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الفصل 9 من املرسوم 115 :
يـمنع	فـرض	أّي	قـيود	تـعوق	حـّريـة	تـداول	املـعلومـات	أو	تـحول	دون	تـكافـؤ	الـفرص	بـني	مـختلف	مـؤسّــــــسات	اإلعـالم	

في	الحصول	على	املعلومات	أو	يكون	من	شأنها	تعطيل	حّق	املواطن	في	إعالم	حّر	وتعّددي	وشفّاف.	

الفصل 11 من املرسوم 115
تــــكون	مــــصادر	الــــصحفي	عــــند	قــــيامــــه	بــــمهامــــه	ومــــصادر	كــــّل	األشــــخاص	الــــذيــــن	يــــساهــــمون	فــــي	إعــــداد	املــــادة	
	إذا	 اإلعــالمــية	محــمية،	وال	يــمكن	االعــتداء	عــلى	ســريّــة	هــذه	املــصادر	ســواء	بــصفة	مــباشــرة	أو	غــير	مــباشــرة	إالّ

	من	دوافع	أمن	الدولة	أو	الدفاع	الوطني	وخاضعا	لرقابة	القضاء.	 كان	ذلك	مبّررا	بدافع	ملحّ

ويــعتبر	اعــتداء	عــلى	ســريّــة	املــصادر	جــميع	التحــريّــات	وأعــمال	الــبحث	والــتفتيش	والــتنّصت	عــلى	املــراســالت	أو	
عــــلى	االتّــــصاالت	الــــتي	قــــد	تــــتوالّهــــا	الســــلطة	الــــعامــــة	تــــجاه	الــــصحفي	لــــلكشف	عــــن	مــــصادره	أو	تــــجاه	جــــميع	

األشخاص	التي	تربطهم	به	عالقة	خاصة.	

ال	يــجوز	تــعريــض	الــصحفي	ألّي	ضــغط	مــن	جــانــب	أّي	ســلطة	كــما	ال	يــجوز	مــطالــبة	أّي	صــحفي	أو	أّي	شــخص	
	بـإذن	مـن	الـقاضـي	الـعدلـي	املـختص	وبشـرط	 يـساهـم	فـي	إعـداد	املـادة	اإلعـالمـية	بـإفـشاء	مـصادر	مـعلومـاتـه	إالّ
أن	تـكون	تـلك	املـعلومـات	مـتعّلقة	بجـرائـم	تـشّكل	خـطرا	جـسيما	عـلى	السـالمـة	الجسـديـة	لـلغير	وأن	يـكون	الـحصول	
عــليها	ضــروريــا	لــتفادي	ارتــكاب	هــذه	الجــرائــم	وأن	تــكون	مــن	فــئة	املــعلومــات	الــتي	ال	يــمكن	الــحصول	عــليها	بــأيّ	

طريقة	أخرى.	
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مقــــــــــدمة

يـقّدم	تـقريـر	شهـر	أكـتوبـر	بـالـتزامـن	مـع	طـرح	مشـروع	قـانـون	زجـر	االعـتداءات	عـلى	الـقّوات	الـحامـلة	للسـالح	أمـام	
لــجنة	التشــريــع	الــعام.	وعــبّرت	املــنظّمات	والــنقابــات	املــشاركــة	فــي	جــلسة	نــقاش	املشــروع	املــنعقدة	فــي	8	نــوفــمبر	
2017	عـن	رفـضها	ملشـروع	الـقانـون	وبـيّنت	مـدى	مـساسـه	بـالحـريـات	الـعامـة	والـخاصـة	والخـطر	الـذي	يـمثّله	عـلى	

مسار	الديمقراطية	في	تونس.	

وقــد	أكــدت	املــنظّمات	املــشاركــة	فــي	نــقاش	املشــروع	أنّــه	يــمكن	أن	يــقّوض	كــّل	املــكاســب	الــتي	تــحّققت	فــي	مــجال	
حريّة	الصحافة	وحريّة	التعبير.		

وكـان	مـوقـف	الـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	دقـيقا	فـي	مـا	يـتعّلق	بحـريـة	الـصحافـة	إزاء	هـذا	املشـروع	ملـا	
يــمثّله	مــن	خــطر	عــلى	حــريــة	الــصحافــة	والــعودة	بــاإلعــالم	إلــى	مــربّــع	مــحاولــة	الــسيطرة	عــليه	والــتدخّــــل	فــي	عــمله	

والضغط	عليه	ومضاعفة	املحاذير	في	التعامل	مع	مسائل	جوهرية	مرتبطة	بحّق	املواطن	في	األمن.	

ويــــأتــــي	مشــــروع	الــــقانــــون	لــــيقّوض	مــــبدأ	حــــريّــــة	الــــعمل	الــــصحفي	عــــبر	وضــــعه	لــــقيود	عــــلى	النشــــر	عــــبر	فــــرض	
الـــــتراخـــــيص	املســـــبقة	وتـــــغييب	الـــــتنصيص	عـــــلى	حـــــمايـــــة	الـــــصحفيني	مـــــن	ســـــلطة	حـــــامـــــلي	الســـــالح.	كـــــما	وضـــــع	
املـؤّسسـتني	األمـنية	والـعسكريـة	فـوق	كـل	نـقد	و	تـوصـيف	أّي	مـوقـف	فـكري	تـجاهـها	عـلى	أنّـه	تـحقير	لـها	يسـتوجـب	

عقوبات	تصل	إلى	سنتني	سجنا.	

كــما	يــعتبر	مشــروع	الــقانــون	نــسفا	لــلمبدأ	الــدســتوري	الــقاضــي	بــحّق	املــواطــن	فــي	الــحصول	عــلى	املــعلومــة		عــبر	
فــرض	نــظام	الــتراخــيص	وعــودة	الــعقوبــات	الــسالــبة	للحــريّــة	فــي	مــجال	الــصحافــة	الــتي	تــصل	إلــى	عشــر	ســنوات	
ســـجنا	بـــتهم	فـــضفاضـــة	مـــثل	كـــشف	أســـرار	األمـــن	الـــوطـــني	تـــمامـــا	كـــما	كـــان	نـــظام		بـــن	عـــلي	يـــحاكـــم	مـــعارضـــيه	

والصحفيني	بتهمة	تعكير	صفو	النظام	العام.	

وال	يـمثّل	مشـروع	الـقانـون	ضـربـا	لحـريـة	الـصحافـة	فحسـب	بـل	هـو	ضـرب	لحـريـة	الـتعبير	عـبر	تجـريـم	حـّق	الـتظاهـر	
وتشديد	العقوبات	على	القائمني	بذلك	باسم	تعطيل	السير	العادي	للعمل.	

	فـي	األنـظمة	الـديـكتاتـوريـة	عـلى	غـرار	الـسجن	مـدى	الـحياة	لـكّل	مـن	يـقوم	 	وتـضمينه	عـقوبـات	قـاسـية	ال	تـوجـد	إالّ
بتحطيم	سيّارة	أمنية.	

وعـــليه	بـــات	ســـحب	هـــذا	املشـــروع	مـــن	قـــبل	رئـــاســـة	الـــحكومـــة	ضـــرورة	ملـــا	يـــمثّله	مـــن	خـــطر	عـــلى	الحـــريّـــات	الـــعامـــة	
والخاصة.	

نقيب الصحفيني ناجي البغوري
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إعتـداءات شهـر أكتوبر 2017 
مقدمة 

عـادت	وتـيرة	االعـتداءات	عـلى	الحـريّـات	الـصحفية	خـالل	شهـر	أكـتوبـر	مـن	الـعام	2017	لـالرتـفاع	مجـّددا	ووثّـقت	
وحــدة	رصــد	االعــتداءات	عــلى	الــصحفيني	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	15	
اعــتداء	ضــّد	32	صــحفيا	ومــؤسّــــــسة	إعــالمــية	مــن	بــينهم	11	صــحفية	و21	صــحفيا	يــعملون	فــي	5	قــنوات	تــلفزيــة	

و11	إذاعات	و3	صحف	و2	مواقع	الكترونية	ووكالة	أنباء.		
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وكـــان	شهـــر	ســـبتمبر	الـــفارط	قـــد	شهـــد	6	اعـــتداءات	ضـــّد	5	صـــحفيني	و	4	صـــحفيات	يـــعملون	فـــي		قـــناة	تـــلفزيـــة	
وحيدة	و3	مواقع	الكترونية	و2	إذاعات	خاصة.	

ويـــتواصـــل	انخـــراط	األعـــوان	الـــعمومـــيني	واملـــوظّــفني	الـــعمومـــيني	واألمـــنيني	فـــي	أغـــلب	االعـــتداءات	عـــلى	الحـــريّـــات	
الـــصحفية	حـــيث	كـــان	األعـــوان	الـــعمومـــيون	مـــسؤولـــني	عـــلى	اعـــتداء	وحـــيد	فـــي	حـــني	كـــان	املـــوظّـــفون	الـــعمومـــيون	
مــــسؤولــــني	عــــلى	4	اعــــتداءات	فــــي	حــــني	كــــان	األمــــنيون	مــــسؤولــــني	عــــلى	5	اعــــتداءات	فــــي	الــــوقــــت	الــــذي	كــــان	فــــيه	

املواطنون	مسؤولني	على	3	اعتداءات	والسياسيون	والنقابيون	مسؤولني	على	اعتداء	وحيد.			
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الـالّفـت	خـالل	هـذا	الشهـر	عـودة	حـاالت	الـرقـابـة	حـيث	تـّم	تـسجيل	3	حـاالت،	كـما	عـادت	حـاالت	املـضايـقات	حـيث	
سّجلت	5	حاالت	إضافة	إلى	عودة	حاالت	التتّبع	العدلي	حيث	مثّلت	حالة	واحدة.	

كـــما	ارتـــفع	نـــسق	االعـــتداءات	املـــاديـــة	واملـــعنوي	مـــقارنـــة	بشهـــر	ســـبتمبر	الـــفارط	حـــيث	سجّـــــلت	الـــوحـــدة	اعـــتداءيـــن	
خـالل	شهـر	أكـتوبـر	2017	مـقابـل	اعـتداء	وحـيد	فـي	شهـر	سـبتمبر	2017.	وحـافـظت	حـاالت	املـنع	مـن	الـعمل	عـلى	

نسقها	وسّجلت	الوحدة	4	حاالت.	

وقـد	طـالـت	االعـتداءات	الـصحفيني	املـقيمني	فـي	تـونـس	الـكبرى	فـي	5	مـناسـبات	فـي	حـني	طـالـت	الـصحفيني	فـي	
واليـــة	الـــقيروان	فـــي	3	مـــناســـبات	والـــصحفيني	فـــي	واليـــتي	ســـوســـة	وقـــفصة	فـــي	مـــناســـبتني	أمـــا	الـــصحفيون	فـــي	

واليات	تطاوين	وتوزر	واملنستير	فقد	تعرّضوا	إلى	اعتداء	وحيد	في	كّل	والية.		
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عودة املضايقات والتمييز بني وسائل اإلعالم

تــتمثّل	عــمليات	املــضايــقة	والــتّدخــل	فــي	مــجال	عــمل	الــصحفيني	ومــنعهم	مــن	الــعمل	فــي	مــمارســة	ضــغوط	عــليهم	
لـتأمـني	تـغطية	تخـدم	مـصالـح	بـعض	األطـراف	وفـرض	قـيود	عـلى	عـمل	الـصحفيني	أو	تـغييبهم	وحـرمـانـهم	مـن	الـحقّ	
فــي	الــحصول	عــلى	املــعلومــة	عــبر	عــمليات	اإلقــصاء	الــقائــمة	عــلى	الــتمييز	والــذي	يــضرب	حــّق	املــواطــن	فــي	إعــالم	
حــّر	وتــعّددي،	وقــد	سجّـــــلت	وحــدة	الــرصــد	فــي	هــذا	الــصدد	5	حــاالت	مــضايــقة		و4	حــاالت	مــنع	مــن	الــعمل	طــالــت	

الصحفيني	في	مناطق	مختلفة	من	الواليات	التونسية.			

مضايقة	سيف	الطرابلسي		•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	5	أكتوبر	2017	•

املــــعتدى	عــــليه:	ســــيف	الــــطرابــــلسي	صــــحفي	بــــإذاعــــة	•
"شمس	أف	أم"	

املعتدي:	أعوان	عموميون	•

الوقائع:		•

تـّمت	مـضايـقة	الـصحفي	بـراديـو	"شـمس	أف	أم"	سـيف	الـطرابـلسي	
من	قبل	عامل	بحضيرة	أشغال	إصالح	الطريق	املؤدي	إلى	مطار	تونس	قرطاج.		

وأفــاد	ســيف	الــطرابــلسي	وحــدة	رصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية		بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني:	"بــعد	
الـعلم	بـانـهيار	جـزء	مـن	الـطريـق	املـؤّدي	إلـى	مـطار	تـونـس	قـرطـاج	تـنّقلت	عـلى	عـني	املـكان	لـتغطية	الـحالـة	وتـوثـيقها	
بـالـصورة.	وبـعد	الـتدخّــل	املـباشـر	عـلى	الـهواء	لـتقديـم	املـعلومـة	حـول	انـهيار	جـزء	مـن	الـطريـق	وتـعطّل	حـركـة	املـرور،	
	أّن	أحــــد	الــــعّمال	تــــقّدم	نــــحوي	وطــــلب	مــــنّي	الــــكّف	عــــن	 ســــحبت	الــــهاتــــف	لــــنقل	الــــصورة	عــــلى	مــــوقــــع	اإلذاعــــة	إالّ
الــتصويــر	مســتفسرا	عــن	صــفتي،	وحــاول	افــتكاك	هــاتــفي	ومــنعي	مــن	مــواصــلة	الــتصويــر،	فــأفــدتــه	أنّــي	صــحفي	
وأنّـي	عـلى	املـباشـر	فـطلب	مـني	تـرخـيص	بـالـتصويـر	فـي	إطـار	مـواصـلة	املـضايـقة،	فـأعـلمته	أن	الـعملية	ال	تـتطّلب	
تـرخـيصا،	وطـلبت	مـنه	أن	يـدلـي	بـصفته	فـرفـض.	ولـدى	اسـتفسار	مـسؤولـني	بـوزارة	الـتجهيز	مـوجـوديـن	عـلى	عـني	

املكان	عنه،	أفادوني	بأنه	ال	عالقة	له	بوزارتهم".		

وقد	تحّصلت	وحدة	الرصد	على	مقطع	فيديو	يوثق	عملية	االعتداء	على	الصحفي	سيف	الطرابلسي.	

الرأي	القانوني:		•

تـــمثل	الـــحالـــة	مـــنعا	مـــن	الـــعمل	ضـــد	صـــحفي	يـــباشـــر	مـــهامـــه	عـــلى	عـــني	املـــكان	ويـــعاقـــب	الـــفصل	16	مـــن	املجـــلة	
الجـزائـية	مـن	يتسـبب	أو	يـحاول	أن	يتسـبّب	بـالـعنف	أو	الـضرب	أو	التهـديـد	فـي	تـوقّــف	عـن	الـعمل	وال	يـوجـد	نـصّ	
قـانـونـي	يـفرض	حـصول	الـصحفي	عـلى	تـرخـيص	لـلتصويـر	فـي	مـكان	عـام	عـدا	األمـاكـن	الـعامـة	الـحّساسـة	أمـنيا	

والتي	توجد	بها	عالمات	واضحة	ملنع	التصوير.	
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إقصاء	وسائل	االعالم	من	تغطية	زيارة	سفيرة	بولونيا	ملقّر	والية	توزر	•

املكان:	توزر	•

التاريخ:	9	أكتوبر	2017	•

املعتدى	عليهم:	ممثلو	وسائل	اإلعالم	بوالية	توزر	•

املعتدي:	موظفون	عموميون	•

الوقائع:		•

عــمدت	مــصالــح	واليــة	تــوزر	إلــى	تــغيب	أغــلب	املــراســلني	والــصحفيني	عــن	تــغطية	زيــارة	ســفيرة	بــولــونــيا	إلــى	مــقرّ	
الوالية	حيث	لم	تتّم	دعوة	أّي	منها	باستثناء	وكالة	تونس	إفريقيا	لألنباء.		

وأفـاد	سـالم	مـليك	مـديـر	إذاعـة	"الجـريـد	أف	أم"	الجـمعياتـية:	"يـعانـي	الـصحفيون	مـنذ	فـترة	الـتغييب	خـاصـة	فـي	
مـا	يـتعّلق	بـأنشـطة	الـواليـة	والـزيـارات	الـتي	تـنتظم	بـمقرّهـا".	وأضـاف	مـليك	أنّـه	"لـم	تـتلّقى	"جـريـد	أف	أم"	إعـالمـا	
	بـعد	صـدور	بـيان	مشـترك	مـن	 بـزيـارة	سـفيرة	بـولـونـيا	وكـذلـك	بـقية	الـزمـالء	الـصحفيني	ولـم	تـتواصـل	مـعنا	الـواليـة	إالّ

الصحفيني	عبّروا	فيه	عن	احتجاجهم	على	التغييب	الذي	عانوا	منه".		

مــن	جــانــبها	أكّـــدت		هــناء		كــروس	مــراســلة	اذاعــة	"مــوزايــيك	أف	أم"		الــخاصــة	أّن	والــي	تــوزر	اتــّصل	بــها	هــاتــفيا	
يـوم	الـثالثـاء	10	أكـتوبـر	2017	وقـّدم	لـها	اعـتذارا	عـما	حـدث	بـمقّر	الـواليـة،	وقـد	أعـلمها	انّـه	سـيتّم	عـقد	جـلسة	مـع	

أغلب	الصحفيني	بالجهة	من	أجل	النظر	في	أغلب	املشاكل.		

مـن	جـهة	أخـرى	أصـدرت	واليـة	تـوزر	بـالغـا	بـتاريـخ	10	أكـتوبـر	2017	نشـر	عـلى	مـوقـعها	الـرسـمي	قـالـت	مـن	خـاللـه	
أنّــها	بــادرت	بــاســتدعــاء	كــّل	وســائــل	اإلعــالم	ومــمثّليها	لــالجــتماع	والــتحاور	والــتداول	فــي	كــّل	الــقضايــا	وهــي	عــلى	

تواصل	مستمّر	مع	كّل	وسائل	اإلعالم	العمومي	والخاص.	

كـــما	ذكـــر	الـــبالغ	أّن	الســـلط	الـــجهويـــة	ال	تـــعتمد	ســـياســـة	اإلقـــصاء	أو	الـــتغييب	مـــؤكّـــــدة	أّن	زيـــارة	ســـفيرة	بـــولـــونـــيا		
كــانــت	عــرضــية	إثــر	قــيامــها	بــجولــة	ملــتابــعة	الــنشاطــات	الجــمعياتــية	وقــد	تــّم	االتّــصال	بــممثّل	وكــالــة	تــونــس	افــريــقيا	
لــألنــباء	لــضيق	الــوقــت	عــلى	أســاس	أن	يــتّم	تــعميم		املــعلومــة	فــيما	بــعد	خــاصــة	وأنّــها	كــانــت	زيــارة	قــصيرة	لــم	تــدم	

أكثر	من	ربع	ساعة.	

وقد	اجتمع	الوالي	بالصحفيني	وقدم	اعتذاره	الرسمي	عّما	طالهم	من	تغييب.		

الرأي	القانوني:		•

تـصرّف	واليـة	تـوزر	بـدعـوة	وكـالـة	األنـباء	الـرسـمية	الـتونـسية	دون	سـواهـا	يـمثّل	تـمييزا	لـوسـيلة	إعـالم	عـلى	حـساب	
الــبقية	يخــرق	مــبدأ	تــكافــؤ	الــفرص	بــني	مــختلف	مــؤســسات	اإلعــالم	فــي	الــحصول	عــلى	املــعلومــات	وتــعطيل	لــحقّ	

املواطن	في	إعالم	حّر	وتعّددي	وشفاف	طبقا	ألحكام	الفصل	9	من	املرسوم	115.	
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مضايقة	صحفيني	في	املحكمة	االبتدائية	بقفصة	•

املكان:	قفصة	•

التاريخ:	12أكتوبر	2017	•

املـعتدى	عـليهم:	هـدى	الـجويـني	مـراسـلة	قـناة	"نـسمة	•
تـي	فـي"	ومـنتصر	بـالـحولـة	منشـط	بـإذاعـة	"كـابـصا"	

الجمعياتية	

املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

	مــن	هــدى	الــجويــني	مــراســلة	قــناة	 ضــايــق	مجــموعــة	مــن	األمــنيني	كــالّ
"نــسمة	تــي	فــي"	ومــنتصر	بــالــحولــة	املنشّـــــــط	بــإذاعــة	"كــابــصا"	الجــمعياتــية	خــالل	تــغطيتهم	لتحــرّكــات	املــحامــني	

ببهو	املحكمة	االبتدائية	بقفصة.		

وأفــادت	هــدى	الــجويــني	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني:	"كــنت	
بـصدد	مـحاورة	رئـيس	الـفرع	الـجهوي	لـلمحامـني	الـتيجانـي	عـمارة	بـبهو	املـحكمة	رفـقة	الـزمـالء	عـندمـا	تـوجّــــه	نـحونـا	
أحــد	األمــنيني	بــالــزّي	املــدنــي	وطــلب	هــويــاتــنا	وأســماء	مــؤسّــــــساتــنا.	وتــوجّــــه	نــحوي	إثــر	ذلــك	مــالزم	أّول	وطــلب	مــني	
مــرافــقة	األمــنيني	أنــا	والــزمــيل	بــالــحولــة	إلــى	املــكتب	املــخّصص	لــألمــنيني	بــاملــحكمة	وبمجــرّد	دخــولــنا	املــكان	أعــلمنا	
أحـد	األمـنني	أّن	وكـيل	الجـمهوريـة	طـلب	مـقابـلتنا".	وأضـافـت	الـجويـني:	"تـحّول	رئـيس	فـرح	املـحامـني	إلـى	مـكتب	

األمنيني	مرفوقا	باملحامني	وعاينوا	الحادثة	وتمّكنا	بذلك	من	مغادرة	املكان.	

مـن	جـانـب	آخـر	أكّــد	محـمد	الخـليفي	وكـيل	الجـمهوريـة	بـاملـحكمة	االبـتدائـية	بـقفصة	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	
املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني:	"طـلبت	مـن	األمـنيني	فـقط	الـتثّبت	مـن	هـويّـات	الـصحفيني	فـي	ظـلّ	

التحرّكات	االحتجاجية	التي	تشهدها	املحكمة	االبتدائية	منذ	فترة". 

الرأي	القانوني	:	•

	مـــا	حـــصل	لـــلصحفيني	هـــدى	الـــجويـــني	ومـــنتصر	بـــلحولـــة	مـــن	قـــبل	
أعـــــوان	األمـــــن	بـــــمحكمة	قـــــفصة	هـــــو	مـــــن	بـــــاب	اإلجـــــراء	الـــــتعّسفي	
واالعــتداء	عــلى	الحــريــة	الــذاتــية	بــاعــتبار	أّن	الــصحفيني	املــذكــوريــن	
لــم	يــكونــا	متّلبســني	بــأّي	جــريــمة	وقــد	تــعرّضــا	بــذلــك	إلــى	ضــغط	مــن	
جــانــب	الســلطة	خــاصــة	أّن	الــفصل	62	مــن	املــرســوم	115	يــحصر	
الــتراخــيص	فــي	املــرافــعات	وداخــل	قــاعــات	املــحاكــم	وبــالــتالــي	فــإنّ	
اســـــتجواب	املـــــحامـــــني	مـــــن	قـــــبل	الـــــصحفيني	فـــــي	بـــــهو	املـــــحكمة	ال	
يـتطّلب	تـرخـيصا	ألّن	املـحكمة	مـؤسّـــــسة	عـامـة	يـرتـادهـا	الـعموم	بـمن	

فيهم	الصحفيون.	

�10 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني



تقرير شهر أكتوبر 2017

مسؤول	تربوي	يرفض	التصريح	لوكالة	تونس	افريقيا	لألنباء		•

املكان:	القيروان	•

التاريخ:	14	أكتوبر	2017	•

املـــعتدى	عـــليهم:	مـــنيرة	الـــرابـــعي	صـــحفية	بـــوكـــالـــة	•
تونس	افريقيا	لألنباء	

املعتدي:	موظفون	عموميون	•

الوقائع:		•

عــــمد	مــــديــــر	إعــــداديــــة	"ابــــن	الــــهانــــي"	بــــمعتمديــــة	الــــقيروان	الــــجنوبــــية	إلــــى	حــــجب	املــــعلومــــة	عــــن	مــــنيرة	الــــرابــــعي	
الــصحفية	بــوكــالــة	تــونــس	افــريــقيا	لــألنــباء	بــمكتب	الــقيروان	مــتعّلال	بــضرورة	الــحصول	عــلى	تــرخــيص	مــن	املــندوب	

الجهوي	للتعليم	عمال	بأحكام	املنشور	عدد	4	الذي	"ال	يزال	ساري	املفعول".	

وأفـادت	مـنيرة	الـرابـعي	وحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني:	"طـلبت	مـن	
مــديــر	اعــداديــة	ابــن	الــهانــي	تــصريــحا	مــرتــبطا	بــاحــتجاج	األســاتــذة	املــطالــبني	بــمحاســبة	قــضائــية	لــوالــدة	تــلميذة		
	أنّي	لم	أتلّقى	اّي	 عمدت	إلى	االعتداء	على	مدير	وقيم.	ورغم	اتصالي	باملندوب	الذي	لم	يمانع	في	التصريح	إالّ
رّد	على	احتجاجات	األساتذة".	وقد	اشارت	الرابعي	أّن	هذه	الحاالت	تتّكرر	في	املؤّسسات	التربوية	عموما.		

الرأي	القانوني	:	•

	تــــمثّل	هــــذه	الــــحالــــة	نــــموذجــــا	لــــتطبيق	املــــنشور	رقــــم	4	الــــصادر	عــــن	رئــــاســــة	الــــحكومــــة	واملــــتعّلق	بــــمنع	املــــوظــــفني	
الـــعمومـــيني	مـــن	اإلدالء	بـــتصريـــحات	لـــإلعـــالم	فـــي	خـــصوص	اخـــتصاصـــاتـــهم	قـــبل	الـــحصول	عـــلى	تـــرخـــيص	مـــن	
الـرئـيس	املـباشـر	وهـو	مـا	يـعتبر	ضـربـا	لـلحّق	الـدسـتوري	الـوارد	فـي	الـفصل	31	فـي	عـالقـة	بـضمان	حـريـة	اإلعـالم	
وأنّـــه	ال	تـــجوز	مـــمارســـة	رقـــابـــة	مســـبقة	عـــلى	الحـــريّـــات	املـــنصوص	عـــليها	بـــالـــفصل	املـــذكـــور	ويـــمنع	الـــفصل	3	مـــن	
املـرسـوم	115	فـرض	أي	قـيود	تـعوق	حـريـة	تـداول	املـعلومـات،	أو	يـكون	مـن	شـأنـها	تـعطيل	حـّق	املـواطـن	فـي	إعـالم	
حــّر	وتــعّددي	وشــفاف.	ولهــذه	األســباب	يــعتبر	هــذا	املــنشور	غــير	قــانــونــي	وغــير	دســتوري	ومســتوجــب	إلــغاؤه	مــن	
قـبل	نـفس	اـلجهة	اـلحكومـية	الـتي	أصـدرتـه	وبـنفس	الـشكل	أي	أن	يـكون	إـلغاؤه	كـتابـيا	ويـتّم	تـعميمه	عـلى	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:		•

اعــتبر	بــيان	صــادر	عــن	الــنقابــة	األســاســية	ألعــوان	الــشؤون	االجــتماعــية	بــقفصة	حــصة	بــرنــامــج	"زيــارة	فــجئية"	
لـــيوم	18	أكـــتوبـــر	مـــّسا	مـــن	هـــيبة	اإلدارة	وتـــدخّــــال	فـــي	ســـير	عـــمل	املـــصالـــح	االداريـــة	عـــلى	خـــلفية	انـــتقاده	لـــعمل	

االدارة	وتأّخر	بعض	املوظفني.	وطالبت	النقابة	األعوان	بمقاطعة	برامج	إذاعة	قفصة.		

وأفــاد	الــصحفي	عــادل	الــبدوي	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني:	
"تـنقلت	رفـقة	املـصّور	إلـى	مـقّر	إدارة	الـشؤون	االجـتماعـية	بـقفصة	لـتناول	مـوضـوع	عـالقـة	املـواطـن	بـاإلدارة	وبـعد	
الـــحصول	عـــلى		تـــصريـــح	مـــن	أحـــد	املـــواطـــنني	حـــاولـــت	الـــحصول	عـــلى	رّد	أحـــد	املـــسؤولـــني	لـــكّن	األعـــوان	رفـــضوا	
اإلجـابـة	وطـلبوا	مـنّي	الـتواصـل	مـع	رئـيس	الـقسم	الـذي	لـم	يـكن	مـوجـودا	فـي	مـكتبه	إلـى	حـدود	الـتاسـعة	صـباحـا	

وقد	أشرت	إلى	ذلك	في	مداخلتي	اإلذاعية".		

كــما	تــواصــلت	وحــدة	الــرصــد	مــع	لــطفي	عــمر	رئــيس	فــرع	الجــمعية	الــتونــسية	لــألخــصائــيني	االجــتماعــيني	وأفــاد	
"نـــــحن	مـــــع	تـــــصحيح	املـــــسار	اإلداري	وتحســـــني	الخـــــدمـــــات	وكـــــان	مـــــن	األجـــــدر	االســـــتئذان	مـــــن	رئـــــيس	االدارة	
لـلتصويـر	والـحصول	مـنه	عـلى	تـوضـيح	حـول	طـبيعة	عـمل	األخـصائـيني	االجـتماعـيني	وأّن	غـيباهـم	ال	يـعني	تـغيبهم	

عن	العمل	باعتبار	أن	عملهم	ميداني".		

ووجّـــــه	رئــيس	فــرع	الجــمعية	الــتونــسية	لــألخــصائــيني	االجــتماعــيني	بــقفصة	يــوم	18	أكــتوبــر	2017	طــلبا	لــحّق	الــردّ	
من	أجل	توضيح	بعض	املسائل	املتعلّقة	باملوضوع.		

الرأي	القانوني	:	•

	اعــتبرت	نــقابــة	الــشؤون	االجــتماعــية	بــقفصة	حــصة	بــرنــامــج	"زيــارة	فــجئية"	لــيوم	18	أكــتوبــر	2017	مــّسا	بــهيبة	
اإلدارة	ودعـت	ملـقاطـعة	اإلذاعـة	وهـو	مـا	يـضع		الـصحفي	أمـام	ضـغط	مـن	جـانـبها	ويـعتبر	تحـريـضا	عـلى	اإلذاعـة	
مــا	يــتناقــض	مــع	الــفصل	12	مــن	املــرســوم	115		الــذي	ال	يــجيز	أن	يــكون	الــرأي	الــذي	يــصدر	عــن	الــصحفي	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:	 •

مــنع	أعــوان	األمــن	الــرئــاســي	طــاقــم	عــمل	إذاعــة	املنســتير	مــن	تــغطية	
زيــارة	رئــيس	الجــمهوريــة	الــباجــي	قــائــد	الســبسي	إلــى	واليــة	ســوســة	
بســـــبب	عـــــدم	ورود	أســـــمائـــــهم	فـــــي	الـــــقائـــــمة	الـــــخاصـــــة	بـــــالـــــصحفيني	

املعتمدين	من	مختلف	املؤسسات	اإلعالمية	لتغطية	الزيارة.		

وأفـــاد	فـــتحي	ســـعد	الـــصحفي	بـــاإلذاعـــة	وحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية	بـــالـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	
الـتونـسيني:	"تـنّقلت	رفـقة	سـائـق	اإلذاعـة	نجـم	الـديـن	الـفرشـيشي		لـتغطية	زيـارة	رئـيس	الجـمهوريـة،	لـكنّنا	تـفاجـأنـا	
بــمنعنا	مــن	قــبل	األمــن	الــرئــاســي	الــذيــن	أكّــــدوا	عــدم	وجــود	اســمي	فــي	الــقائــمة	الــتي	بــحوزتــهم.	ولــم	أتــمّكن	مــن	

تغطية	الزيارت	في	عدة	أماكن	تنّقل	لها	رئيس	الجمهورية	لنفس	السبب".		

وأكّـــد	الــصحفي:	"تــواصــلت	مــع	مــكتب	اإلعــالم	بــواليــة	ســوســة	قــبل	يــوم	مــن	الــزيــارة	وأكّـــد	لــي	املــكلف	بــاإلعــالم	أنّ	
التغطية	ستكون	ممكنة	فقط	للصحفيني	في	والية	سوسة".			

مــن	جــهة	أخــرى	أكّـــد	ســامــي	بــن	عــمر	رئــيس	دائــرة	اإلعــالم	والــندوات	بــواليــة	ســوســة:	"الــقائــمة	االســمية	الــصادرة	
عـن	الـواليـة	تـضّمنت	جـميع	مـمثّلي	وسـائـل	االعـالم	الـذيـن	تـقّدمـوا	بـطلبات	لـلتغطية	بـما	فـيها	الـصحفي	عـن	إذاعـة	

املنستير	وال	علم	لنا	بسبب	املنع".			

وقـد	أكّـــدت	رئـيسة	قـسم	اأّلخـبار	بـاإلذاعـة	لـيليا	بـن	الـشيخ	لـوحـدة	الـرصـد		بـحصولـها	عـلى	تـأكـيد	مسـبق	مـن	قـبل	
املـــكلف	بـــاإلعـــالم	بـــوجـــود	اســـم	الـــصحفي	ضـــمن	الـــقائـــمة	االســـمية	لـــلصحفيني	الـــذيـــن	بـــإمـــكانـــهم	تـــغطية	الـــزيـــارة	

لكنّها	تفاجأت	بدورها	بمنع	الصحفي	من	القيام	بعمله.				

الرأي	القانوني	:	•

	يــعّد	تــصرّف	املــكاتــب	اإلعــالمــية	واألمــن	الــرئــاســي	فــي	مــنع	وســائــل	إعــالم	مــن	تــغطية	جــوانــب	مــن	زيــارة	رئــيس	
الــدولــة	إلــى	واليــة	ســوســة	مــخالــفا	لــلفصل	9	مــن	املــرســوم	115	الــذي	يــنّص	عــلى	أنّــه	يــمنع	فــرض	أّي	قــيود	تــعوق	
حــــريــــة	تــــداول	املــــعلومــــات	أو	تــــحول	دون	تــــكافــــؤ	الــــفرص	بــــني	مــــختلف	مــــؤسّـــــــــسات	اإلعــــالم	فــــي	الــــحصول	عــــلى	

املعلومات	أو	يكون	من	شأنها	تعطيل	حّق	املواطن	في	إعالم	حّر	وتعّددي	وشفّاف.	
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األمـن	الـرئـاسـي	يـمنع	طـاقـم	إذاعـة	"جـوهـرة	أف	أم"	مـن	•
العمل	

املكان:	املنستير	•

التاريخ:	4	أكتوبر	2017	•

املعتدى	عليهم:	فرق	عمل	إذاعة	"جوهرة	أف	أم"	•

املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

عــمد	األمــن	الــرئــاســي	إلــى	مــنع	فــريــق	عــمل	إذاعــة	"جــوهــرة	أف	أم"	
مــــن	دخــــول	املــــلعب	األوملــــبي	بــــواليــــة	ســــوســــة	خــــالل	تــــغطيتهم	لــــزيــــارة	

رئيس	لجمهورية	لوالية	سوسة	بتعّلة	قدومهم	متأّخرين.		

وأفــاد	أشــرف	عــبد	الســالم	الــصحفي	بــاإلذاعــة	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	
بـــالـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	الـــتونـــسيني:	"تـــعرّضـــنا	لـــلمنع	مـــن	دخـــول	املـــلعب	األوملـــبي	بـــسوســـة	مـــن	قـــبل	األمـــن	

الرئاسي	رغم	ورود	أسماءنا	بقائمة	الصحفيني	املعتمدين	للتغطية	بتعّلة	وصولنا	متأخرين".		

الرأي	القانوني	:		

يــعّد	تــصرف	املــكاتــب	االعــالمــية	واألمــن	الــرئــاســي	فــي	مــنع	وســائــل	إعــالم	مــن	تــغطية	جــوانــب	مــن	زيــارة	رئــيس	
الــدولــة	إلــى	ســوســة	مــخالــفا	لــلفصل	9	مــن	املــرســوم	115	الــذي	يــنّص	عــلى	أنــه	يــمنع	فــرض	أّي	قــيود	تــعوق	حــريــة	
تـداول	املـعلومـات	أو	تـحول	دون	تـكافـؤ	الـفرص	بـني	مـختلف	مـؤسّــــــسات	اإلعـالم	فـي	الـحصول	عـلى	املـعلومـات	أو	

يكون	من	شأنها	تعطيل	حّق	املواطن	في	إعالم	حّر	وتعّددي	وشفّاف.	

منع	يثرب	مشيري	من	العمل	في	والية	تطاوين		:	•

املكان:	تطاوين	•

التاريخ:	5	أكتوبر	2017	•

املعتدى	عليهم:	يثرب	مشيري		•

املعتدي:	أعوان	عموميون	•

الوقائع:		•

تـــعرّضـــت	الـــصحفية	يـــثرب	مـــشيري	لـــلمنع	مـــن	تـــغطية	زيـــارة		وزيـــر	
أمــــــالك	الــــــدولــــــة	والــــــشؤون	الــــــعقاريــــــة	مــــــبروك	كــــــرشــــــيد	الــــــذي	عــــــقد	
اجــــتكماعــــا	بــــمقّر	واليــــة	تــــطاويــــن	بســــبب	عــــدم	ورود	اســــمها	ضــــمن	
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القائمة	االسمية	للصحفيني	املخّول	لهم	الحضور.		

وأفـادت	مـشيري	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني:	"تـّوجهـت	ملـقّر	الـواليـة	مـن	
أجــل	تــغطية	زيــارة	وزيــر	أمــالك	الــدولــة	والــشؤون	الــعقاريــة	مــبروك	كــرشــيد	لــكن	تــفاجــأت	بــعدم	ورود	اســمي	فــي	
الــقائــمة	االســمية	لــلصحفيني	املــسموح	لــهم	بــالــدخــول	ملــقّر	الــواليــة	والــتي	كــانــت	بــحوزة	أحــد	االمــنيني	أمــام	مــدخــل	
الــــواليــــة.	أدلــــيت	بــــهويــــتي	الــــصحفية	لــــالمــــني	لــــكنّه	أصــــّر	عــــلى	عــــدم	دخــــولــــي	ألّن	اســــمي	غــــير	مــــدرج	بــــالــــقائــــمة	

املذكورة".		

	بـعد	تـدخّــل	املـكّلفة	بـاإلعـالم	لـلوزيـر	عـبير	سـعيدي	 وقـالـت	مـشيري	أنّـها	لـم	تـتمّكن	مـن	الـدخـول	وتـغطية	الـزيـارة	إالّ
التي	كانت	متواجدة	ضمن	فريق	الوزير.		

من	جانبها	اتّصلت	وحدة	الرصد	باملكّلفة	باإلعالم	لوزير	أمالك	الدولة	والشؤون	العقارية	عبير	سعيدي	

والـتي	أكّــدت	أنّـها	أعـلمت	صـحفيي	الـجهة	بـزيـارة	الـوزيـر	قـبل	املـوعـد	املحـّدد	وقـد	أعّــد	مـكتب	اإلعـالم	قـائـمة	اسـمية	
لجـميع	الـصحفيني	وتـّم	إرسـالـها	لـلمكتب	اإلعـالمـي	بـواليـة	تـطاويـن	مـن	أجـل	مـزيـد	الـتنسيق.	كـما	ذكـرت	سـعيدي	
لــلوحــدة	أنــها	تــفاجــأت	بــعدم	الــتحاق	الــصحفيني	بــالــقاعــة	بــمقّر	الــواليــة،	كــما	ذكــرت	أنّــها	اســتفسرت	مــن	املــكلفة	
بـاإلعـالم	بـمقر	الـواليـة	فـضيلة	قـاسـمي	والـتي	أعـلمتها	أّن	هـناك	"تـعليمات	مـن	جـانـب	الـوالـي	بـعدم	الـسماح	لـكافـة	

الصحفيني	بالتغطية".		

مـن	جـهة	اخـرى	أكّــدت	املـكلفة	بـاإلعـالم	بـالـواليـة	فـضيلة	قـاسـمي:	"الـواليـة	لـم	تـمنع	الـصحفيني	مـن	الـعمل	وأّن	مـنع	
يثرب	مشيري	من	الدخول	هو	بسبب	تواصل	سلوكها	ومشاكلها	مع	الوالية	وتطاولها	على	املوظفني".		

نافية	في	ذات	السياق	وجود	قائمة	اسمية	أّعدها	املكتب	اإلعالمي	للوالية.		

وعـندمـا	حـاولـت	وحـدة	الـرصـد	االسـتفسار	بـخصوص	إرسـال	املـكتب	اإلعـالمـي	لـلوزيـر	لـقائـمة	اسـمية	قـبل	ثـالثـة	
أيـام	مـن	الـزيـارة،	نـفت	الـقاسـمي	عـلمها	بـاملـوضـوع،	مـصرّة	مـن	جـهة	أخـرى	أّن	يـثرب	مـشيري	"هـي	الـتي	تـتعّمد	

إثارة	مشاكل	بمقّر	الوالية	في	كّل	مناسبة	يعقد	فيها	أّي	نشاط".			

الرأي	القانوني	:	•

	يـعتبر	مـنع	يـثرب	مـشيري	مـن	تـغطية	جـلسة	وزيـر	أمـالك	الـدولـة	والـشؤون	الـعقاريـة	مـع	الـجهات	اإلداريـة	املـعنية	
مـخالـفا	لـلفصل	الـتاسـع	مـن	املـرسـوم	115	أي	يـمنع	فـرض	أيّـة	عـوائـق	تـعوق	حـريـة	تـداول	املـعلومـات	أو	تـحول	دون	

تكافؤ	الفرص	بني	مختلف	مؤّسسات	اإلعالم	في	الحصول	على	املعلومات.	
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مـنع	عـبد	الـرحـيم	الـزرقـي	مـراسـل	قـناة	218	مـن	الـعمل	•
وإتالف	محتوى	آلة	تصويره		

املكان:	تونس	•

التاريخ:	19	أكتوبر	2017	•

املــعتدى	عــليهم:	عــبد	الــرحــيم	الــرزقــي	مــراســل	قــناة	•
	218

املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

مــنع	أعــوان	األمــن	املــكّلفني	بحــمايــة	مــقّر	بــعثة	األمــم	املتحــدة	عــبد	
الــرحــيم	الــرزقــي	مــراســل	قــناة	218	بــتونــس	مــن	الــتصويــر	وعــمد	
أحـد	األعـوان	إلـى	فـسخ	املـادة	املـصّورة	فـي	هـاتـفه	ولـم	يـتّم	فـضّ	

	بتدّخل	املكلفة	باإلعالم	في	البعثة.	 اإلشكال	إالّ

وأفـاد	الـرزقـي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني:	"	تـنقلت	إلـى	مـقرّ	
األمـم	املتحـدة	بـالـبحيرة	بـالـعاصـمة	فـي	إطـار	تـغطية	الـحوار	الـليبي،	وفـور	انـطالق	إعـدادنـا	لـبّث	مـباشـر	مـن	أمـام	
املــقّر	تــوجّــــه	نــحوي	أحــد	األمــنيني	املــكّلفني	بــتأمــني	املــّقر	وطــلب	مــني	عــدم	الــتصويــر	فــأعــلمته	أنــي	أحــمل	تــرخــيص	
تــصويــر	مــن	رئــاســة	الــحكومــة	إضــافــة	إلــى	أنــي	بــصدد	الــتصويــر	فــي	الــطريــق	الــعام.	وعــند	تــمّسكي	بــالــتصويــر	
اســـتنجد	الـــعون	بـــزمـــيله	وافـــتكا	هـــاتـــف	مـــرافـــقي	وهـــاتـــفي	وقـــامـــا	بـــفسخ	املـــادة	املـــصّورة	فـــيهما"	ولـــم	يـــتّم	فـــضّ	
اإلشكال	إاّل	بتدّخل	املكّلفة	باإلعالم	في	البعثة	األممية	التي	أّكدت	أنّه	كان	من	املفروض	إعالمها	بالتصوير.	

وأفـاد	املـكتب	اإلعـالمـي	واالتّـصال	بـوزارة	الـداخـلية	لـوحـدة	الـرصـد	أّن	الـصحفي	لـم	يسـتظهر	بـترخـيص	مسـبق	
لـــلتصويـــر	فـــتّم	مـــنعه	مـــن	قـــبل	عـــون	األمـــن	وأعـــلمه	أّن	تـــصويـــر	املـــنشآت	الـــدبـــلومـــاســـية	يـــخضع	لـــترخـــيص	رســـمي	
مسـبق	أو	مـوافـقة	أحـد	مـمثّلي	الـبعثة	الـدبـلومـاسـية	لـيقوم	عـلى	إثـرهـا	الـصحفي	بـالـتعريـف	بـصفته	واالسـتظهار	
بــترخــيص.	كــما	ذكــر	املــكتب	اإلعــالمــي	بــالــوزارة	أّن	مــوظــفة	الــبعثة	قــامــت	بــالــتدخّـــل	وأنّــها	عــلى	عــلم	بــالــترخــيص	
املــقّدم	لــلصحفي	وطــلبت	الــسماح	لــه	بــالــتصويــر	فــتّم	تــمكينه	مــن	الــقيام	بــعمله	فــي	ظــروف	عــاديــة	دون	االعــتداء	

عليه	أو	املّس	بمعّداته. 

الرأي	القانوني	:		•

ال	يـــوجـــد	مـــا	يـــمنع	الـــتصويـــر	الـــصحفي	فـــي	الـــطريـــق	الـــعام	ســـواء	أمـــام	مـــقر	رســـمي	أو	ديـــبلومـــاســـي	بـــاســـتثناء	
املــقرّات	الــعسكريــة	واألمــنية	الــتي	تــضع	عــالمــات	واضــحة	ملــنع	تــصويــرهــا.	مــن	جــهة	أخــرى	فــإّن	إفــراغ	الــهاتــف	
املحــمول	مــن	الــصور	والــلقطات	مــن	قــبل	عــون	األمــن	مــخالــفا	ملــبدأ	عــدم	جــواز	فــرض	أي	قــيود	تــعوق	حــريــة	تــداول	

املعلومات.	
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الرقابة تعود من جديد

يــعتبر	تــدخّـــل	أطــراف	مــن	خــارج	املــؤسّــــــسات	اإلعــالمــية	لــلضغط	وحــرمــان	املــواطــنني	مــن	الــحصول	عــلى	املــعلومــة	
خـــدمـــة	ملـــصالـــحهم	أو	ألفـــكارهـــم	ومـــحاولـــة	فـــرضـــها	أخـــطر	أنـــواع	الـــرقـــابـــة	املـــباشـــرة	عـــلى	املـــحتويـــات	اإلعـــالمـــية		
وتــــعطي	مــــؤشّــــــــرا	خــــطيرا	لــــلعودة	إلــــى	الخــــلف	مــــن	خــــالل	مــــحاوالت	تــــطويــــع	وســــائــــل	اإلعــــالم	لخــــدمــــة	أجــــندات	أو	

توجّهات	سياسية	أو	حتّى	رسمية.		

رئيس	مركز	أمن	يراقب	محتوى	إعالمي	•

املكان:	القيروان	•

التاريخ:	15	أكتوبر	2017	•

املعتدى	عليهم:	الحبيب	غيضاوي	مصوّر	حّر	•

املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:	 •

قـام	رئـيس	مـركـز	الحـرس	الـوطـني	بـالشـراردة	بـواليـة	الـقيروان	وعـدد	
مــن	أعــوان	األمــن	بــمضايــقة	املــصّور	الــصحفي	حــبيب	غــيضاوي	
خـــالل	تـــغطيته	ملـــقابـــلة	فـــريـــق	األمـــل	الـــريـــاضـــي	بـــبوحجـــلة	وفـــريـــق	
أوملــــــبيك	الشــــــراردة	بــــــاملــــــلعب	الــــــريــــــاضــــــي	بــــــالشــــــراردة	مــــــن	واليــــــة	

القيروان.		

وأفــاد	حــبيب	غــيضاوي	وحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني:	"كــنت	
بـصدد	تـغطية	مـقابـلة	كـرة	الـقدم	عـندمـا	تـوجّــــه	نـحوي	رئـيس	مـركـز	الحـرس	الـوطـني	ورئـيس	فـرقـة	أمـنية	وعـدد	آخـر	
مــن	األمــنيني	وطــلبوا	مــني	فــي	مــرحــلة	أولــى	هــويــتي	الــصحفية	.	وبــعد	اطــاّلعــهم	عــلى	بــطاقــة	صــحفي	ريــاضــي	
طـــلب	مـــني	رئـــيس	املـــركـــز	هـــاتـــفي	الـــجوال	لـــالطـــاّلع	عـــلى	مـــا	صـــورتـــه	بـــتعلة	أنّـــي	قـــمت	بـــتصويـــر	ســـيارة	إداريـــة	

لألمن".			

وأضـاف	غـيضاوي:	"تـّم	افـتكاك	هـاتـفي	الـجّوال	وقـام	رئـيس	مـنطقة	الحـرس	بـمحو	مـقطع	فـيديـو	تـضمن	مـشاهـد		
لرئيس	إحدى	الجمعتني	الرياضيتني	ولم	تتضّمن	صور	أمنيني	أو	سيارات	إدارية".		

	بــعد	تــدخّـــل	رئــيس		جــمعية	األمــل	الــريــاضــي	بــبوحجــلة	 ولــم	يــتمّكن		الــغيضاوي	مــن	اســترجــاع	هــاتــفه	الــجّوال	إالّ
الــذي	طــلب	مــن	األمــنيني	تــمكينه	مــنه.	وتــواصــلت	وحــدة	الــرصــد	مــع	وزارة	الــداخــلية	حــول	الــحادثــة	وقــد	انــطلقت	

إجراءات	التثبت	في	حالة	االعتداء	على	الغيضاوي	ومازالت	الوحدة	بانتظار	رّد	وزارة	الداخلية.		

ورجّـــــح	الــغيضاوي	أن	ســبب	االعــتداء	عــليه	مــرّده	نشــر	مــقاالت	صــحفية	لــعدد	مــن	مــمثّلي	وســائــل	اإلعــالم	تــتعّلق	
بإغالق	مركز	الحرس	الوطني	باملنطقة	خالل	النهار	ودون	تفسير	واضح.		
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الرأي	القانوني	:		•

تــعتبر	الــرقــابــة	عــلى	مــحتويــات	إعــالمــية		ضــغطا	عــلى	الــصحفي	ويــتناقــض	مــع	أحــكام	الــفصل	11	مــن	املــرســوم	
115	الــذي	يــمنع	مــمارســة	أي	ضــغط	عــلى	الــصحفي	ويــمنع	الــفصل	9	مــن	نــفس	املــرســوم	فــرض	أي	قــيود	تــعوق	
حــريــة	تــداول	املــعلومــة	وال	يــجوز	بــذلــك	أن	يــكون	الــرأي	الــذي	يــصدر	عــن	الــصحفي	أو	املــعلومــات	الــتي	ينشــرهــا	

سببا	للمساس	بكرامته	أو	لالعتداء	على	حرمته	الجسدية	واملعنوية.	

رقابة	على	إذاعة	"الديوان	أف	أم"	•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	24	أكتوبر	2017	•

املـــعتدى	عـــليهم:	محـــمد	الـــيوســـفي	الـــصحفي	بـــإذاعـــة	•
"الديون	أف	أم"		

املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

تـنّقل	رئـيس	مـركـز	األمـن	بـمنطقة	سـكرة	بـواليـة	أريـانـة	إلـى	مـقّر	إذاعـة	
"الـديـوان	أف	ام"	لـالسـتفسار	عـن	فـحوى	تـصريـح	الـناطـق	الـرسـمي	
بــاســم	الــجبهة	الــشعبية	حــمه	الــهمامــي	ضــمن	حــصة	"هــنا	تــونــس"	

للصحفي	محمد	اليوسفي.	

وأفـاد	الـيوسـفي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني:	"إثـر	انـتهاء	حـلقة	
هـنا	تـونـس	لـيوم	24	أكـتوبـر	والـتي	اسـتضفت	فـيها	حـمه	الـهمامـي	الـناطـق	الـرسـمي	بـاسـم	الـجبهة	الـشعبية،	تـنّقل	
إلــي	مــقر	اإلذاعــة	رئــيس	مــركــز	األمــن	الــقريــب	واســتفسر	أحــد	الــعامــلني	عــن		الــزيــارة	وعــن	فــحوى	الــحوار	الــذي	

أجريته	معه".	

مـن	جهـته	أكّـــد	حـمه	الـهمامـي	الـناطـق	الـرسـمي	بـاسـم	الـجبهة	الـشعبية:	"أسـتغرب	هـذا	السـلوك	خـاصـة	أنّـه	كـان	
بإمكان	األمني	االطالع	على	الحوار	من	خالل	الرجوع	الى	التسجيل	على	الصفحة	الرسمية	لإلذاعة". 

الرأي	القانوني	:		•

تــمثل	"زيــارة"	رئــيس	مــركــز	األمــن	بــسكرة	إلــى	مــقّر	إذاعــة	الــديــوان	نــوعــا	مــن	الــضغط	الــسياســي	واألمــني	غــير	
املــباشــر	عــلى	اإلذاعــة	بســبب	إجــرائــها	حــوارا	مــع	مــمثل	طــرف	ســياســي	مــعارض	وهــو	مــا	يــعتبر	خــرقــا	ملــبدأ	عــدم	
جـــواز	مـــساءلـــة	أّي	صـــحفي	عـــلى	رأي	أو	أفـــكار	أو	مـــعلومـــات	ينشـــرهـــا	طـــبقا	ألعـــراف	وأخـــالقـــيات	طـــبق	الـــقانـــون	
املـنظم	لـعمل	الـصحافـة	والـذي	يـنص	فـي	فـصل	11	أيـضا	عـلى	أنـه	"ال	يـجوز	تـعريـض	الـصحفي	ألّي	ضـغط	مـن	

جانب	أيّة	سلطة”.	
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مــــساس	بــــمصادر	مــــعلومــــة	إذاعــــة	•
"الرباط	أف	أم"	

املكان:	املنستير	•

التاريخ:	26	أكتوبر	2017	•

املـعتدى	عـليهم:	إذاعـة	"الـربـاط	أف	•
أم"	

املعتدي:	مواطنون	•

الوقائع:		•

عـــــــمد	مجـــــــموعـــــــة	مـــــــن	املـــــــواطـــــــنني	إلـــــــى	قـــــــطع	
الــطريــق	أمــام	ســيارة	رئــيس	الجــمهوريــة	الــسابــق	محــمد	مــنصف	املــرزوقــي	ملــنعه	مــن	دخــول	مــقر	إذاعــة	"الــربــاط	
أف	أم"	الـخاصـة	حـيث	كـان	مـن	املـنتظر	أن	يجـرى	مـعه	حـوارا	إذاعـيا،	مـما	اضـطره	إلـى	مـغادرة	املـكان	فـي	ظـل	

غياب	أمني	واضح.	

وأفـاد	املـرزوقـي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني:	"تـنّقلت	إلـى	مـقر	
إذاعــة	"الــربــاط	أف	أم"	بــاملنســتير	بــعد	الــتنسيق	مــع	اإلذاعــة	ومــكتبي	اإلعــالمــي	مــن	أجــل	إجــراء	حــوار	صــحفي	
وذلـك	تـفنيدا	لـعديـد	االتّـهامـات	الـتي	وّجهـت	لـي	بـدعـوى	رفـضي	إجـراء	حـوارات	صـحفية	مـع	مـؤسّــــــسات	إعـالمـية	
محـلية.	وبـعد	انـتهائـي	مـن	االجـتماع	الـشعبي	الـذي	نـظّمه	حـزب	حـراك	تـونـس	اإلرادة	بـمعتمديـة	صـيادة	تـوّجهـت	
	تــواجــد	عــدد	مــن	املــواطــنني	أمــام	مــقر	اإلذاعــة	وقــامــوا	بــالتجــمهر	أمــام	ســيارتــي	 إلــى	اإلذاعــة،	لــكن	مــا	راعــني	إالّ

وإغالق	الطريق	الرئيسي	رافعني	شعار	"ديقاج".		

وكـان	الـرئـيس	املـديـر	الـعام	لـإلذاعـة	بـولـبابـة	األنـصاري	قـد	بـّرر،	خـالل	تـدخّــله	لـنفس	اإلذاعـة،	عـملية	قـطع	الـطريـق	
مــن	قــبل	املــواطــنني	بــتعّلة	انــتمائــهم	الــسياســي	الــبورقــيبي	والــدســتوري	ومــناصــرة	أجــدادهــم	للحــركــة	الــوطــنية	فــي	

الوقت	الذي	كان	فيه	جّد	املرزوقي	مهادنا	لالستعمار	الفرنسي.			

الرأي	القانوني	:		•

يـعّد	مـنع	الـرئـيس	الـسابـق	محـمد	مـنصف	املـرزوقـي	مـن	دخـول	مـقّر	اإلذاعـة	وعـدم	تـدخّــل	األمـن	لـضمان	حـّقه	فـي	
التنقل	اعتداء	على	حرية	التعبير	وهو	فرض	لقيود	تعوق	حرية	تداول	املعلومات.	
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اعتداءات خطيرة على صحفيني

املــساس	مــن	كــرامــة	الــصحفي	ومــن	ســالمــته	الجســديــة	يــعتبر	مــن	أخــطر	املــؤشّـــــــرات	لــتنامــي	الــعنف	فــي	املــيدان	
ضــــّد	الــــصحفيني	وهــــو	يــــفترض	تــــتّبع	املــــعتديــــن	عــــلى	مــــعنى	املجــــّلة	الجــــزائــــية	بــــتهم	االعــــتداء	عــــلى	شــــبه	مــــوظــــف	

عمومي.	

عنف	يطال	طاقم	عمل	قناة	“تونسنا"	•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	16	أكتوبر	2017	•

املعتدى	عليهم:	فريق	عمل	تونسنا	•

املعتدي:	مواطنون	•

الوقائع:		•

عـمد	مـواطـنون	إلـى	االعـتداء	بـالـعنف	املـادي	عـلى	نهـلة	الـحبشي	
الــصحفية	بــقناة	"تــونــسنا"	خــالل	عــملها	عــلى	مــعايــنة	تــجاوزات	
في	بناية	بوسط	العاصمة	في	إطار	برنامج	"طبق	القانون".		

وأفــادت	نهــلة	الــحبشي	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني:	"تــنّقلت	
صـحبة	املـصّور	ملـعايـنة	بـنايـة	كـائـنة	بـنهج	فلسـطني	بـالـعاصـمة	ارتـكب	مـالـكها	مـخالـفات	مـن	بـينها	الـبناء	بـالـطريـق	
الــعام.	وفــور	تــفطّن	صــاحــب	الــبنايــة	لــتواجــدنــا	تــوجّــــه	نــحوي	ولــكمني	واعــتدى	عــلي	بــعبارات	نــابــية	ثــم	الــتحق	أحــد	

مرافقيه	وقام	بلكمي	ثم	هّددني	صاحب	البناية	بقّص	ساقي	إن	عدت	وصّورت	التجاوزات".	

وقـد	قـدمـت	الـصحفية	شـكوى	ضـّد	املـعتدي	تـم	إثـرهـا	االسـتماع	إلـى	املـعتدي	مـن	قـبل	مـركـز	األمـن	بـنهج	فلسـطني	
واستنجدت	الصحفية	باألمن	لتصوير	التجاوزات.		

الرأي	القانوني	:		•

تــعرّضــت	الــصحفية	نهــلة	الــحبشي	إلــى	االعــتداء	بــالــعنف	مــن	قــبل	صــاحــب	بــنايــة	طــور	اإلنــشاء	وذلــك	أثــناء	أداء	
الـــصحفية	لـــواجـــبها	املـــهني	مـــا	يـــعتبر	إهـــانـــة	وتـــعّدى	عـــلى	الـــصحفية	عـــلى	مـــعنى	الـــفصل	14	مـــن	املـــرســـوم	115	
والـذي	يـعاقـب	كـّل	مـن	أهـان	صـحفيا	أو	تـعّدى	عـليه	بـالـقول	أو	اإلشـارة	أو	الـفعل	أو	التهـديـد	حـال	مـباشـرتـه	لـعمله	
بــنفس	الــعقوبــة	الجــزائــية	املســلطة	عــلى	املــعتدي	عــلى	شــبه	مــوظــف	عــمومــي	والــتي	نــّصت	عــليها	املــادة	125	مــن	

املجّلة	الجزائية.	
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اعـــتداء	عـــنيف	عـــلى	فـــريق	عـــمل	قـــناة	"نـــسمة	تـــي	•
في"	

املكان:	تونس	•

التاريخ:	26	أكتوبر	2017	•

املعتدى	عليهم:	فريق	عمل	"نسمة	تي	في"	•

املعتدي:	مواطنون	•

الوقائع:		•

عـــــمد	مجـــــموعـــــة	مـــــن	األعـــــوان	املـــــكّلفني	بـــــالحـــــمايـــــة	فـــــي	مجـــــمع	
إتـالف	الـّلحوم	بـاملـرنـاقـية	وأحـد	املـسؤولـني	بـاملـكان	إلـى	االعـتداء	

بـالـعنف	املـادي	واملـعنوي	عـلى	فـريـق	عـمل	قـناة	"نـسمة"	الـخاصـة	خـالل	تـنّقلهم	رفـقة	
أعـــوان	الشـــرطـــة	الـــبلديـــة	لـــتغطية	عـــملية	إتـــالف	26	طـــنا	مـــن	لـــحوم	الحـــمير	الـــفاســـدة	كـــان	قـــد	تـــّم	ضـــبطها	بـــأحـــد	

املسالخ. 
وأفـادت	شـيراز	نـايـلي	الـصحفية	بـقناة	"نـسمة"	الـخاصـة	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	
لـلصحفيني	الـتونـسيني:	"تـنّقلت	رفـقة	املـصور	الـصحفي	أشـرف	بـابـا	والـسائـق	إلـى	مجـّمع	خـاص	إلتـالف	الـلحوم	
بــاملــرنــاقــية	فــي	مــتابــعة	ألعــمال	الشــرطــة	الــبلديــة	والــتثّبت	مــن	عــملية	إتــالف	26	طــنا	مــن	لــحوم	الحــمير	الــفاســدة.	
وفــور	تــفطّن	أحــد	املــسؤولــني	بــاملــكان	لــوجــودنــا	تــوجّـــــه	نــحوي	وعــمد	الــى	افــتكاك	هــاتــفي	الــجوال	وحــاول	افــتكاك	
مــصدح	الــقناة.	وفــي	نــفس	الــوقــت	تــوجّــــه	أعــوان	يــعملون	بــاملجــمع	إلــى	املــصّور	أشــرف	بــابــا	وعــمدوا	إلــى	االعــتداء	

عليه	بالضرب	ومحاولة	افتكاك	الكاميرا	الخاصة	به". 
مـــن	جـــانـــبه	أفـــاد	أشـــرف	بـــابـــا	وحـــدة	الـــرصـــد:	"عـــمد	أحـــد	املـــسؤولـــني	إلـــى	افـــتكاك	هـــاتـــف	الـــزمـــيلة	شـــيراز	نـــايـــلي	
وتـدخّــل	أحـد	أعـوان	الشـرطـة	الـبلديـة	السـترجـاعـه	فـي	الـوقـت	الـذي	تـوجّــــه	فـيه	قـرابـة	8	أعـوان	يـعملون	بـالشـركـة	إلـيّ	
وعــمدوا	إلــى	االعــتداء	عــلي	بــالــعنف	الشــديــد	مــحاولــني	افــتكاك	الــكامــيرا	وتحــطيمها	فــي	حــني	عــمد	آخــر	إلــى	لــيّ	

ذراع	الزميلة	وسحبها	من	شعرها".	

وفـور	مـحاولـة	سـائـق	الـسيارة	املـرافـقة	لـلفريـق	الـعامـل	بـالـقناة	الـتدخّــل	لـفظ	اإلشـكال	والـدفـاع	عـن	مـرافـقيه	تـعرّض	
هو	أيضا	لالعتداء	بالعنف	الشديد. 

وقــد	تــحّصلت	وحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	عــلى	مــقطع	فــيديــو	
يثبت	االعتداء	العنيف	الذي	تعرّض	له	طاقم	عمل	القناة	والذي	خلف	أضرار	جسدية	واضحة.	

الرأي	القانوني	:	•

	تـــعرّض	صـــحفي	"نـــسمة	تـــي	فـــي"	إلـــى	اعـــتداء	بـــالـــعنف	الشـــديـــد	مـــن	قـــبل	أعـــوان	أمـــن	وهـــو	فـــعل	ُمجَــــــرَّم	طـــبقا	
لـلمرسـوم	115.	كـما	تـّم	مـنع	الـصحفيني	مـن	الـقيام	بـعملهم	وهـو	مـا	يـحتّم	مـعاقـبة	املـعتديـن	بـنفس	عـقاب	املـعتدي	
عـلى	شـبه	مـوظـف	عـمومـي	مـع	اإلحـالـة	عـلى	الـفصل	125	مـن	املجـّلة	الجـزائـية	ويـمنع	الـفصل	9	مـن	املـرسـوم	115	

 فرض	أّي	قيود	تعوق	حرية	تداول	املعلومات.	
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عودة التتّبعات القضائية

سامية	نصري	أمام	وكيل	الجمهورية	:	•

املكان:	القيروان	•

التاريخ:	7	أكتوبر	2017	•

املــعتدى	عــليهم:	ســامــية	نــصري	صــحفية	ســابــقة	•
بصبرة	أف	أم	

املعتدي:	سياسيون	•

الوقائع:		•

مـثلت	سـامـية	الـنصري	مـراسـلة	راديـو	صـبرة	أف	أم	أمـام	وكـيل	
الجـــمهوريـــة	بـــاملـــحكمة	االبـــتدائـــية	بـــتهمة	الـــقذف	الـــعلني	عـــلى	
خــلفية	شــكوى	تــقّدم	بــها	صهــر	مــنسق	فــرع	حــزب	نــداء	تــونــس	

بـــــعني	جـــــلولـــــة	إثـــــر	نشـــــرهـــــا	لـــــخبر	حـــــول	عـــــملية	تهـــــريـــــب	لـــــكميات	مـــــن	الـــــسكر	عـــــلى	صـــــفحتها	بشـــــبكة	الـــــتواصـــــل	
االجتماعي	وحملها	لصفتها	الصحفية.	

وأفــادت	ســامــية	نــصري	وحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني:	"مــارس	
	مـنسق	فـرع	حـزب	نـداء	تـونـس	بـعني	جـلولـة	عـديـد	املـضايـقات	إثـر	نشـري	خـبر	حجـز	كـمية	مـن	الـسكر،	وكـّلف	 عـليّ
صهـــره	بـــالـــتشكي	ضـــّدي	بـــتلفيق	تـــهمة	االعـــتداء	عـــليه	وأنـــا	ال	أعـــرفـــه	ولـــم	الـــتقي	بـــه	يـــومـــا.	وقـــد	مـــثلت	أمـــام	وكـــيل	
الجــمهوريــة	بــاملــحكمة	االبــتدائــية	بــالــقيروان	الــذي	تعهّـــد	بــاملــلف	وقــام	بــإحــالــته	إلــى	مــحكمة	الــناحــية	بــتهمة	الــقذف	

العلني.	وستقوم	املحكمة	بتحديد	جلسة	للنظر	في	القضية".		

الرأي	القانوني	:		

رفـعت	الـشكايـة	الجـزائـية	ضـّد	املـراسـلة	اإلذاعـية	سـامـية	الـنصري	عـلى	خـلفية	تـحقيق	صـحفي	ضـّد	شـخص	نـافـذ	
سـياسـيا	فـي	الـجهة.	وأحـالـت	الـنيابـة	الـعمومـية	املـلف	إلـى	قـضاء	الـناحـية	وهـو	مـا	يـخالـف	املـادة	11	مـن	املـرسـوم	
115	الـتي	ال	تـجيز	تـعريـض	الـصحفي	ألي	ضـغط	مـن	جـانـب	أي	سـلطة	كـما	ال	تـجوز	مـساءلـته	عـن	رأي	أو	أفـكار	

ينشرها	طبقا	ألعراف	املهنة.	
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التوصيات العامة

إّن	الــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	وأمــام	ارتــفاع	نــسق	االعــتداءات	خــالل	شهــر	أكــتوبــر	وظــهور	فــاعــلني	
جدد	يمثلون	السلطة	الرسمية	واملواطنون	توصي	بـ	:	

رئـاسـة	الـحكومـة	بــالــسحب	الــفوري	ملشــروع	قــانــون	زجــر	االعــتداءات	عــلى	الــقوات	الــحامــلة	للســالح	فــي	•
صيغته	الحالية	التي	تمثّل	خطرا	محدقا	بحرية	تدفّق	املعلومات.	

وزارة	الــداخــلية	بــــضرورة	تــــوعــــية	مــــنظوريــــها	بــــطبيعة	الــــعمل	الــــصحفي	الــــرامــــية	إلــــى	مــــكافــــحة	الــــفساد	•
وضمان	حقوق	املواطنني	في	إعالم	حّر	وتعددي		

املــواطــنني	بـــاحـــترام	طـــبيعة	الـــعمل	الـــصحفي	وســـعيه	لـــضمان	حـــقوق	بـــقية	املـــواطـــنني	فـــي	الـــحصول	عـــلى	•
املعلومة.	

الـصحفيني	بــاإلبــالغ	عــن	االعــتداءات	الــتي	يــتعرضّــــــــــون	لــها	لــلتدقــيق	فــيها	وإســداء	االســتشارات	الــقانــونــية	•
املناسبة	وتوثيقها	وتشكيل	املّلفات	الستعمالها	فيما	بعد	لتتبّع	املعتدين.	

�23 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني



تقرير شهر أكتوبر 2017

عودة الرقابة على وسائل اإلعالم 
محاولة لتوجيه اإلعالم

الحــظنا	خــالل	شهــر	أكــتوبــر	2017	تــطّور	نــسق	االعــتداءات	عــلى	الــصحفيني،	وسجّـــــلنا	ارتــفاعــا	فــي	اعــتداءات	
األمـــــنيني	واملـــــواطـــــنني،	يـــــضاف	إلـــــيها	عـــــودة	حـــــاالت	الـــــصنصرة	الـــــتي	لـــــم	نـــــتّمكن	مـــــن	تـــــسجيلها	نـــــظرا	لـــــرفـــــض	
الـصحفيني	تـقديـم	شـكوى	ضـّد	مـشّغليهم	كـما	هـو	الـحال	فـي	حـالـة	صـنصرة	مـثبتة	تـقنيا	فـي	مـوقـع	"حـقائـق	أون	
اليـن".	هـذه	املـمارسـات	تـعكس	مـؤشّــــــرا	خـطيرا	بـالـعودة	إلـى	الخـلف	فـي	اتّـجاه	الـتضييق	أكـثر	عـلى	عـمل	وسـائـل	

االعالم.	

.Iعودة الرقابة الرسمية على املحتوى اإلعالمي

الــضغط	وحــاالت	املــضايــقة	تــعتبر	مــن	آلــيات	فــرض	رقــابــة	غــير	مــباشــرة	عــلى	املــحتويــات	اإلعــالمــية	وهــو	مــا	تــواتــر	
من	قبل	قوات	األمن	في	عّدة		مناسبات	خالل	شهر	أكتوبر	من	العام	2017	في	مناطق	متفرّقة	من	البالد.	

فـــفي	واليـــة	قـــفصة	عـــمد	أعـــوان	األمـــن	إلـــى	مـــضايـــقة	الـــصحفيني	أثـــناء	تـــغطية	احـــتجاجـــات	املـــحامـــني	بـــاملـــحكمة	
االبـتدائـية	بـالـجهة،	أيـضا	مـارس	رئـيس	مـركـز	األمـن	بـمنطقة	سـكرة	رقـابـة	مـباشـرة	عـلى	إذاعـة	"الـديـوان	أف	أم"	
إثــر	اســتضافــة	الــصحفي	محــّمد	الــيوســفي	مــقّدم	حــّصة	"هــنا	تــونــس"	لــلناطــق	الــرســمي	بــاســم	الــجبهة	الــشعبية	
حــمه	الــهمامــي	عــبر	الــسؤال	عــن	مــحتوى	تــصريــحاتــه	رغــم	قــدرتــه	عــلى	الــحصول	عــليها	مــن	الــصحفة	الــرســمية	
لــإلذاعــة.	وتــخشى	الــوحــدة	أن	تــعطي	هــذه	املــمارســات	األمــنية،	وإن	كــانــت	مــعزولــة،	مــؤشّـــــــرا	خــطيرا	الســتبطان	

األمن	للعقيدة	القائمة	على	الرقابة	على	املحتويات	اإلعالمية.	

أمّـــا	فــي	واليــة	الــقيروان	فــقد	عــمد	رئــيس	مــركــز	الحــرس	الــوطــني	بــمنطقة	الشــراردة	وعــدد	مــن	أعــوان	األمــن	إلــى	
مـمارسـة	الـرقـابـة	عـلى	مـحتوى	كـامـيرا	املـصّور	الـصحفي	حـبيب	غـيضاوي	بـتعّلة	نشـر	صـور	الـسيارات	اإلداريـة	
الــتابــعة	لــهم	بــعد	أن	نشــر	صــحفيو	واليــة	الــقيروان	فــي	وقــت	ســابــق	صــور	ملــركــز	الحــرس	بــالشــراردة	مــغلق	خــالل	

التوقيت	االداري.	

وتـتطّلب	عـودة	هـذه	املـمارسـات	وقـفة	حـازمـة	مـن	قـبل	وزارة	الـداخـلية	فـي	اتّـجاه	تـوعـية	أعـوانـها	بـخصوصـية	الـعمل	
الـــصحفي	خـــاصـــة	أنّـــها	تـــعتبر	عـــودة	للخـــلف	ومـــحاولـــة	لـــتوجـــيه	اإلعـــالم	والـــضغط	عـــليه	فـــي	ظـــّل	تـــناولـــه	ملـــواضـــيع	
مـرتـبطة	بـمكافـحة	الـفساد	والـدفـاع	عـن	الـحقوق	االجـتماعـية	لـلمواطـنني	وضـمان	حـّقهم	فـي	املـعلومـة	وسـط	عـودة	

التحرّكات	االجتماعية	وقرب	موعد	االنتخابات	املحلية.	

وكــانــت	وحــدة	الــرصــد	قــد	الــتقت	أعــضاء	مــكتب	االعــالم	واالتّــصال	بــوزارة	الــداخــلية	فــي	إطــار	تحســني	الــعالقــة	
ووضــع	اســتراتــيجية	عــمل	وتــنظيم	الــعالقــة	بــني	األمــنيني	والــصحفيني	فــي	املــيدان.	ووقــع	تــركــيز	خــلية	داخــل	وزارة	

الداخلية	ملعالجة	حاالت	االعتداءات	األمنية	على	الصحفيني.	
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.II املصالح السياسية تعيق العمل الصحفي

يـتواصـل	ضـغط	الـسياسـيني	عـلى	وسـائـل	اإلعـالم	مـن	أجـل	سـحب	مـقاالت	أو	تـوجـيهها	بـطريـقة	غـير	مـعلنة	وتجـد	
وحـــدة	الـــرصـــد	صـــعوبـــة	فـــي	إقـــناع	الـــصحفيني	بـــالـــتشّكي	نـــظرا	لـــوضـــعياتـــهم	املـــهنية	الـــهّشة	وبحـــلول	املـــتغيّرات	
االجتماعية	واالنتخابية	املحليّة	تتزايد	ضغوطات	السياسيني	من	أجل	توجيه	وسائل	اإلعالم	خدمة	ملصالحهم.	

وكـانـت	الـوحـدة	قـد	رصـدت	حـالـة	صـنصرة	فـي	مـوقـع	"حـقائـق	أون	اليـن"	فـي	مـقال	مـتعّلق	بـاملـديـر	الـتنفيذي	لحـزب	
نـداء		تـونـس	حـافـظ	قـائـد	السـبسي	تـّم	سـحبه	مـن	املـوقـع	ولـم	تـتلّقى	الـوحـدة	إلـى	الـيوم	شـكوى	رسـمية	بـخصوص	

حادثة	الصنصرة.		

وتـواصـل	الـضغط	هـذه	املـرّة	مـن	قـبل	املـواطـنني	أنـفسهم	عـلى	وسـائـل	اإلعـالم	مـن	أجـل	مـنع	مـصادر	املـعلومـات	مـن	
الــوصــول	إلــى	مــقرّات	وســائــل	اإلعــالم	عــبر	عــمليات	قــطع	الــطريــق.	فــقد	تــّم	مــنع	الــرئــيس	الــسابــق	محــمد	مــنصف	
املــرزوقــي	مــن	الــوصــول	إلــى	مــقر	إذاعــة	"الــربــاط	أف	أم"	مــن	قــبل	مــواطــنني	حــامــلني	ملــرجــعية	دســتوريــة	بــورقــيببة	
فـي	مـحاولـة	لـفرض	رقـابـة	عـلى	املـؤسّــــــسة	اإلعـالمـية.	وفـي	هـذه	الـحالـة	يـمثّل	وعـي	أصـحاب	املـؤسـسات	بخـطورة	

املرحلة	وضرورة	التصدي	ملثل	هذه	املمارسات	مقياسا	يسمح	بتقييم	مستوى	الضغط	ومعالجته.		

واملـواقـف	السـلبية	الـتي	تـّم	تـسجيلها	فـي	هـاتـني	الـحالـتني	مـؤشّــــــرا	خـطيرا	يـعكس	اسـتعداد	أصـحاب	املـؤسـسات	
لالستجابة	لهذه	الحاالت	وتبريرها	كما	هو	الحال	في	حالة	"الرباط	أف	أم".		

ويـتطّلب	املـوضـوع	وقـفة	قـويـة	مـن	قـبل	الـصحفيني	وأصـحاب	املـؤسّـــــسات	لـضمان	اسـتقاللـية	املـؤسّـــــسات	اإلعـالمـية	
عن	سلطة	السياسيني	واملواطنني	خاصة	في	ما	يتعلق	بمحتويات	تتقيد	بأخالقيات	املهنة	واملوضوعية.	

.III : التوصيات

وعلى	ضوء	ما	سبق	توصى	النقابة	الوطنية	للصحفيني	التونسيني	:	

وزارة	الداخلية	بالتحقيق	في	محاولة	أعوان	فرض	رقابة	على	محتويات	إعالمية	•

الـسياسـيني	واملـواطـنني	ضــرورة	احــترام	طــبيعة	الــعمل	الــصحفي	الــهادفــة	لــنقل	مــختلف	وجــهات	الــنظر	•
وضمان	التوازن	واملوضوعية	في	املحتوى	االعالمي	

الصحفيني	بالتبليغ	عن	حاالت	التدّخل	في	التحرير	والصنصرة	التي	يتعرّضون	لها.			•

املؤّسسات	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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