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توطئة

حتيي	نقابتنا	اليوم	العاملي	حلرية	الصحافة	يف	ظرف	وطين	دقيق،	
فبعد	أكثر	من	ثالث	سنوات	من	الثورة،	ال	يزال	مسار	االنتقال	الدميقراطي	
للصحفيني	 الوطنية	 النقابة	 وتعترب	 حقيقية.	 صعوبات	 يواجه	 بالدنا	 يف	
لنجاح	 الشروط	االساسية	 واملستقل	هو	أحد	 أن	اإلعالم	احلر	 التونسيني	

االنتقال	الدميقراطي.	

التونسية،	 للثورة	 األب��رز	 املكسب	 واإلع��الم	 الصحافة	 حرية	 وتعد	
فبعد	عقود	من	التضييق	على	الصحفيني	ووسائل	اإلعالم	اتاحت	ثورة	14	
جانفي	2011	هامشا	غري	مسبوق	من	احلريات	كانت	مهنة	الصحافة	أهم	

املستفيدين	منه.

رفع	 من	 مكنت	 اليت	 القطاع	 إص��الح	 عملية	 انطالق	 من	 وبالرغم	
اعتماد	هياكل	مستقلة	 والتوجه	حنو	 التنفيذية	عن	اإلعالم،	 السلطة	 يد	
للصحافة	 بالنسبة	 ال��ذايت	 والتعديل	 البصري	 للسمعي	 بالنسبة	 للتعديل	
املكتوبة	واإللكترونية،	إال	أن	معركة	حرية	الصحافة	يف	تونس	مل	تنته	بعد.	
بل	إن	أعداء	الصحافة	تزايد	عددهم	ومل	تعد	احلكومات	وحدها	الساعية	
للسيطرة	على	اإلعالم.	فقد	أثارت	الصحافة	مطامع	األحزاب	السياسية	

واللوبيات	املالية	وعداء	املجموعات	الدينية	املتطرفة.
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I- المناخ السياسي العام
عرف	املناخ	السياسي	العام	خالل	السنة	املنقضية	مزيدا	من	التقلبات	حبصول	اغتيال	سياسي	ثان	
منذ	 املتأزمة	أصال	 االوضاع	 تعقيد	 زاد	يف	 الربامهي	مما	 الشهيد	حممد	 القومي	 التيار	 زعيم	 استهدف	

اغتيال	الزعيم	اليساري	الشهيد	شكري	بلعيد.

وقد	سامهت	هذه	االغتياالت	اضافة	اىل	تصفية	عسكريني	وأمنيني	وتصاعد	وترية	االرهاب	يف	بالدنا	
بشكل	غري	مسبوق	يف	مزيد	تعقد	االوضاع	السياسية	واضطراب	املرحلة	االنتقالية	لتنعكس	بصورة	واضحة	
على	االعالم.	وبلغت	حدة	الصراعات	السياسية	أوجها	بعد	مطالبة	املعارضة	برحيل	حكومة	الترويكا	ليجد	

االعالم	نفسه	يف	قلب	رحى	معارك	سياسة	كربى.

من	 االعالميني	 مينع	 مل	 ذلك	 أن	 غري	 مهدى	مجعة	 حكومة	 تشكيل	 حني	 ايل	 الصعوبات	 تواصلت	
مواصلة	اداء	أدوارهم	يف	الدفاع	عن	حرية	الصحافة	وحرية	التعبري	وعن	الدولة	املدنية	بصورة	عامة	بفضح	

كل	املخططات	اليت	تستهدف	املبادئ	الكربى	اليت	قامت	من	أجلها	الثورة.

ورغم	االوضاع	السياسية	املعقدة	مل	تتراجع	املضامني	االعالمية	أمام	العنف	واالرهاب	وحماوالت	
اضعاف	الدولة	وكثرة	ملفات	الفساد.

من	 وشركاؤهم	 الصحفيون	 وساهم	 املخاطر.	 بعديد	 كان	حمفوفا	 بدوره	 التأسيسي	 املسار	 أن	 كما	
الصحافة	 حرية	 دسترة	 مثل	 الصحافة،	 الضامنة	حلرية	 التشريعات	 إرساء	 يف	 املدين	 املجتمع	 منظمات	

والرأي	والتعبري	والضمري	وتطبيق	املرسومني	115	و116.

	ومل	يكن	املناخ	السياسي	العام	مواتيا	لإلعالم	اطالقا	مع	بروز	محالت	ممنهجة	للتشكيك	يف	وسائل	
االعالم	وتشويه	العاملني	فيها.	كما	ان	التهديدات	املوجهة	ضد	الصحفيني	تفاقمت	بتوسع	قائمة	املدرجني	

على	جداول	االغتياالت	اضافة	اىل	تصاعد	وترية	االعتداء	على	االعالميني	أثناء	اداء	مهامهم.	

ان	احتدام	الصراعات	السياسية	واإليديولوجية	اليت	دارت	رحاها	بشكل	أساسي	يف	فضاءات	االعالم،	
جعلت	عديد	الفاعلني	السياسيني	حياولون	تطويع	االعالم	وتوظيفه	يف	معاركهم	تلك.	

التمويل	وموجهة	 وأفرز	هذا	الصراع	بروز	وسائل	إعالم	مكتوبة	ومسعية	وبصرية	جمهولة	مصادر	
بالكامل	خلدمة	توجهات	سياسية	وإيديولوجية	معينة.

وظهرت	بقوة	حماوالت	اهليمنة	على	الفضاء	السمعي	البصرى	بالسعي	اىل	امتالك	قنوات	تلفزية	من	
قبل	زعماء	أحزاب	وشخصيات	سياسية،	على	غرار	قنوات	حنبعل	والتونسية	واملستقلة	واجلنوبية	والزيتونة	

واملتوسط...	

وأصبح	من	الواضح	أن	الرغبة	يف	التموقع	متر	لدى	السياسيني	عرب	امتالك	وسائل	إعالم	وخاصة	
التلفزات	ملا	هلا	من	تأثري	واسع.	

ومل	تقتصر	حماوالت	اهليمنة	على	الفضاء	السمعي	البصرى	على	االحزاب	السياسية	فقط	بل	مشلت	
أيضا	رأس	املال	املشبوه	الذي	سعى	إىل	التحصن	وراء	االعالم	حلماية	مصاحله.	وسجلت	الفترة	االخرية	
يف	بالدنا	عودة	قوية	لعناصر	حتوم	حوهلا	شبهة	الفساد	املايل	للهيمنة	على	بعض	القنوات	وعقد	صفقات	

مشبوهة	لتلميع	صورهتا.
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كما	سجلت	الفترة	االخرية	عودة	بعض	رموز	النظام	السابق،	ممن	عرفوا	بعدائهم	حلرية	الصحافة	
ومسامهتهم	يف	تدجينها	على	غرار	عبد	الوهاب	عبد	اهلل	وحممد	الغرياين	وبرهان	بسيس	وغريهم.	ان	سوء	
ادارة	الترويكا	للمرحلة	االنتقالية	ورغبتها	يف	اهليمنة	على	االعالم	مبواصلة	هنج	التعيينات	املسقطة	وشن	
محالت	التشكيك	واهلرسلة	والتدخل	لتطويع	االعالم	العمومي	والسيطرة	عليه	عرقلت	مسار	إصالح	القطاع	

وأضرت	بالرسالة	االعالمية	وحبرية	التعبري.	

وقد	جوهبت	حماوالت	السيطرة	واإلرباك	والسعي	للعودة	بالقطاع	إىل	مربع	اهليمنة	بإصرار	الزميالت	
والزمالء	الصحفيني	على	القيام	بدورهم	بكل	استقاللية،	متحّدين	الضغوطات	واإلغراءات.	

إن	املرحلة	االنتقالية	بكل	ما	حوته	من	تناقضات	وهزات	اضافة	ايل	التأخري	املمنهج	يف	بعث	»اهلايكا«	
ونزع	ادوات	عملها	افضى	اىل	ظهور	احنرافات	يف	االداء	اإلعالمي	أضرت	حبرية	التعبري	وشوهتها	حيث	
فتحت	قنوات	فضائية	براجمها	لتمجيد	االرهابيني	وتبيض	االرهاب	بصورة	عامة	من	اشادة	بنب	الدن	ايل	
احتساب	االرهابيني	شهداء	وصوال	اىل	بث	حوارات	مع	شخصيات	حتوم	حوهلا	شبهة	االرهاب	على	غرار	
اللييب	عبد	احلكيم	بلحاج	الذى	أوردت	تقارير	وزارة	الداخلية	انه	قدم	اىل	تونس	من	أجل	التحضري	ألعمال	
املؤسسات	 بعض	 فيها	مديرو	 الشبهات	وضلع	 كل	هذا	يف	ظروف	غامضة	حتوم	حوهلا	 وقد	مت	 ارهابية.	

االعالمية	وبعض	مقدمي	الربامج	املشبوهني	واملحسوبني	على	الصحافة.	

II- الجانب التشريعي

1. مكاسب تشريعية ولكن...

عرفت	الفترة	املاضية،	العديد	من	االضافات	التشريعية،	وهي	أساسا	اصدار	األمر	الترتييب	املتعلق	
والطباعة	 الصحافة	 املتعلق	حبرية	 	2011 لسنة	 	115 عدد	 باملرسوم	 ورد	 ملا	 تطبيقا	 القانوين،	 بااليداع	

والنشر.

يوم	12	فيفري	2014	واحلكومة	 التونسيني	 للصحفيني	 الوطنية	 النقابة	 فيه	 اجتماع	شاركت	 وبعد	
وعدد	من	اهليئات	املعنية	بالطباعة	والنشر،	وذلك	ملراجعة	األمر	عدد	59	لسنة	2014	املتعلق	بااليداع	
على	 العرض	 بعد	 االيداع	 واعتماد	صيغة	 املسبق	 القانوين	 االيداع	 التخلي	عن	 على	 االتفاق	 القانوين،	مت	
العموم	يف	ظرف	48	ساعة.	وهو	مكسب	ناضل	من	أجله	الصحفيون	باعتبار	أن	االيداع	املسبق	شكل	من	

أشكال	الرقابة	على	وسائل	االعالم.

وينظم	قطاع	الصحافة،	إضافة	اىل	ذلك،	املرسومان	115	و116	لسنة	2011،	واملرسوم	عدد	41	
لسنة	2011	املتعلق	حبق	الولوج	اىل	الوثائق	االدارية	واملرسوم	عدد	54	لسنة	2011	املتعلق	بتنقيح	وامتام	
املرسوم	عدد	41.	ورغم	هذا	الوضوح	القانوين	فقد	مت	إفراغ	هذه	املراسيم	من	حمتواها	كما	ان	تطبيقاهتا	

ال	تزال	غائبة	يف	ظل	التعتيم	وحرمان	الصحفي	من	هذا	احلق.

ويضمن	املرسوم	عدد	115	حصانة	قانونية	للصحفي	التونسي	ويعترب	االعتداء	عليه	مبثابة	االعتداء	
على	املوظف	العمومي،	غري	أن	تكرر	االعتداءات	على	الصحفيني	دون	حماسبة	املعتدين	يؤكد	االستهانة	مبا	

جاء	فيه.
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كما	ضمنت	فصول	من	الدستور	التونسي	حرية	الرأي	والفكر	والتعبري	واالعالم	والنشر	ومتنع	ممارسة	
رقابة	مسبقة	على	هذه	احلريات،	على	غرار	الفصل	31،	والفصل	32	الذي	ينص	على	أن	الدولة	تضمن	

احلق	يف	اإلعالم	واحلق	يف	النفاذ	اىل	املعلومة،	مثلما	تضمن	احلق	يف	النفاذ	اىل	شبكات	التواصل.	

تعديل	قطاع	 البصري	 السمعي	 االتصال	 تتوىل	هيئة	 أن	 الذي	ينص	على	 الفصل	127	 إضافة	إىل	
إعالم	 وضمان	 واإلعالم،	 التعبري	 حرية	 ضمان	 على	 تسهر	 وأن	 وتطويره،	 البصري،	 السمعي	 االتصال	
تعددي	نزيه.	وهي	كلها	مكاسب	هامة	ناضل	من	أجلها	الصحفيون	غري	ان	تطبيقها	ال	يزال	بعيد	املنال.	

2. بطاقة صحفي محترف

تواصل	انتهاك	حقوق	الصحفيات	والصحفيني	منها	خاصة	احلق	يف	بطاقة	الصحفي	املحترف،	وقد	
حاولت	رئاسة	احلكومة	السابقة	ترويج	مغالطات	اهتمت	من	خالهلا	اهلياكل	النقابية	بتعطيل	عملية	إحداث	
اللجنة	املستقلة	إلسناد	بطاقة	الصحفي	املحترف	يف	حني	كان	السبب	الرئيسي	هو	مواصلة	رئاسة	احلكومة	

رفض	تطبيق	املرسوم	115	لسنة	2011.

وقد	كان	االمر	يتطلب	فقط	التعجيل	بإصدار	األمر	الترتييب	األول	القاضي	بإحداث	اللجنة	املستقلة	
إلسناد	بطاقة	الصحفي	املحترف	مث	إصدار	أمر	ترتييب	ثان	لتعيني	أعضاء	اللجنة	املقترحني	من	اهلياكل	

املهنية	املتدخلة	يف	القطاع	وذلك	وفق	الفصل	8	من	املرسوم	115	لسنة	2011.	

أما	فيما	يتعلق	ببطاقة	صحفي	رياضي	فقد	رفضت	النقابة	الوطنية	للصحفيني	التونسيني	الطريقة	
اليت	اعتمدهتا	رئاسة	احلكومة	إلسناد	بطاقة	الصحفي	الرياضي	اليت	أمضاها	املستشار	اإلعالمي	لرئيس	
احلكومة	خارج	إطار	اللجنة	املستقلة	ويف	خمالفة	صرحية	ملنطوق	الفصلني	7	و8	من	املرسوم	115	لسنة	
منح	 يف	 السابق	 الديكتاتوري	 النظام	 ممارسات	 وتكرار	 الصحفيني	 لتقسيم	 يائسة	 حماولة	 ويف	 	2011

البطاقات	دون	تشريك	اهلياكل	النقابية	املمثلة	هلم.

كما	دعت	النقابة	أيضا	إىل	عدم	اختزال	املرسوم	115	يف	بطاقة	الصحفي	املحترف	واملطالبة	بتطبيق	
كل	فصوله	بدءا	باعتماده	يف	قضايا	الصحافة	والطباعة	والنشر	والقطع	مع	سجن	الصحفيني،	مرورا	بضمان	
احلقوق	املادية	واملعنوية	للصحفيات	والصحفيني	وتوفري	احلماية	هلم	وجترمي	املعتدي	عليهم،	وصوال	إىل	
معاقبة	كل	من	يستعمل	بيوت	العبادة	لبث	خطاب	الكراهية	والدعاية	احلزبية	والسياسية	والتحريض	على	

اإلعالم	واإلعالميني.

III- االنتهاكات

بني	 االنتهاكات	 هذه	 وتوزعت	 التقرير.	 هذا	 إعداد	 إىل	حني	 الصحفيني	 على	 االعتداءات	 تواصلت	
االعتداءات	املادية	واملعنوية	والتضييقات	أثناء	أداء	العمل	الصحفي	واالنتهاكات	االقتصادية	داخل	املؤسسات	

االعالمية.

التونسيني	يف	هذه	الفترة	ما	اليقل	عن	200	انتهاك	كان	 وقد	رصدت	النقابة	الوطنية	للصحفيني	
العتداءات	 تعرضوا	 الذين	 الزمالء	 عدد	 اعتبار	 دون	 ومصورا	صحفيا.	 من	450	صحفيا	 أكثر	 ضحيتها	

خمتلفة	ومل	يبلغوا	عنها.
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كما	متت	إحالة	ما	ال	يقل	عن	40	صحفيا	على	القضاء	بتهم	على	صلة	مبمارستهم	للمهنة.	فضال	عن	
تسجيل	12	حالة	هتديد	بالقتل	و39	حالة	مضايقة	مهنية.

تكون	 قد	 االنتهاكات	 هذه	 أن	 من	 التونسيني	 للصحفيني	 الوطنية	 النقابة	 املنطلق	حذرت	 هذا	 ومن	
مقدمة	لضرب	هامش	حرية	الصحافة،	املكسب	األساسي	للثورة.	وعربت	عن	تضامنها	املطلق	مع	الزميالت	

والزمالء.	

	كما	مّحلت	النقابة	السلط	الثالث	املسؤولية	الكاملة	حلماية	الصحفيني،	خاصة	بعد	رفض	تطبيق	
الفصل	14	من	املرسوم	115	والذي	يضمن	محاية	الصحفي	أثناء	القيام	مبهامه	وجترمي	كل	من	يهينه	أو	

يعتدي	عليه.	

ويف	ما	يلي	جدول	تلخيصي	حلاالت	االعتداء	اليت	استهدفت	الصحفيني	يف	الفترة	املاضية	بداية	من	
شهر	ماي	من	سنة	2013.

1. جدول االعتداءات على الصحفيين

مالحظاتاجلهة املستهدفةأنواع االنتهاكات
وقع	تسجيل	12	حالة	هتديد	بالقتلالتهديدات	بالقتل

40	قضية	عرضت	على	املحكمة	منذ	حماكمة	الصحافيني
شهر	ماي	2013

منها	3	قضايا	صدرت	فيها	
بطاقات	ايداع	بالسجن.

		73	حالة	اعتداء	كان	ضحيتها	183	اعتداءات	املؤسسة	األمنية
صحفيا	ومصورا	صحفيا	

اعتداءات	السياسيني	وممثلي	
السلط	العمومية	واملواطنني

124	كان	ضحيتها	238	صحفيا	
ومصورا	صحفيا

طرد	ما	ال	يقل	عن	30	صحفياطرد	تعسفي

الضغوطات	املهنية	والصنصرة	
واحلجب

مت	تسجيل	39	حالة	مضايقة	مهنية	
وصنصرة	

وهي	حاالت	نادرا	ما	يتم	
التبليغ	عنها

)انظر	امللحق	التفصيلي	اخلاص	باالعتداءات(

2. التعيينات على رأس المؤسسات اإلعالمية العمومية

	عمدت	حكومة	الترويكا	يف	اطار	سعيها	للسيطرة	على	االعالم	وتعطيل	مسار	اصالحه	اىل	اعتماد	
تعيينات	مسقطة	يف	االعالم	العمومي	على	اساس	الوالء	وعلى	حساب	الكفاءة	ومت	ذلك	دون	استشارة	هياكل	
املهنة	واهليئة	املستقلة	لالتصال	السمعي	البصري	بعد	تشكيلها.	وقد	تسببت	هذه	التعيينات	يف	تراجع	أداء	

االعالم	العمومي	باعتباره	مرفقا	عاما.

إذ	 إصالحه،	 وتعطيل	 العمومي	 االعالم	 هتميش	 يف	 سابقاهتا	 هنج	 على	 احلالية	 احلكومة	 وسارت	
اإلذاعات	 رأس	 على	 التعيني	 نفس	طرق	 وتواصل	 والتلفزة،	 االذاعة	 مؤسسيت	 رأس	 على	 الفراغ	 يتواصل	
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املركزية	)اإلذاعة	الوطنية	وإذاعة	تونس	الدولية	وإذاعة	الشباب	و	اإلذاعة	الثقافية(	واإلذاعات	اجلهوية	
)إذاعات	تطاوين	والكاف	وقفصة	واملنستري	وصفاقس(	.

	وتصر	احلكومة	املؤقتة	على	اهلروب	إىل	األمام	وجتاوز	كل	احلدود	من	خالل	القيام	بتعيينات	أدت	
إىل	إحداث	تغيريات	خطرية	يف	املحتوى	اإلعالمي	ومّست	من	استقاللية	اخلط	التحريري	كما	عمدت	إىل	
القائمة	 للسلطة	 التبعية	 وإنتاج	مضامني	دعائية	تؤسس	إلعالم	 التدخل	يف	الربامج	ويف	اختيار	الضيوف	

وبالتايل	إىل	إعادة	إنتاج	منظومة	القمع	اليت	ثار	عليها	الشعب	التونسي.

3. انتهاكات الحقوق المادية

تواصلت	االنتهاكات	املهنية	واملادية	على	الصحفيني	وخاصة	الشبان	منهم.	ورغم	التنوع	يف	وسائل	
أهنا	 إال	 التحريرية،	 وخطوطها	 توجهاهتا	 اختلفت	يف	 وتلفزات	جديدة،	 وإذاعات	 وبروز	صحف	 االعالم	

اتفقت	أغلبها	يف	عدم	احترام	القوانني	واالتفاقيات	املنظمة	للقطاع.	

وأثرت	األزمة	االقتصادية	اليت	متّر	هبا	تونس	على	املؤسسات	االقتصادية	اليت	واجهت	ذلك	بتقليص	
امليزانية	املخصصة	لالشهار،	مما	أثر	على	املؤسسات	االعالمية	اليت	استغلت	هذه	الذريعة	لتربير	عدم	
التزامها	حبقوق	الصحفيني،	وقد	بادر	بعضها	بإعالن	مرورها	بأزمة	مالية	أدت	إىل	تسريح	بعض	الصحفيني	

وطرد	البعض	اآلخر	بشكل	تعسفي.	

وقد	استغل	عدد	من	أرباب	مؤسسات	االعالم	هذه	الذريعة،	رغم	وضعها	املادي	املريح	للتفصي	من	
التزاماهتا	جتاه	الزمالء	مثل	عدم	خالص	منح	االنتاج	ومنحة	الشهر	الثالث	عشر	وغريها	من	املستحقات	

املنصوص	عليها	يف	القانون.	

وشهدت	السنة	املاضية	عدة	عمليات	طرد	للصحفيني	كان	أبرزها	:

* سبتمرب 2013 
طرد تعسفي من قناة »احلوار التونسي«

أعلمت	قناة	»احلوار	التونسي«	الزميلني	مولدي	الزوايب	ومسرية	السوري	بقرار	االستغناء	عن	خدماهتما	
بتعلة	الوضعية	املالية	املتدهورة	للمؤسسة	لكن	صاحب	املؤسسة	انتدب	صحفيني	آخرين	بعد	طردمها.

* اكتوبر 2013 
طرد تعسفي لكافة العاملني بـ»راديو كلمة«

»اذاعة	كلمة«	اخلاصة	اىل	املماطلة	لفترة	طويلة	يف	تسديد	رواتب	الصحفيني	الذين	 عمدت	إدارة	
من	 الزمالء	 الشغل	متكن	 تفقدية	 مع	 مفاوضات	 وبعد	 يوما.	 الستني	 قرابة	 دام	 مفتوحا	 اعتصاما	 نفذوا	

احلصول	على	بعض	مستحقاهتم	املادية	املتمثلة	يف	بعض	األجور	املتأخرة.

لكن	إصرار	الزمالء	على	الدفاع	عن	حقوقهم	قابله	قيام	إدارة	املؤسسة	بإعالن	إفالسها	وحرمان	
الزمالء	من	تعويضاهتم.
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طرد الزمالء من قناة »الزيتونة«
عاش	الزمالء	يف	قناة	»الزيتونة«	ظروف	عمل	سيئة	تتمثل	يف	غياب	عقود	عمل	قانونية	وحرماهنم	
انتظام	سداد	األجور.	ولدى	احتجاجهم	على	هذا	الوضع	سارعت	اإلدارة	 التغطية	االجتماعية	وعدم	 من	

بطردهم..	وللتنصل	من	املسؤولية	رغم	تدخل	النقابة	قام	املدير	بغلق	القناة.

* فيفري 2014
مت	طرد	الزميل	كمال	الشارين	الصحفي	جبريدة	»الشروق«	بطريقة	مل	حتترم	فيها	بعض	اإلجراءات	

الشكلية	مثل	رفض	إدارة	اجلريدة	تفويض	من	ينوهبا	يف	جلسة	تفاوض	مع	تفقدية	الشغل.

* أفريل 2014 
طرد الزمالء من جريدة »الّسور«

يف	 العاملني	 الصحفيني	 والزمالء	 الزميالت	 طرد	 على	 »السور«	 جريدة	 صاحب	 بايل	 أنور	 أقدم	 	
املؤسسة،	بطريقة	ُمهينة	وإغالق	املؤسسة	ُمعلال	قراره	بعجزه	ماليا	عن	تسديد	األجور	والديون	وفواتري	املاء	
والكهرباء	واالنترنت...	وبعد	جلسيت	تفاوض	مع	النقابة	الوطنية	للصحفيني	التونسيني	استجاب	صاحب	
املؤسسة	لطلب	النقابة	ومّكن	الزميالت	والزمالء	من	رواتب	شهري	ديسمرب	2013	وجانفي	2014	متعهدا	
لوفد	النقابة	بتمكني	الصحفيني	من	عقود	عمل	قانونية	مباشرة	إثر	إمضائه	عقد	شراكة	مع	شريك	جديد	

كان	بصدد	التفاوض	معه.

فاجأ	 مث	 بالنقابة،	 اتصاهلم	 نتيجة	 بطردهم	 الصحفيني	 بايل	 أنور	 هّدد	 بتعهداته	 االلتزام	 وبدل	
اجلميع	بغلق	املؤسسة	متنصال	من	كل	االلتزامات	مع	النقابة	والزمالء.	

كما	أجرب	ابن	صاحب	املؤسسة	الصحفيني	يف	اجتماع	هبم	داخل	مقهى	على	إمضاء	وثيقة	»إبراء	
وضعهم	 مستغال	 فيفري	2014،	 راتب	شهر	 على	 مقابل	احلصول	 ومديرها	 السور	 إلدارة	جريدة	 ذمة«	

االجتماعي	اهلّش.

4. الكتاب االسود

	: علي	 بن	 حكم	 حتت	 الدعاية	 »منظومة	 كتاب	 بإصدار	 اجلمهورية	 برئاسة	 اإلعالم	 دائرة	 	قامت	
فيها	 متوّرطني	 وأمساء	 السابقة	 والتعتيم	 الفساد	 منظومة	 حول	 معطيات	 تضّمن	 والذي	 األسود«	 الكتاب	

ومنخرطني	يف	سياسة	التضييق	على	اإلعالم	واإلعالميني.

ورغم	تأكيد	النقابة	الوطنية	للصحفيني	التونسيني	على	موقفها	املبدئي	املساند	ألي	جمهود	وطين	
يسعى	إىل	كشف	أرشيف	النظام	الديكتاتوري	السابق	وفضح	منظومة	الفساد	والفاسدين	يف	قطاع	اإلعالم،	
فإهنا	رفضت	رفضا	باتا	التوظيف	احلزيب	والسياسي	لألرشيف	خشية	إمكانية	استعمال	املعطيات	الواردة	
بالكتاب	لغاية	تصفية	احلسابات.	وأكدت	على	ضرورة	تشريك	هياكل	املهنة	واالعتماد	على	كفاءات	تونسية	
مستقلة	وخمتصة	يف	األرشيف	وبإشراف	قضائي	يعتمد	الوثائق	والقرائن	واملعطيات	وُيمّكن	املتوّرطني	من	
حق	الدفاع	عن	أنفسهم	وفقا	للمعايري	الدولية	املعمول	هبا	يف	إطار	العدالة	االنتقالية	ويف	خمتلف	الدول	

الدميقراطية.	
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وقد	اعتربت	النقابة	أن	املحاسبة	ومصارحة	الشعب	التونسي	والكشف	عن	املنظومة	النوفمربية	هي	
مسألة	وطنية	وضرورية	لإلصالح	وللبناء	الدميقراطي	وليست	مسألة	شخصية	أو	حزبية	تستأثر	هبا	مؤسسة	
رئاسة	اجلمهورية	أو	حزب	الرئيس	ليقع	غض	الطرف	عن	بعض	املورطني	وتربئة	تعاوهنم	مع	نظام	بن	علي	

وتتحول	املحاسبة	إىل	تصفية	حسابات.

	وكانت	النقابة	قد	طالبت	بكشف	األرشيف	ومبّدها	بقائمات	اإلعالميني	املتورطني	ووّجهت	للغرض	
مراسالت	إىل	كل	من	رئاسة	اجلمهورية	ورئاسة	احلكومة	ووزارة	الداخلية	وجلنة	تقصي	احلقائق،	وُجوبه	
املنخرطني	 قائمة	 من	 بالشطب	 قرار	 اختاذ	 إىل	 التنفيذي	 املكتب	 دعا	 والتجاهل،	مما	 بالرفض	 مطلبها	
وملدتني	نيابيتني	كل	من	تورط	يف	منظومة	فساد	النظام	السابق	وأضّر	باإلعالم	واإلعالميني،	مع	االحتراز	

على	متكينهم	من	بطاقة	الصحفي	املحترف.

	وقد	أكدت	النقابة	:
التزامها	بلوائح	املؤمتر	السابق	الداعية	إىل	كشف	احلقيقة	واملساءلة	الشفافة	لكل	من	تورط	يف			

منظومة	الفساد	أو	حصل	على	منافع	أو	أحلق	ضررا	باإلعالم	واإلعالميني	وبالشعب	التونسي	وإىل	
عدم	التضامن	معهم	أو	تربير	أفعاهلم،	وبقرار	املكتب	التنفيذي	القاضي	بشطب	أمساء	املتورطني	

من	قائمة	املنخرطني	ملدتني	نيابيتني.
استعدادها	للدفاع	عن	كل	صحفي	يثبت	الزج	بامسه	ظلما	أو	يف	إطار	الترهيب	وتصفية	احلسابات			

ومطالبتها	منح	كل	شخص	حقه	يف	الدفاع	عن	نفسه	حمذرة	يف	اآلن	نفسه	من	استهداف	الصحفيني	
واإلعالميني	على	أساس	ما	تضمنه	الكتاب	األسود.

النظام			 رفضها	تشويه	اإلعالميني	باستعمال	تفاصيل	حياهتم	الشخصية	مما	يذكرنا	مبمارسات	
السابق	وسلوكيات	أجهزته	االستخباراتية.	

وإذ	كانت	النقابة	الوطنية	للصحفيني	التونسيني	قد	دعت	إىل	كشف	احلقيقة	يف	إطار	إستراتيجية	
شاملة	أساسها	املحاسبة	ومن	مثة	املصاحلة	من	أجل	البناء	الدميقراطي،	فإهنا	استنكرت	اقتصارها	على	
االنتقائية	 والفساد،	معتربة	هذه	 واملثقفني	دون	غريهم	من	الضالعني	يف	منظومة	االستبداد	 اإلعالميني	

حماولة	أخرى	لضرب	حرية	التعبري	والصحافة	واإلبداع	ولتركيع	اإلعالم	واهليمنة	عليه.

املنطلق	 باعتباره	 واالتصال	 اإلعالم	 إصالح	 ملسار	 الترويكا	 حكومة	 بإجهاض	 النقابة	 ذّكرت	 كما	 	
على	 وإصرارها	 السابق،	 النظام	 مع	ممارسات	 والقطع	 املجال	 يف	 الرشيدة	 احلوكمة	 لتكريس	 األساسي	
جتاهل	النصوص	القانونية	اجلديدة	حّد	حرمان	الصحفيني	من	بطاقاهتم	املهنية	وفرضها	سياسة	األمر	

الواقع	يف	ما	يتعلق	بالتعيينات	العشوائية	على	رأس	املؤسسات	اإلعالمية	العمومية.

5. ضغوطات على اإلعالم الجهوي

مت	تسجيل	عدة	اعتداءات	يف	خمتلف	اجلهات	على	صحفيني	اثناء	تغطياهتم	لالحتجاجات	االجتماعية	
مثل	ما	وقع	لفرق	اذاعية	وتلفزية	يف	واليات	الشمال	الغريب	واجلنوب	الغريب	وصفاقس،	وتعرض	عدد	من	
صحفيي	اجلهات	اىل	محالت	تشويه	وضغط	عرب	شبكات	التواصل	االجتماعي	هبدف	اخضاعهم	والتأثري	
على	حيادهم	واستقالليتهم	على	غرار	محالت	رابطة	محاية	الثورة	بتطاوين	على	عدد	من	صحفيي	اذاعة	

تطاوين.	
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	كما	مت	تسجيل	حاالت	تدخل	يف	اخلط	التحريري	وإمالءات	يف	عدة	مؤسسات	اعالم	جهوية	خاصة	
العمومية	منها،	وقد	مّت	رصد	احلاالت	التالية	باذاعة	املنستري	:

التدخل	يف	حمتوى	الربامج	خاصة	الربامج	ذات	البعد	االستقصائي	؛		
عن			 فيها	حبث	 اليت	 املواضيع	 بتناول	 االمر	 يتعلق	 عندما	 االدارية	 االجراءات	 تعطيل	 على	 العمل	

ملفات	فساد	؛
التعلل	بان	مثل	هذه	املواضيع	من	مشموالت	القضاء	؛		
املؤمتر			 مداخلة	هلا	خالل	 بسبب	 االذاعة	 ادارة	 قبل	 املساءلة	من	 اىل	 الزميالت	 احدى	 تعرضت	

الثالث	للنقابة	الوطنية	للصحفيني	يف	أفريل	2014	كانت	عربت	فيها	عن	الصعوبات	واهلرسلة	اليت	
تتعرض	هلا	الصحفيات	اثناء	ادائهن	للعمل	على	امليدان،	ومت	هتديدها	يف	صورة	افشاء	موضوع	

املساءلة	اىل	النقابة.	

ويف	أوت-	سبتمرب	2013	اعتصم	ابناء	اذاعة	تطاوين	ملدة	20	يوما	مبقر	االذاعة	رفضا	لتعيني	مدير	
هلا	حمسوب	على	حركة	النهضة.	وانتهى	احلراك	بتراجع	احلكومة	واالدارة	العامة	لالذاعة	التونسية	عن	

هذا	التعيني	وبتحرير	حمضر	اتفاق	ينص	على	عدم	تعيني	غري	خمتصني	على	رأسها.

	من	جهة	أخرى	حاول	وايل	تطاوين	يف	عهد	حكومة	الترويكا	التدخل	يف	اخلط	التحريري	لإلذاعة	
حيث	راسل	الرئيس	املدير	العام	لالذاعة	التونسية	يف	جوان	2013	حمتجا	على	تغطية	اإلذاعة	ملوضوع	غاز	

اجلنوب.

كما	مت	تسجيل	التدخل	املباشر	يف	اخلط	التحريري	لالذاعات	اجلهوية	العمومية	يف	كل	من	صفاقس	
تعليمات	 من	خالل	 التونسية	 لالذاعة	 العام	 املدير	 الرئيس	 قبل	 من	 وقفصة	 واملنستري	 والكاف	 وتطاوين	

ملديري	االذاعات	بالتركيز	على	أنشطة	احلكومة	واألحزاب	احلاكمة	يف	عهد	الترويكا.	

6. قضية محمود بوناب

تتواصل	قضية	الصحفي	التونسي	املحتجز	يف	قطر	واملمنوع	من	السفر	حممود	بوناب	منذ	2011،	
حيث	رفض	القضاء	القطري	يف	شهرجويلية	2013	رفع	منع	السفر	املفروض	على	اإلعالمي	التونسي	املدير	

العام	السابق	لقنايت	»اجلزيرة	لألطفال«	و»براعم«.	

وهي	املرة	الثانية	اليت	يرفض	فيها	القضاء	يف	دولة	قطر	رفع	منع	السفر	عن	بوناب	منذ	أن	بدأت	
حماكمته	واثنني	من	زمالئه	يف	5	فيفري	2013	بتهمة	»إهدار	املال	العام«.	

وكان	حمامي	حممود	بوناب	سلطان	مبارك	العبد	اهلل	تقدم	يوم	20	جوان	املاضي	بطلب	إىل	رئيس	
املحكمة	اجلنائية	لرفع	منع	السفر	عن	بوناب	املحتجز	يف	قطر	منذ	إهناء	خدماته	يف	سبتمرب	2011.	وجاء	
يف	رسالة	املحامي	أن	بوناب	حمروم	من	الرعاية	الصحية	املالئمة	اليت	تقتضيها	حالته	ومن	زيارة	والدته	
املسّنة	وأسرته	كما	أّنه	غري	قادر	على	الوفاء	بالتزاماته	سيما	ما	يتعلق	بدراسة	ابنه.	وأضاف	املحامي	أن	
»إدارة	قناة	اجلزيرة	لألطفال	تتعسف	ضد	حممود	بوناب	وتتهمه	بالتهم	حمل	املحاكمة	حىت	تفوت	عليه	
فرصة	احلصول	على	مستحقاته	املالية	كما	هو	ثابت	يف	الدعوى	العمالية	اليت	رفعها	بوناب	ضد	القناة«.	
وأكد	املحامي	يف	طلب	رفع	منع	السفر	املوجه	إىل	القاضي	التزام	بوناب	باحلضور	يف	كافة	جلسات	املحاكمة.	
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احتجاز	 استمرار	 أن	 مؤكدة	 الرفض	 هذا	 بوناب	 حممود	 ملساندة	 الوطنية	 اللجنة	 استغربت	 وقد	
وميثل	 والدولية	 العربية	 واألعراف	 القوانني	 لكل	 قطر	خمالف	 دولة	 بوناب	يف	 التونسي	حممود	 اإلعالمي	
انتهاكا	خطريا	حلقوقه	املدنية	وتعديا	على	كرامته	وحرمته	الشخصية	سيما	وأن	بوناب	حمروم	من	أي	مورد	

رزق	ومن	العالج	املالئم	وهو	منقطع	عن	أسرته	وأوالده.

وحذرت	اللجنة	الوطنية	من	التبعات	اخلطرية	النامجة	عن	هذا	االحتجاز	غري	اإلنساين	سيما	وأن	
حممود	بوناب	بريء	من	التهم	املنسوبة	إليه	وذلك	بشهادة	خرباء	ومدققي	ديوان	املحاسبة	القطري	وشركة	

أرنست	يونغ	الذين	برؤوا	ذمة	بوناب	وزمالئه	من	أي	جرم	باالستيالء	على	املال	العام	أو	إهداره.	
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IV- الملحق التفصيلي لالعتداءات واالنتهاكات

1. محاكمة الصحافيين

	مثل	طاقم	حترير	جريدة	»الثورة	نيوز«	يوم	27	ماي	2013	أمام	حمكمة	الناحية	بسوسة	بتهم	الثلب			
والتجريح	واالعتداء	على	موظف	عمومي	على	معىن	الفصلني	50	و57	من	املرسوم	115	وذلك	على	

اثر	قضية	رفعها	وايل	سوسة	على	خلفية	مقال	نشر	باجلريدة.

يوم	27	ماي	2013	مت	إيقاف	املصور	التلفزي	بقناة	احلوار	التونسي	يف	والية	صفاقس	بعد	تقدمي			
شكوى	ضده	من	قبل	املدير	اجلهوي	للتجهيز	واإلسكان	حممد	عكاشة	الذي	اهتمه	باقتحام	مكتبه.	

وبدوره	قام	املصور	بتقدمي	شكاية	متهما	هذا	األخري	باحتجازه.	

مثل	يوم	27	جوان	2013	رئيس	حترير	موقع	»احلصري	نيوز«	شكري	الشيحي	أمام	قاضي	التحقيق			
مبحكمة	بن	عروس	بتهمة	التشهري	طبقا	للفصلني	245	و247	من	املجلة	اجلنائية	وذلك	إثر	نشره	

مقاال	حول	جرمية	قتل.

ااإلبتدائية			 باملحكمة	 التحقيق	 أمام	قاضي	 الزميل	سفيان	بن	فرحات	 يوم	24	جوان	2013	مثل	
بتونس	بعد	أن	رفعت	ضده	نائبات	يف	املجلس	الوطين	التأسيسي	عن	حركة	النهضة	قضية	بسبب	
إعالنه	عن	هتشيم	كامريا	تلفزية	بسبب	شجار	بينهن،	وقد	وجهت	لنب	فرحات	هتمة	»نشر	أخبار	

زائفة	من	شأهنا	أن	تنال	من	صفو	النظام	العام«.

الشرطة			 مركز	 إىل	 الزغدودي	 ناجح	 جدل	 مبوقع	 الصحفي	 استدعاء	 	2013 جوان	 	26 يوم	 مت	
بالقريوان	بسبب	شكوى	تقدمت	هبا	مديرة	مدرسة	إعدادية	بالقريوان	متهمة	إياه	ب«تأليب	الرأي	
اعتزام	 أم	حول	 بإذاعة	صربة	أف	 والثلب«	بسبب	مقال	نشر	مبوقع	جدل	وخرب	 والتشهري	 العام	
جمموعة	من	القييمني	القيام	بتحرك	احتجاجي	رفضا	للتقصري	اإلداري	من	قبل	إدارة	املدرسة.

يوم	11	جويلية	2013	مثلت	الصحفية	صباح	الشايب	)موقع	الصباح	نيوز(	صحبة	املسؤول	القانوين			
على	املوقع	حافظ	الغرييب	أمام	املحكمة	االبتدائية	بتونس	بسبب	مقال	نشر	يوم	08	جوان	2013	

حيث	وجهت	هلما	هتمة	»شتم	جمموعة	من	املحامني«.

أمام			 للمثول	 الصحافة	 بوعود	من	جريدة	 الصحفي	حممد	 استدعاء	 وقع	 يوم	14	جويلية	2013	
املحكمة	يف	قضية	رفعها	ضده	أحد	رجال	األعمال	اهتمه	فيها	بالثلب	طبقا	للفصل	55	من	مرسوم	
115	وذلك	بسبب	مقال	صدر	يف	شهر	أفريل	2013	يف	نفس	اجلريدة	مل	يتضمن	توقيع	الصحفي	

حممد	بوعود.

نبيل			 املوقع	 ومدير	 عكاشة	 شهرزاد	 براس«	 »تانيت	 مبوقع	 الصحفية	 استجواب	 مت	 أوت	 	26 يوم	
الراحبي	من	قبل	فرقة	مقاومة	اإلجرام	بالقرجاين	بتهمة	التشهري	بثالثة	ضباط	من	االمن	اعطوا	
االفصاح	عن	مصدر	 الصحفيان	 وقد	رفض	 باملوقع	 وردت	صورهم	 الرحيل	 اعتصام	 بفك	 االذن	

املعلومات	ومتسكا	بصحتها	صوتا	وصورة.

	يوم	02	سبتمرب	2013	مت	استدعاء	سليم	بقة	صاحب	جريدة	اجلرأة	وذلك	بعد	شكوى	رفعتها			
ضده	سفرية	سابقة	على	خلفية	مقال	نشر	على	اعمدة	اجلريدة.	وقد	وقع	استدعاء	سليم	بقة	للمثول	

أمام	قاضي	التحقيق	باملحكمة	االبتدائية	بتونس	على	معىن	الفصل	54	من	املرسوم	115.
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اسطرالب	يت	يف			 بقناة	 املحرزي	 مراد	 الصحفي	 املصور	 انطلقت	حماكمة	 يوم	05	سبتمرب	2013	
وذلك	على	بعد	قيامه	بتصوير	حادثة	االعتداء	على	وزير	الثقافة	من	قبل	املخرج	نصر	الدين	السهيلي.

قاضي			 أمام	 للمثول	 	2013 سبتمرب	 	06 يوم	 نواة	 موقع	 من	 املاجري	 وليد	 الصحفي	 استدعاء	 مت	
التحقيق	بعد	نشر	املوقع	حلوار	مع	عناصر	من	تنظيم	انصار	الشريعة.

يوم	13	سبتمرب	2013	قام	قاضي	التحقيق	باملحكمة	االبتدائية	بإصدار	بطاقة	ايداع	بالسجن	يف			
حق	الصحفي	زياد	اهلاين	عن	جريدة	الصحافة	طبقا	للفصل	57	من	املرسوم	115	والفصل	128	
من	القانون	اجلنائي	وذلك	بسبب	تصريح	له	يف	قناة	نسمة	تعّرض	فيه	إىل	ملف	املصور	الصحفي	

مراد	املحرزي.

يوم	13	سبتمرب	وقع	مساع	الصحفي	زهري	اجليس	من	إذاعة	»اكسربس	اف	ام«	بتهمة	»نسبة	أمور			
غري	قانونية	ملوظف	عمومي	متعلقة	بوظيفته	عن	طريق	الصحافة	».

يف	شهر	سبتمرب	2013	مثل	الطاهر	بن	حسني	مدير	قناة	احلوار	التونسي	امام	قاضي	التحقيق	بتهمة			
»التآمر	على	أمن	الدولة	والتحريض	بواسطة	وسيلة	اعالمية«.

احلوار			 قناة	 مكتب	 مدير	 الزوايب	 مولدي	 الصحفي	 حماكمة	 إعادة	 متت	 	2013 سبتمرب	 	17 يوم	
التونسي	بالشمال	الغريب	يف	قضية	حوكم	فيها	سنة	2010	رفعها	ضده	احد	املنتمني	حلزب	التجمع	
آنذاك	اهتمه	فيها	باالعتداء	عليه	بالعنف.	وقد	مثل	الزوايب	جمددا	أمام	القضاء	يف	نفس	القضية	

يوم	30	أكتوبر	2013.

بسبب			 املحكمة	 أمام	 يوم	18	سبتمرب	2013	 السفري	 مدير	جريدة	 اجلباري	 رمزي	 الصحفي	 مثل	
قضية	رفعتها	ضده	وزير	املرأة	السابقة	سهام	بادي	بعد	نشره	مقاال	حول	تعيينات	يف	وزارة	املرأة.

العمومية			 النيابة	 للمثول	امام	 العريب	السنوسي	 مت	استدعاء	رئيس	حترير	جريدة	الصحافة	لطفي	
جويلية	2013	حول	 يوم	26	 الفتتاحية	 نشره	 اثر	 نوفمرب2013	 	6 يوم	 بتونس	 االبتدائية	 باملحكمة	
اغتيال	النائب	حممد	الربامهي	تضمنت	تصرحيات	ألرملة	شكري	بلعيد	تدعو	اىل	اسقاط	احلكومة.

وقع	يوم	14	نوفمرب	2013	استدعاء	رئيس	حترير	إذاعة	موزاييك	ناجي	الزعريي	والصحفي	كرمي			
وناس	للمثول	امام	فرقة	االحباث	والتفتيش	بثكنة	العوينة	بسبب	نشر	مقال	على	موقع	اإلذاعة	يوم	

14	فيفري2013.

يوم	20	نوفمرب	2013	وقع	مساع	رئيس	حترير	وكالة	تونس	افريقيا	لألنباء	لطفي	العرفاوي	من	قبل			
وكيل	اجلمهورية	بابتدائية	تونس	بتهمة	نشر	اخبار	زائفة	اثر	نشر	الوكالة	خربا	يوم	14	فيفري	2013	

حول	وفاة	سجني	بسجن	املسعدين	اثر	قيامه	بإضراب	جوع.

يوم	21	نوفمرب	2013	وقع	مساع	الصحفي	جبريدة	الشروق	منجي	اخلضراوي	مبركز	الشرطة	بنهج			
يوغوسالفيا	بتونس	اثر	شكاية	رفعها	ضده	القاضي	خالد	عباس	بتهمة	الثلب	اثر	مقال	نشر	يوم	16	

نوفمرب	2011	حول	قضية	رفعتها	مجعية	القضاة	التونسيني	ضد	القاضي	املذكور.

مكتب			 أمام	 للمثول	 الدجيب	 إميان	 السور	 الصحفية	جبريدة	 استدعاء	 مت	 	2014 جانفي	 	29 يوم	
التحقيق	عدد	27	باملحكمة	االبتدائية	بتونس	يف	حني	مت	تأجيل	مساع	الصحفي	بنفس	اجلريدة	ليوم	
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03	فيفري.	وذلك	اثر	شكوى	تقدم	هبا	ضدمها	سليم	بن	محيدان	الوزير	األسبق	ألمالك	الدولة	على	
خلفية	نشرمها	ملقال	بعنوان	»تونس	من	امرباطورية	الطرابلسية	إىل	التستر	على	الفساد	:	اثرياء	
افرزهتم	الثورة«.	وقد	وجهت	هلما	هتمتا	»نشر	أخبار	زائفة	من	شأهنا	أن	تنال	من	صفو	النظام	العام«	

و»نسبة	أمور	غري	قانونية	ملوظف	عمومي	أو	شبهه«.

يوم	24	فيفري	2014	قامت	فرقة	االحباث	املركزية	الثالثة	التابعة	للحرس	الوطين	بالعوينة	باستدعاء			
الصحفي	توفيق	العوين	من	جريدة	السور	لسماعه	على	خلفية	مقال	نشره	يوم	02	ديسمرب	2013	
بعنوان	»رئيس	مركز	احلرس	الوطين	باملنيهلة	سلفي«،	وقد	تقدم	املذكور	بشكوى	ضد	الصحفي.	

يوم	04	ديسمرب	2013	وقع	التحقيق	مع	الصحفي	ياسني	النابلي	من	جريدة	»صوت	الشعب«	احلزبية			
بتهمة	»الثلب«	وذلك	على	خلفية	مقال	نشر	باجلريدة	يف	شهر	نوفمرب	2012	

الشروق(	صحبة	رئيس			 مت	يوم	09	ديسمرب	2013	استدعاء	الصحفية	اميان	بن	عزيزة	)جريدة	
لألحباث	 املركزية	 الفرقة	 امام	 للمثول	 شاهدا،	 بصفته	 الرياحي	 احلميد	 عبد	 اجلريدة	 حترير	
اغتيال	شكري	 املوقوفني	يف	قضية	 احدى	 والدة	 تقدمت	هبا	 خلفية	شكوى	 على	 بالعوينة	 والتفتيش	

بالعيد	بتهمة	نشر	أخبار	زائفة	والثلب	مبقال	صدر	خالل	شهر	اوت	2013.	

يوم	31	ديسمرب	2013	مثل	الصحفي	حممد	علي	اللطيفي	جبريدة	أخر	خرب	أمام	الدائرة	اجلناحية			
باملحكمة	االبتدائية	بأريانة	يف	القضية	اليت	أجلت	يف	جلسة	09	نوفمرب	2013	بسبب	مقال	نشر	يف	

شهر	جويلية	2013	حول	»التصرف	داخل	الوطنية	للمترولوجيا«.

2. التهديدات بالقتل

يوم	07	جويلية	2013	تعرض	الصحفي	مجال	العرفاوي	)جريدة	الصحافة(	إىل	هتديد	بالقتل	عرب			
رسالة	وصلته	على	صفحته	بالفيسبوك	وذلك	على	خلفية	مقال	نشر	يف	افريل	2013	حول	مسألة	

تتعلق	برجل	االعمال	سليم	الرياحي	ومتابعته	من	قبل	املحاكم	الليبية.

تعرض	الصحفي	فوزي	العريب	السنوسي	من	جريدة	»ضد	السلطة«	اىل	هتديدات	بالتصفية	اجلسدية			
تعنيف	جسدي	 بعد	تعرضه	إىل	 التهديدات	 وتأيت	هذه	 يوم	12	جويلية	2013	وذلك	عرب	اهلاتف	

خطري	يف	شهر	جوان	2013.

التهديد	عن			 بالقتل	وذلك	يوم	03	أوت	2013	وقد	وجه	 تعرض	الصحفي	زياد	اهلاين	إىل	هتديد	
طريق	رسالة	وضعت	على	سيارة	اهلاين	أمام	مزنله.	

يوم	31	أكتوبر	2013	تلقت	قناة	نسمة	على	اثر	تغطيتها	لفعاليات	الذكرى	الثانية	النتخابات	أكتوبر			
2011	هتديدات	توّعدت	ادارهتا	وفريقها	العامل	باالستهداف	والتعنيف	والتصفية.

لرابطة			 منتمني	 قبل	 من	 منها	 باالنتقام	 هتديدا	 التونسية،	 جريدة	 من	 بوقرة	 رمي	 الصحفية	 تلقت	
محاية	الثورة	وذلك	يوم	07	سبتمرب	2013	بسبب	حتقيق	حول	موضوع	سيطرة	الرابطة	على	احد	

اجلوامع	بسيدي	رزيق.

تعرض	املراسل	الصحفي	جلريدة	آخر	خرب	بالقريوان	ماهر	الغضباين	يوم	22	سبتمرب2013	إىل			
هتديد	بالقتل	عرب	اهلاتف	على	اثر	عمل	استقصائي	كان	قام	به.
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من			 أكتوبر	2013	هتديدا	 	2 يوم	 أم«	 أف	 إذاعة	»مشس	 مراسل	 املنتصر	ساسي	 الصحفي	 تلقى	
طرف	أحد	أنصار	الشريعة	حيث	هدده	باستهداف	عائلته	وأطفاله	ونعته	بالكافر	على	خلفية	عمله	
على	ملف	أنصار	الشريعة	مبنطقة	احلمامات	كما	كان	الصحفي	يتعرض	للتهديدات	مع	كّل	مراسلة	
يقوم	هبا	للصحفي	ل�«مشس	أف	أم«	أو	ل�	قناة	»التونسية«	حول	تواجد	أنصار	الشريعة	مبنطقيت	نابل	

واحلمامات.
كما	تعددت	التهديدات	من	قبل	عناصر	خمتلفة	من	أنصار	الشريعة	للصحفي	خاصة	بعد	مراسلته	
على	»مشس	أف	أم«	حول	»اعتزام	أحد	العناصر	املتشددة	القيام	بعملية	نوعية	مبدينة	احلمامات«.

تلقى	الصحفي	املولدي	الزوايب	يوم	17	نوفمرب	2013	معلومات	تفيد	بوجود	امسه	ضمن	قائمة			
اغتياالت	تضم	املهددين	بالقتل	بوالية	جندوبة	وقد	مت	توفري	محاية	أمنية	للزوايب.

يوم	21	نوفمرب	2013	كان	مزنل	الصحفي	سفيان	فرحات	عرضة	للسرقة	واخللع	من	قبل	جمهولني			
وقد	تزامنت	هذه	احلادثة	مع	التهديد	الذي	كان	تلقاه	بن	فرحات	بالتصفية	اجلسدية.

	يوم	22	أفريل	2014	تعرضت	الصحفية	رمي	العروسي	من	جريدة	صوت	الشعب	للتهديد	بالتصفية			
حيث	وجدت	أمام	مزنهلا	ورقة	حتمل	هتديدا	واضحا	وصرحيا	بالقتل	والتنكيل.

3. االعتداءات المباشرة على الصحفيين

أ- اعتداءات املؤسسة األمنية
تعرض	يوم	7	ماي	2013،	11	صحفيا	ملضايقات	من	قبل	احلرس	الرئاسي	وذلك	خالل	زيارة			

رئيس	اجلمهورية	املؤقت	حممد	املنصف	املرزوقي،	إىل	والية	القصرين	ومنطقة	جبل	الشعانيب،	
كما	مت	منع	الصحفيني	من	التصوير.	

	خالل	الوقفة	االحتجاجية	اليت	دعت	إليها	النقابات	األمنية	بتونس	أمام	املجلس	الوطين	التأسيسي			
»اجلزيرة«	حممد	 قناة	 واملادي	على	مراسل	 اللفظي	 بالعنف	 االعتداء	 وقع	 يوم	10	ماي	2013،	

البقايل.	كما	متت	حماولة	منعه	من	تغطية	املظاهرة.

عمدت	قوات	األمن	إىل	االعتداء	بالعنف	على	الصحفي	حممد	علي	اهليشري	من	جريدة	»الضمري«			
تغطيته	 خالل	 وذلك	 به	 اخلاصة	 التصوير	 آلة	 شرحية	 مصادرة	 خالل	 من	 التصوير	 من	 ومنعته	
للمواجهات	اليت	جدت	بني	األمن	وعناصر	متشددة	دينيا	يوم	19	ماي	ب2013	منطقة	حي	االنطالقة.	

يوم	04	جوان	2013	تعرض	الصحفي	ناجح	الزغدودي	مراسل	جريدة	»الشروق«	بالقريوان	إىل			
الذي	حضر	 األمين	 للتواجد	 تصويره	 أثناء	 وذلك	 أمن	 أعوان	 قبل	 من	 واملادي	 اللفظي	 االعتداء	
القريوان.	وقد	قام	أعوان	األمن	كذلك	 »أمينة«	مبحكمة	 الناشطة	مبنظمة	فيمن	 لتأمني	حماكمة	
باعتقال	الصحفي	والتحقيق	معه	ملدة	ثالث	)03(	ساعات	واعتدوا	عليه	ماديا	ومعنويا	بدعوى	عدم	

حصوله	على	ترخيص	للتصوير.

يوم	13	جوان	2013	كان	جمموعة	من	الصحفيني	عرضة	لالعتداء	اللفظي	واملادي	من	قبل	أفراد			
الصحفي	 تعرض	 فقد	 ال�15.	 ولد	 الراب	 مغين	 ملحاكمة	 تغطيتهم	 وذلك	خالل	 األمن	 قوات	 من	
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مبوقع	»نواة«	أمني	مطرياوي	إىل	االعتداء	بالعنف	الشديد	مما	استوجب	نقله	للمستشفى	ومت	هتشيم	
»جدل«	 موقع	 من	 قاسم	 الصحفي	غسان	 على	 لفظيا	 االعتداء	 كما	مت	 به.	 اخلاصة	 التصوير	 آلة	

والصحفي	ثامر	املكي.

يف	نفس	اليوم	وقع	االعتداء	على	الصحفية	الفرنسية	من	أصل	تونسي	هند	املدب	اليت	مت	ايقافها			
لساعات	ليتم	فيما	بعد	إخالء	سبيلها	على	أن	متثل	الحقا	أمام	قاضي	التحقيق.

بينهم			 من	 الصحفيني	 من	 عدد	 منع	 	2013 جوان	 	21 يوم	 الرئاسي	 األمن	 من	 عناصر	 تعمدت	
زياد	دبار	جريدة	»لوطون«	وابراهيم	بوقطاية	»لوكوتيديان«	وعصام	عوين	وأمحد	الصيد	عن	موقع	
»اسطرالب«	وأمرية	عبد	ربه	املصورة	ب��«وكالة	بناء	نيوز«	من	مواكبة	ندوة	صحفية	حول	املالية	بأحد	
الزنل	كما	تعرض	املصور	الصحفي	ب�«وكالة	تونس	إفريقيا	لألنباء«	عادل	الزين	إىل	اعتداء	لفظي	
ومادي.	وعللت	هذه	العناصر	عدم	دخول	القاعة	بتواجد	رئيس	احلكومة	على	العريض	الذي	كان	

يلقي	آنذاك	مداخلة.	

اذاعة			 مراسل	 على	 األمن	 أعوان	 قبل	 من	 الشديد	 بالعنف	 االعتداء	 	2013 جويلية	 	11 يوم	 وقع	
»جوهرة	اف	ام«	وجريدة	الصباح	بوالية	جندوبة	رفيق	العيادي	خالل	تغطيته	حلادث	مرور.

يوم	23	جويلية	2013	عمد	عون	أمن	إىل	منع	الصحفيني	وائل	خليل	وهدى	اجلويين	من	إذاعة			
امتالكهما	 عدم	 بدعوى	 التاكسي	 سائقي	 واعتصام	 جوع	 إضراب	 تصوير	 من	 املناجم«	 »صوت	

لترخيص	مسبق.	

يوم	25	جويلية	2013	وخالل	تغطيته	لالحتجاجات	الشعبية	اليت	اعقبت	اغتيال	الربامهي	بشارع			
والشتم	 الضرب	 إىل	 التونسية	 قناة	 مصور	 اخلرجيي	 ياسني	 تعرص	 بالعاصمة	 بورقيبة	 احلبيب	

وحماولة	افتكاك	أدوات	عمله	من	قبل	رجال	األمن	رغم	استظهاره	ببطاقته	املهنية.

من			 الشديد	 بالعنف	 االعتداء	 إىل	 لشيب	 ياسني	 التونسية	 لقناة	 الصحفي	 املصور	 تعرض	 كما	
الشرطة	 تفريق	 لعمليات	 أثناء	تصويره	 كانت	حبوزته	 آلة	كامريا	 قبل	مصادرة	 أمنية	 دورية	 قبل	

للمتظاهرين	مّما	استوجب	نقله	إىل	املستشفى.

كما	تعرض	الصحفي	حافظ	السواري	من	جريدة	الصحوة	إىل	الضرب	املربح	من	قبل	رجال	االمن			
وافتكاك	آلة	تصويره	وذلك	خالل	تغطيته	لالحتجاجات	بشارع	احلبيب	بورقيبة	قبل	أن	يقع	اقتياده	
إىل	مركز	الشرطة	بشارع	ابن	خلدون	مث	إىل	منطقة	األمن	ببوشوشة	حيث	وقع	التحقيق	معه	ملدة	

ساعات.

كما	مت	إيقاف	املصور	الصحفي	عبد	احلميد	العمري	»قناة	احلوار	التونسي«	من	قبل	أعوان	أمن			
الصحفية	أمرية	 وتعرضت	املصورة	 املجلس.	 اليت	سجلها	داخل	 املادة	 التأسيسي	وحمو	 باملجلس	
اهلوميلي	من	القناة	نفسها	إىل	الدفع	واملضايقات	من	قبل	أعوان	أمن	أثناء	تصويرها	للمواجهات	

الدائرة	بشارع	بورقيبة.

ويف	يوم	26	جويلية	2013	قام	عون	أمن	بوالية	قفصة	مبنع	فريق	قناة	احلوار	بالوالية	واملتكون	من			
الصحفية	مسرية	السوري	واملصور	عمر	الكيالين	من	تصوير	حادثة	وفاة	أحد	املتظاهرين	أمام	مقر	
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الوالية	خالل	االحتجاجات،	حيث	قام	أيضا	باالعتداء	عليهما	بالعنف	اللفظي	واملادي	واستعمال	
العبوات	املسيلة	للدموع	مما	تسبب	بإصابة	يف	الراس	للمصور	الصحفي.

يوم	26	جويلية	2013	تعرض	الصحفي	عبد	احلميد	العمري	من	قناة	احلوار	التونسي	اىل	اعتداء			
لفظي	من	قبل	اعوان	امن	باملجلس	التأسيسي،	وقد	قاموا	بإتالف	املادة	اليت	سجلها	أثناء	اقتحام	

املحامية	ليلى	بن	دبة	للمجلس	التأسيسي	وذلك	على	خلفية	اغتيال	حممد	الربامهي.

يوم	27	جويلية	2013	واثناء	تغطيتهم	لالعتصام	الذي	نظمته	املعارضة	أمام	املجلس	التأسيسي			
بعد	تشييع	جنازة	الشهيد	حممد	الربامهي،	تعرضت	جمموعة	من	الصحفيني	للعنف	املادي	من	
قبل	أمنيني	اثر	االستعمال	املكثف	ملسيالت	الدموع	حيث	كان	الصحفيون	عرضة	حلاالت	اغماء	كما	
مشل	التعنيف	عددا	من	االعالميني	الذين	كانوا	بصدد	القيام	بعملهم	الصحفي.	وقد	مشل	االعتداء	
كال	من	:	امين	الرزقي	مراسل	جريدة	املدن	االلكترونية	وياسني	الفوغايل	واميان	بن	عبد	اهلل	من	
قناة	»شبكة	تونس	اإلخبارية«	وعبد	اهلل	شامخ	وامحد	امني	بن	سعد	من	قناة	»اسطرالب	االلكترونية«	
ومالك	اليزيد	وانيس	بن	عبد	من	قناة	نسمة	وفؤاد	مبارك	من	جريدة	التونسية	ونزار	النموشي	
صحايف	حر.	كما	مشل	االعتداء	الصحفية	سعيدة	الطرابلسي	من	قناة	احلوار	التونسي	اليت	وقع	

تعنيفها	من	قبل	رجال	االمن	ومنعوها	من	تصوير	االعتصام.

مت	يوم	29	جويلية	2013	االعتداء	بالعنف	الشديد	على	مراسل	اذاعة	»كاب	أف	أم	»	علي	العبيدي			
قاموا	مبنعه	من	تصوير	اعتصام	الرحيل	بساحة	باردو	وقد	تسبب	له	هذا	االعتداء	يف	اصابات	على	

مستوى	أنفه	وساقه	وظهرة	وانتفاخ	يف	راسه.

تعرض	الصحفي	رفيق	العيادي	مراسل	جريدة	الصباح	جبندوبة	يوم	11	جويلية	2013	إىل	اعتداء			
بالعنف	اللفظي	والبدين	الشديد	تسبب	له	يف	أضرار	بدنية	من	قبل	أمنيني	وذلك	اثناء	التقاطه	
لصور	سيارة	أمن	كانت	تعرضت	حلادث	كما	تعمدوا	أيضا	افتكاك	ألة	تصويره	وقد	تقدم	الصحفي	

بشكوى	يف	الغرض	إىل	السيد	وكيل	اجلمهورية.

يوم	21	أوت	2013	قامت	عناصر	من	فرقة	مقاومة	االجرام	باقتحام	مقر	قناة	احلوار	التونسي			
للقبض	على	صاحب	القناة	الطاهر	بن	حسني	دون	استظهارهم	باستدعاء	قانوين	أو	وثائق	قانونية	
للتحقيق	معه	على	خلفية	دعوة	وجهها	للمواطنني	تتعلق	بعدم	خالص	فواتري	الكهرباء	واملاء	وهو	ما	
اعتربته	السلط	االمنية	دعوة	للعصيان	املدين.	وقد	قامت	العناصر	االمنية	باقتحام	مقر	القناة.	
وكان	الطاهر	بن	حسني	قد	تسلم	استدعاء	ليوم	19	أوت	2013	وقد	تعذر	عليه	احلضور	ألسباب	
صحّية	بعد	استظهاره	بشهادة	طبية	حيث	وقع	تأجيل	موعد	التحقيق	ليوم	31	من	نفس	الشهر.

يوم	21	اوت	2013	تعرض	عدد	من	الصحافيني	إىل	العنف	اللفظي	من	قبل	عناصر	من	احلرس			
اخلاص	لرئيس	احلكومة	السابق	علي	العريض	وذلك	أثناء	القائه	لكلمة	مبناسبة	انعقاد	منتدى	
التونسيني	باخلارج	مبدينة	احلمامات.	حيث	مت	منعهم	من	وضع	مصادحهم	ووقع	دفعهم	مما	ادى	
إىل	سقوط	مصور	قناة	الوطنية	االوىل	عادل	بن	عمر	إىل	جانب	جمموعة	من	الصحفيني	اآلخرين.

كما	وقع	تعنيف	الصحفي	بقناة	الزيتونة	نبيل	اخلزري	بسبب	احتجاجه	على	اهانة	الصحفيني	من			
الصحفيني	:	 من	 كل	 االعتداء	 طال	 وقد	 املنتدى.	 افساد	 واهتامهم	مبحاولة	 املشاركني	 أحد	 قبل	
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اميان	الطرهوين	من	التلفزة	الوطنية	وحممد	التوكابري	من	وكالة	تونس	افريقيا	لألنباء	ومنتصر	
بن	ساسي	مراسل	مشس	اف	ام	وروضة	العالقي	مراسلة	جوهرة	اف	ام	وامحد	اخلويين	من	شبكة	

تونس	االخبارية.

مت	منع	الصحفيني	يوم	05	سبتمرب	2013	من	تغطية	الندوة	الصحفية	اليت	عقدهتا	نقابة	القضاة			
بقصر	العدالة	بتونس	وذلك	من	قبل	اعوان	االمن	مما	جعل	الندوة	الصحفية	تنعقد	يف	الشارع	

خارج	اسوار	املحكمة.

يوم	02	اكتوبر	2013	وعلى	خلفية	تغطيته	للمناوشات	بني	رجال	األمن	واملتظاهرين	بالقصبة	تعرض			
الصحفي	احلبيب	وذان	من	اذاعة	»موزاييك	اف	ام«	إىل	العنف	املادي	واللفظي	من	قبل	ثالث	أعوان	

أمن	حيث	طلبوا	منه	يف	البداية	حذف	صور	الفيديو	الذي	كان	يلتقطه	مث	اعتدوا	عليه	بالعنف.

عمدت	فرقة	من	االمن	الرئاسي	إىل	منع	مصور	قناة	»اسطرالب	يت	يف«	عبد	اهلل	شامخ	يوم	11			
اكتوبر	2013	من	تصوير	وقفة	احتجاجية	نظمها	جرحى	الثورة	وعائالت	الشهداء	أمام	القصر	
الرئاسي	بقرطاج.	ورغم	استظهار	الصحفي	بالوثائق	املهنية	فإن	أعوان	االمن	رفضوا	متكينه	من	

اجناز	مهمته	بل	اجربوه	على	حمو	املادة	املصورة.

اجرب	الصحفي	علي	اخللويل	من	اذاعة	جوهرة	اف	ام	وطاقم	القناة	الوطنية	املتكون	من	نسيم			
وامين	 البوغامني	 من	مسيحة	 املتكون	 امليادين	 قناة	 فريق	 جانب	 اىل	 الكرميي	 وحسن	 الشارين	
الساحلي،	يوم	18	أكتوبر	2013	على	مسح	الصور	اليت	قاموا	بتصويرها	اثناء	عملية	قصف	قوات	
اجليش	ملنطقة	دور	امساعيل	بقبالط	اليت	حصلت	فيها	مالحقة	ملجموعة	ارهابية.	كما	مت	حجز	

آالت	التصوير	ومل	يقع	استردادها	إال	بعد	التأكد	من	اتالف	كل	املادة	املصورة.

على	خلفية	املواجهات	اليت	جدت	بني	قوات	االمن	وجمموعات	مسلحة	يف	منطقة	»نقة«	من	سوق			
االحد	بوالية	قبلي	قامت	قوات	االمن	يوم	12	نوفمرب	مبنع	فريق	قناة	التونسية	املتكون	من	الطيب	
بن	حسني	ومراد	زيود	وفريق	قناة	احلوار	التونسي	املتكون	من	رياض	احليدوري	وحممد	الغريب	
اىل	جانب	مراسل	جريدة	آخر	خرب	اهلادي	الرداوي	والصحفية	بإذاعة	قفصة	سعاد	الكيالين	من	

التغطية	مبكان	املواجهات	رغم	انتهائها.

يف	اواخر	شهر	نوفمرب	عمدت	قوات	االمن	اىل	االعتداء	على	الفريق	الصحفي	لقناة	نسمة	واملتكون			
من	طارق	اخلضراوي	وأمحد	حمفوظي	وآزر	منصري	وذلك	خالل	تغطيتهم	لالحتجاجات	يف	والية	

القصرين.

يوم	27	نوفمرب	2013	تعمدت	قوات	االمن	االعتداء	على	الصحفي	»بالتلفزة	يت	يف«	غسان	قاسم			
وافتكاك	كامريا	التصوير	منه	وذلك	خالل	تغطيته	للمواجهات	بني	قوات	االمن	ومتظاهرين	بسليانة	

يف	ذكرى	احداث	الرش	بسليانة.	

اقدم	يوم	25	ديسمرب	2013	فريق	احلراسة	اخلاصة	بوزير	الصناعة	السابق	مهدي	مجعة	على			
االعتداء	املادي	على	الصحفيني	املكلفني	بتغطية	أشغال	املجلس	التأسيسي	وذلك	عند	حماولتهم	

احلصول	على	تصريح	من	الوزير.	
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يوم	03	جانفي	2014	مت	منع	جمموعة	من	الصحفيني	من	قبل	امنيني	بالزي	املدين	داخل	املجلس			
التنقل	يف	هبو	املجلس	وأمام	قاعة	اجللسات	العامة	وأخذ	تصرحيات	من	النواب	 التأسيسي	من	
وذلك	خالل	انطالق	أول	جلسات	مناقشة	الدستور	فصال	فصال	وقد	فرض	عليهم	الدخول	من	

الباب	اجلانيب	للمجلس	الذي	حييل	مباشرة	على	الطابق	األول.

يوم	08	جانفي	2014	قامت	قوات	االمن	بوالية	القصرين	مبنع	فريق	قناة	نسمة	من	تغطية	وقفة			
احتجاجية	قام	هبا	االهايل	وذلك	بإلقاء	قنابل	مسيلة	للدموع	مما	أسفر	عن	إصابة	املصور	آزر	
منصري	على	مستوى	صدره	والصحفي	أمحد	املحفوظي	على	مستوى	قدمه	اليمىن.	كما	تعرضت	
قوات	االمن	اىل	مراسل	»صربة	أف	أم«	اهلادي	نصريل	ومراسل«	الشعانيب	أف	أم«	عنتر	السمعلي	

مستعملة	أيضا	الغاز	املسيل	للدموع.	

يوم	10	جانفي	2014	قام	االمن	الرئاسي	مبنع	جمموعة	من	الصحفيني	من	دخول	قصر	قرطاج			
لتغطية	تكليف	مهدي	مجعة	بتشكيل	احلكومة	وقد	بررت	رئاسة	احلكومة	ذلك	بعدم	ورود	أمساء	
بعض	الصحفيني	رغم	اتصال	املؤسسات	االعالمية	وتأكيد	تكليف	هؤالء	الصحفيني	بتغطية	احلدث.	

كما	مت	منع	صحفيني	آخرين	رغم	وجود	أمسائهم	ضمن	القائمة	االمسية	للصحفيني.

يوم	15	جانفي	2014	أقدمت	جمموعة	من	رجال	االمن	بالزي	املدين	على	منع	15	صحفيا	من			
تغطية	وقفة	احتجاجية	نظمها	النواب	أمام	مكتب	رئيس	املجلس	للمطالبة	بتسريع	نسق	العمل	داخله.

يوم	17	جانفي	2014	قام	عون	أمن	بوزارة	الداخلية	مبنع	الصحفية	شذى	احلاج	مبارك	من	شبكة			
تونس	االخبارية	واملصور	امحد	املسلماين	من	تغطية	وقفة	احتجاجية	نظمها	اعوان	وإطارات	الوزارة	

أمام	مقرها.	كما	عمد	إىل	منعهما	من	الدخول.

»	اسطرالب	يت	يف«	إىل	مضايقات	وهرسلة	من	قبل	4			 يوم	11	فيفري2014	فريق	قناة	 تعرض	
أعوان	أمن	وذلك	خالل	تغطيتهم	لوقفة	احتجاجية	نظمها	أعوان	وزارة	الداخلية	املعزولني.	وقد	

عمدت	هذه	املجموعة	إىل	افتكاك	كامريا	التصوير	واقتياد	الصحفيني	إىل	مقر	الوزارة.

وعلى	خلفية	نفس	االحتجاجات	منع	احد	عناصر	االمن	املتواجدين	بالوقفة	يوم	13	فيفري	2014			
مصور	قناة	احلوار	عبدو	الرزقي	ومصور	جريدة	»البراس«	مسري	الكشباطي	من	التصوير	طالبا	

منهم	مغادرة	املكان.

يوم	25	فيفري	2014	مت	منع	فريق	من	الصحفيني	من	جريدة	الشعب	من	الدخول	إىل	مؤسسة			
التلفزة	التونسية	لتغطية	اإلضراب	عن	العمل	الذي	نظم	باملؤسسة	وذلك	من	طرف	عون	احلماية	

املتواجد	أمام	املؤسسة.

أن«			 أن	 اليوم«	رشدي	خذير	ومصور	قناة	»يت	 »روسيا	 يوم	17	مارس	2014	منع	مصور	قناة	 مت	
رمضان	السليمي	من	تصوير	املناوشات	اليت	جدت	بني	االمن	وعناصر	احتاد	أصحاب	الشهائد	
افتكاك	معدات	 الذين	حاولوا	 القصبة	وذلك	من	قبل	عناصر	األمن	 العمل	بساحة	 املعطلني	عن	

عملهما	وقاموا	بدفعهما	واهانتهما.

يوم	31	مارس	2014	قام	اعوان	احلرس	الوطين	بالقصرين	مبنع	فريق	قناة	»احلوار«	من	تصوير			
عون	أمن	مضرب	عن	الطعام.	
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الصحفيني			 على	 اللفظي	 باالعتداء	 أفريل	2014	 يوم	23	 السابقني	 األمنيني	 قامت	جمموعة	من	
املوجودين	لتغطية	ندوة	»االحتاد	الوطين	لنقابات	قوات	ألمن	التونسي«	حول	»	األحكام	األخرية	يف	
قضايا	شهداء	وجرحى	الثورة«.كما	تعمد	أحد	األمنيني	استعمال	ألفاظ	نابية	جتاه	الصحفيني	خالل	

مغادرهتم	لقاعة	الندوة.

ب- اعتداءات السياسيني وممثلي السلط العمومية واهليئات
وناحج			 التونسية(	 قناة	 )مراسل	 اجلبيلي	 املجيد	 عبد	 الصحفيني	:	 منع	 	2013 ماي	 	08 يوم	 مّت	

الزغدودي	مراسل	قناة	الشروق	بالقريوان،	من	القيام	بعملهم	اثناء	تغطية	آثار	اهنيار	أحد	أسقف	
مدرسة	طارق	بن	زياد	بالقريوان	مما	استوجب	غلقها	وقد	حتجج	املدير	واملندوبية	اجلهوية	للتربية	

بعدم	استظهار	الصحفيني	لترخيص	مسبق.	

تعرضت	الصحفية	دواجة	العوادي	الصحفية	بقناة	»نسمة«	يوم	31	ماي	2013	إىل	العنف	اللفظي			
من	قبل	النائب	مبجلس	النواب	حممد	جنيب	كحيلة	عن	حزب	النهضة	وذلك	عندما	طلبت	منه	أن	
خيفض	من	صوته	لتتمكن	من	تسجيل	مقابلة	مع	عضو	آخر	باملجلس،	وقد	قام	بشتمها	ومل	يثنه	عن	
تصرفه	هذا	تدخل	الصحفيني	للدفاع	عنها	فقد	فوجئوا	بتوجيهه	السب	هلم	ووصفهم	بنعوت	مسيئة.

بنابل	منتصر	ساسي	عرضة	لالعتداء			 أم	 اذاعة	مشس	أف	 يوم	29	جويلية	2013	كان	مراسل	
املادي	واملعنوي	من	قبل	عضو	باملكتب	املحلي	حلركة	النهضة	باحلمامات	وذلك	على	خلفية	تصويره	
ملقطع	فيديو	يظهر	فيه	وهو	يعطي	مبلغا	ماليا	لسائق	حافلة	نقلت	مواطنني	للتظاهر	يف	العاصمة.

يوم	01	أوت	2013	اقدمت	النائبة	يف	املجلس	التأسيسي	ميينة	الزغالمي	على	التدخل	يف	عمل			
فريق	التلفزة	الوطنية	واهتمته	بأن	مل	يقم	بعمله	كما	ينبغي	فيما	يتعلق	بتغطية	نشاط	النواب	غري	

املنسحبني.	

عمد	عامر	العريض	رئيس	املكتب	السياسي	حلركة	النهضة	خالل	تدخله	يف	نشرة	اخبار	الثامنة			
على	القناة	الوطنية	االوىل	يوم	30	اكتوبر	للرد	على	اخلبري	يف	االمن	الشامل	نصر	بن	سلطانة	اىل	

هرسلة	مقدم	النشرة	الصحفي	اقبال	الكلبوسي	واهتامه	بعدم	احلياد.

قامت	حمرزية	العبيدي	نائبة	املجلس	الوطين	التأسيسي	يوم	10	جانفي	2014	بتهديد	الصحفيني			
تغطيتهم	 وذلك	خالل	 التأسيسي	يف	فضاء	ضيق	 الوطين	 املجلس	 داخل	 حبصر	جمال	حتركهم	

ملناقشة	الدستور	معتربة	أن	وجودهم	على	مقربة	من	النواب	قد	يشكل	هتديدا	لسالمة	هؤالء.

املؤمتر	من	أجل			 التأسيسي	عن	حزب	 النائب	يف	املجلس	 اواخر	شهر	فيفري	2014	تعمد	 خالل	
اجلمهورية	مسري	بن	عمر	على	صفحته	يف	»الفايس	بوك«	دعوة	انصار	التيار	السلفي	إىل	استهداف	

رئيسة	حترير	موقع	»تانيت	برس«	شهرزاد	عكاشة	اليت	وصفها	»باملرتزقة	السفيهة«.

يوم	20	افريل	2014	اقدم	وزير	التربية	فتحي	جراي	على	اهانة	الصحفية	حورية	الباي	من	جريدة			
املصور	حيث	عمد	إىل	اهانتها	وإعطائها	دروسا	يف	اخالقيات	املهنة،	وتراجع	عن	إجراء	احلوار	

وطلب	من	الصحفية	إرسال	األسئلة	عرب	الربيد	االلكتروين	وخاطبها	بطريقة	مهينة.	
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ج- اعتداءات املواطنني واعوان االدارة وانصار املجموعات السياسية
-	يوم	16	ماي	2013	عقد	ا	تيار	انصار	الشريعة	جبامع	الرمحة	حبي	اخلضراء	يف	اطار	االعداد			

ملؤمتره	الثالث	ندوة	صحفية	حيث	مت	منع	قنايت	نسمة	والتونسية	من	التغطية	بدعوى	التهويل	يف	
تغطية	احداث	الشعانيب.	ومت	اجبار	الطاقم	الصحفي	للقناتني	)طارق	اخلضراوي	وامحد	املحفوظي	
وجوهر	املاليح	من	قناة	نسمة،	وفؤاد	بوفتح	وياسني	لشهب	من	قناة	التونسية(	على	ترك	املكان.

اللفظي			 والعنف	 بالضرب	 االعتداء	 اىل	 	2013 ماي	 	19 يوم	 الصحفيني	 من	 جمموعة	 تعرضت	
:	حسان	 وهم	 القريوان	 منعه	مبدينة	 وقع	 اليت	 الشريعة	 الثالث	النصار	 للمؤمتر	 تغطيتهم	 خالل	
العيادي	)جريدة	املغرب(	حممد	مدلة	)موقع	جدل(	حيث	عمد	بعض	املنتسبني	اىل	التيار	السلفي	
نعيمة	 وهّن	 4	صحفيات	 تعرضت	 كما	 وتعنيفهم.	 عملهم	 معدات	 افتكاك	 وحماولة	 طردهم	 إىل	
الشرميطي	)موقع	ارابسك(	وسهام	عمار	)موقع	جدل(	إىل	العنف	اللفظي	وصل	إىل	حد	املس	
من	كرامتهّن.	ويف	نفس	اليوم	وعلى	خلفية	االحتجاجات	بالعاصمة	بسبب	منع	املؤمتر	من	االنعقاد،	
اغراضهم	 وتفتيش	 أبيض	 سالح	 باستعمال	 صحافيني	 	3 وهتديد	 ترصد	 إىل	 املتظاهرون	 عمد	
وكالة	 )مراسل	 السويسي	 منري	 موزاييك(	 )اذاعة	 وذان	 احلبيب	 	: وهم	 وهرسلتهم،	 الشخصية	
االنباء	الفرنسية(	ومفيدة	التوايت	)وكالة	تونس	افريقيا	لألنباء(.	كما	مت	القاء	احلجارة	على	فريق	

قناة	نسمة	املتكون	من	:	الصحفي	طارق	اخلضراوي	واملصور	انيس	بن	عبد	اهلل.

يوم	20	ماي	2013	وقع	االعتداء	بالعنف	الشديد	على	الصحفي	عمار	اجلبايل	من	االذاعة	الوطنية			
من	قبل	جمموعة	من	السلفيني	مبنطقة	حي	التضامن	ومنعه	من	القيام	بعمله	عندما	كان	يقوم	

بريبورتاج	حول	منط	عيش	املواطن	باألحياء	الشعبية	مما	استوجب	نقله	اىل	املستشفى.

»فيمن«			 مبنظمة	 اجنبيات	 ناشطات	 نفذهتا	 اليت	 للوقفة	 تغطيتهم	 واثناء	 	2013 ماي	 	29 يوم	
»أمينة«،	تعرضت	جمموعة	من	الصحفيني	 الناشطة	 بتونس	تضامنا	مع	 أمام	املحكمة	االبتدائية	
واملصورين	التونسيني	واالجانب	إىل	االعتداء	بالعنف	من	قبل	مواطنني	رفضوا	التغطية	االعالمية	
	huffington(	ناصر	طالل	واملصور	)رويترز	)وكالة	امليلي	انيس	املصور	بينهم	من	الوقفة،	هلذه
مع	ممثالت	 بالتواطؤ	 اهتامهم	 مت	 حيث	 تومسون	 دافيد	 	24 فرانس	 ومراسل	 	)post	magreb
تعنيفهم	وحماولة	 اوىل	مث	 اللفظي	يف	مرحلة	 بالعنف	 االعتداء	عليهم	 يقع	 أن	 منظمة	فيمن	قبل	
افتكاك	معدات	تصويرهم	يف	مرحلة	ثانية	مما	استوجب	تدخل	قوات	االمن	الذين	اقتادوهم	اىل	
مّت	 اليت	 باملادة	 االستظهار	 منهم	 وطلبوا	 باستجواهبم	 وقاموا	 املكان	 من	 القريب	 الشرطة	 مركز	

تسجيلها	إاّل	أهنم	رفضوا	االستجابة	لذلك.

يوم	02	جوان	2013	تعرضت	الصحفية	امساء	بن	مسعود	من	موقع	اجلريدة	إىل	االعتداء	اللفظي			
هذه	 انصار	 نظمتها	 اليت	 املسرية	 تغطية	 من	 منعها	 ومت	 الثورة	 لرابطة	محاية	 منتمني	 قبل	 من	

الرابطة	بشارع	احلبيب	بورقيبة.	

يوم	26	جوان	2013	قام	مدير	مصنع	التبغ	بالقريوان	مبنع	الصحفي	عبد	اجلليل	املزوغي	)إذاعة			
صربة	اف	ام(	من	القيام	بتغطية	نشاط	انتخاب	نقابة	املالية	باملصنع	حبجة	عدم	احلصول	على	

ترخيص	مسبق	رغم	ان	الصحفي	وجهت	له	دعوة	رمسية	لتغطية	هذه	االنتخابات.
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تعرض	الصحايف	عدنان	الشواشي	)اذاعة	تونس	الدولية(	صحبة	املصور	سفيان	بن	حدادة	يوم			
27	جوان	2013	اىل	االعتداء	بالعنف	الشديد	امام	املجلس	التأسيسي	من	قبل	جمموعة	من	انصار	
رابطة	محاية	الثورة	خالل	التظاهرة	اليت	نظمتها	الرابطة	يف	ذلك	اليوم	حيث	قاموا	بتعنيفهما	
وهتشيم	آلة	التصوير	اليت	كانت	حبوزهتما	وقد	رفع	الصحفي	قضية	ضد	املعتدين.	كما	تعرض	يف	
الدريدي	)جريدة	الصباح(	ومنال	املاجري)اذاعة	موزاييك	اف	ام(	 اليوم	الصحفي	نزار	 نفس	
أداء	 اللفظي	من	قبل	هؤالء	االنصار	ومت	منعهم	من	 بالعنف	 اعتداء	 ومصور	موقع	موزاييك	إىل	

عملهم	الصحفي.

تعرضت	الصحفية	نعيمة	خليصة	مراسلة	اذاعة	صربة	اف	ام	والصحفي	امحد	اللملومي	مراسل			
اعوان	احلراسة	 اللفظي	من	طرف	 االعتداء	 اىل	 يوم	27	جوان	2013	 ام	 اف	 اكسيجني	 اذاعة	
باملستشفى	اجلهوي	مبدنني	ومت	منعهما	من	دخول	املستشفى	للتثبت	من	خرب	اقدام	عون	امن	على	

اضرام	النار	يف	نفسه.

يوم	03	جويلية	2013	مت	االعتداء	لفظيا	على	الصحفي	أسامة	العويديدي	مراسل	قناة	املتوّسط			
يف	صفاقس	واملصور	الصحفي	عالء	الدين	السّقا،	كما	مت	دفعهما	باأليادي	أثناء	تغطيتهما	لوقفة	
احتجاجية	أمام	والية	صفاقس	وحاول	بعض	املحتجني	افتكاك	الكامريا	لفسخ	ما	مت	تسجيله	ورفعوا	

يف	وجهيهما	عبارة	»ديقاج	يا	قناة	النهضة«	ومت	منعهما	من	مواصلة	التصوير	والعمل.	

عمد	أحد	التقنيني	التابعني	ملهرجان	قرطاج	الدويل	إىل	اهانة	وطرد	جمموعة	من	الصحفيني	وهم:			
مهدي	اجلالصي	مراسل	احلياة	االردنية،	وليد	الفرشيشي	من	جريدة	املصور،	وداد	حممد	من	
االذاعة	الوطنية،	سناء	املاجري	من	جريدة	اخبار	اجلمهورية،	وهنى	بالعيد	من	موقع	احلصري	
نيوز	وذلك	خالل	انتظارهم	لتغطية	الندوة	الصحفية	اليت	يعقدها	املغين	الشاب	خالد	وذلك	يوم	

20	جويلية	2013.

يوم	25	جويلية	2013	وعلى	خلفية	تغطيته	ملسرية	أنصار	الشرعية	مبدينة	املنستري	تعرض	مراسل			
قناة	الزيتونة	مصعب	العياري	إىل	االعتداء	اجلسدي	من	قبل	أنصار	املعارضة.	

يوم	26	جويلية	2013	تعرض	كل	من	مراسل	»مشس	اف	أف	أم«	جبندوبة	رشيد	القروي	ومراسل			
موزاييك	أف	أم	إىل	الرشق	بالقوارير	من	قبل	جمموعة	من	املواطنني	وذلك	خالل	اجراءمها	حلوار	

مع	ممثل	حركة	الشعب	جبندوبة	حسن	العيادي	أمام	مقر	الوالية.

تعرض	مراسل	قناة	املتوسط	باملنستري	يوم	28	جويلية	2013	اىل	االعتداء	اللفظي	واملادي	من	قبل			
بعض	انصار	الشرعية	مبدينة	املنستري	حيث	وقع	تعنيفه	وشتمه	ومالحقته.

مت	منع	الصحفي	عبد	اجلليل	املزوغي	من	إذاعة	»صربة	أف	أم«	والصحفي	التيجاين	بوديدح	مراسل			
قناة	حنبعل	واملصور	عادل	النقاطي	يوم	29	جويلية	2013	من	تغطية	مسرية	نظمتها	مجعية	األمية	
املحتجني	مما	 بعض	 قبل	 من	 الربامهي	 التأسيسي	حممد	 باملجلس	 النائب	 اغتيال	 اثر	 اخلطباء	

اضطرهم	إىل	مغادرة	املكان	دون	التمكن	من	تغطية	املسرية.

يوم	01	اوت	اقدم	جمهولون	على	اقتحام	مقر	جريدة	»30	دقيقة«	األسبوعية	ليال	والعبث	مبحتويات			
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املكاتب	وخلع	مكتب	رئيسة	التحرير	الزميلة	جنوى	اهلمامي	دون	سرقة	األموال	أو	األجهزة	وآالت	
التصوير،	وقد	عمد	اجلناة	إىل	متزيق	صورة	الشهيد	حممد	الربامهي	والرمي	هبا	أرضا	مع	علم	

تونس	ودوسه	باألقدام.

تعرض	مقر	جريدة	الطريق	اجلديد	يوم	09	أوت	2013	إىل	السرقة	من	قبل	جمهولني	حيث	متت			
سرقة	أجهزة	حاسوب	حتتوى	على	بيانات	اجلريدة	وأرشيفها.	

يوم	14	أوت	2013	وخالل	تغطيتهم	للوقفة	االحتجاجية	اليت	نظمتها	حركة	النهضة	أمام	السفارة			
املصرية	تنديدا	بفض	اعتصام	رابعة،	تعرض	فريق	قناة	حنبعل	إىل	املضايقة	وقد	مت	االعتداء	
بالعنف	اللفظي	على	الصحفية	أنيسة	احلجري	واملصور	حسن	البقلوطي	وقد	اهتم	املحتجون	القناة	

بالعمالة	مما	دفع	بالفريق	التلفزي	إىل	االنسحاب	حتت	احلماية	األمنية.

يوم	14	أوت	2013	تعرض	فريق	قناة	الوطنية	االوىل	املتكون	من	الصحفية	جنوى	باشا	واملصور			
تيار	املحبة	تنديدا	باألحداث	 الوقفة	االحتجاجية	اليت	نظمها	 أنور	غديرة	املكلف	بتغطية	 حممد	
االخرية	يف	مصر،	إىل	االعتداء	املادي	واملعنوي	من	قبل	املحتجني	مما	تسبب	يف	هتشيم	الكامريا	

بعد	االعتداء	على	الفريق	باستعمال	العصي.

وقد	منع	فريق	شبكة	تونس	االخبارية	اخلاصة	املتكون	من	الصحفية	رابعة	الغرييب	واملصورة	اميان			
بن	عبد	اهلل	من	تصوير	االعتداء	على	فريق	القناة	الوطنية	كما	حاول	بعض	املحتجني	افتكاك	آلة	

التصوير..

كما	تعرض	الصحفيون	آدم	الدريدي	من	موقع	تونس	الرقمية	وناجح	بن	جدو	من	جريدة	التونسية			
ومراسل	إذاعة	جوهرة	أف	أم	ماهر	الصغري	إىل	التعنيف	اللفظي	ووصفهم	ب«العمالء«.

للنقابة			 العام	 االجتماع	 اشغال	 تغطية	 من	 الصحفيني	 من	 منع	جمموعة	 مت	 	2013 اوت	 	21 يوم	
الوطنية	للصحفيني	التونسيني	والنقابة	االساسية	للثقافة	واالعالم	فرع	اجلنوب	الشرقي	وصحفيي	
االجتماع	 باعتبار	 االعالمية	 باملؤسسات	 املسقطة	 بالتعيينات	 التنديد	 آليات	 حول	 تطاوين	 اذاعة	

داخليا	رغم	تلقي	الصحفيني	دعوة	لتغطية	هذا	االجتماع.

يوم	30	أوت	2013	تعرض	كل	من	املصور	الصحفي	لبيب	بن	فاطمة	والصحفية	سعيدة	الطرابلسي			
من	قناة	احلوار	التونسي	إىل	اعتداء	بالعنف	اجلسدي	واللفظي	أثناء	تغطيتهما	ملظاهرة	نظمتها	
احد	 حيث	هتجم	 املصرية.	 املسلمني	 االخوان	 مساندة	حلركة	 االسالمي	 الشباب	 من	 جمموعات	
املتظاهرين	على	املصور	الصحفي	أثناء	قيامه	بعمله	ملنع	احلوار	التونسي	من	تغطية	التظاهرة	قبل	
والركل	حىت	اسقاطه	أرضا.	وقام	 والدفع	 الوجه	 بالضرب	على	مستوى	 باالعتداء	عليه	 يقوم	 ان	
البذيء	 اللفظي	والكالم	 بالعنف	 متظاهرون	آخرون	باالعتداء	على	الصحفية	سعيدة	الطرابلسي	

متوجهني	هلا	بعبارات	نابية	خملة	باألخالق	واحلياء	مما	تسبب	يف	صدمة	نفسية	للزميلة.

يوم	17	سبتمرب	2014	تعرض	مراسل	قناة	الزيتونة	ومراسل	اذاعة	اوليس	اف	أم	ببنقردان	إىل			
االعتداء	بالعنف	الشديد	من	قبل	احد	املعلمني	املشاركني	يف	وقفة	احتجاجية	أمام	مقر	االحتاد	

املحلي	للشغل	ببنقردان	مما	استوجب	نقلهما	اىل	مستشفى	املنطقة.
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يوم	02	اكتوبر	2013	عمدت	عناصر	من	رابطة	محاية	الثورة	إىل	االعتداء	بالعنف	البدين	على			
صحفيي	اذاعة	قفصة	وهم:	سوار	عمايدية	وزياد	صميدة	باإلضافة	إىل	مصور	قناة	احلوار	التونسي	

حممد	الغريب.	

عمدت	جمموعة	من	املعتصمني	من	جبهة	االنقاذ	بساحة	احلكومة	بالقصبة	يوم	24	اكتوبر2013			
إىل	منع	فريق	قناة	اجلزيرة	املتكون	من	حافظ	مريبح	ومحادي	القمودي	وانيس	العباسي	واسالم	

احلكريي	من	تغطية	االعتصام	واجبارهم	على	مغادرة	املكان.	

على			 والبدين	 اللفظي	 بالعنف	 االعتداء	 اىل	 املعارضة	 انصار	 بعض	 عمد	 	2013 اكتوبر	 	24 يوم	
مراسل	قناة	املتوسط	يف	شارع	احلبيب	بورقيبة	وذلك	بسبب	التقرير	الذي	بثته	القناة	حول	حادثة	

»قبالط«.

اكتوبر2013	بشارع			 النهضة	يوم	25	 الشرعية	اليت	نظمتها	حركة	 لوقفة	مساندة	 خالل	تغطيته	
احلبيب	بورقيبة	مّت	التضييق	على	فريق	قناة	حنبعل	املتكون	من	اقبال	اجلالصي	وعلي	عاشور،	كما	
متت	هرسلتهم	من	قبل	املتظاهرين	واهتامهم	باالحنياز	جلهة	سياسية	دون	اخرى	كما	مت	االعتداء	
على	الصحفية	اقبال	اجلالصي	عند	حماولتها	اخذ	تصريح	من	عامر	العريض	القيادي	حبركة	

النهضة.	

يوم	22	نوفمرب	2013	صرح	الصحفي	منتصر	ساسي	مراسل	اذاعة	»مشس	اف	ام	»	أن	امام	جامع			
الربكة	برباكة	الساحل	اهتمه	خالل	خطبة	اجلمعة	ببث	الفوضى	والبلبلة	من	خالل	االخبار	اليت	
ينقلها	على	االذاعة	املذكورة	وذلك	على	خلفية	خرب	يوم	20	نوفمرب	حول	مدامهة	امنية	للجامع	

املذكور.	

البكوش	وعالء	زعتور	واملصور	مالك	حمواشي	من			 يوم	27	نوفمرب	2013	الصحفيان	نزال	 منع	
تغطية	مسرية	احياء	ذكرى	احداث	الرش	بسليانة	من	قبل	بعض	املشاركني	يف	املسرية	بدعوى	أن	

قناة	شبكة	تونس	االخبارية	اليت	يعملون	هبا	قناة	هنضاوية.

يوم	29	نوفمرب	2013	هتجم	رجل	االعمال	شفيق	جراية	خالل	الندوة	الصحفية	اليت	عقدهتا	جلنة			
الدفاع	عن	اللييب	عبد	احلكيم	باحلاج	على	الصحفي	بوكالة	االنباء	الفرنسية	منري	السويسي	متهما	

اياه	باالرتباط	جبهاز	استخبارايت.

اجتماع			 تصوير	 من	 صحفيني	 	10 بقفصة	 »الترميل«	 مجعية	 	2013 ديسمرب	 	10 يوم	 منعت	 	-
ألعضائها	بسفري	اململكة	املتحدة	رغم	أن	الصحفيني	تلقوا	دعوات	حلضور	هذا	اللقاء	وذلك	دون	

تقدمي	تفسريات.

يوم	12	ديسمرب	2013	تعرض	الصحفي	عبد	اجلليل	املزوغي	)	اذاعة	صربة	اف	ام(	إىل	االعتداء			
اللفظي	واملادي	من	قبل	جمموعة	من	االساتذة	مبدرسة	اعدادية	بالقريوان	عندما	كان	يقوم	بتحقيق	

حول	حادثة	االعتداء	على	استاذ	باملدرسة	املذكورة	من	قبل	مواطنني.

يوم	18	ديسمرب	تلقت	جريدة	الشروق	هتديدات	باستهداف	الصحفية	أمساء	سحبون	ومقر	اجلريدة			
بعنوان	 باجلريدة	 مقال	 نشر	 بعد	 وذلك	 به	 يعمل	 الذي	 العماري	 قيس	 والصحفي	 بوزيد	 بسيدي	

»احلمري	متنع	الرؤساء	الثالث	من	زيارة	سيدي	بوزيد«.	
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يوم	22	ديسمرب	ورغم	متتع	التلفزة	الوطنية	حبق	البث	املباشر	وتغطية	املباريات	فقد	اقدم	املدير			
السابق	ألكابر	كرة	القدم	على	منع	الصحفي	أمحد	الصاحلي	من	أخذ	تصرحيات	من	الالعبني	

واملسؤولني	بالفريق	اثر	انتهاء	املقابلة	بني	النادي	االفريقي	والنادي	البزنريت	مبلعب	رادس.

الرياضي			 النجم	 مباراة	 تغطية	 االوىل	من	 الوطنية	 التلفزة	 فريق	 منع	 يوم	04	جانفي	2014	 مت	
الساحلي	واالومليب	الباجي	بامللعب	االومليب	بسوسة	وذلك	من	طرف	هيئة	احباء	النجم	الرياضي	

الساحلي.	كما	تعمد	أعضاء	هذه	اهليئة	إىل	استعمال	العنف	اللفظي	ضد	الصحفيني.

يوم	09	جانفي	2014	إىل	مضايقات	من	طرف	شباب	من			 مباشر	 قناة	اجلزيرة	 فريق	 تعرض	
مدينة	الرقاب	بوالية	سيدي	بوزيد	حيث	منعوا	الصحفيني	الذين	كانوا	متواجدين	على	سطح	إحدى	

البنايات	من	التصوير	إىل	جانب	االعتداء	اللفظي	عليهم.

يوم	14	جانفي	2014	تعرض	فريق	قناة	»النيل«	املتكون	من	املراسلة	الصحفية	واملصور	الصحفي			
اىل	العنف	اللفظي	من	قبل	انصار	حركة	النهضة	عندما	كانت	القناة	تقوم	بتغطية	احتفاالت	شارع	

احلبيب	بورقيبة	بعيد	الثورة.	

يوم	18	جانفي	2014	تعرض	فريق	إذاعة	»صربة	أف	أم«	إىل	هرسلة	من	قبل	املسؤول	عن	العمال			
مبصنع	مبدينة	القريوان	حيث	عمد	إىل	منعهم	من	التصوير	وأخذ	تصرحيات	من	عمال	املصنع	بل	
قام	أيضا	رفقة	جمموعة	من	العملة	باالعتداء	بالعنف	على	الصحفي	منتصر	فراح	إىل	جانب	دفع	

زميله	عبد	العزيز	املزوغي	واجبارهم	على	ترك	املكان.

اللفظي	واملادي	من			 بالعنف	 يوم	09	فيفري	2014	تعرض	الصحفي	سفيان	فرحات	إىل	اعتداء	
النهضة	وذلك	مبدينة	سليمان	على	خلفية	مواقفه	وعمله	 قبل	4	أشخاص	حمسوبني	على	حركة	

الصحفي.	وقد	مت	نقله	إىل	املستشفى	لتلقى	االسعافات	الالزمة.

يوم	24	فيفري	2014	كانت	جمموعة	من	الصحفيني	عرضة	لإلهانة	والعنف	اللفظي	من	طرف			
بعض	املحامني	وذلك	خالل	تغطيتهم	إلضراب	القضاة	على	خلفية	اخلالف	احلاد	بني	املحامني	

والقضاة.

يوم	05	مارس	201	قامت	جمموعة	من	انصار	االحتاد	العام	التونسي	للطلبة	من	منع	الصحفيني			
ما	جاء	يف	حادثة	 تغطية	 من	 أم«	 أف	 اذاعة	»صربة	 من	 الفريوي	 ونسرين	 املزوغي	 اجلليل	 عبد	
املصادمات	بني	االجنحة	الطالبية	يف	كلية	اآلداب	برقادة	من	والية	القريوان.	وقد	قامت	املجموعة	
باهتام	الصحفيني	بعدم	احلياد	يف	نقل	اخلرب.كما	تعرض	مراسل	قناة	الوطنية	مراد	الرمضاين	

إىل	املضايقة	ووقع	اهتامه	االحنياز	لطرف	حزيب.

يوم	14	مارس	2014	قامت	جمموعة	من	املحتجني	بساحة	حممد	علي	بالعاصمة	تونس	من	أعوان			
اجلباية	واالستخالص	مبنع	فريق	قناة	احلوار	وفريق	قناة	حنبعل	من	تغطية	الوقفة	االحتجاجية	

مّتهمة	االعالم	بعدم	سعيه	لتغطية	احتجاجاهتم	اليت	تواصلت	ملدة	6	أيام.

يوم	17	مارس	2014	حاول	شابان	من	عائالت	شهداء	وجرحى	الثورة	االعتداء	بالعنف	على	زهري			
بن	علي	الصحفي	بوحدة	االنتاج	التلفزي	بصفاقس	أثناء	تغطيته	ملحاكمة	املتهمني	يف	قضية	شهداء	

احلامة.	كما	تعرض	إىل	اعتداء	لفظي	من	قبل	عدد	من	أفراد	عائالت	الشهداء.
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مت	يوم	21	مارس	2014	منع	الصحفيني	من	دخول	مقر	االذاعة	الوطنية	لتغطية	اعتصام	الصحفيني			
هبا	وذلك	من	قبل	اإلدارة	وقد	مت	منع	الصحفيني	بتعلة	عدم	محلهم	إلذن	بالدخول	للمؤسسة.

االعتداء			 مّت	 اهايل	بن	قردان	 نفذه	 الذي	 العام	 افريل	2014	وخالل	اإلضراب	 يوم	02	 	تعرض	
بالعنف	الشديد	على	فريق	قناة	نسمة	املتكون	من	الصحفي	طارق	اخلضراوي	واملصور	امني	الربين	
ومنسق	الفريق	وليد	بن	نصيب	ونعتهم	بالكفار	على	خلفية	عملهم	يف	القناة.	وجاء	ذلك	عندما	كان	
الفريق	يقوم	بتغطية	االحداث	اليت	شهدهتا	مدينة	بن	قردان	وخاصة	منها	حرق	مقر	االحتاد	العام	

التونسي	للشغل.

قامت	جمموعة	من	أحباء	قوافل	قفصة	يوم	6	أفريل	2014	مبنع	وسائل	إعالم	مسعية	بصرية	من			
تغطية	مقابلة	يف	كرة	القدم	مجعت	قوافل	قفصة	بامللعب	القابسي	بامللعب	األومليب	بقفصة،	وحالت	
دون	إدخاهلم	معداهتم	إىل	امللعب	وذلك	على	خلفية	احتجاج	األحباء	على	طبيعة	التغطية	االعالمية	
لرفض	الرابطة	الوطنية	لكرة	القدم	الحتراز	تقدمت	به	القوافل	حول	مشاركة	غري	قانونية	ألحد	

العيب	امللعب	التونسي	خالل	املبارات.

املؤمتر			 أشغال	 برئاسة	احلكومة	خالل	 االتصال	 على	 العامل	 الفريق	 أفريل	2014	عمد	 يوم	22	
انطالق	 قبل	 العمل	 من	 الصحفيني	 منع	 إىل	 مساء	 بقرطاج	 الضيافة	 بقصر	 االقتصادي	 الوطين	
األشغال،	وأخذ	تصرحيات	من	الضيوف.	وكان	من	املقرر	منع	الصحفيني	من	العمل	داخل	القاعة	
والسماح	فقط	للمصورين	بالدخول	ملّدة	3	دقائق	خالل	تقدمي	رئيس	احلكومة	املؤقت	مهدي	مجعة	
لكلمته	لوال	احتجاج	الصحفيني	ومطالبتهم	حبقهم	يف	التغطية.	وقد	طال	االعتداء	الصحفي	بوكالة	
األنباء	»رويترز«	طارق	عمارة	والصحفية	بإذاعة	»موزاييك	اف	ام«	اخلاّصة	أمرية	حممد	والصحفية	
والصحفية	 السيد	 عبد	 هشام	 هلا	 املرافق	 واملصور	 الشريفي	 منرية	 اخلاّصة	 »املتوسط«	 بقناة	
ب»التونسية«	اخلاّصة	أحالم	العبديل	واملصور	املرافق	هلا	حممد	مراد	والصحفي	مبوقع	»املصدر«	
له	 املرافق	 واملصور	 كعيب	 مربوك	 مباشر«	 »اجلزيرة	 بقناة	 والصحفي	 محدي	 بسام	 اإللكتروين	
املرافق	هلما	 واملصور	 العيادي	 الدهلومي	وحسان	 زمردة	 »املغرب«	اخلاّصة	 والصحفيون	جبريدة	
حممد	حامي	والصحفية	بإذاعة	»جوهرة	أف	أم«	اخلاّصة	نسرين	علوش	والصحفية	مبوقع	»أفريكان	
منجر«	اخلاّص	وئام	الثابيت	والصحفيتني	با«لوطنية	األوىل«	زينة	مليكي	وفدوى	شطورو	والصحفية	
بإذاعة	»اكسرباس	أف	ام«	اخلاّصة	مالك	اليازيد	والصحفي	بقناة	»نسمة	يت	يف«	اخلاّصة	لطفي	
تونس	اإلخبارية«	اخلاّصة	حامت	 بقناة	»شبكة	 التويت	والصحفي	 له	عمر	 املرافق	 املشري	واملصور	

كريسعان	واملصور	املرافق	له	رؤوف	بن	ونيسة.

العاملي			 بالعيد	 االحتفال	 لتظاهرة	 تغطيتهم	 اثناء	 الزمالء	 من	 عدد	 تعرض	 	2014 ماي	 غرة	 يف	
للشغل	بشارع	احلبيب	بورقيبة	واليت	نظمها	لالحتاد	العام	التونسي	للشغل	لالعتداء	من	قبل	أعضاء	

من	جلنة	التنظيم.	ويف	ما	يلي	أمساء	الزميالت	والزمالء	الذين	تعرضوا	لالعتداء	:

زينة	الزيدي	)إذاعة	مشس	أف	أم(	-

حسام	بوحلي	)إذاعة	موزاييك	أف	أم(	-

ترب	النعيمي	)إذاعة	الشباب(	-
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سامي	عزيزي	)قناة	نسمة(	-

أحالم	العبديل	)قناة	التونسية(	-

حممود	حجري	)إذاعة	مشس	أف	أم(	-

رمي	سوودي	)جريدة	الصباح(	-

حسام	مشي	)قناة	نسمة(	-

عبري	مرجان	)قناة	تونسنا(	-

سهام	عمار	)إذاعة	جوهرة	أف	أم(	-

حبيب	وذان	)إذاعة	موزاييك	أف	أم(	-

عبد	العزيز	عزيز	)موقع	تونيزي	تريبني(	-

ناجح	بن	جدو	)جريدة	التونسية(	-

عادل	الرياحي	)وكالة	تونس	افريقيا	لألنباء(	-

أنيس	الدغاري	)قناة	شبكة	تونس	اإلخبارية(	-

فائزة	العرفاوي	)إذاعة	إي	أف	أم(	-

عبد	السالم	فرحات	)قناة	املتوسط(	-

رشيد	جراي	)قناة	العهد	العراقية(	-

حافظ	مريبح	)قناة	اجلزيرة	القطرية(	-

هبة	محيدي	)موقع	تانيت	براس(	-

د- الضغوطات املهنية واهلرسلة والصنصرة
يف	سابقة	خطرية	أقدمت	مؤسسة	رئاسة	اجلمهورية	خالل	شهر	جويلية2013	مّد	التلفزة	الوطنية			

بتسجيل	جاهز	حلوار	مع	الرئيس	املؤقت	املنصف	املرزوقي،	تولت	شركة	خاصة	إنتاجه	وتنفيذه	
القنوات	اخلاصة.	 العامة،	وعلى	بعض	 اإلدارة	 باالتفاق	مع	 الوطنية	األوىل	 القناة	 بّثه	على	 ليتم	
وأجرى	احلوار	األستاذ	اجلامعي	عياض	بن	عاشور	يف	إطار	خطة	لتلميع	صورة	الرئيس	املؤقت.	ويف	

هتميش	واضح	لدور	الصحفيني.

يوم	1	جويلية	2013	أقدمت	حمرزية	العبيدي،	النائبة	األوىل	لرئيس	املجلس	الوطين	التأسيسي،			
على	التدّخل	يف	عملية	النقل	املباشر	ألشغال	املجلس	الوطين	التأسيسي	من	قبل	التلفزة	الوطنية،	
إذ	مارست	سلطة	قهرية	ضد	الزمالء،	و»أمرهتم«	بعدم	نقل	أو	تصوير	احتجاجات	نّواب	املعارضة	
عندما	كان	املقّرر	العام	للدستور	بصدد	التدّخل.	ومل	تكتف	بذلك	بل	اجتهت	إىل	احلافلة	اليت	ُتؤّمن	

النقل	التلفزي	املباشر	وطلبت	االكتفاء	بنقل	املداخالت	املسموح	هبا	فقط	من	رئاسة	املجلس.

صرح	الصحفي	شكري	البصومي	من	جريدة	الشروق	أنه	مت	حجب	مقاله	»حدث	يف	سبيطلة:	رداءة			
حممد	على	النهدي	وراء	ايقاف	عرض	الزمقري«	الذي	كان	من	املفروض	أن	ينشر	يوم	16	جويلية	

2013	دون	تقدمي	تربيرات	من	قبل	إدارة	التحرير.
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يوم	02	سبتمرب	2013	وعلى	خلفية	اعتصام	صحفيو	اذاعة	تطاوين	للمطالبة	برحيل	املدير	املعّين			
حينها	اقدمت	جمموعة	من	اعوان	األمن	على	الدخول	إىل	مقر	االذاعة	ملعاينة	االعتصام	مما	يعّد	

تدخال	أمنيا	يف	الشأن	الصحفي	الداخلي	وهرسلة	للصحفيني	املعتصمني.

يوم	04	سبتمرب	2014،	اعلم	الصحفي	سفيان	بن	فرحات	بقرار	قطع	للتعاقد	معه	من	قبل	إدارة			
مشس	اف	أم	بعد	ان	نشب	خالف	بينه	وبني	مدير	االذاعة	ويأيت	هذا	التصرف	تزامنا	مع	هتجم	

عضو	جملس	شورى	النهضة	على	الصحفي	سفيان	بن	فرحات.

يوم	17	سبتمرب	2013	وعلى	خلفية	االضراب	العام	الذي	نفده	الصحفيون	تعرض	تقنيون	يعملون			
بالتلفزة	الوطنية	الثانية	إىل	التهديد	من	قبل	مدير	القناة	االوىل	للضغط	عليهم	لتمرير	اجللسة	
املباشرة	ألعمال	املجلس	التأسيسي	وذلك	رغم	انه	وقع	االتفاق	مع	ادارة	القناة	على	بث	اجللسة	

مسجلة.

يوم	12	ديسمرب	2013	ويف	عودة	للرقابة	اصدرت	وزارة	الشؤون	الدينية	بيانا	يؤكد	ان	التصوير			
والتسجيل	داخل	الفضاءات	الدينية	جيب	ان	خيضع	لترخيص	مسبق	من	وزارة	الشؤون	الدينية.

يوم	20	ديسمرب2013	فوجئت	الصحفية	باإلذاعة	الوطنية	كرمية	الوساليت	بإلغاء	حصتها	األسبوعية			
»احلق	حق«	من	قبل	كاهية	املدير	وذلك	الن	احلصة	كانت	ستتناول	موضوع	»	واقع	اإلذاعة	العمومية	يف	

ظل	تكاثر	اإلذاعات	اخلاصة«	وقد	منعت	الصحفية	من	دخول	األستوديو	لتقدمي	برناجمها.

»خارطة			 املزوغي	 الثقافية	عواطف	 باإلذاعة	 الصحفية	 برنامج	 ايقاف	 يوم	20جانفي	2014	 وقع	
الطريق«	وذلك	على	خلفية	تناوله	مللف	التعيينات	املسقطة	يف	االذاعة	الوطنية	واستدعاء	الصحفية	
تدخل	 رفضها	 إىل	 باإلضافة	 البصري	 السمعي	 لإلعالم	 املستقلة	 اهليئة	 السنوسي	عضو	 هلشام	

مدير	االذاعة	يف	اختيار	ضيوف	الربنامج.

يوم	08	فيفري	2014	مت	ايقاف	تصوير	الربنامج	الوثائقي«	ضد	النسيان«	الذي	يبث	على	الوطنية			
2	وذلك	على	خلفية	الضجة	اليت	اثارهتا	صنصرة	6	دقائق	من	احللقة	اخلاصة	باغتيال	شكري	

بالعيد	اليت	بثت	يوم	06	فيفري2014.	

قررت	ادارة	اإلذاعة	الوطنية	يوم	24	فيفري	2014	بث	احلوار	الذي	اجرته	التلفزة	الوطنية	األوىل			
مع	رئيس	اجلمهورية	حممد	املنصف	املرزوقي	يف	كل	االذاعات	العمومية	اجلهوية	واملركزية	دون	

اخذ	موافقة	املسؤولني	عن	هذه	االذاعات.

يوم	14	افريل	2014	عمدت	ادارة	القناة	الوطنية	االوىل	إىل	منع	بث	حلقة	من	الربنامج	االجتماعي			
»من	الواقع«	الذي	تعده	وتقدمه	الصحفية	فاطمة	بن	مجعة	غربال.

من			 أفريل	 	18 ليوم	 الساخرة	 خوك«	 »سايس	 سلسلة	 من	 حلقة	 حذف	 	2014 أفريل	 	21 يوم	 مّت	
نفس	الشهر	املتعّلقة	ب�	»االنتخابات	الّرئاسية	اجلزائرية«،	لصاحبها	وسيم	احلريصي،	من	موقع	
احللقة	 فحوى	 على	 جزائريني	 وبرملانيني	 وصحفيني	 مواطنني	 من	 »شكوى	 إثر	 أم«	 أف	 »موزاييك	
اليت	وضعت	الرئيس	عبد	العزيز	بوتفليقة	ضمن	قائمة	احلكام	الدكتاتوريني.	وقد	مت	احلذف	دون	
االستماع	إىل	معّد	السلسلة.	يوم	الثالثاء	22	أفريل	2014	قام	فريق	االتصال	برئاسة	احلكومة	
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خالل	أشغال	املؤمتر	الوطين	اإلقتصادي	بقصر	الضيافة	بقرطاج	مبنع	الصحفيني	من	العمل	قبل	
انطالق	األشغال،	وأخذ	تصرحيات	من	الضيوف.	وكان	من	املقرر	منع	الصحفيني	من	العمل	داخل	
القاعة	والسماح	فقط	للمصورين	بالدخول	ملّدة	3	دقائق	خالل	تقدمي	رئيس	احلكومة	املؤقت	مهدي	
دون	 بالعمل	 التغطية	مسح	هلم	 يف	 ومطالبتهم	حبقهم	 الصحفيني	 احتجاج	 وبعد	 لكلمته.	 مجعة	

متكينهم	من	الظروف	املناسبة	للقيام	بعملهم.

يوم	األربعاء	9	أفريل	قام	جمموعة	من	أحباء	فريق	امللعب	التونسي	باالعتداء	لفظيا	على	ممثلي	وسائل			
اإلعالم	البصرية	ومنعهم	من	تغطية	مقابلة	كرة	القدم	اليت	دارت	بني	امللعب	التونسي	وجنم	املتلوي	

مبلعب	األخري،	بسبب	عدم	نقل	خرب	غري	حقيقي	عن	تعرض	حافلة	امللعب	التونسي	على	اعتداء.
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التوصيات

	إّن	النقابة	الوطنية	للصحفيني	التونسيني	وبعد	تدارسها	لواقع	اإلعالم	التونسي	طيلة	السنة	املاضية			
توصي	مبا	يلي	:

ضرورة	حتمل	السلطة	السياسية	ملسؤولياهتا	يف	تنقية	املناخ	العام	من	كل	ما	من	شأنه	أن	ميس			
مبكسب	حرية	التعبري	يف	بالدنا	وممارسة	الصحفيني	ملهنتهم	بعيدا	عن	كل	أشكال	الضغوطات.

ضرورة	يقظة	كل	مكونات	املجتمع	املدين	والسياسي	أمام	املحاوالت	الرامية	إىل	الرجوع	باإلعالم			
إىل	مربعات	الدكتاتورية.

مقاومة	ظاهرة	اإلفالت	من	العقاب	يف	قضايا	االعتداءات	على	الصحفيني،	وتفعيل	كل	القوانني			
احلامية	للحريات	الصحفية.

والطرد			 التشغيل	اهلش	 فيها	ظاهرة	 للصحفيني	مبا	 االقتصادية	 االنتهاكات	 لكل	أشكال	 التصدي	
التعسفي.

إجياد	اآلليات	الناجعة	والكفيلة	بالتصدي	لتغلغل	املال	السياسي	يف	قطاع	اإلعالم.		

التعجيل	باستكمال	خطوات	إصالح	قطاع	اإلعالم	عرب	تركيز	جملس	الصحافة،	وترسيخ	احترام			
التعليمات	 وسياسة	 والرقابة	 والتعتيم	 احلجب	 ملمارسات	 والتصدي	 الصحفية،	 املهنة	 أخالقيات	

اإلدارية	والسياسية.

اإلسراع	بضبط	مقاييس	دقيقة	وعادلة	يف	توزيع	اإلشهار	العمومي.		

التسريع	يف	عملية	التعيينات	على	رأس	مؤسسات	اإلعالم	السمعي	البصري	طبقا	ملنطوق	املرسوم			
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ضرورة	تسهيل	عمل	اهليئة	العليا	املستقلة	لالتصال	السمعي	البصري	والكّف	عن	كل	احلمالت	اليت			
تستهدفها.

التنبه	إىل	خماطر	احلرب	على	اإلرهاب	على	مناخ	احلريات	الصحفية	وحق	النفاذ	إىل	املعلومات.		

التعجيل	بإصدار	األمر	الترتييب	اخلاص	باللجنة	املستقلة	إلسناد	بطاقة	الصحفي	املحترف.		

احترام	تفعيل	املراسيم	115	و116	و41.		

ضرورة	حتمل	السلطات	التونسية	مسؤولياهتا	يف	إهناء	عملية	احتجاز	الصحفي	التونسي	حممود			
بوناب	يف	قطر.

أعضاء	جلنة	احلريات	الذين	سامهوا	يف	إعداد	هذا	التقرير	:

حممود	العروسي	ومباركة	العماري	وحنان	زبيس


