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 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 19المادة 
 

 
لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا "

الحق حریة اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء 

األنباء واألفكار وتلقیھا وإذاعتھا بأیة وسیلة كانت 

 الجغرافیة"دون تقید بالحدود 

 
 
 

 32والفصل  31الدستور التونسي: الفصل 
 

 31الفصل 
حریة الرأي والفكر والتعبیر واإلعالم والنشر 

 .مضمونة

 .ال یجوز ممارسة رقابة مسبقة على ھذه الحریات

 
 32الفصل 

تضمن الدولة الحق في اإلعالم والحق في النفاذ إلى 

 .المعلومة

النفاذ إلى شبكات تسعى الدولة إلى ضمان الحق في 

 .االتصال
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 مقدمة عامة:
 2021إن الفترة التي یعكسھا تقریرنا السنوي لواقع الحریات الصحفیّة في تونس أي ماي 

حبلى بالوقائع والتغیرات الجذریة وسیاسات الفترة االستثنائیة التي تجعلنا  2022ماي  –

التونسیة أي حریة التعبیر والصحافة من ندّق ناقوس الخطر أمام ما یتھدّد أھّم مكسب للثورة 

تھدیدات خطیرة وجدیة، في سیاق یجمع فیھ رئیس الجمھوریة قیس سعید كل السلطات في 

  .یده وھي سابقة تاریخیة تنذر بالتراجع عن مكتسبات الثورة

 

اغلب االنتھاكات التي تم تسجیلھا طیلة السنة ترتبط ارتباطات وثیقا باإلجراءات  إن

والتي جمع  2021جویلیة  25ئیة التي أعلنھا رئیس الجمھوریة قیس سعید في االستثنا

السیاسات الحكومیة والممارسات الیومیة تسیر  وأصبحتبمقتضاھا جمیع السلطات لدیھ، 

على النحو الذي رسمھ الرئیس: تعتیم تام على المعلومات والمعطیات التي تھم الرأي العام، 

رف لحق المواطن في معرفة ما یجري في بالده وحقھ في سیاسة اتصالیة منغلقة ال تعت

إلى المعلومة واالنتھاك الخطیر لھذا المكسب الذي وصول المشاركة العامة، ضرب لحق ال

ت من أجلھ أجیال من الصحفیات والصحفیین والمجتمع المدني والنشطاء وذلك عبر لضان

ق النفاذ إلى المعلومة ومنع الذي ضرب ح 19ارساء سیاسة تعتیم تام وإصدار منشور عدد 

مؤسسات الدولة من تطبیق قانون حق النفاذ إلى المعلومة وخرق ابسط المبادئ الدستوریة، 

اعتداءات بالجملة على الصحفیات والصحفیین أثناء تغطیتھم للتظاھرات المیدانیة وسط حالة 

  .خطیرة من اإلفالت من العقاب بالنسبة للمعتدین

رونیة تابعة تشویھ وتخویف وتھدید بالقتل من قبل میلیشیات إلكتوقد رافق ذلك حمالت 

على الرئیس واخرى محسوبة على معارضي الرئیس) على  ةلجھات سیاسیة (محسوب

شبكات التواصل االجتماعي ضد الصحفیات والصحفیین بدون أي رادع وفي إفالت تام من 

 .العقاب

 

ة وتراخي األجھزة الرقابیّة في التصدي المسؤولة طیلة العشریة الماضی إن تباطؤ السلط 

إلى تغلغل المال السیاسي الفاسد في وسائل اإلعالم، أدى إلى تركیز مشھد اعالمي مشوه 
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تغلب علیھ الرداءة ونشر التفاھة باإلضافة إلى إرادة واضحة لتركیع المھنة وتفقیرھا مادیا 

ل اإلعالم التونسیة یالحظ فقرا ومعنویا وتسخیرھا لخدمة اجندات سیاسیة. إن المتابع لوسائ

المھنة الصحفیة، مع  ألخالقیاتمھنیا وعدم قدرة على التجدید ومواكبة العصر وعدم احترام 

ضرب الستقاللیة اإلعالم وتھمیش دور الصحفیات والصحفیین فیھا مع إعطاء مكانة اكبر 

لما یسمى بالكرونیكور او األشخاص الذین یحضرون كل البالتوھات بمختلف اختصاصاتھا 

  .دون تقدیم إضافة تذكر إلى الجمھور

 

یین مما من شأنھ أن یُلحق أضرارا لقد تصاعدت وتیرة تفقیر قطاعات واسعة من الصحف 

كبیرة بأخالقیات المھنة وبالدیمقراطیة بصفة عامة باإلضافة إلى الوضع االقتصادي 

الصعب الذي تعیشھ وسائل اإلعالم بشیب الركود االقتصادي وما خلفتھ جائحة كورونا. 

قوق االقتصادیة ففي ظّل سیطرة أوساط مالیة ،متھمة بالفساد وفاقدة لفھم الحّق النقابي والح

واالجتماعیّة، على أغلب وسائل اإلعالم یجد المھنیون أنفسھم من یوم إلى آخر في وضع 

یعملون وفق عقود غیر قانونیّة ویتعرضون للطرد الجماعي والتعسفي وشدید الھشاشة 

ویُحرمون من التغطیة االجتماعیّة مما من شأنھ أن یَضعف لدیھم االنضباط المھني ویّھدد 

ھم ویھّز قناعاتھم المجتمعیّة وصوال إلى إمكانیات االرتماء في أحضان من یدفع تیموضوع

أكثر في ظّل تقاعس كامل ألجھزة الدولة في لعب دورھا االجتماعي في دعم الصحافة 

ستقواء على المكتوبة وااللكترونیة واإلعالم الجمعیاتي وتغافل األجھزة الرقابیة في منع اإل

 اإلطاریةوفي ظل ھذا التفقیر الممنھج ترفض السلطة نشر االتفاقیة الصحفیین وتجویعھم. 

المشتركة للصحفیین في الرائد الرسمي رغم صدور احكام نھائیة وباتة (ابتدائي واستئناف) 

في القضاء اإلداري تقضي بضرورة النشر الفوري االتفاقیة المشتركة، وأننا نعتبر في نقابة 

التفاقیة ھو خرب جسیم للقانون وعدم احترام ألحكام الصحفیین ان رفض السلطة نشر ا

  .خضاعھم وتركیعھمإالقضائیة وسیاسة واضحة لتجویع الصحفیین بھدف 

 

رغم ھذا المشھد المأساوي فإنّھ بفضل نضاالت الصحفیات والصحفیین التونسیین بتأطیر  

یقظة المجتمع  من النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین بمعیة الھیاكل الشریكة، وبفضل
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الحریة في تونس وخارجھا، وحساسیّة الشعب التونسي تجاه قضایا حریة  وأنصارالمدني 

التعبیر والصحافة، فأن مھنة الصحافة مازالت تملك ورقات أساسیّة للتصدي لألخطار 

ترسم بدائل ونضاالت ستنعكس إیجابا لیس فقط علة المھنة الصحفیة  المذكورة آنفا وأن

 عامة والفردیة بل أیضا على مستقبل الدیمقراطیة والتقدم في بالدنا.والحریات ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
8	

 

 :المناخ السیاسي العام
تقریرھا  الصحافة،بمناسبة الیوم العالمي لحریة تصدر النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین 

 وحساساستثنائي دقیق بوضع  تونسفي ظرف تمر فیھ  السنوي حول حریة الصحافة

انعكس على واقع الحریات بصفة عامة وعلى حریة الصحافة بصفة خاصة. ولئن یعتبر 

مھدد وقد یتم ألي دولة دیمقراطیة، فإن ھذا الحق الحق في حریة الصحافة دعامة أساسیة 

حریة  التراجع عنھ في أي لحظة نظرا لعدم ایمان المسؤولین بدور اإلعالم وبأھمیة

تھا في ظل ھشاشة النصوص التشریعیة وتعمد تغییب یاالصحافة وبضرورة دعمھا وحم

الصحفیین/ات والمصورین/ات على  المراسیم المنظمة للمھنة وتكرر حاالت االعتداء

وھو ما یعتبر دلیال على حالة استعداء السلطة لقطاع اإلعالم واستھدافھ من  ات،الصحفیین/

الصحفیین/ات والمصورین/ات عمل  قانون وعدم تحسین ظروفخالل عدم االلتزام بال

 . الصحفیین/ات

 

ورغم أن كل المؤشرات سابقة الذكر تنذر بسعي محموم من السلطة الحتواء قطاع االعالم 

مضمون  الدعایة السیاسیة، إال أناجھ في شكل مزیف یرتكز على وتدجینھ بھدف إعادة انت

من الصحفیین/ات والمصورین/ات الصحفیین/ات ھذا التقریر ھو حلقة في سلسلة نضاالت 

في النھوض  لمسؤولیاتھم ھمتحملالطبیعي و ة ومواصلة اللتزاماتھم بدورھمأجل صحافة حر

الم ببالدنا وتأكید قدرة بواقع اإلع بھدف إرساء دیمقراطیة حقیقیة واالرتقاء بقطاع االعالم

وطنیة على المساھمة في ترسیخ صحافة مصورین/ات الصحفیین/ات الصحفیین/ات وال

في إعالم حر وتعددي  المواطنینوتحترم حق  تلیق ببالدنا وتخدم قضایا المجتمع التونسي

 .ودیمقراطي

 

والنضال في سبیل الدفاع عن حریة التعبیر عموما وعن حریة الصحافة خاصة یزداد 

 یفرض ظرف جویلیة، وھو 25تمر بھ بالدنا بعد  الظرف االستثنائي الذيھذا إلحاحا في 

لقیام بدورھم التعدیلي للحیاة العامة من االصحفیین/ات والمصورین/ات الصحفیین/ات على 
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على  تكون لھ القدرةفضاءات للنقاش العام  قدیم الرأي والرأي اآلخر وتوفیرخالل ت

 بھا.د من األزمة الحادة التي تمر المساھمة في الخروج بالبال

 

ویكتسي ھذا التقریر أھمیة بالغة بحكم المحاوالت المتتالیة لضرب حریة الصحافة 

وبحكم تتالي الھجمات الممنھجة التي تھدف إلى ، ضییق على حریة التعبیر بصفة عامةوالت

تراجعا ھاما في حیث سجلت النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین  تدجین اإلعالم وتركیعھ

جویلیة  25وبعد التي أھدتھا ثورة الحریة والكرامة إلى الشعب التونسي.احترام الحریات 

بسبب التجاذبات السیاسیة الحادة وبسبب ھشاشة الوضع االقتصادي وما خلفاه من احتقان و

الصحفیین/ات والمصورین/ات تصاعدت وتیرة االعتداءات على سیاسي واجتماعي 

ھم طرفا في الصراع المحموم على لالصطفاف وجعل في محاولة لدفعھمالصحفیین/ات 

وانطلقت الحمالت الممنھجة من "المیلشیات" المحسوبة سواء على رئیس  ،السلطة

الجمھوریة وأنصاره أو على حركة النھضة وأنصارھا أو على الحزب الدستوري الحر 

 أو غیرھم من الجماعات التي تسیطر علیھا الحسابات السیاسیة الضیقة. وأنصاره

دون  ھلتأكید على أنسنویة لتجدید ا لمي لحریة الصحافة ھو مناسبةاالحتفال بالیوم العاان 

وعن العددیة الفكریة والسیاسیة وعن حق حریة الصحافة ال یمكن الحدیث عن الدیمقراطیة 

ءا بتصریحات عي الھیمنة على االعالم بدالمواطن. وفرصة أیضا للتأكید على أن مسا

الرأي  ولة وفي مقدمتھم رئیس الجمھوریة مرورا بمحاوالت تألیببعض المسؤولین في الد

إضافة إلى ضرب حق ، ت الصحفیین/اتالصحفیین/ات والمصورین/االعام ضد الصحافة 

وضرب العمل النقابي من خالل  19الوصول إلى المعلومة من خالل المنشور عدد 

الصحفیین/ات  وعودة المحاكمات العسكریة للمدنیین ومالحقة 20المنشور عدد 

على خلفیة آرائھم وعملھم الصحفي باعتماد قانون مكافحة  والمصورین/ات الصحفیین/ات

وھي نفس اآللیات التي استخدمتھا منظومات اإلرھاب ومجلة االتصاالت والمجلة الجزائیة 

 .وضرب حریة الصحافة لتكمیم األفواهالحكم السابقة بما فیھا قبل الثورة 
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الصحفیین/ات لمساعي تھیب النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین بكل وأمام خطورة ھذه ا

إلى ضرورة التضامن والحفاظ على وحدة الصف الصحفي والمصورین/ات الصحفیین/ات 

تركیع قطاع اإلعالم من أي جھة كانت وتدعوھم إلى الیقظة للتصدي لكل محاوالت 

تھیب بكافة مكونات المجتمع زرع الشقاق بین أبناء القطاع، وللتصدي لكل محاوالت 

حریة االعالم باعتبارھا احدى الضمانات األساسیة ي العام االنتصار المبدئي لالمدني والرأ

في المحافظة على حقوق المواطنین وحریاتھم وعلى الدیمقراطیة ودولة القانون 

 .والمؤسسات
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 اإلعالم : سیاسة اتصالیة تضرب حریةخطر العودة إلى الوراء
 
 : 2021 جویلیة 25إلى  2021من ماي *
 

الصحفیین/ات جویلیة سیاسة صدامیة مع  25اعتمدت السلطة السیاسیة قبل 

وحاولت السیطرة على القطاع من خالل فرض تعیینات  ،والمصورین/ات الصحفیین/ات

محسوبة على أحزاب سیاسیة على رأس مؤسسات اإلعالم العمومي، ومن خالل محاولة 

ائتالف الكرامة وحركة النھضة وحزب قلب تونس تمریر تنقیحات مشوھة على المرسوم 

ي البصري وقد بھدف السیطرة على الھیئة التعدیلیة وبالتالي على القطاع السمع 116

ساعدتھم في ذلك حكومة ھشام المشیشي من خالل سحبھا من البرلمان للمشروع المتوافق 

علیھ لفسح المجال أمام مبادرة ائتالف الكرامة. كما سعت نفس السلطة التنفیذیة المدعومة 

من التحالف البرلماني األغلبي (حركة النھضة + قلب تونس+ ائتالف الكرامة) إلى ھرسلة 

والمؤسسات اإلعالمیة بھدف ترھیبھم ودفعھم حفیین/ات والمصورین/ات الصحفیین/ات الص

 لتخلي عن مھنیتھم واالصطفاف إلى جانب طرف معین.إلى ا

 

جویلیة وباألساس حركة النھضة وائتالف الكرامة  25كما استخدمت األحزاب الحاكمة قبل 

 تشكیكالثلب والتشھیر والحمالت میلیشیات على وسائل التواصل االجتماعي مھمتھا القیامب

لتحریض بعبارات عملیات اوتتالت ، ت الصحفیین/اتالصحفیین/ات والمصورین/اضد 

 مما عرض السالمة الجسدیة لعدید الصحفیین/ات للخطر.داعیة إلى العنف 

 

 :2021جویلیة  25*بعد 
 

نفس السیاسة االتصالیة  2021جویلیة  25واصل رئیس الجمھوریة قیس سعید بعد 

، حیث لم ینظم أي لقاء صحفي او 2019االفتراضیة التي اعتمدھا منذ تولیھ الرئاسة سنة 

مؤتمر صحفي ومنذ استقالة المستشارة اإلعالمیة ظل المنصب شاغرا ولم یعین بدیال وال 
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السلطات التشریعیة والتنفیذیة أصبحت مؤسسة رئاسة  ناطقا رسمیا. وأمام مسكھ بكل

واالنغالق  ولكن الرئاسة واصلت سیاسة التعتیم ،الجمھوریة المصدر الوحید للمعلومة

وھو ما تسبب في  ھا على موقع التواصل االجتماعي فایسبوكواكتفت بما تنشره على صفحت

المواطن في معلومة ضرب حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة وبالتالي ضرب حق 

دقیقة وآنیة، وفي انتشار األخبار الزائفة وكرس حالة الغموض وعدم وضوح رؤیة المسار 

 الذي تسیر فیھ بالدنا.

 

كما سمح رئیس الجمھوریة لنفسھ بالتدخل في ترتیب األخبار من خالل تعبیره عن استیائھ 

باء بمؤسسة التلفزة الرئیسة لألنمن تمریر نشاطھ بعد عدد من األخبار األخرى في النشرة 

الصحفیین/ات التونسیة، وھو ما یشیر إلى رغبة رئیس الجمھوریة في توظیف 

وریھا واعتداء وھو ما اعتبرتھ النقابة تحریضا ضد منظ، ت الصحفیین/اتوالمصورین/ا

على  عدید الصفحات اتقوم بھ الحمالت التي حیث تجسد ذلك في ،على حریة الصحافة

كتروني والتي یشرف علیھا أنصاره ویقومون بحمالت سحل الواصل االجتماعي مواقع الت

الصحفیین/ات الرأي وشملت تلك الحمالت عدید  وتشویھ وثلب لكل من یخالف الرئیس

اسة الصمت رئیسسیال والمؤسسات اإلعالمیة، فیما واصلوالمصورین/ات الصحفیین/ات 

یض السالمة الجسدیة والمعنویة لضرب حریة الصحافة وتعر وھو ما یعتبر تواطؤا

أیضا  رئیس الجمھوریة كما خیرللخطر. مصورین/ات الصحفیین/ات للصحفیین/ات ولل

الصحفیین/ات والمصورین/ات رة من قبل األمنیین على الصمت أمام االعتداءات المتكر

 . الصحفیین/ات

 

التونسیین لطلب مراسلة النقابة الوطنیة للصحفیین الجمھوریة قیس سعید  رئیس وتجاھل 

نشر االتفاقیة االطاریة المشتركة للصحفیین في الرائد الرسمي بعد تعنت الحكومة وعدم 

التزامھا بالقرار القضائي النھائي الصادر عن الدائرة االستئنافیة بالمحكمة اإلداریة الذي 

مباشرة ینص على النشر الفوري لنص االتفاقیة بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة لتدخل 

وتعتبر النقابة أن الرئیس تنكر لتعھداتھ باحترام وحمایة حریة الصحافة، بل یقود  حیز النفاذ.
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مسارا لنسف مكتسبات التونسیین في حریة التعبیر من خالل سماحھ بالمحاكمات العسكریة 

على خلفیة الرأي والنشر، ومن خالل عدم تصدیھ لظاھرة اإلفالت من العقاب وصمتھ على 

 لحریتھم. الصحفیین/ات وعدم حمایتھسجن 

 

كما أعلن رئیس الجمھوریة أنھ یعتزم تنظیم قطاع اإلعالم، وأمام انفراده بكل القرارات مع 

وجود بوادر حول نیتھ سن مراسیم جدیدة لقطاع اإلعالم، فقد عبرت النقابة الوطنیة 

أكدت رفضھا المطلق بتعلة إصالحھ، و اإلعالمللصحفیین التونسیین عن مخاوفھا من تركیع 

الصحفیین/ات وألي مشاریع قوانین تتعلق بالمھنة دون تشریك الھیاكل النقابیة 

 في مناقشتھا وصیاغتھا.والمصورین/ات الصحفیین/ات 

 

 *حكومة نجالء بودن:
 

وبعد تعیین الحكومة من قبل رئیس الجمھوریة، اعتمدت حكومة نجالء بودن نفس السیاسة 

حیث لم تخاطب الشعب التونسي ولو  التي تعتمدھا مؤسسة رئاسة الجمھوریة، االتصالیة

ولم تعین مستشارا إعالمیا یسھل عمل  مرة وحیدة، كما لم تنظم أي مؤتمر صحفي،

واكتفت بما تنشره من بیانات دعائیة على  ،ت الصحفیین/اتالصحفیین/ات والمصورین/ا

ماعي رغم ما تمر بھ البالد من أزمة صفحة رئاسة الحكومة في موقع التواصل االجت

 .ورغم انتشار األخبار الزائفة التي تھدد السلم االجتماعي اقتصادیة واجتماعیة خانقة

 

بتاریخ  19الحكومة بسیاسة اتصالیة صامتة وانما أصدرت المنشور عدد رئیسة ولم تكتف 

مة"، والذي عنوان "حول قواعد االتصال الحكومي للحكوالذي یحمل  2021دیسمبر  10

الدولیة التي وقعت علیھا الدولة  والمعاھدات الدستوریةیتعارض كلیا مع الضمانات 

الصحفیین/ات والمصورین/ات ویضرب حق حریة الصحافة  ، ویھددالتونسیة

لحریة البالد إلى دائرة األنظمة الخانقة الوصول إلى المعلومة ویعید في الصحفیین/ات 

 .الصحافة
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سعى لفرض وصایة كاملة على حقوق ھذا القرار واعتبرت النقابة الوطنیة للصحفیین 

. عموما واقصائھم من المشھد /اتوالمواطنینالصحفیین/ات والمصورین/ات الصحفیین/ات 

وقد سجلت النقابة عدید العراقیل والصعوبات التي یتسبب فیھا ھذا المنشور مما أثر على 

، فضال على أنھ في الجھاتفي المركزون/ات الصحفیین/اتالصحفیین/ات والمصوریعمل 

عوض  سعى لسحب صالحیات المؤسسات في االتصال والتواصل وفرض ثقافة التعلیمات

 .الشفافیة واالنفتاح على اإلعالم لتوفیر المعلومة للمواطن

 ھو اعالن صریح من رئیسة الحكومة نجالء بودن 19المنشور عدد  أن النقابة واعتبرت

نقابة الودعت . لجادة للعودة إلى مربع االستبدادومساعیھا ا اداة حریة الصحافة والتعبیربمع

الضمانات  كل وتوفیرالوطنیة للصحفیین التونسیین إلى السحب الفوري لذلك المنشور 

وحق التونسیین في معرفة لصحفیین/ات والمصورین/ات الصحفیین/ات القانونیة لعمال

واالطالع على ما یحدث وما یقرر وما ینجز بعیدا عن كل أشكال االختطاف التي تطال 

 ، ولكن لم تسجل أي تجاوب یذكر من قبل الحكومة.حریتھم وحقھم في التعبیر

  

 20وإنما أصدرت بعده مباشرة المنشور عدد  19ولم تكتف رئیسة الحكومة بالمنشور عدد 

الي یضرب الحق النقابي المكفول بالدستور وبكل المواثیق والمعاھدات الدولیة، وساھم ھذا 

في تراكم الملفات والتنصل من االلتزامات والتعھدات واالتفاقات السابقة وضرب المنشور 

 ي داخل المؤسسات في ضرب واضح لمبدأ تواصل الدولة.السلم االجتماع

 

 :االطار التشریعي*
المنظومة القانونیة في تونس مازالت تتضمن عدید الفصول القانونیة القمعیة والزجریة التي 

، ودعت النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین في االعالمتلجأ إلیھا السلطة لضرب حریة 

في كل قضایا النشر عوض  115إلى الغائھا وتفعیل المرسوم  عدید المناسبات والبیانات

اللجوء الى فصول متخلفة سالبة للحریة من شأنھا أن تنسف ما تحقق من حریات وتعود 

 .2011جانفي  14بحریة التعبیر إلى فترة ما قبل ثورة 
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ك یعیة قانونیة متطورة وتحرریة إال أن سلورمنظومة تشورغم محاوالت النقابة إرساء 

سالبة  وأحكام قرارات 6اتخاذ  ،حیث تم بعض القضاة واألمنیین مازال دون المأمول

للحریة كلھا مستندة إل قوانین ال تمت لمھنة الصحافة بصلة ویتم االعتماد على المجلة 

 الجزائیة وعلى قانون مكافحة اإلرھاب ومجلة االتصاالت..

 

الحكومات المتعاقبة وآخرھا حكومة ھشام المشیشي المدعومة من البرلمانات وكما رفضت 

حركة النھضة وائتالف الكرامة وقلب تونس المصادقة على التحالف البرلماني المتكون من 

اعتمدوا و، 2011المعتمدة في تونس منذ سنة  116و 115المشاریع المعوضة للمراسیم 

المصادقة على تعطیل تسبب و. لى القطاعفي محاولة للسیطرة ع واالبتزاز أسلوب المماطلة

عائقا أمام ضمان الدائمة، ومثل  عدم إرساء الھیئة التعدیلیة الدستوریةالقوانین الجدیدة في 

 حرر الصحافة في تونس وھو ما كانت لھ استتباعات خطیرة تھدد الحریة.كریس تت

فراده بكل القرارات مع كما أعلن رئیس الجمھوریة أنھ یعتزم تنظیم قطاع اإلعالم، وأمام ان

وجود بوادر حول نیتھ سن مراسیم جدیدة لقطاع اإلعالم، فقد عبرت النقابة الوطنیة 

للصحفیین التونسیین عن مخاوفھا من تركیع االعالم بتعلة إصالحھ، وأكدت رفضھا المطلق 

قشتھا ألي مشاریع قوانین تتعلق بالمھنة دون تشریك الھیاكل النقابیة والصحفیین/ات في منا

 وصیاغتھا.

 

 االنتھاكات:*
 

وحقوق  اإلعالمحریة ل ھماحترامعلى كل المسؤولین في الدولة المتواصل ل تأكیدالرغم 

ت مجرد شعارات إال ان تلك الوعود ظل والمصورین/ات الصحفیین/ات/ات الصحفیین

السنة األقسى على الصحفیین/ات  2022-2021سنة  حیث تعتبرللدعایة السیاسیة 

وحدة رصد سجلت فقد والمصورین/ات الصحفیین/ات على مدى الخمس سنوات األخیرة، 

النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین أعلى نسب االعتداءات في الفترة االنتھاكات صلب 
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صورین/ات طال الصحفیین/ات والم، و2022 أفریل 30و 2021ماي  1الممتدة بین 

 اعتداء. 214الصحفیین/ات 

 

في قضایا أمن الدولة  /اتالمالحقات القضائیة للصحفیینكما سجلت خالل نفس الفترة عدید 

تعمقت أزمة اإلفالت من العقاب في . ووقضایا إرھابیة على خلفیة محتویات إعالمیة

دت في ظل الجرائم المسلطة على الصحفیین/ات والمصورین/ات الصحفیین/ات والتي تعد

 .2021جویلیة  25توتر األوضاع السیاسیة واالجتماعیة إبان 

 

عدید االنتھاكات واالعتداءات سواء  ن/اتوت الصحفین/اون/ات والمصوروالصحفیوواجھ 

مجموعات من المواطنین أو بعض  وأمن قبل المؤسسة األمنیة او بعض رجال السیاسة 

الصحفیین/ات فاالعتداءات التي طالت وحزبیة.دات سیاسیة المیلیشیات التي تتحرك وفق أجن

وھیاكلھم المھنیة بلغت رقما غیر مسبوق تمثلت في السجن والمصورین/ات الصحفیین/ات 

على القضاء والمالحقات األمنیة والتعنیف الجسدي واالعتداء المعنوي وتعطیل  واإلحالة

الذین لصحفیین/ات الصحفیین/ات والمصورین/ات احریة العمل. كما تواصل الضغط على 

یواصلون الصمود واإلصرار على عدم عودة االعالم لمربع تلمیع صورة الحاكم وتعدید 

. وتھدف تلك االنتھاكات إلى السابق قبل ثورة الحریة والكرامةإنجازاتھ كما كان في العھد 

 وتوجیھھ وفق الرؤیة السیاسة للرئاسة والحكومةللمؤسسات التأثیر على الخط التحریري 

في  الصحفیین/ات والمصورین/ات الصحفیین/اتوحق  اإلعالمبدور ان ال تعترف لتانال

 .وسیاسة اتصالیة افتراضیة اإلغالقسیاسة  ال الى المعلومة واعتمدتوالوص

 

وقد نددت النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین بھذه االعتداءات وقامت بمراسلة كل من 

، ولم تسجل أي دعاوى قضائیة الداخلیة ورفعووزارة رئاسة الجمھوریة ورئاسة الحكومة 

 تجاوب بل كانت في كل مرة تسجل ارتفاعا لحاالت االعتداء.
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 العمومي:  اإلعالم*
 

العمومي ألن اإلصالح ظل مجرد شعار ولم یتحقق  اإلعالمظل الوضع ھشا في مؤسسات 

سبیل المثال كلھا تنتظر منذ ، فعلى بعض المحاوالت التي لم تكتمل إالفعلیا حیث لم نسجل 

لم ، فالعمل داخلھا سنوات األنظمة األساسیة الجدیدة التي من شأنھا أن تطور الھیكلة وتطور

متفاوتة من تحقیق االستقاللیة  وان كانت بدرجاتالمؤسسات اإلعالمیة العمومیة تتمكن 

 التامة خاصة مع غیاب اإلرادة لتحقیق ذلك.

وأقصت الدعایة للسلطة للقیام بدور  2021جویلیة  25عادت بعد فمؤسسة التفزة التونسیة 

جویلیة أو الرافضة لھا، كما أقصت كل  25كل األحزاب السیاسیة سواء الداعمة لقرارات 

منظمات المجتمع المدني والناشطین الحقوقیین او السیاسیین الذین یعارضون مشروع رئیس 

شھد ذكر التونسیین بما كانت علیھ قبل الجمھوریة، وأصبحت تمثل الصوت الواحد في م

 جانفي.  14ثورة 

 

وتصدت المكلفة بتسییر مؤسسة التلفزة التونسیة لكل محاوالت أبناء المؤسسة المتكررة في 

الدفاع عن استقاللیة خطھم التحریري والتصدي لالنحراف بھ، وتعرضوا لإلقصاء من 

الصحفیین/ات بھرسلة عدید البرمجة واحالتھم على البطالة القسریة، كما قامت 

الذین اختلفوا معھا في التوجھ وعملت على ضرب الحق  والمصورین/ات الصحفیین/ات

 النقابي وفي سابقة خطیرة قامت بمعاقبة صحفیة على خلفیة انخراطھا في تحرك نقابي.

 

دون رئیس مدیر عام مما تسبب في  2022فیفري  14 أما مؤسسة اإلذاعة التونسیة فمنذ

وساھم في مزید تعمیق األزمة من حقوقھم، الصحفیین وكل العاملین في المؤسسة  حرمان

التي تعانیھا المؤسسة منذ سنوات نتیجة التعیینات بالنیابة وطول فترات الفراغ وغیاب رؤیة 

ت ن/ات والمصورین/اوالصحفیقابلة للتنفیذ إلنقاذ المؤسسة. ویعاني إصالحیة 

التونسیة بمختلف إذاعاتھا المركزیة والجھویة من غیاب في مؤسسة اإلذاعة  ن/اتوالصحفی

وسائل العمل، ونقص التجھیزات وضرورات فضاء العمل. كما تسبب الفراغ على رأس 
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المؤسسة في توقف عملیة التحاق إذاعة الزیتونة بالمؤسسة، وھو ما نتج عنھ حرمان 

الرؤیة وھو ما من  العاملین في اإلذاعة من حقوقھم لعدة أشھر عالوة على عدم وضوح

 شأنھ أن ینعكس سلبا على المناخ االجتماعي داخل المؤسسة.

وبخصوص وكالة تونس افریقیا لألنباء فھي بدورھا تنتظر تعیین رئیس مدیر عام وفق عقد 

أھداف وبرنامج إصالحي فعلي، حیث منذ سنة وھي تسیر من قبل مفوض مكلف بالتسییر 

 الوقتي.

وبالنسبة إلى مؤسسة سنیب البراس، فرغم تقدیم عدة مشاریع إلنقاذ المؤسسة المھددة 

باإلفالس وتطویر مضامینھا واصداراتھا، إال أن كل الحكومات تجاھلت ذلك وساھمت في 

الصحفیین/ات مزید تعمیق أزمة ھذه المؤسسة العریقة، وھو ما تسبب في حرمان 

ھم، باإلضافة إلى عدم وضوح الرؤیة المستقبلیة من حقوق والمصورین/ات الصحفیین/ات

 للمؤسسة.

 *المؤسسات اإلعالمیة المصادرة

المنتمین إلى المؤسسات  الصحفیین/ات والمصورین/ات الصحفیین/اتتواصلت معاناة 

، فالمؤسسات اإلعالمیة المصادرة وھي دار الصباح 2011اإلعالمیة المصادرة منذ سنة 

اكتوس برود تشترك في المصیر المجھول وعدم وضوح وإذاعة شمس أف أم وشركة ك

للمؤسسة التي نخرھا الرؤیة: یعاني الزمالء في شركة كاكتوس برود من تجاھل الحكومة 

الفساد ولحقوق العاملین فیھا وھو ما تسبب في عدم حصولھم على أجورھم وحقوقھم منذ 

 .2022ماي  01إلى غایة  2021شھر نوفمبر 

م فال وجود لمعلومات رسمیة تؤكد مصیر المؤسسة بعد ابرام العقد أما إذاعة شمس أف أ

األولي للتفویت فیھا وبعد ما أثبتھ تقریر ھیئة الرقابة صلب وزارة المالیة من إخالالت 

وصفت بالجدیة في الصفقة. وال تختلف وضعیة مؤسسة دار الصباح على بقیة المؤسسات 

 لیة للمؤسسة.المصادرة من حیث عدم وضوح الرؤیة المستقب
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 :الصحافة المكتوبة وااللكترونیة*

سنة الفارطة بسبب األزمة  11فقدت الساحة التونسیة عدید العنوانین الصحفیة طیلة الـ 

العامة التي تعانیھا الصحافة المكتوبة وبسبب غیاب سیاسة للدولة لحمایة المؤسسات 

لتتمكن من القدرة على االستمراریة ومساعدتھا على االنتقال الرقمي المكتوبة اإلعالمیة 

وتتواصل األزمة حالیا مع ما تبقى من  وذلك ضمانا لتعددیة المشھد اإلعالمي في تونس.

 صحف ورقیة وسط غیر مباالة تامة من الحكومة.

أما الصحافة االلكترونیة، فرغم انتشارھا إال أنھا إلى الیوم تشوبھا الفوضى ألنھا دون أي 

ت مصورین/اصحفیین/ات وویضمن حقوق العاملین فیھا من نص قانوني ینظمھا 

 .صحفیین/ات

 

 :الخاص االعالم السمعي البصري*

المؤسسات العاملون في أغلب  ن/اتوت الصحفین/اون/ات والمصوروالصحفیمازال 

اإلعالمیة السمعیة البصریة الخاصة یعانون من ھشاشة الوضع ومن انتھاك لحقوقھم وعدم 

الشغل واالتفاقیات المبرمة. كما تم استبعاد الصحفیین/ات من صدارة المشھد احترام قوانین 

اإلعالمي السمعي البصري لصالح أصحاب المھن األخرى ونجوم األنستغرام ومؤیدي 

الرئیس أو بعض األحزاب السیاسیة الذین غزوا المؤسسات اإلعالمیة وذلك على حساب 

أخالقیات المھنة، وطغت على أغلب جودة المضمون اإلعالمي وعلى حساب احترام 

 المنتوج اإلعالمي السطحیة واإلثارة.

وبسبب األزمة المالیة التي تعانیھا عدید القنوات التلفزیة الخاصة والتي تفاقمت بعد انتشار 

محالت للتسوق أغلبھا إلى تحولت فیروس كورونا وتعمق األزمة االقتصادیة في تونس 

 جادة تخدم المصلحة العامة.ة عوض برامج تقدم مضامین إعالمی
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 : أرقام وشھادات..والقضایا حصیلة سنة من االعتداءات

 

I. اإلحصائیات العامة لالعتداءات 

السنة األقسى على الصحفیین/ات والمصورین/ات الصحفیین/ات  2022-2021كانت سنة 

على مدى الخمس سنوات األخیرة، حیث سجلت النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین أعلى 

. حیث طال 2022أفریل  30و  2021ماي  1نسب االعتداءات في الفترة الممتدة بین 

 اعتداء. 214ن/ات الصحفیین/ات والمصورین/ات الصحفیی

 

سلبا على واقع  2022جویلیة  25وأثرت األوضاع االستثنائیة التي تعیشھا البالد منذ 

الحریات الصحفیة في تونس خاصة في عالقة بالمالحقات القضائیة للصحفیین في قضایا 

أمن الدولة وقضایا إرھابیة على خلفیة محتویات إعالمیة، كما تواصلت أزمة الحصول على 

المعلومات وتواتر وضع العوائق الغیر مشروعة في وجھ الصحفیین/ات وجھودھم/ن في 

 كشف الحقائق ونقل مختلف وجھات النظر.
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كما تعمقت أزمة اإلفالت من العقاب في الجرائم المسلطة على الصحفیین/ات 

والمصورین/ات الصحفیین/ات والتي تعددت في ظل توتر األوضاع السیاسیة واالجتماعیة 

 .2021جویلیة  25إبان 

 وقد عدد ھذه االعتداءات وضحایاھا كما یلي : 

 

جویلیة  31و  25وكانت األیام الستة األولى من انطالق األوضاع االستثنائیة أي ما بین 

على اعتداءات یومیا  3معدل تجاوز  األقسى على الصحفیین حیث سجلت 2021

 .الصحفیین/ات والمصورین/ات الصحفیین/ات

أشد أنواع االعتداءات خاصة تلك العنیفة من عنف جسدي  كما شھد شھري سبتمبر وجانفي 

وتحریض وتھدید بالعنف من عدید جھات خاصة من مؤیدي ومعارضي قرارات الرئیس 

قیس سعید ومن األمن خالل عمل الصحفیین/ات والمصورین/ات الصحفیین/ات على 

 التغطیات المیدانیة.
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 ى المعلوماتالحق في الحصول عل

یقاس احترام الدولة لمقتضیات الحق في النفاذ إلى المعلومات عبر جملة التشریعات 

 واإلجراءات المتخدة في مجال اعمال الحق واحترام استثناءاتھ لمعاییر الضرورة والتناسب.

وقد سجل خالل الفترة الماضیة خرق صریح لمقتضیات النقطتین الثانیة والثالثة من المادة  

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في عالقة بـ "حریة التماس وتلقي ونقل  19

المعلومات واألفكار من جمیع األنواع" واالستثناءات المتعلقة بجواز "إخضاعھا لبعض 

اعتداء بحق الحصول  105القیود" ومراعاة مبدأ الضرورة والتناسب في ذلك. حیث ارتبط 

بالمائة من جملة االعتداءات المسجلة من قبل النقابة  49على المعلومات ونقلھا أي بنسبة 

شھر أفریل  إلى موفي 2021ماي  1التونسیین في الفترة الممتدة بین  الوطنیة للصحفیین

ئة وقد انخرطت في ھذه االعتداءات الجھات الرسمیة بنسبة تجاوزت التسعین بالما 2022

عبر ممارستھا ألفعال واتخاذھا إلجراءات من شأنھا عرقلة الصحفي بوضع عوائق غیر 

مشروعة أمام سعیھ للحصول على المعلومات والتي تدخل في خانة المضایقات التي تم 

مناسبة. كما كانت ھذه العوائق سببا من حرمان الصحفي من قیامھ بعملھ،  40تسجیلھا في 

مناسبة. كما عملت السلطات  40نع ھذه في حق الصحفیین في وقد تم تسجیل عملیات الم

 8ممثلة في موظفي الدولة والمسؤولین الحكومیین في حجب المعلومات عن الصحفیین في 

 مناسبات.
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وتأتي ھذه الممارسات نتیجة لجملة من اإلجراءات والتدابیر التي اتخذتھا السلطة في اطار 

ومات والنفاذ إلیھا وكان أخطرھا وأشدھا وقعا على التضییق على حق الحصول على المعل

عمل الصحفیین ونتج عنھ تسجیل عملیات حجب ألول مرة خالل الخمس سنوات األخیرة 

الصادر عن رئاسة  20و  19المنشورین  ما قامت بھ رئاسة الحكومة بإصدار وھي

ت وھو ما ام حصول الصحفیین على المعلوماالحكومة والتي تضع عوائق غیر مشروعة أم

عمق أزمة الصحفیین مع اإلدارة التونسیة عبر المنع من العمل وعدم االستجابة لمطالب 

الصحفیین بالتصریح من قبل الموظفین أو المسؤولین الحكومیین ووصل األمر حد عدم 

الخاص بالنفاذ  22االستجابة لمطالب النفاذ إلى المعلومات المنصوص علیھا قانون بالقانون 

 ومات.إلى المعل

فرضت مؤسسات رئاسة الجمھوریة قیود تعوق حریة تداول المعلومات أو تحول دون كما 

تكافؤ الفرص بین مختلف مؤسسات اإلعالم عبر فرض ممارسات تمییزیة تقوم على أساس 

عقد نقطة إعالمیة دون حضور صحفیین وممارسة التمییز بین الوالءات كان أخطرھا 

خالل زیارة الرئیس الجزائري عبد المجید تبون إلى  حضوروسائل اإلعالم عبر اقتصار ال

كول خاص بھ عبر رفض وتوعلى اإلعالم العمومي وفرض بر 2021تونس في دیسمبر 

6

5

14
9

9
5% 

االعتداءات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات

مشجعو ومسؤولو جمعیات ریاضیة 

مواطنون

نشطاء تواصل اجتماعي

مجھولون

إعالمیون

تجار



	
24	

القاء أسئلة على الرئیس الضیف. إضافة إلى الخطاب التحریضي لرئیس الجمھوریة قیس 

یض واسعة من قبل سعید ضد وسائل اإلعالم ما جعلھا تتعرض إلى موجة انتقادات وتحر

 مؤیدیھ.

وقد انعكست السیاسة االتصالیة المنغلقة لرئاسة الجمھوریة على السیاسة االتصالیة لرئاسة 

الحكومة حیث باتت تقوم على نشر البیانات على صفحاتھا الرسمیة وعدم االعتراف بدور 

 وسائل اإلعالم كوسیط وكمحاور للسلطة خدمة للمصلحة العامة.

األمني إجراءات غیر قانونیة في عالقة بمنع الصحفیین من العمل  وقد فعل الجھاز

المنظم لحریة الصحافة  115ومطالبتھم بتراخیص غیر منصوص علیھا بمقتضى المرسوم 

والطباعة والنشر ومارسھا ضمن ھذه اإلجراءات أعمال منع ومضایقة في حق الصحفیین 

 إضافة إلى العنف المادي واللفظي.

حالة احتجاز  12ت االحتجاز التعسفي بدون موجب قانوني وقد تم تسجیل كما تواترت حاال

تعسفي في حق الصحفیین تعتبر األعلى نسبة على اإلطالق خالل الخمس سنوات األخیرة 

جویلیة، وقد ظھر خالل ھذه الحاالت نوع  25حاالت احتجاز تعسفي منھا ما بعد  10كان 

من حاالت الھرسلة عبر تحریر محاضر في حق جدید من االعتداءات األمنیة التي تدخل ض

الصحفیین بتھمة التصویر دون ترخیص وقد أحیل الصحفیون على القضاء في مناسبتین 

 على القضاء بعد ھذه المحاضر وتم حفظ الدعوى في حقھم. 

وقد تدخلت خلیة األزمة بوزارة الداخلیة لفائدة الصحفیین في حاالت االحتجاز التعسفي 

 سراح الصحفیین. وإطالق اإلشكالالمائة لفظ ب 100بنسبة 

 

 خطابات التحریض على العنف والكراھیة

تنامت خالل السنة األخیرة  وتیرة التشھیر وھتك األعراض ونشر المعطیات الشخصیة 

لصحفیین وقائمین على وسائل إعالم ونقابیین علي صفحات مشبوھة على شبكات التواصل 

اإلجتماعي متجاوزة كل الحدود القانونیة واألخالقیة وتذكرنا بالصحافة الصفراء في عھد 
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" وأصبح العشرات  ضحیة سحل  األخیرةفي العشریة  ”الذباب األزرق”المخلوع و

إلكتروني أخالقوي مرفق بتھدیدات خطیرة تستھدفھم وتستھدف عائالتھم لمجرد أن عبروا 

عن مواقف تخضع للنقاش والجدال أو أداروا حوارات وشاركوا فیھا قائمة علي تعدد اآلراء 

 .ویلیة الماضيج 25واألفكار بخصوص مستجدات الساحة الوطنیة خاصة بعد 

إلى تھدیدات بشكل یومي وصوال للتحریض على  اإلعالم تتعرضوأصبحت عدید وسائل 

إغالقھا في منطق یستھدف إخراسھا وإلحاقھا بجوقة الرأي الواحد والموقف الواحد 

 ."وتحویلھا من أدوات إعالمیة إلى أجھزة دعایة وتبییض"

حالة استھدفتھم  31أخالقیة في  وكان الصحفیون ضحایا مثل ھذه الممارسات الال

في قائمة االستھداف  إدراجھمواستھدفت حیاتھم الخاصة ومحیطھم االجتماعي ووصلت حد 

 مناسبات. 10مناسبة أو بتھدیدھم بالعنف والقتل في  21سواء بالتحریض علیھم في 

 

ان صفحات مشبوھة على غرار " سیب صالح: و"مسكینة تونس" و تونس السیاسیة" و" 

ازدریبال نیوز: التي یسیر بعضھا من خارج تونس، والتي ھناك مخاوف من أنھا تستقي 

بعض معلوماتھا من أجھزة الدولة، تؤسس حمالتھا على معطیات مغلوطة ومظللة حول 

على عدم درایة برسائل وسائل اإلعالم والعمل أدوار المجتمع المدني كسلطة مضادة، و

الصحفي وأھدافھ وأدواتھ، وعلى أفكار سیاسیة ترید إسقاطھا على المشھد اإلعالمي من 
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حات فوكانت ھذه الص أجل توظیفھ لغایات ال عالقة لھا بالمھنة الصحفیة وأخالقیاتھا

مناسبة طیلة الفترة  26وغیرھا الفضاء األساسي للتحریض على الصحفیین واستھدافھم في 

من  حات البد من اتخاذ كل اإلجراءات الكفیلة بالحدّ فالتي یشملھا تقریر الحریات، وھي ص

 خطابھا التحریضي القائم على بث الكراھیة وتعریض حیاة األفراد إلى الخطر.

 

 حمایة السالمة الجسدیة والنفسیة للصحفیین

ن تعتبر من أخطر االعتداءات التي إن المساس بالسالمة الجسدیة والنفسیة للصحفیی

تستھدفھم في المیدان ویترتب عنھا جرائم تستوجب المالحقة القانونیة والى حد اآلن لم یضع 

من  14التشریع التونسي أي ضمانات في ھذا الخصوص لمالحقة المعتدین سوى الفصل 

اقبة الخاص بحریة الصحافة والطباعة والنشر والذي یقر بضرورة مع 115المرسوم 

المعتدین ویحیل الى القانون الجزائي وكانت سالمة الصحفیین الجسدیة والنفسیة مستھدفة 

 ، خالل السنوات الخمس األخیرة

مناسبة خالل الفترة التي یشملھا التقریر وھو ما یعادل  54وكانت سالمتھم مستھدفة في 

 بالمائة من االعتداءات المسلطة على الصحفیین سنویا. 25

سالمة الصحفیین الجسدیة عبر استھدافھم بالعنف األمني بأزمات حادة خالل السنة ومرت 

التي یشملھا ھذا التقریر عبر االعتداء علیھم جسدیا خالل تغطیة تحركات أشھر جویلیة 

 9اعتداء من بینھا  13وكان أقساھا ما تم تسجیلھ  2022وجانفي  2021وسبتمبر

 عفي.حاالت احتجاز تس 4جسدیة واعتداءات 

مناسبة من قبل عدید األطراف خاصة  27وكانت السالمة الجسدیة للصحفیین مستھدفة في 

أمنیین ومعارضي قرارات الرئیس قیس سعید ومن مواطنین أیضا. كما تعرض الصحفیون 

مناسبة من قبل عدید األطراف خاصة مع تنامي الصراع  20لالعتداء علیھم لفظیا في 

یاسیة في تونس وقد طالتھم من مختلف الجھات خاصة تلك السیاسي وتعقد األوضاع الس
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المؤیدة أو المعارضة لقرارات الرئیس قیس سعید إضافة إلى حمالت للسب والشتم 

 والتشھیر قادتھا صفحات فیسبوكیة موالیة أو معارضة للرئیس. 

 

یر إضافة كما تم اختراق األمن الرقمي للصحفیین في مناسبة خالل الفترة التي یشملھا التقر

 2021إلى االعتداء على مقرات عملھم من ذلك غلق مكتب قناة "الجزیرة" في جویلیة 

أشھر دون أي موجب قانوني. كما  9والذي یتواصل غلقھ حتى اآلن بعد مرور أكثر من 

مناسبات ما خلف لدیھن آثار نفسیة  3تعرضت الصحفیات النساء إلى التحرش الجنسي في 

 ات في ھذا الغرض على معنى قانون مناھضة العنف ضد النساء.كبیرة وتم تقدیم شكای

 

 المعالجة القضائیة لقضایا الصحفیین/ات

خرقت السلطات التونسیة كل تعھداتھا بعدم سجن الصحفیین خالل الفترة التي یشملھا 

التقریر حیث أصدرت كل من المحكمة العسكریة الدائمة بتونس والمحكمة االبتدائیة بنابل 

 أشھر لكل منھما. 4ین لمدة بالسجن في حق صحفیحكمین 

أمر موحش في حق رئیس الجمھوریة،  وإتیانوتمت مالحقة الصحفیین في قضایا أمن دولة 

 2011جانفي  -2010وھي نوع من المالحقات التي تم القطع معھا بعد ثورة دیسمبر 

ریة الدائمة وصدر في أحدھا حكم في حق اإلعالمي عامر عیاد من قبل المحكمة العسك
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بتونس وبطاقة إیداع بالسجن في حق الصحفیة شذى الحاج مبارك صادرة عن قاضي 

 . 2التحقیق بمحكمة سوسة 

كما صدر حكم ابتدائي بالسجن في حق المراسل السابق إلذاعة "شمس أف أم" منتصر 

 ساسي من قبل القاضي الجالس بالمحكمة االبتدائیة بنابل. 

حكام الجانب التجریمي الذي انتھجھ القضاء التونسي خالل السنة وتعكس ھذه القرارات واأل

 التي یشملھا التقریر.

كما تمت مالحقة الصحفیین بتھم إرھابیة على معنى قانون مكافحة اإلرھاب وغسیل 

، تم حفظ اثنین منھا وبقي ملفان رھن المتابعة من قبل قضاة التحقیق 2015األموال لسنة 

اإلرھاب ومنھا ملف مراسل إذاعة "موزاییك أف أم" خلیفة  بالقطب القضائي لمكافحة

 وإبقاءهأیام تم إثرھا إطالق سراحھ  7القاسمي الذي تم االحتفاظ بھ على ذمة الملف لمدة 

 على ذمة القضیة. 

إجراءات سلب حریة في حق الصحفیین توزعت عبر حاالت االحتفاظ  6وبذلك یكون القضاء قد اتخذ 

بالسجن وإصدار أحكام سالبة للحریة وھي أخطر اإلجراءات التي یمكن أن تخلق لدى وحاالت اإلیداع 

الصحفیین نزعة لممارسة رقابة ذاتیة في أعمالھم وھو ما قد یؤثر على جودة العمل الصحفي ونجاعتھ، 

 وقد اتخذ :

) احتفاظ في حق كل من الصحفي خلیفة القاسمي 2السادة وكالء الجمھوریة : قراري ( -

 والصحفیة شھرزاد عكاشة 

لحاج مبارك ا) إیداع بالسجن في حق كل من الصحفیة شذى 2السادة قضاة التحقیق : قراري ( -

 واإلعالمي عامر عیاد 

تصر ساسي وفي حق ) بالسجن في حق المراسل الصحفي من2القضاء الجالس : حكمین ( -

 اإلعالمي عامر عیاد

 2022أواخر أفریل و  2021ماي  1وقد تمت مالحقة الصحفیین خالل الفترة الممتدة بین 

 منھا على معنى المجلة الجزائیة. 11مناسبة خارج اإلطار القانوني المنظم لعملھم،  19في 
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 2014سبتمبر  8لیبیا منذ ویتواصل اختفاء الصحفیین سفیان الشورابي ونذیر القطاري في 

 الزالت جھود الدولة في ھذا الملف غیر كافیة لكشف الحقیقة فیھ.

 

 على الصحفیین الجھات الرسمیةاعتداءات 

مناسبة من جملة  123كانت الجھات الرسمیة قد انخرطت في االعتداء على الصحفیین في 

 2022 وأواخر أفریل 2021ماي  1اعتداء تم تسجیلھا في الفترة الممتدة بین  214

 وتعددت األطراف المسؤولة عن ھذه االعتداءات.
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منذ سنوات تحافظ قّوات األمن على صدارة ترتیب المعتدین على الصحفیین وظلّت في ھذا 

الترتیب خالل السنوات الخمس األخیرة منذ انطالق عملیة الرصد بالنقابة الوطنیة 

الجھاز األمني بحمایة الصحفیین وقد انفردت  التزامللصحفیین التونسیین لمراقبة تطبیق 

بالمائة من جملة  30اعتداء خالل الفترة التي یشملھا التقریر أي بنسبة  64قوات األمن بـ 

 14االعتداءات وخاصة تلك العنیفة إضافة إلى حاالت االحتجاز التعسفي التي سجلت في 

 منھا من قبل األمن. 12 مناسبة،

ن والصحفیین قد شھدت توترات كبیرة خاصة خالل أشھر جویلیة وكانت العالقة بین األم

. وكان شھر جانفي األعنف على اإلطالق حیث انخرطت 2022وجانفي  2021وسبتمبر 

 مناسبة. 20الجھات األمنیة في االعتداء على الصحفیین في 

ائق غیر مشروعة على عمل بوضع عواألمنیة ذات الطابع األقل عنفا اعتداءات وتتعلق 

تتم مطالبة الصحفیین والصحفیات بتراخیص غیر منصوص علیھا بالقانون  حیث الصحفیین

المنظم لعمل الصحفیین وال تنظم بقانون كتراخیص التصویر في الطریق العام بالنسبة 

للمؤسسات التونسیة أو تحدید مجال عملھم أو منعھم تماما من العمل وقد رصدت النقابة في 

ت إلى منع الصحفیین من العمل خالل السنوات الخمس ھذا الجانب عدید الممارسات التي أد

 .األخیرة

وفي ھذا المجال رفعت أكثر من توصیة إلى ضرورة اخطار أعوان األمن بالتراخیص 

القانونیة المطلوبة فقط في ما یتعلق باإلعالم األجنبي والتي تعتبر آجال تجدیدھا غیر معقولة 

 عمل الصحفیین والتي خصصتھا بشھر فقط. ومعطلة وتعطي للدولة إمكانیة التضییق على 

مناسبة تم إحالة الصحفیین في اثنین  12كما عمل قوات األمن على احتجاز الصحفیین في 

منھا على القضاء لكن ال یمكن تجاھل سرعة تدخل خلیة األزمة خاصة في حاالت 

 االحتجاز التعسفي وسعیھا الطالق سراح الصحفیین.

وانخرطت في العنف الجسدي واللفظي على الصحفیین  كما مارست القوات األمنیة

االعتداءات على مقرات المؤسسات األمنیة بتكلیف من وزارة الداخلیة التونسیة في مناسبتین 
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انطالق العمل بالتدابیر االستثنائیة عبر غلق مكتب قناة الجزیرة  2021جویلیة  25بعد 

للتلفزة التونسیة العمومیة في  ودخول غرف البث المباشر 2021جویلیة  26بتونس في 

 4. ومارست قوات األمن رقابة على المحتویات في معدات الصحفیین في 2022جانفي 

 مناسبات. 

لإلدارة التونسیة إلى عدید  التعقیدات اإلداریة والمناشیر الداخلیة المنظمةكما أدت 

كانت نقطة التحول االعتداءات من قبل الموظفین العمومیین والمسؤولین الحكومیین. حیث 

إصدار رئاسة الحكومة للمنشرین  2021جویلیة  25في عالقة اإلدارة بالصحفیین ما بعد 

من قبل  والتضییق المعلومات والمنع لحجبجعل الصحفیین عرضة  والذي 20و 19

 الموظفین العمومیین والمسؤولین الحكومیین.

اعتداء في حین وجد الصحفیون  27وقد انخرط الموظفون العمومیون في ھذا الجانب في 

مناسبات. كما  6عوائق حقیقیة أمام الحصول على المعلومات من المسؤولین الحكومیین في 

اتخذت الوزارات إجراءات ضد صحفیین عبر تتبعھم أو وضع عوائق غیر مشروعة 

 مناسبات. 4أمامھم في 

اعتداءات على  النقطة الفارقة خالل ھذه السنة كانت انخراط رئاسة الجمھوریة في

مناسبات، حیث انخرط رئیس الجمھوریة في خطاب ذو طابع تحریضي  6الصحفیین في 

كما عملت مؤسسة الرئاسة على اتخاذ سیاسة اتصالیة ضد بعض المؤسسات اإلعالمیة 

 انعكست على االتصال الحكومي أیضا.منغلقة 

الدعوة ضدھم  إثارةاعتداءات على الصحفیین عبر  9كما انخرطت الجھات القضائیة في 

المنظم لحریة الصحافة والطباعة والنشر أو عبر  115المرسوم  إطارفي قضایا خارج 

اتخاذ إجراءات تقوم على الرقابة المسبقة كمنع التصویر في فضاءات المحاكم في مناسبتین 

في ملفات ذات طابع عام كوفاة الشاب عمر العبیدي وقد توجھت الجھات القضائیة إلى 

أحكام بالسجن في مناسبتین وبطاقة إیداع بالسجن  إصدارالتغریم عبر  إلىیم أكثر منھ التجر

 في مرة واحدة في حق صحفیین
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 اعتداءات الجھات غیر الرسمیة 

وامتد خالل الفترة  2021كان الصحفیون ضحیة عدة الصراع السیاسي الذي انطلق بدایة 

، حیث وجد 2022إلى أواخر شھر أفریل  2021ماي  1التي یشملھا التقریر من 

الرئیس قیس سعید وسندان مؤیدیھ  معارضي قراراتالصحفیون أنفسھم بین مطرقة 

 ونشطاء التواصل االجتماعي.

 

كانت شبكات التواصل االجتماعي األخطر على  2021جویلیة  25بعد  وخالل فترة ما

 14الصحفیین حیث انخرط نشطاء التواصل االجتماعي وخاصة منصة "فایس بوك" في 

اعتداء من ذلك التحریض والتھدید والتشویھ في حق الصحفیین كما انخرط أنصار الرئیس 

مناسبات. وكان الصحفیون  3قیس سعید في التحریض على الصحفیین ومضایقتھم في 

 11ضحیة أعمال عنف وتحریض من معارضي الرئیس وكانت الجھة األعنف علیھم في 

مناسبة وقد أثیرت عدید الشكاوى في ھذا الجانب من قبل الصحفیین ضحایا العنف كان 

 .2021أخطرھا االعتداء على فریق التلفزة التونسیة في أكتوبر 

 

 

 



	
33	

 التونسیة واإلداراتمختلف المحاكم  أماممتابعة قضایا الصحفیین/ات 

/ات الصحفیین ضایالمختلف قعن طریق محامیھا تتابع النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین 

 الفترة فيو التونسیة، واإلدارات المحاكم مختلف أمام والمصورین/ات الصحفیین/ات

 واإلداراتالمحاكم في مختلف عدد القضایا  تجاوز ،2022 وماي 2120 ماي بین الُممتدّة

 . ملفا 60
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 التوصیات العاّمة

 

خالل فترة سنة یھم النقابة الوطنیة  تونسعلى ضوء متابعتھا لواقع الحریات الصحفیة في 

للصحفیین التونسیین أن تتوجھ بالتوصیات التالیة لكل األطراف المعنیة بقطاع اإلعالم في 

 تونس 

 رئاسة الجمھوریة:

واحترام ضامنة لحق الصحفي في الوصول الى المعلومة عتماد سیاسة اتصالیة ا -

وعدم اعتماد سیاسة اقصائیة او تمییزیة ضد الصحفیین/ات  الصحفي العمل حریة

 .والمصورین/ات الصحفیین/ات

 

الرأي العام ضده وتعریض سالمة  لتألیب لإلعالمالكف عن توجیھ اتھامات  -

 .الصحفیین/ات للخطر الصحفیین/ات والمصورین/ان

 

تحمل مسؤولیتھا التاریخیة في التدخل إلیقاف نزیف الھجمة المنظمة والھمجیة على   -

ووسائل إعالم على اعتبار أنھ ال یمكن بناء تونس جدیدة وممكنة دون /ات صحفیینال

ي خدمة الصالح العام خاصة، وعلى اعتبار أن المیلیشیات یكون فإعالم مھني 

اإللكترونیة باتت التھدید الحقیقي لحریة الصحافة والرأي والتعبیر، المكسب األبرز 

أن عددا ھاما من الصفحات المشبوھة تدعي مساندتھا  اعتبارللثورة التونسیة، وعلى 

 .""لمشروع الرئیس

 

تصاغ بیر والصحافة عبر مبادرات تشریعیةالسھر على تعزیز حمایة حریة التع  -

تلغي و/ات وحریة الصحافةتراعي التزامات تونس بحمایة الصحفیینبصفة تشاركیة 
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وإزالة كل العوائق التي تحول دون وصول  الفصول القانونیة المعادیة لحریة التعبیر

 الصحفي للمعلومة وتوفیر الحمایة القانونیة لھ اثناء اداء مھامھ.

 

عمل  تاستراتیجیادعم جھود المجتمع المدني في مجال الرصد والتوثیق وبناء  -

 .اإلنسانللمعالجة المعمقة ألسباب العنف وانتھاكات حقوق 

 

مناشیر خالل الفترة االنتقالیة تمس من الحقوق قوانین او عدم تمریر مشاریع  -

التشریعیة والحریات أو تقلص من المكتسبات التي تم تكریسھا ضمن النصوص 

 الجاري بھا العمل.

  

 الحكومة التونسیة:

 شرالقاضي بالناالستئنافیة بالمحكمة االبتدائیة الصادر عن الدائرة تنفیذ الحكم النھائي  -

 .للصحفیین التونسیینالمشتركة  اإلطاریةاالتفاقیة  الفوضي

المواطن تضمن حق مركزیا وجھویا واعتماد سیاسیة اتصالیة  19سحب المنشور عدد   -

 الضروریة. األسئلةكل طرح كل الملفات والتدقیق وطرح  في المعلومة وحق الصحفي/ة في

وعة أمام العمل بكل المناشیر والمذكرات الداخلیة التي تضع عوائق غیر المشر إیقاف  -

 .التداول الحر للمعلومات

اإلدارات العمومیة  تفعیل مبدأ النشر التلقائي وتعیین مكلفین بالنفاذ الي المعلومات في -

عمال بأحكام قانون النفاذ الي المعلومات وضمانا لحق الصحفي ومن خلفھ المواطن في 

 الحصول على المعلومات من مصادرھا.

یة الدولة وضمانا لحقوق الصحفیین/ات رتنفیذ االتفاقات السابقة احتراما لمبدأ استمرا  -

 واحترامالقانون  تطبیقبھا لفرض ، وقیام الحكومة بواجوالمصورین/ات الصحفیین/ات

 حقوق أبناء القطاع.
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المصادرة بما  اإلعالمیةتقریر مصیر المؤسسات اعتماد مبدأ الشفافیة والتشاركیة في -

 یضمن دیمومتھا وحقوق العاملین فیھا.

في المسار الذي تقوده النقابة الوطنیة للصحفیین بالشراكة مع كل المتدخلین في  االنخراط -

 قوي وحر وتعددي. إعالموعلى بناء  اإلصالحلرسم سیاسات عمومیة قادرة على المھنة 

تركیز آلیة وطنیة دائمة ومستقلة لرصد االعتداءات المسلطة على حریّة الصحافة وحریّة  -

 التعبیر لضمان االنتصاف والعدالة.

تقدیم مشاریع القوانین الجدیدة لتنظیم حریة التعبیر وحریة الصحافة وتعزیز الجانب  -

 مقاربة تشاركیة إلى المجلس النیابي القادم من أجل فیھا المصادقة علیھا إطارالحمائي في 

 نشر نتائج التحقیقات اإلداریة مع موظفي الدولة المتورطین في اعتداءات على الصحفیین. -

  

 :القادمالنیابي المجلس 

أولویة للنظر ذات اعتبار القوانین المنظمة لحریة التعبیر والصحافة والطباعة والنشر   -

 واعتماد مقاربة تشاركیة في العمل علیھا. بدایة الفترة البرلمانیة القادمةفیھا منذ 

 

 التونسیة:وزارة العدل 

اإلرھابیة وغیرھا من التھم الواردة خارج إیقاف إحالة الصحفیین بتھم أمن الدولة والتھم  -

 اطار القانون المنظم لحریة التعبیر والصحافة والنشر

تعزیز قدرات السادة القضاة في مجال حریة التعبیر والنشر وحریة الصحافة من أجل  -

ضمان نجاعة أكبر خاصة في دائرة السادة وكالء الجمھوریة في مجال معالجة قضایا النشر 

 حریة التعبیروقضایا 
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ضمان مبدأ االنتصاف للصحفیین الضحایا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في  -

عبر اجراء تحقیقات محایدة وسریعة وفعالة في قضایا االعتداءات على  /اتحق الصحفیین

في أجال معقولة یجب تحدیدھا بصفة دقیقة ضمن النصوص التشریعیة /ات الصحفیین

 الجاري بھا العمل.

في حالة االختفاء القسري الذي ذھب ضحیتھ كل  الكاملة مزید الدفع في اتجاه كشف الحقیقة-

 من سفیان الشورابي ونذیر القطاري في لیبیا.

 

 النیابة العمومیة: 

 وصحفیات فتح تحقیق عاجل في حمالت السحل اإللكتروني التي یتعرض لھا صحفیون-

 /اتوسائل إعالم ویمكن أن تكون تداعیاتھا خطیرة جدا على حیاة اإلعالمیین /اتومسیرو

العام بمآل عشرات القضایا التي رفعت  الرأيوإعالم  إعالمیة،وسالمتھم وعلى أمن مقار 

 .في الصدد

 

 وزارة الداخلیة:

ات /ات والمصورین/اإلدانة العلنیة لالعتداءات التي یمارسھا أعوانھا في حق الصحفیین  -

 وعدم الدخول في منطق التبریر. الصحفیین/ات

القیام بالتحقیقات الضروریة والتلقائیة في الحاالت التي تورط فیھا أعوانھا في االعتداء  -

وضمان محاسبتھم وكشفھا للرأي العام /ات والمصورین/ات الصحفیین/ات على الصحفیین

 واالنھاء مع االفالت من العقاب  لضمان عدم العود

/ات والمصورین/ات مجھودات خلیة األزمة داخلھا للتدخل لفائدة الصحفیین دعم-

خالل التظاھرات واألحداث ذات الطابع  النقابة وتعزیز التنسیق المیداني مع الصحفیین/ات

 األمني.
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تعزیز قدرات أعوانھا المیدانیین في مجال حریة العمل الصحفي وحریة الصحافة وحدود  -

 یتحول إلى أداة للتضییق على حریة العمل. الحق في األمن حتى ال

تعزیز المنظومة الحمائیة للصحفیین ضحایا العنف والتھدید والتحریض على العنف  -

 والكراھیة لضمان سالمتھم الجسدیة والنفسیة وتوفیر بیئة آمنة لھم.
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 ورقة حول المكاسب الواردة في االتفاقیة اإلطاریة
 للصحفیین التونسیینالمشتركة 

 
األمر  2021دیسمبر  31حسمت الدائرة االستئنافیة بالمحكمة اإلداریة بتونس یوم     

نھائیا بعد تأییدھا لقرار المحكمة اإلداریة االبتدائي القاضي بإلزام الطرف الحكومي بنشر 
تونسیة، نص االتفاقیة اإلطاریة المشتركة للصحفیین كامال بالرائد الرسمي للجمھوریة ال

وبذلك تكون االتفاقیة المذكورة قانونیة وملزمة لألطراف االجتماعیة وتدخل حیز التنفیذ 
 ابتداء من تاریخ نشرھا بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة. 

 

 المكتسبات التي تحققت للصحفیین؟ *ما الذي أتت بھ االتفاقیة وما ھي
 

التونسیین أول اتفاقیة خاصة بالصحفیین  تعتبر االتفاقیة اإلطاریة المشتركة للصحفیین .1
 المحترفین تضبط العالقة الشغلیة بینھم وبین مؤجریھم.

 
تتمیز االتفاقیة المذكورة بانسحاب أحكامھا على جمیع الصحفیین المحترفین العاملین  .2

 بمؤسسات الصحافة المكتوبة والسمعیة والمرئیة وااللكترونیة ووكاالت اإلعالم والنشر.
 

تشمل االتفاقیة كل الصحافیین المحترفین العاملین بمؤسسات القطاع الخاص والعام دون   .3
 تمییز بینھما.

 
 تضمنت االتفاقیة امتیازات ھامة في الجوانب المالیة والترتیبیة واألدبیة:   .4

 
دینار شھریا إضافة إلى  1400في الجانب المالي: ضمان أجر أساسي أدنى ال یقل عن  -

األخرى التي یضبطھا القانون واألنظمة األساسیة واالتفاقیات القطاعیة واتفاقیات المنح 
 ة ومنحة التنقل ومنحة اإلنتاج...المؤسسة كمنحة الصحاف

 
 : لـ ضمانھي  في الجانب الترتیبي واألدبي -

ü  حریة الرأي واحترام أخالقیات المھنة الصحفیة 
ü  عدم التمییز بین الصحفیین 
ü نتماء وممارسة الحق النقابي احترام حریة اال 
ü  حمایة الصحفیین أثناء مباشرتھم لوظائفھم 
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ü  تعویض الصحفي المحترف عند إنھاء عقد العمل من جانب المؤسسة بمنحة قدرھا
 أشھر عن كل سنة عمل فعلي. 3أجرة 

 
ü  تعھد المؤسسات المشغلة بتمكین الصحفیین العاملین لدیھا بتسھیل تكوینھم المھني

یوما في السنة خالصة  12اجل تحسین مھاراتھم لمدة ال تقل عن  ورسكلتھم من
 األجر حسب برنامج سنوي یقع االتفاق علیھ بین إدارة المؤسسة والطرف النقابي.

 
 
ü  حریة الضمیر وھو ما یسمح للصحفیین المحترفین بإنھاء عقد الشغل عند حصول

للغیر أو توقفھا عن تغییر جوھري في الخط التحریري للمؤسسة أو إحالة نشاطھا 
 النشاط.

 
ü  احترام حقوق التألیف: التزام المؤسسة الصحفیة باحترام حقوق التألیف لفائدة

الصحفیین على إنتاجھم الفكري والفني بان یقع نشر أعمالھم بأسمائھموال یمكن 
للمؤسسة بیع أعمالھم أو إحالتھا للغیر دون الحصول على ترخیص مسبق من 

 المعني باألمر. 
 

المحافظة على الحقوق واالمتیازات المكتسبة حیث ال یمكن أن یترتب عن تطبیق أحكام   .5
ھذه االتفاقیة أي مساس بالحقوق واالمتیازات العامة أو الخاصة التي اكتسبھا الصحفیون 

 بمقتضى نصوص قانونیة أو تعاقدیة أخرى.
 

 إلبرام:فتحت االتفاقیة االطاریة المشتركة للصحفیین المحترفین المجال   .6
 

اتفاقیة قطاعیة تشمل كل الصحفیین المحترفین بجمیع المؤسسات الصحفیة سواء في  -
القطاع العام أو الخاص، وقد تم إعداد مشروع ھذه االتفاقیة تضمنت إضافة إلى 

 االمتیازات المنصوص علیھا باالتفاقیة اإلطاریة مكاسب أخرى عدیدة أھمھا: 
 سلم التصنیف المھني  •
 والمنحسلم األجور   •
التدرج والترقیة المھنیة وحمایة الصحفي أثناء قیامھ بوظیفتھ خاصة عند تغطیتھ  •

 األحداث الخطرة (الحروب والكوارث الطبیعیة وغیرھا) 
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اتفاقیات مؤسسة حیث كانت االنطالقة مع مؤسسة "موزاییك أف أم" التي أبرمت  -
اتفاقیة مؤسسة مع أعوانھا حددت فیھا إضافة إلى االمتیازات الواردة بمشروع 
االتفاقیة القطاعیة المنح وقیمتھا المالیة كما نصت على إحداث صندوق اجتماعي 

في مناسبات یضبطھا النظام الداخلي  یتكفل بالتدخالت االجتماعیة لفائدة الصحفیین
 للصندوق المذكور. 
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 أنجز ھذا التقریر:

 عن وحدة رصد االنتھاكات بصلب النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین:

 خولة شبح -

 محمود العروسي -

 مروى الكافي -

 عن المكتب التنفیذي:

 محمد یاسین الجالصي -

 أمیرة محمد -

 :انونیةالمساعدة الق

 االستاذ أیوب الغدامسي -

 االستاذ منذ الشارني -

 رافیك:غال

 سماشاكر بلق

 صور الغالف:

 لسعد بن عاشور

 

 

 

 






