت الVVصحفية نهVVلة الVVحبشي إلVVى االعVVتداء بVVالVVعنف مVVن قVVبل صVVاحVVب بVVنايVVة طVVور اإلنVVشاء وذلVVك أثVVناء أداء
تّ V
ال VVصحفية ل VVواج VVبها امل VVهني م VVا ي VVعتبر إه VVان VVة وت VVع ّدى ع VVلى ال VVصحفية ع VVلى م VVعنى ال VVفصل  14م VVن امل VVرس VVوم 115
والVذي يVعاقVب ك ّVل مVن أهVان صVحفيا أو تVع ّدى عVليه بVالVقول أو اإلشVارة أو الVفعل أو التهVديVد حVال مVباشVرتVه لVعمله
Vصت عVVليها املVVادة  125مVVن
بVVنفس الVVعقوبVVة الجVVزائVVية املسVVلطة عVVلى املVVعتدي عVVلى شVVبه مVVوظVVف عVVمومVVي والVVتي نّ V
املج ّلة الجزائية.
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• اع ]]تداء ع ]]نيف ع ]]لى ف ]]ريق ع ]]مل ق ]]ناة "ن ]]سمة ت ]]ي
في"
• املكان :تونس
• التاريخ 26 :أكتوبر 2017
• املعتدى عليهم :فريق عمل "نسمة تي في"
• املعتدي :مواطنون
• الوقائع:
عVV Vمد مجVV VموعVV Vة مVV Vن األعVV Vوان املVV Vك ّلفني بVV VالحVV VمايVV Vة فVV Vي مجVV Vمع
إتVالف الّ Vلحوم بVاملVرنVاقVية وأحVد املVسؤولVني بVاملVكان إلVى االعVتداء
بVالVعنف املVادي واملVعنوي عVلى فVريVق عVمل قVناة "نVسمة" الVخاصVة خVالل تVن ّقلهم رفVقة
أع VVوان الش VVرط VVة ال VVبلدي VVة ل VVتغطية ع VVملية إت VVالف  26ط VVنا م VVن ل VVحوم الح VVمير ال VVفاس VVدة ك VVان ق VVد ت ّ Vم ض VVبطها ب VVأح VVد
املسالخ.
وأفVادت شVيراز نVايVلي الVصحفية بVقناة "نVسمة" الVخاصVة لVوحVدة الVرصVد بVمركVز السVالمVة املVهنية بVالVنقابVة الVوطVنية
لVلصحفيني الVتونVسيني" :تVن ّقلت رفVقة املVصور الVصحفي أشVرف بVابVا والVسائVق إلVى مج ّVمع خVاص إلتVالف الVلحوم
بVVاملVVرنVVاقVVية فVVي مVVتابVVعة ألعVVمال الشVVرطVVة الVVبلديVVة والVVتثّبت مVVن عVVملية إتVVالف  26طVVنا مVVن لVVحوم الحVVمير الVVفاسVVدة.
وفVVور تVVف ّ
VوجVVه نVVحوي وعVVمد الVVى افVVتكاك هVVاتVVفي الVVجوال وحVVاول افVVتكاك
طن أحVVد املVVسؤولVVني بVVاملVVكان لVVوجVVودنVVا تVّ V
VوجVVه أعVVوان يVVعملون بVVاملجVVمع إلVVى املVVص ّور أشVVرف بVVابVVا وعVVمدوا إلVVى االعVVتداء
مVVصدح الVVقناة .وفVVي نVVفس الVVوقVVت تّ V
عليه بالضرب ومحاولة افتكاك الكاميرا الخاصة به".
م VVن ج VVان VVبه أف VVاد أش VVرف ب VVاب VVا وح VVدة ال VVرص VVد" :ع VVمد أح VVد امل VVسؤول VVني إل VVى اف VVتكاك ه VVات VVف ال VVزم VVيلة ش VVيراز ن VVاي VVلي
VوجVه فVيه قVرابVة  8أعVوان يVعملون بVالشVركVة إلVيّ
خVل أحVد أعVوان الشVرطVة الVبلديVة السVترجVاعVه فVي الVوقVت الVذي ت ّ V
وتVد ّV
وعVVمدوا إلVVى االعVVتداء عVVلي بVVالVVعنف الشVVديVVد مVVحاولVVني افVVتكاك الVVكامVVيرا وتحVVطيمها فVVي حVVني عVVمد آخVVر إلVVى ل Vيّ
ذراع الزميلة وسحبها من شعرها".
Vعرض
وفVور مVحاولVة سVائVق الVسيارة املVرافVقة لVلفريVق الVعامVل بVالVقناة الVتد ّV
خVل لVفظ اإلشVكال والVدفVاع عVن مVرافVقيه ت ّ
هو أيضا لالعتداء بالعنف الشديد.
Vحصلت وحVVدة الVVرصVVد بVVمركVVز السVVالمVVة املVVهنية بVVالVVنقابVVة الVVوطVVنية لVVلصحفيني الVVتونVVسيني عVVلى مVVقطع فVVيديVVو
وقVVد تّ V
تعرض له طاقم عمل القناة والذي خلف أضرار جسدية واضحة.
يثبت االعتداء العنيف الذي ّ
• الرأي القانوني :
ج Vَّ Vرم ط VVبقا
Vعرض ص VVحفي "ن VVسمة ت VVي ف VVي" إل VVى اع VVتداء ب VVال VVعنف الش VVدي VVد م VVن ق VVبل أع VVوان أم VVن وه VVو ف VVعل ُم َ V
تّ V
لVلمرسVوم  .115كVما تّ Vم مVنع الVصحفيني مVن الVقيام بVعملهم وهVو مVا يVحتّم مVعاقVبة املVعتديVن بVنفس عVقاب املVعتدي
عVلى شVبه مVوظVف عVمومVي مVع اإلحVالVة عVلى الVفصل  125مVن املجّ Vلة الجVزائVية ويVمنع الVفصل  9مVن املVرسVوم 115
أي قيود تعوق حرية تداول املعلومات.
فرض ّ
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عودة التتّبعات القضائية

• سامية نصري أمام وكيل الجمهورية :
• املكان :القيروان
• التاريخ 7 :أكتوبر 2017
• امل]]عتدى ع]]ليهم :س]]ام]]ية ن]]صري ص]]حفية س]]اب]]قة
بصبرة أف أم
• املعتدي :سياسيون
• الوقائع:
مVثلت سVامVية الVنصري مVراسVلة راديVو صVبرة أف أم أمVام وكVيل
الج VVمهوري VVة ب VVامل VVحكمة االب VVتدائ VVية ب VVتهمة ال VVقذف ال VVعلني ع VVلى
خVVلفية شVVكوى تVVق ّدم بVVها صهVVر مVVنسق فVVرع حVVزب نVVداء تVVونVVس
بVV Vعني جVV VلولVV Vة إثVV Vر نشVV VرهVV Vا لVV Vخبر حVV Vول عVV Vملية تهVV VريVV Vب لVV Vكميات مVV Vن الVV Vسكر عVV Vلى صVV Vفحتها بشVV Vبكة الVV VتواصVV Vل
االجتماعي وحملها لصفتها الصحفية.
وأفVVادت سVVامVVية نVVصري وحVVدة الVVرصVVد بVVمركVVز السVVالمVVة املVVهنية بVVالVVنقابVVة الVVوطVVنية لVVلصحفيني الVVتونVVسيني" :مVVارس
عVليّ مVنسق فVرع حVزب نVداء تVونVس بVعني جVلولVة عVديVد املVضايVقات إثVر نشVري خVبر حجVز كVمية مVن الVسكر ،وكّ Vلف
صه VVره ب VVال VVتشكي ض ّ Vدي ب VVتلفيق ت VVهمة االع VVتداء ع VVليه وأن VVا ال أع VVرف VVه ول VVم ال VVتقي ب VVه ي VVوم VVا .وق VVد م VVثلت أم VVام وك VVيل
الجVVمهوريVVة بVVاملVVحكمة االبVVتدائVVية بVVالVVقيروان الVVذي تع ّهVVد بVVاملVVلف وقVVام بVVإحVVالVVته إلVVى مVVحكمة الVVناحVVية بVVتهمة الVVقذف
العلني .وستقوم املحكمة بتحديد جلسة للنظر في القضية".

الرأي القانوني :
رفVعت الVشكايVة الجVزائVية ضّ Vد املVراسVلة اإلذاعVية سVامVية الVنصري عVلى خVلفية تVحقيق صVحفي ضّ Vد شVخص نVافVذ
سVياسVيا فVي الVجهة .وأحVالVت الVنيابVة الVعمومVية املVلف إلVى قVضاء الVناحVية وهVو مVا يVخالVف املVادة  11مVن املVرسVوم
 115الVتي ال تVجيز تVعريVض الVصحفي ألي ضVغط مVن جVانVب أي سVلطة كVما ال تVجوز مVساءلVته عVن رأي أو أفVكار
ينشرها طبقا ألعراف املهنة.
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التوصيات العامة
إ ّن الVVنقابVVة الVVوطVVنية لVVلصحفيني الVVتونVVسيني وأمVVام ارتVVفاع نVVسق االعVVتداءات خVVالل شهVVر أكVVتوبVVر وظVVهور فVVاعVVلني
جدد يمثلون السلطة الرسمية واملواطنون توصي بـ :
• رئ]اس]ة ال]حكوم]ة بVVالVVسحب الVVفوري ملشVVروع قVVانVVون زجVVر االعVVتداءات عVVلى الVVقوات الVVحامVVلة للسVVالح فVVي
صيغته الحالية التي تمثّل خطرا محدقا بحرية تد ّفق املعلومات.
• وزارة ال]]داخ]]لية ب VVضرورة ت VVوع VVية م VVنظوري VVها ب VVطبيعة ال VVعمل ال VVصحفي ال VVرام VVية إل VVى م VVكاف VVحة ال VVفساد
حر وتعددي
وضمان حقوق املواطنني في إعالم ّ
• امل]]واط]]نني ب VVاح VVترام ط VVبيعة ال VVعمل ال VVصحفي وس VVعيه ل VVضمان ح VVقوق ب VVقية امل VVواط VVنني ف VVي ال VVحصول ع VVلى
املعلومة.
VتعرضVVون لVVها لVVلتدقVVيق فVVيها وإسVVداء االسVVتشارات الVVقانVVونVVية
ّVV
• ال]صحفيني بVVاإلبVVالغ عVVن االعVVتداءات الVVتي يV
املناسبة وتوثيقها وتشكيل امل ّلفات الستعمالها فيما بعد لتتبّع املعتدين.
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عودة الرقابة على وسائل اإلعالم
محاولة لتوجيه اإلعالم
وسجVVلنا ارتVVفاعVVا فVVي اعVVتداءات
ّV
الحVVظنا خVVالل شهVVر أكVVتوبVVر  2017تVVط ّور نVVسق االعVVتداءات عVVلى الVVصحفيني،
Vتمكن مVV Vن تVV Vسجيلها نVV Vظرا لVV VرفVV Vض
األمVV Vنيني واملVV VواطVV Vنني ،يVV Vضاف إلVV Vيها عVV Vودة حVV Vاالت الVV Vصنصرة الVV Vتي لVV Vم نّ V V
الVصحفيني تVقديVم شVكوى ضّ Vد مVشغّليهم كVما هVو الVحال فVي حVالVة صVنصرة مVثبتة تVقنيا فVي مVوقVع "حVقائVق أون
VؤشVرا خVطيرا بVالVعودة إلVى الخVلف فVي اتّVجاه الVتضييق أكVثر عVلى عVمل وسVائVل
اليVن" .هVذه املVمارسVات تVعكس م ّ V V
االعالم.

.I

عودة الرقابة الرسمية على املحتوى اإلعالمي

الVVضغط وحVVاالت املVVضايVVقة تVVعتبر مVVن آلVVيات فVVرض رقVVابVVة غVVير مVVباشVVرة عVVلى املVVحتويVVات اإلعVVالمVVية وهVVو مVVا تVVواتVVر
متفرقة من البالد.
من قبل قوات األمن في ع ّدة مناسبات خالل شهر أكتوبر من العام  2017في مناطق
ّ
ف VVفي والي VVة ق VVفصة ع VVمد أع VVوان األم VVن إل VVى م VVضاي VVقة ال VVصحفيني أث VVناء ت VVغطية اح VVتجاج VVات امل VVحام VVني ب VVامل VVحكمة
االبVتدائVية بVالVجهة ،أيVضا مVارس رئVيس مVركVز األمVن بVمنطقة سVكرة رقVابVة مVباشVرة عVلى إذاعVة "الVديVوان أف أم"
Vصة "هVVنا تVVونVVس" لVVلناطVVق الVVرسVVمي بVVاسVVم الVVجبهة الVVشعبية
إثVVر اسVVتضافVVة الVVصحفي محVّ Vمد الVVيوسVVفي مVVق ّدم حّ V
حVVمه الVVهمامVVي عVVبر الVVسؤال عVVن مVVحتوى تVVصريVVحاتVVه رغVVم قVVدرتVVه عVVلى الVVحصول عVVليها مVVن الVVصحفة الVVرسVVمية
VؤشVVرا خVVطيرا السVVتبطان
لVVإلذاعVVة .وتVVخشى الVVوحVVدة أن تVVعطي هVVذه املVVمارسVVات األمVVنية ،وإن كVVانVVت مVVعزولVVة ،مV ّ V
األمن للعقيدة القائمة على الرقابة على املحتويات اإلعالمية.
أ ّمVVا فVVي واليVVة الVVقيروان فVVقد عVVمد رئVVيس مVVركVVز الحVVرس الVVوطVVني بVVمنطقة الشVVراردة وعVVدد مVVن أعVVوان األمVVن إلVVى
مVمارسVة الVرقVابVة عVلى مVحتوى كVامVيرا املVص ّور الVصحفي حVبيب غVيضاوي بVتع ّلة نشVر صVور الVسيارات اإلداريVة
الVVتابVVعة لVVهم بVVعد أن نشVVر صVVحفيو واليVVة الVVقيروان فVVي وقVVت سVVابVVق صVVور ملVVركVVز الحVVرس بVVالشVVراردة مVVغلق خVVالل
التوقيت االداري.
وتVتط ّلب عVودة هVذه املVمارسVات وقVفة حVازمVة مVن قVبل وزارة الVداخVلية فVي اتّVجاه تVوعVية أعVوانVها بVخصوصVية الVعمل
ال VVصحفي خ VVاص VVة أنّ VVها ت VVعتبر ع VVودة للخ VVلف وم VVحاول VVة ل VVتوج VVيه اإلع VVالم وال VVضغط ع VVليه ف VVي ظ Vّ Vل ت VVناول VVه مل VVواض VVيع
مVرتVبطة بVمكافVحة الVفساد والVدفVاع عVن الVحقوق االجVتماعVية لVلمواطVنني وضVمان حّ Vقهم فVي املVعلومVة وسVط عVودة
التحركات االجتماعية وقرب موعد االنتخابات املحلية.
ّ
وكVVانVVت وحVVدة الVVرصVVد قVVد الVVتقت أعVVضاء مVVكتب االعVVالم واالتّVVصال بVVوزارة الVVداخVVلية فVVي إطVVار تحسVVني الVVعالقVVة
ووضVVع اسVVتراتVVيجية عVVمل وتVVنظيم الVVعالقVVة بVVني األمVVنيني والVVصحفيني فVVي املVVيدان .ووقVVع تVVركVVيز خVVلية داخVVل وزارة
الداخلية ملعالجة حاالت االعتداءات األمنية على الصحفيني.
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 .IIاملصالح السياسية تعيق العمل الصحفي
يVتواصVل ضVغط الVسياسVيني عVلى وسVائVل اإلعVالم مVن أجVل سVحب مVقاالت أو تVوجVيهها بVطريVقة غVير مVعلنة وتجVد
وح VVدة ال VVرص VVد ص VVعوب VVة ف VVي إق VVناع ال VVصحفيني ب VVال VVتش ّكي ن VVظرا ل VVوض VVعيات VVهم امل VVهنية ال ّ V
Vهشة وبح VVلول امل VVتغيّرات
االجتماعية واالنتخابية املحليّة تتزايد ضغوطات السياسيني من أجل توجيه وسائل اإلعالم خدمة ملصالحهم.
وكVانVت الVوحVدة قVد رصVدت حVالVة صVنصرة فVي مVوقVع "حVقائVق أون اليVن" فVي مVقال مVتع ّلق بVاملVديVر الVتنفيذي لحVزب
نVداء تVونVس حVافVظ قVائVد السVبسي تّ Vم سVحبه مVن املVوقVع ولVم تVتل ّقى الVوحVدة إلVى الVيوم شVكوى رسVمية بVخصوص
حادثة الصنصرة.
وتVواصVل الVضغط هVذه امل ّVرة مVن قVبل املVواطVنني أنVفسهم عVلى وسVائVل اإلعVالم مVن أجVل مVنع مVصادر املVعلومVات مVن
Vقرات وسVVائVVل اإلعVVالم عVVبر عVVمليات قVVطع الVVطريVVق .فVVقد ت ّ Vم مVVنع الVVرئVVيس الVVسابVVق محVVمد مVVنصف
الVVوصVVول إلVVى مّ V
املVVرزوقVVي مVVن الVVوصVVول إلVVى مVVقر إذاعVVة "الVVربVVاط أف أم" مVVن قVVبل مVVواطVVنني حVVامVVلني ملVVرجVVعية دسVVتوريVVة بVVورقVVيببة
VؤسVVسة اإلعVالمVية .وفVي هVذه الVحالVة يVمثّل وعVي أصVحاب املVؤسVسات بخVطورة
فVي مVحاولVة لVفرض رقVابVة عVلى امل ّ V
املرحلة وضرورة التصدي ملثل هذه املمارسات مقياسا يسمح بتقييم مستوى الضغط ومعالجته.
VؤشVرا خVطيرا يVعكس اسVتعداد أصVحاب املVؤسVسات
واملVواقVف السVلبية الVتي تّ Vم تVسجيلها فVي هVاتVني الVحالVتني م ّ V V
لالستجابة لهذه الحاالت وتبريرها كما هو الحال في حالة "الرباط أف أم".
VؤسVسات اإلعVالمVية
VؤسVسات لVضمان اسVتقاللVية امل ّV V
ويVتط ّلب املVوضVوع وقVفة قVويVة مVن قVبل الVصحفيني وأصVحاب امل ّV V
عن سلطة السياسيني واملواطنني خاصة في ما يتعلق بمحتويات تتقيد بأخالقيات املهنة واملوضوعية.

 .IIIالتوصيات :
وعلى ضوء ما سبق توصى النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني :
• وزارة الداخلية بالتحقيق في محاولة أعوان فرض رقابة على محتويات إعالمية
• ال]سياس]يني وامل]واط]نني ضVVرورة احVVترام طVVبيعة الVVعمل الVVصحفي الVVهادفVVة لVVنقل مVVختلف وجVVهات الVVنظر
وضمان التوازن واملوضوعية في املحتوى االعالمي
• الصحفيني بالتبليغ عن حاالت التد ّ
يتعرضون لها.
خل في التحرير والصنصرة التي
ّ
املؤسسات اإلعالمية باحترام مبدأ الفصل بني اإلدارة والتحرير واحترام حقوق الصحفيني .
•
ّ
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أنجر هذا التقرير في إطار برنامج ينفذ بالشراكة
مع مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
واليونسكو
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