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اليوم العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد 

 الصحفيين

 08/11/2018تونس في 

 

 

  هشام الفوراتي وزير الداخليةالسيد   

 تيريزا ألبيرو ممثلة المفوض السامي لحقوق االنسان بتونس ةالسيد
 

الوطنية  ممثلي منظمات المجتمع المدنينا من ءاشركالسيدات والسادة 

 وممثلي وسائل اإلعالم والدولية

 الزميالت والزمالء

 

نحيي اليوم، كما يحدث في كل العالم الحر، اليوم العالمي إلنهاء اإلفالت 

من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ومازلنا نحصي سنويا 

 أو مسائالتوالتي ال تقابلها أّي مئات االعتداءات على الصحفيين 

 تلفيق تم الحاالت عديد ففي بل وبالعكس  مرتكبيها ضدّ  قانونية مالحقات
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هو  والهدف االعتداءات ضحايا الصحفيين ضدّ  ملفات وفبركة قضايا

 .المختصة اإلدارية أو لألجهزة للقضاء شكاوى تقديم عن وثنيهم ترهيبهم

 عديد قبل من والتهديد التحريض حمالت من  أيضا الصحفيون يعاني كما

 ينشروها، وآراء إعالمية محتويات خلفية على وذلك واألطراف الجهات

 التحريض حمالت أنّ  المعلومو. المحّرضون أولئك يحاسب ال ذلك ومع

  .الصحفيين استهداف في السبب هي الحاالت عديد في تكون

 أن يمكن الذي والتشويه التحقير بحمالت نيالصحفي استهداف يتم كما

 قبل من المعتدين تتبع يقع لم ذلك ومع باالعتداءات استهدافهم إلى يؤّدي

 .القضاء

 من هاما عددا أنّ  التونسيين للصحفيين الوطنية النقابة  إحصائيات وتؤّكد

 بسبب وذلك الجهويين والمراسلين الصحفيين تستهدف االعتداءات

 من االنتقام  المعتدين دافع ويكون مناطقهم، في لألحداث تغطيتهم

. مستقبلية تغطيات خالل توّجهاتهم على لتأثيرل محاولة في الصحفيين

 السلطات من غضب محل نفسه الجهوي المراسل يجد الحاالت عديد وفي

 ينحز لم ألنه إالّ  لشيء، ال والهيئات، األحزاب وممثلي المواطنين ومن

 . المطلوبة بالمهنية بعمله وقام طرف أليّ 

 الصديقات األصدقاء، الضيوف الكرام

 بما تقوم ال والسلط العمومية النيابة أنّ  اليوم التونسيون  الصحفيون يشعر

 من 31 المادة صلب الوارد الدولة التزام يخالف وهوما لحمايتهم يلزم
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 واالعالم والتعبير والفكر الرأي حرية ضمان وبخصوص الدستور

 .والنشر

 القضائية الدولة أجهزة في الثقة بعدم الشعور العقاب من اإلفالت ويفاقم

 لحرية المعادين شوكة ويقّوي ،الصحفيين ضدّ  االنتهاكات تجاه والتنفيذية

 . االنتهاكات في التمادي على مشجعا مناخا ويخلق والصحافة، التعبير

 واالتفاقيات الدستور ألحكام السلطات احترام يتطلب الوضع هذا إن  

 رأسها وعلى المحلية والقوانين تونس عليها صادقت التي الدولية

 خالل من واضحة، سياسية إرادة وإعالن116 و 115 المرسومان

 مع تسامح ال بأنّه الدولة، في المسؤولين ألعلى السياسي الخطاب

 من كلّّ محاسبة ستتم وأنه الصحفيون، لها يتعّرض التي االنتهاكات

 وأفكارهم، آرائهم بسببّأو عملهم بسبب ضّدهم جريمة ارتكاب تعّمد

 وقد. الملف هذا في السياسية باإلرادة مقيدة العمومية النيابةّأنّّّويبدو

ّفيّجذريّبشكلّالنظرّيعيد شجاعّموقف التخاذ للسلطة الوقت حان

 ودورها.ّالعموميةّالنيابةّطبيعة

 :الصديقات واألصدقاء

 تقديم  في الصحفيين من سنويا التونسيين الصحفيين عشرات يترّدد

 تطالهم التي باالعتداءات الشرطة إعالم أو العمومية النيابة إلى شكوى

 االمتناع أو الترّدد هذا أسباب وتعود للبالد، الداخلية المناطق في وخاصة

 :منها مختلفة عوامل إلى الشكاوى تقديم عن التام
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 تلك تقديم من جدوى ال بأنّه الصحفية األوساط في السائد العام الشعور -

 ضدّ  ذلك بعد جدية تحقيقات أو تتبّعات وجود لعدم نظرا الشكاوى

 . األمن رجال وخاصة المعتدين

 موظف جانب هضم عنوان تحت ضّدهم قضايا تلفيق من الخوف -

 .الجاهزة التهم من ذلك غير أو بالعنف عليه االعتداء أو عمومي

 والموّظفين األمن أعوان ضدّ  المقّدمة الشكايات تؤّدى أن من الخشية -

 من الشكوى مقّدم حرمان إلى السياسيين المسؤولين سائر أو العموميين

 الوقت في مصادرها من األخبار على والحصول المعلومات إلى النفاذ

 .للبالد الداخلية الجهات في وخاصة المناسب

 تحمى مؤّسسات أو قانونية نصوص أي وغياب الحماية بانعدام لشعورا -

 . القضاء إلى توّجه حال في التهديدات ضدّ  الصحفي

 إلى تؤّدي وهي تجاهلها يمكن وال حقيقية وغيرها الدوافع هذه جميع إنّّ

 وغير فعالة غير الموجودة المنظومة ألنّّ العقاب من المنتهكين إفالت

ّ.مجدية

ّوضعّغرارّعلىّوأخرىّالعقابّمنّلإلفالتّالمذكورةّاألسسّإن

ّالفاسدّالمالّمافياّوتغلغلّللصحفيين،ّواالجتماعيةّاالقتصاديةّالحقوق

ّللظاهرة،ّالتصّديّفيّالمجتمعيّالتوافقّمنّتقلّلّأنّيمكنّالّاإلعالمّفي

ّالتملصّتّحولّبعدمّراراالقوّالصدد،ّفيّالدولةّمؤسساتّمعّوالشراكة

ّدولة.ّسياسةّإلىّالصحفيينّعلىّاالعتداءاتّفيّالمحاسبةّمن
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ّواألصدقاء: الصديقات

بتحية إكبار  أن أتوجه إال   كما كل مرة ختام تدخلي هذا  ال يسعني في

 08لزميلينا سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا منذ 

، ونؤكد لهم أنهم في العين والقلب والفكر مهما طال  2014سبتمبر 

العمل على كشف الحقيقة في إختفائهما، وأن  جالديهم لن يهنؤوا مطلقا 

الغطاء السياسي بجريمتهم النكراء مهما كانت طبيعة القوى التي تمنح لهم 

دوافع أكبر للمضي  والعسكري، ونقول لهم أن محنتهم/محنتنا تعطينا

 اإلفالت من العقاب في بالدنا. القتالعبأكثر جرأة وحزم قوة 

 ضيوفنا الكرام

 مرحبا بكم مرة أخرى معنا وبيننا


