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 تقرٌر حول االنتهاكات الواقعة على اإلعالم التونسً

 3102جوٌلٌة  خالل شهر

 

/مقدمة06  

ٌّة الصحافة خالل شهر ج االنتهاكاتسّجلت وحدة رصد وتوثٌق  ٌّة أعلى عدد من بمركز تونس لحر وٌل

على العاملٌن فً المجال  اعتداء  40أشهر األخٌرة حٌث بلغ  10على اإلعالمٌٌن طٌلة ال االعتداءات

تلفزات) التلفزة  08رجال ٌشتغلون فً  50إمرأة و 14 االنتهاكشخصا.وقد مّس  64اإلعالمً تضّرر منه 

ٌّة، وحنبعل، و ٌّة، والحوار التونسً، ونسمة، والتونس ٌّةالتونس ٌّة، والعرب ( المتوسط، وشبكة تونس اإلخبار

ٌّة، وصوت المناجم، وكاب أف وصبرة أف أم ،إذاعات )كلمة، وإذاعة تاطوٌن 07و ٌّة التونس ، واإلذاعة الوطن

، والصحافة، وضّد السلطة، وأخبار الجمهورٌة، والصباح ،صحف )الشروق 09( و أم، وشمس أف أم

ٌّةوالمصور،  ٌّة، والصحوة، والتونس ٌّة )الحصري 06( و  والحٌاة اللندن ، ، وإسطرالب تً فً مواقع إلٌكترون

 االنتهاك (. كما مسّ عٌن)  ومجلة وحٌدة(  ، والمدناناجر، والصباح نٌوز، وموقع جرٌدة الصرٌحأفرٌكا م

إثنٌن ٌنمستقلّ  ٌنصحافٌّ   

 

  اإلعتداء حسب الجنس

 14نساء  50رجال 
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إعتداء حاالت  05 وحاالت منع من العمل، 10إعتداء جسدي، وحالة  12 وقد عرف هذا الشهر حصول 

إحتجاز أمنً،وحالة محاكمة، وحالة تهدٌد باللجوء إلى  ةمضاٌقات، وتهدٌدٌن إثنٌن بالقتل، وحال 05لفظً، و

ٌّة، وحالة قرصنة.   القضاء، وحالة حجب، وحالة محو لمادة صحف

 

 

 09، وٌتلوهم أنصار الحكومة بحاالت إعتداء  18ون قائمة المعتدٌن على اإلعالمٌٌن بوقد تصّدر األمنٌّ 

حاالت. 06حاالت وأنصار المعارضة ب  

 اإلعتداء حسب نوع الوسٌلة اإلعالمٌة

 8تلفزات 

 6اذاعات 

 9صحف 

 مواقع الكترونٌة

 1مجالت 

 2مستقلٌن 

 انواع اإلنتهاكات

 12إعتداء جسدي 

 10منع من العمل 

 5إعتداء لفظً 

 5مضاٌقات 

 2تهدٌد بالقتل 

 1إحتجاز أمنً 

 1محاكمة 

 1حجب 

 محو مادة صحفٌة

 1قرصنة 

 1آخر 
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        ،مدٌنةحاالت لكل  04حالة تتلوها قفصة والقٌروان ب 24بالعاصمة تونس ب وقد تركزت اإلعتداءات

، وحالة واحدة فً كل من تاطوٌن وجندوبة و سٌدي بوزٌد مدٌنةو الكاف  والمنستٌر بحالتٌن إثنٌن لكل 

 والحمامات.

 

ٌوما األولى من  24عرفت الوقد الحظنا تفاوتا الفتا فً توزٌع هذه اإلعتداءات على مدار أٌام األسبوع فلئن 

 04إعتداء أي بمعدل أكثر من  25أٌام األخٌرة من الشهر عرفت  06إعتداء فإّن ال 15شهر جوٌلٌة حصول 

أشهر األخٌرة وتزامن مع حادثة إغتٌال الشهٌد  10إعتداءات فً الٌوم وهو رقم غٌر مسبوق فً ال

.اإلبراهمً  

 أهم األطراف المعتدٌة

 18األمنٌون  

 9أنصار الحكومة 

 6انصار المعارضة 

  اإلعتداءات حسب الجهات

 24تونس الكبرى 

 4القٌروان 

 4قفصة 

 2الكاف 

 2المنستٌر 

 1تاطوٌن 

 1جندوبة 

 1سٌدي بوزٌد 

 1الحمامات 
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اهمً عدم إستعداد قوات األمن للتعامل مع التغطٌات اإلعالمٌة وقد كشفت األٌام التً أعقبت إستشهاد اإلبر

ٌّة على إثر حدوث تجاوزات فً حّق  ٌّة رغم التوصٌات التً وصلت وزارة الداخل للتظاهرات الشعب

ٌّة على إثر إغتٌال شكري بلعٌد ّمما ٌثٌر مخاوف من صدور تعلٌمات  اإلعالمٌٌن أثناء فك تحركات جماهٌر

ٌٌن.علٌا بقمع اإلعالم  

قصور حكومً وحزبً فً التعاطً مع اإلعالم كقطاع ٌسهر على تغطٌة  نكما كشفت األحداث نفسها ع

األحداث دون أن ٌكون طرفا فٌها، وقد طالت إعتداءات كثٌرة عددا كبٌرا من اإلعالمٌٌن لمجّرد قرب الخّط 

 التحرٌري لمؤسساتهم من أحزاب التروٌكا أو المعارضة.

ن بالتلفزٌون العمومً عن التصرٌح بإعتداءات طالتهم من قبل والشهر إمتناع إعالمٌوقد الحظنا فً هذا 

ٌّة،  أطراف قرٌبة من الحكومة مّما من شأنه أن ٌؤثر على طبٌعة تغطٌاتهم المستقبلٌة لعدد من األحداث السٌاس

ٌّة.كما ٌدعو النقابات الموجودة بالمؤسسة إلى تحمل مسؤولٌات أكبر فً التوعٌة بهذه القض  

وقد عدنا خالل شهر جوٌلٌة إلى التهدٌدات بقتل اإلعالمٌٌن والتً طالت هذه المرة كّل من جمال العرفاوي 

من جرٌدة "ضّد السلطة" ّمما ٌطرح مّرة أخرى حدود  من جرٌدة "الصحافة" وفوزي العربً السنوسً

ٌّة لهذه الظاهرة المستحدثة خاّصة وأّن هناك إح تماالت كثٌرة إلستهدافات مماثلة على إستعدادات وزارة الداخل

 خلفٌة اإلستقطاب السٌاسً الحاد الذي أعقب إغتٌال اإلبراهمً.

 

 

/اإلنتهاكات36  

 

*13/13/3102 6  

6على البوعزٌزي والثابتً اعتداء  

وئام والٌومٌة منى البوعزٌزي والصحفٌة بموقع "أفرٌكان ماناجر"  "الشروق"تعرضت الصحفٌة بجرٌدة 

اعتداء لفظً من قبل أعوان امن بالزي النظامً أمام مقر شركة "نكست" لتوظٌف األموال بساحة  الثابتً الى

 .الجمهورٌة )الباساج( بالعاصمة

مقر الشركة للقٌام بواجبهما المهنً قام عنصرٌن  إلىولما كانت الزمٌلتٌن البوعزٌزي والثابتً بصدد الدخول 

  .صحفٌتٌن أنهمالزمٌلتٌن بما ٌثبت من األمن بمنعهما من الدخول رغم استظهار ا

سٌل من  إلىباإلضافة  "عالم العار وعمالءإ"ا ووجها لهما تهم من قبٌل مهرسلتهعونً األمن   تعمدوقد 

"لن تدخال إال  حّتى أّن أحد العونٌن صرخ فً وجهٌهما الشتم على مرأى ومسمع من الناس المتجمعٌن هناك

  ."نفسهعلى جثتً ولو جئتم بوزٌر الداخلٌة 

ا محاولٌن االعتداء علٌهما وتم دفعهما بقوة قبل أن مصراخ الشرطٌٌن فً تجمع المواطنٌن حولهوقد تسّبب 

 .ٌتدخل احد الموجودٌن وحال بٌنهما وبٌن المعتدٌن
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6العرفاويجمال فً تهدٌد بالقتل للصحا  

ٌّة المملوكة للدولة   جمال العرفاوي تلقى الصحفً تهدٌدا بالقتل و ذلك على العامل بجرٌدة "الصحافة" الٌوم

ٌّة مؤّكدا أن  األمر مختلف ى تهدٌدات ه تلقّ نّ أد كّ أصفحته الخاصة بالفاٌسبوك . هذا و مماثلة سابقا لم ٌولٌها أهم

 حٌث هدده الباعث فً سالمة اطفاله و عائلته .هذه المرة 

ٌُرجع العرفاوي   "،الصحافة"جرٌدة على صفحات  الماضً فرٌلأفً شهر  هنشركان  مقال إلى التهدٌد هذا و

منذ ذلك ُموّضحا أّنه التونسً سلٌم الرٌاحً .  األعمالو لرجل  أمرٌكٌةو ٌتعلق بمتابعة القضاء اللٌبً لشركة 

 . له ولعائلته عدة رسائل تهدٌد وشتم ىالوقت تلق

لموضوع نفسه على صفحته الخاّصة على الفاٌسبوك فً األٌام القلٌلة وكان العرفاوي قد أعاد إثارة طرح ا

 القادمة.

السٌد و تعتذر منه و تجري حوارا معه لقد صبرنا كثٌرا و  إلىتذهب  أنٌجب  وقد جاء فً رسالة التهدٌد"

 اآلن".حان وقت التنفٌذ 

 

 

*00/13/31026 

 

ٌّة ضّد إذاعة تاطوٌن6 -  - تهدٌد برفع قض

ٌّة السٌد ثامر  ٌّة المسؤول القانونً إلذاعة تاطوٌن العموم ٌّة لألنشطة البترول أشعر محامً الشركة التونس

الزغالمً أّن الشركة كلفته بمتابعة اإلذاعة لما إعتبرته "إتهامات باطلة فً تناول إذاعة تاطوٌن لموضوع 

 غاز الجنوب من خالل برامجها".

ٌّة  وكانت نفس الشركة قد تمتعت أكثر من مّرة بالرد على ما جاء فً بعض برامج اإلذاعة المذكورة حول قض

 غاز الجنوب.

 -إعتداء فضٌع على رفٌق العٌادي6

تعرض مراسل جرٌدة "الصباح" الٌومٌة الموضوعة تحت التصرف القضائً و إذاعة "جوهرة أف أم" 

الخاّصة فً والٌة جندوبة رفٌق العٌادي الى االعتداء بالعنف الشدٌد من قبل عونً أمن فً شارع 9 أفرٌل 

فً جندوبة.فلّما كان بصدد تأدٌة واجبه المهنً و تصوٌر سٌارة شرطة النجدة بالمنطقة بعد تعرضها الى 

حادث مرور منعه أحد أعوان األمن من التصوٌر و حاول إفتكاك آلة تصوٌره قبل أن ٌعتدي علٌه لفظٌا ثم 

جسدٌا على مستوى الوجه حٌث أصاب فّكه وعٌنٌه. و لم ٌنته االمر عند هذا الحد فقد تدخل عون أمن آخر 

ٌّة. وقد تسبّ ب  وضرب العٌادي على مستوى جنبه األٌسر كما سّبه وعائلته وشمل الشتم كّل العائلة اإلعالم

االعتداء فً إصابات بلٌغة للمتضرر استوجبت راحة طبٌة لمدة 12 ٌوما و قد تقدم الصحفً بشكاٌة لدى 

 وكٌل الجمهورٌة بالوالٌة.

 - انطالق محاكمة صباح الشابً وحافظ الغرٌبً من الموقع اإللكترونً "الصباح نٌوز"6
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ٌّة بالمحكمة اإلبتدائٌة بتونس  وقفت الصحفٌة بموقع "الصباح نٌوز" صباح الشابً أمام إحدى الدوائر الجناح

على أساس تهمة الشتم وفق الفصلٌن 50 و 57 من المرسوم 115 على إثر شكاٌة  من جملة من المحامٌن 

 على خلفٌة مقال لها صدر ٌوم 2013/06/08 .

  وقد طالت التهمة رئٌس تحرٌر الموقع حافظ الغرٌبً بوصفه المسؤول القانونً للصباح نٌوز.

 

*03/13/3102 6 

 تهدٌد بقتل الصحافً فوزي العربً السنوسً -

أصبح الصحافً فوزي العربً السنوسً الذي ٌعمل فً جرٌدة "ضّد السلطّة" المستقلة التً ٌدٌرها توفٌق بن 

ٌّة.  برٌك نادر الخروج من بٌته بعد توفّر عّدة عناصر تجعله فً دائرة التصفٌة الجسد

إلى إعتداء جسدي خطٌر فً شهر جوان الماضً بات ٌتعّرض إلى تهدٌدات عبر الهاتف كما أعلمه فباإلضافة 

 .بعض تجار منطقة الكرم التً ٌسكنها أن عناصر من روابط حماٌة الثورة قد أهدرت دمه

 قرصنة موقع جرٌدة "الصرٌح"6 -

قبل مجموعة قراصنة تطلق على قرصنة الموقع اإللكترونً لجرٌدة "الصرٌح" الٌومٌة الخاّصة من تّمت 

نفسها إسم "فالقة ". وقد سٌطرت هذه المجموعة على موقع الصرٌح ووضعت على صفحة البداٌة صور 

 .للصفحة األولى من عددٌن مختلفٌن ٌمجد فً إحداها الرئٌس المخلوع بن علً

ٌه "إستهداف إعالم العار و اعتبر عدد من المالحظٌن أن ما أتته مجموعة "فالقة" ٌأتً فً إطار ما تطلق عل

 ." التجمعً

 

*02/13/31026 

ٌّة"اإلعتداء على مراسل قناة   بتونس6 "العرب

فً شارع الحبٌب بورقٌبة  "العربٌة"على مراسل قناة  باالعتداء "حركة النهضةحزب "قام عدد من أنصار 

أنصار الحزب بلقاسم القروي بصدد تغطٌة المظاهرة التً نظمها "العربٌة "بالعاصمة. و كان مراسل قناة 

شارع المن التصوٌر و دفعوه دفعا للخروج من عدد منهم ومنعوه الشرعٌة فً مصر عندما تهجم علٌه لنصرة 

التضلٌل  مارست"" صهٌونٌة " و معتبرٌن القناة التً ٌعمل معها أٌن تقام التظاهرة و قاموا بسبه و شتمه 

ٌّة". اإلعالمً  على حساب قضاٌا الشعوب العرب

 

*01/13/31026 

 على طاقم تلفزي بساحة الحكومة بالقصبة6 االعتداء
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ٌّة" الخاّصة  األمنقام عدد من أعوان  ٌوم باالعتداء بالعنف على الفرٌق الصحفً لقناة "شبكة تونس اإلخبار

"إعتصام الصمود" الذي ٌنفذه عدد من أثناء تغطٌته لعملٌة فك المتكوم من حاتم كرٌسعان وهشام قمارة 

ٌّون قد وضع. والمساجٌن السٌاسٌٌن السابقٌن فً ساحة الحكومة بالقصبة        أٌدٌهم على فتحة الكامٌرا  أمن

قام أحدهم بضرب المصور على ساقه كما  ،من المكان همن التصوٌر و حاولوا إبعاد الطاقم الصحفً و منعوا

 .حتى ٌعٌق حركته

 

*03/13/02316 

 6حجب مقال لشكري الباصومً

أّكد الّصحافً فً جرٌدة "الّشروق" الٌومٌة الخاصة شكري الباصومً أن إدارة الجرٌدة قامت بصنصرة مقال 

  .الماضً جوٌلٌة16له كان من المفترض أن ٌتم نشره فً عدد ٌوم 

محمد علً النهدي وراء إٌقاف وصّرح الباصومً أّنه أرسل للجرٌدة مقاال بعنوان " حدث فً سبٌطلة : بذاءة 

ٌّة سبٌطلة من والٌة القصرٌن، لكّنه  عرض الزمقري " ٌوضح فٌه مالبسات قطع عرض مسرحً بمعتمد

وقال " أّن بعض األشخاص  فوجئ بحجبه دون تقدٌم تبرٌر أو مالحظات نقدٌة مثلما تستوجبه أعراف المهنة.

ٌّرو ا علٌه آخر ٌعكس رواٌة مختلفة تماما عّما حصل ال من المسؤولٌن على التحرٌر لم ٌعجبهم المقال وخ

 تخلو من توجٌه".

 

*31/13/3102 6 

 إهانة عدد من الصحافٌٌن فً مهرجان قرطاج6

جرٌدة  من لٌد أحمد الفرشٌشًو و،" جرٌدة "أخبار الجمهورٌة منسناء الماجري تعّرض الصحافٌون 

ٌّةمنوداد محمد ، و""المصور حسام بن ،  و"موقع "الحصري مننهى بلعٌد ، و" "اإلذاعة الوطنٌة التونس

إلى العنف اللفظً و اإلهانة من قبل  جرٌدة "الحٌاة" اللندنٌة منمهدي الجالصً و ، "مجلة "عٌنمن ٌحمد 

ة مع الفنان الشاب خالد إثر انتهاء عرضه ٌّ  . أحد التقنٌٌن فً مهرجان قرطاج الدولً أثناء ندوة صحف

هطول األمطار على المسرح إلى االحتماء بكوالٌس المكان فً انتظار الندوة ولقد اضطّر اإلعالمٌون إثر 

 . الصحفٌة غٌر أّن احد التقنٌٌن تهجم علٌهم و طلب منهم المغادرة

 

*30/13/3102 6 

 إعتداء على طاقم للحوار التونس6ً

بمنطقة باب بحر طاقم لقناة "الحوار التونسً" الجمعٌاتٌة إلى االعتداء من قبل أعوان لألمن  تعّرض

بوخذرة حّجً رفقة زمٌلٌه حسام بوحلً وسامً بجاوي بصدد تصوٌر الصحافً  كان.فلّما بالعاصمة
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رٌبورتاج تلفزي فً منطقة باب بحر تقدم نحوهم عونا أمن و منعوهم من التصوٌر طالبٌن منهم االستظهار 

 . ٌستعٌدوها إال بعد ساعةبترخٌص لذلك و قاما بافتكاك بطاقتهم المهنٌة و حجزها و لم 

 

*33/13/3102 6 

 6فً قفصةالهادي الرداوي ومحمد لسود الشرطة تعتدي على 

أثناء قامت عناصر من قوات األمن باالعتداء على مراسل "رادٌو كلمة " الخاّص بقفصة الهادي الرداوي 

الحاضرٌن قٌل انه تفوه بكالم لّما حاول تصوٌر عملٌة اعتقال احد المتفّرجٌن  إحدى حفالت المهرجان الصٌفً

 توجه الٌه احد العناصر األمنٌة ودفعه بقوة وشتمه وطلب منه عدم التصوٌر. ، فقدبذيء

ٌّون آخرون افتكاك آلة التصوٌر من الرداوي لكنه رفض ذلك وتمسك بحقه فً العمل بكل  وقد حاول أمن

 حرٌة.

 

ٌّون بأبشع العبارات وقد طال اإلعتداء أٌضا مصور قناة "شبكة تونس اإلخبارٌّ  ة"محمد لسود حٌث نعته أمن

 حٌن حاول تصوٌر واقعة التعّرض لزمٌله الرداوي.

 

*32/13/3102 6 

 تضٌٌقات على طاقم لرادٌو صوت المناجم6 -

تعرض الصحافٌٌن فً اذاعة "صوت المناجم" الجمعٌاتٌة هدى الجوٌنً و وائل خلٌلً إلى المضاٌقة فً 

  مقر والٌة قفصة. العمل من قبل عون أمن فً

عندما كانت صحبة زمٌلها بصدد تغطٌة إضراب جوع و إعتصام سواق سٌارات  أنّهاوأكدت الجوٌنً 

التاكسً فً مقر الوالٌة حاول أحد أعوان األمن منعهما من التصوٌر بداعً عدم امتالكهما لترخٌص من قبل 

 الوالً.

و أضافت أّن الوالً نفسه تراجع عن التصرٌح لهما بعد أن عرف أنهما ال ٌقومان بالتغطٌة لالذاعة الجهوٌة 

 بقفصة. 

 مضاٌقة الرداوي و كسٌرة بمهرجان قفصة الدول6ً -

عمدت قوات األمن التً أّمنت حفل الفنان رضا الطلٌانً بمسرح البرج بقفصة إلى إجبار الصحفً ب"رادٌو 

ومروان كسٌرة مراسل رادٌو "كاب أف أم" الجهوي الخاّص على عدم الدخول  ،الخاّص الهادي رداويكلمة" 

 من الباب الذي ُخّصص لدخول اإلعالمٌٌن منذ انطالق المهرجان بالرغم من استظهارهما بما ٌثبت هوٌتهما.

 

*31/13/3102 6 

 هرسلة من رئٌس الحكومة المؤقت لصحافً بالحوار التونس6ً -
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تعرض الصحفً بقناة "الحوار التونسً" الجمعٌاتٌة بوخضرة حجً للهرسلة من قبل رئٌس الحكومة المؤقتة 

علً لعرٌض أثناء الندوة الصحفٌة التً نظمت بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة على إثر اغتٌال الزعٌم السٌاسً 

 . محمد اإلبراهمً

سؤاال على رئٌس الحكومة ٌتعلّق بالدعوات للعصٌان المدنً غٌر أّن الوزٌر وقبل أن  ألقىقد بوخضرة كان و 

 ."ٌجٌبه خاطبه قائال: " قناتكم تحرض وتدعو للعنف وسنتخذ إجراءات ضد قناة الحوار

 

ٌّة6 اعتداء -  على مصّور لقناة التونس

نف المادي و اللفظً من قبل قوات االعتداء بالع إلىتعرض مصور قناة "التونسٌة" الخاصة ٌاسٌن الخرٌجً 

بشارع الحبٌب بورقٌبة. وقد أكد عدد من الصحافٌٌن على إغتٌال اإلبراهمً األمن اثناء تغطٌته االحتجاجات 

 .بما ٌثبة هوٌته الصحفٌة استظهارهتصوٌره رغم  آلةأنه تعرض للضرب و افتكاك 

 لطاقم أسطرالب تً فً 6 استهداف -

 تعرض فرٌق من تلفزٌون " اسطرالب تً فً" الذي ٌبّث على الواب والمتكون من الصحفً عصام العونً 

و الصحفٌة اٌمان غزٌل و المصور أحمد الصٌد الى اإلستهداف من قبل قوات األمن أثاء تغطٌته لالحتجاجات 

        شارع الحبٌب بورقٌبة حاصرتهم عمدا فً زاوٌة بحٌث قام أمنٌون بالشعبٌة فً شارع الحبٌب بورقٌبة 

ٌّة مّما  أنهممجموعة من قنابل مسٌلة للدموع فً اتجاههم بالرغم من  بإطالق واو قام ٌرتدون صدرٌات صحف

 .تسّبب لهم فً صعوبات فً التنفّس وصلت حّد فقدان الوعً

 للصحافً حافظ السواري6 استهداف -

بالعنف الشدٌد من قبل أعوان  االعتداء إلىتعّرض الصحفً بجرٌدة "الصحوة" األسبوعٌة حافظ السواري 

فً شارع الحبٌب بورقٌبة بالعاصمة .  ًاإلبراهٌمتغطٌته لالحتجاجات الشعبٌة المنددة باغتٌال  أثناءاألمن 

      ب لً فً أوجاع مختلفة " لقد قاموا بضربً بشدة فً عدة أماكن من جسمً مما تسبّ  السواري وقال

و أقوم بعملً و افتّكوا آلة تصوٌري و لم  اصحفٌ كونًً أخبرتهم بنغم من أنّ ي أرضا بالرّ و قاموا بجرّ 

أستعدها حّتى اآلن". و أّكد السواري أّنه تّم اقتٌاده إلى مركز الشرطة بشارع ابن خلدون و من ثمة 

حدود الساعة الخامسة صباحا من الٌوم الموالً و اتهامه بالتجمهر  إلىتم التحقٌق معه  أٌن"بوشوشة" 

 .غٌر المرخص فٌه

 إصابة مراسلٌن صحفٌٌن بالكاف6 -

أصٌب باسم السندي مراسل قناة "حنبعل" الخاصة بالكاف إصابة مباشرة بعبوة مسٌلة للدموع على 

ا أصٌب زمٌله المصورعلً مالك . كمأثناء تفرٌق مظاهرة محتجة على إغتٌال اإلبراهمً مستوى الوجه

  .مقر الوالٌة أثناء تفرٌق التحّرك أمامبكسر فً ساقه اثر سقوطه جراء التدافع الشدٌد 

 منع للعمل لطاقم من قناة شبكة تونس اإلخبارٌة6 -

ًّ لقناةتعرض  و المتكون من الصحفٌة شدى حاج مبارك و المصور  شبكة تونس اإلخبارٌة  فرٌق صحف

 . ًاإلبراهٌمالمنع من العمل و الطرد من لتجمع أقٌم أمام دار الشهٌد محمد  إلىرمضان السلٌمً 

 على رشٌد العٌادي بجندوبة6 االعتداء -
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بجندوبة رشٌد العٌادي الى االعتداء أثناء تغطٌته لمسٌرة نظمها  شبكة تونس اإلخبارٌةتعّرض مراسل قناة  

 .علٌه أحد األشخاص قارورة ماء فً محاولة لمنعه من التصوٌر ألقىإتحاد الشغل حٌث 

 على العقونً ومحمد لسود6  االعتداء -

أحمد العقونً  شبكة تونس اإلخبارٌةقام عدد من المحتجٌن باالعتداء اللفظً والجسدي على مراسل قناة  

أثناء  والمصور محمد لسود و قاموا بافتكاك آلة تصوٌرهما قبل أن ٌستعٌداها بتدخل بعض المتظاهرٌن

 مظاهرات محتجة على إغتٌال اإلبراهمً بسٌدي بوزٌد.

 التعرض لصحافٌٌن من "المتوسط" و "الزٌتونة" بالمنستٌر6 -

إلى االعتداء بالعنف اللفظً و الضرب أثناء تغطٌته الصحراوي تعّرض مراس قناة "المتوسط" الخاصة أحمد 

للمظاهرة التً تم على إثرها اقتحام مقر والٌة المنستٌر حٌث قامت مجموعة من المتظاهرٌن الغاضبٌن 

بضربه و منعه من التصوٌر كما قامت بسبه و شتمه ناعتة القناة التً ٌعمل لها ب"الموالٌة للحكومة و الخادمة 

ٌّة ص  . "رفةألجندا حزب

و كان قد تعرض فً نفس المظاهرة مراسل قناة "الزٌتونة" الخاصة مصعب العٌاري الى االعتداء بالعنف من 

قبل بعض أنصار المعارضة الذٌن كانوا رافضٌن لوجوده لتغطٌة مسٌرة أنصار الشرعٌة، وقال " لقد قاموا 

ًّ بالضرب و الشتم و السب بأقذع الن   ." عوتبقذفً بالحجارة و اعتدوا عل

 

*32/13/3102 6 

 أمنً على طاقم لقناة حنبعل بالكاف6 اعتداء -

رفقة المصور الخاص بالقناة  االعتداءإلى  مراسل قناة "حنبعل" الخاصة بالكاف السنديباسم تعرض 

تغطٌة  أثناء افتكاك آلة التصوٌر الخاصة بهما بعد سّبهما وشتمهما األمنأنٌس قدٌش حٌث حاول أعوان 

 . منّددة باغتٌال اإلبراهمً مظاهرة

 إعتداء على طاقم لقناة شبكة تونس اإلخبارٌة بساحة محمد علً بالعاصمة6 -

تعرض الفرٌق الصحفً لقناة "شبكة تونس اإلخبارٌة " الخاصة المتكون من الصحفً حاتم الدغباري  

المظاهرات المطالبة بإسقاط والمصور زٌاد عبور الى التهّجم بالسّب والشتم من قبل بعض المحتجٌن فً 

النظام على خلفٌة إغتٌال اإلبراهمً فً ساحة محمد علً بالعاصمة مما إضطّرهما الى التوّقف عن 

 . التصوٌر و مغادرة المكان

 إعتداء على مصور صحفً بشارع حبٌب بورقٌبة بالعاصمة6 -

الواب عبد هللا شامخ الى تعرض الصحفً المصور الخاص بقناة "اسطرالب تً فً" التً تبّث على 

االعتداء بالعنف اللفظً و المادي و محاولة افتكاك معدات عمله من قبل "ملتحٌن "مناصرٌن للحكومة بعد 

 .اإلبراهمً اغتٌالعلى خلفٌة  احتجاجاتأثناء تغطٌة  فً شارع الحبٌب بورقٌبة
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  إعتداء على طاقم لقناة الحوار التونسً بقفصة6 -

          بوالٌة قفصة والمتكون من الصحفٌة سمٌرة سوري  ال"حوار التونسً" لقناةتعرض فرٌق صحفً  

    و المصور عمر الكٌالنً إلى االعتداء بالعنف من قبل عون أمن برتبة مالزم قام بسّبها وشتمها وضربها 

 . باغتٌال اإلبراهمً و منعها من تصوٌر حادثة وفاة أحد المتظاهرٌن أمام مقر الوالٌة فً االحتجاجات المنّددة

وقد إستّغل نفس العون إصابة المصور الكٌالنً بعبوة مسٌلة للدموع على مستوى الرأس وشعوره باإلختناق 

 .لٌضربه وٌحاول إفتكاك آلة تصوٌره

 التعّرض لصحافً بالمجلس الوطنً التأسٌس6ً -

الى اإلعتداء من قبل أعوان أمن  تعّرض الصحافً بقناة "الحوار التونسً" الجمعٌاتٌة عبد الحمٌد العمري

بالمجلس الوطنً التأسٌسً الذٌن قاموا بمحو المادة التً صورها داخل المجلس عند اقتحامه من قبل 

 .على خلفٌة إغتٌال اإلبراهمً المحامٌة لٌلى بن دّبة

ٌّة  ألمٌرة الهوٌمل6ً -  مضاٌقة أمن

ٌّة أثناء تغطٌتها  بقناة "الحوار التونسً" المصورة الصحفٌةتعّرضت  أمٌرة الهوٌملً إلى مضاٌقات أمن

ٌّة إغتٌال اإلبراهمً أٌن وقعت مالصقتها وشتمها وسّبها من  لمواجهات بشارع الحبٌب بورقٌبة على خلف

  .أجل أن تغادر المكان

 

*33/13/3102 6 

 على مراسل صحفً بالقٌروان6 اعتداء -

االعتداء اثناء  إلىتعرض الصحفً خلٌفة القاسمً مراسل جرٌدة "الشروق " الٌومٌة الخاصة فً القٌروان 

للشهٌد محمد البراهمً  أقٌمتقٌامه بعمله من طرف احد المواطنٌن الممتعضٌن من الجنازة الرمزٌة التً 

بمنعه من التصوٌر، و حّتى  "حركة النهضة"حزب أحد األشخاص المحسوبٌن على وقد قام فً الجهة. 

عندما تدخل بعض األمنٌٌن ٌقودهم رئٌس فرقة اإلرشاد بالجهة فإّنهم بدل أن ٌقوموا بمسائلة المعتدي 

 .بوثائقه المهنٌة باالستظهار استفزازيطالبوه بشكل 

 على إعالمٌٌن أمام المجلس الوطنً التأسٌس6ً اعتداء -

من قبل أعوان األمن أثناء تغطٌتهم لالعتصام الذي تنفذه قوى تعّرض عدد من الصحافٌٌن إلى االعتداء  

 .المعارضة أمام المجلس الوطنً التأسٌسً منذ تشٌٌع جنازة اإلبراهمً

     و قد استعملت قوات األمن القنابل المسٌلة للّدموع بكثافة لتفرٌق المعتصمٌن مما تسّبب فً حاالت إغماء 

كانوا بصدد تغطٌة الحدث. و لم تستثن قوات األمن الصحافٌٌن فً و اختناق فً صفوف الصحافٌٌن الذٌن 

 .حسب تأكٌدات عدد كبٌر منهم بالضرب والتعنٌف مداهمتها للمعتصمٌن بل تم استهدافهم
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ٌّة، وقناة "أسطرالب تً فًمن عبد هللا شامخ وأحمد أمٌن بن سعد كل من  االعتداءوقد طال  أٌمن  "اإللكترون

ٌّةالرزقً مراسل جرٌدة  ٌاسٌن الفوغالً وإٌمان بن عبد هللا من قناة "شبكة تونس  ، و"المدن " اإللكترون

ٌّةس ، واالخبارٌة" الخاّصة مالك الٌزٌد وأنٌس بن عبد  ، وعٌدة الطرابلسً من قناة "الحوار التونسً" الجمعٌات

ٌّة"  فؤاد مبارك من ، ومستقلالحافً الص نزار النموشً ، وهللا من قناة "نسمة" الخاصة جرٌدة "التونس

 .الخاّصة

 

 على سعٌدة الطرابلس6ً االعتداء -

تعرضت مراسلة قناة "الحوار برمجته المعارضة أمام المجلس الوطنً التأسٌسً قبل أن ٌبدأ إعتصام  

التونسً" الجمعٌاتٌة سعٌدة الطرابلسً إلى االعتداء من قبل بعض رجال األمن الذٌن سّبوها وضربوها 

 . العمل وأبعدوها عن مكان الحدثومنعوها من 

 

*34/13/3102 6 

 على اإلعالمً أحمد الصحراوي6 االعتداء -

بالعنف اللفظً و المادي من  اعتداءإلى تعرض مراسل قناة "المتوسط" الخاصة بالمنستٌر أحمد الصحراوي 

 . "قبل بعض الشباب الغاضب على الحكومة أثناء تغطٌته لمسٌرة أنصار الشرعٌة أمام مقّر "اذاعة المنستٌر

وأّكد الّصحراوي أّن بعض الشباب تهّجموا علٌه و قاموا بضربه و تعنٌفه و سّبه و شتمه، كما أّن آخرٌن قاموا 

 . و ابتعاده من المنطقةبمالحقته بسٌارة إلى حٌن هروبه 

 مضايقة أمنيّة لمتعاون مع قناة مغربيّة: -

تعرض الصحفً المستقل غسان قاسم لمضاٌقات من قبل أعوان من األمن وذلك لما كان ٌقوم بصدد أعداد 

قترب من سٌارات تابعة إما كان كلّ أّنه " المغربٌة الخاصة. وأكد 1رٌبورتاج مصور لفائدة قناة "مٌدي 

من التصوٌر وسط تهدٌد بافتكاك معدات تصوٌره إن لم ٌمتثل ألوامرهم،  هااألمن ٌمنعه عناصرلقوات 

الزمٌل قد تحصل على إذن مسبق من الناطق الرسمً لوزارة الداخلٌة محمد علً العروي، ٌسمح  أنرغم 

 .بتصوٌر عربات وسٌارات قوات األمن

 

*35/13/3102 6 

 على مراسل إذاعً بباردو6 أمنً اعتداء -

الرحٌل  اعتصامتعّرض علً العبٌدي مراسل إذاعة "كاب أف أم" الجهوي الخاّص إلى الّتعنٌف بساحة 

 ففً حٌن كان األمن ٌقتحم الساحة توّجه أحد األمنٌٌن إلى العبٌدي وطلب منه الكّف عن الّتصوٌر بباردو.

ٌّة.ولقد أخذ األمنً و قتا للتثبت فً البطاقة ثم ودون أّي سبب إنهال على فاستظهر له ببطاقته الصحف
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العبٌدي بالضرب بالمتراك على مستوى الرأس والرقبة والظهر وعندما حاول الهروب وجد نفسه محاطا 

أمنٌٌن آخرٌن أسقطوه أرضا وأشبعوه ضربا وركال وشتما مما تسّبب له فً إصابات فً أنفه وساقه  03ب

 .هالٌمنى وظهره و انتفاخ فً رأس

 على طاقم صحفً من "المتوسط" بباردو6 عتداءا -

تعّرض الفرٌق الصحفً لقناة "المتوسط" الخاصة المتكون من الصحفً عبد السالم فرحات والمصور عماد 

الثامري إلى االعتداء بالعنف اللفظً من قبل أنصار الجبهة الشعبٌة فً ساحة باردو أثناء تغطٌته العتصام 

  " الّرحٌل" حٌث قاموا باستفزازه و سبّ ه و نعت القناة التً ٌعمل لها بأّنها "موالٌة للنهضة".

 - إعتداء على مراسل إذاعً بنابل6

إّتهم منتصر ساسً مراسل اذاعة "شمس أف أم" الخاّصة بنابل عضوا بالمكتب المحلً لحزب حركة النهضة 

بالحمامات باالعتداء علٌه. وقال ساسً: " عند عودتً من صالة التراوٌح تم استدعائً من طرف رئٌس 

المكتب المحلً لحركة النهضة بالحمامات بصفته صدٌقا إال أنه و بعد خروجً من مكتبه اعترضنً الصادق 

الحامً و قام بدفعً و شتمً و نعتنً بأبشع الصفات و ذلك على خلفٌة تصوٌري لمقطع فٌدٌو ظهر على قناة 

ٌّة" ٌظهر فٌه وهو ٌدفع أمواال لسائق حافلة نقلت مواطنٌن للتظاهر فً العاصمة مساندة للحكومة".  "التونس

 - منع من العمل لصحافً برادٌو "صبرة أف أم"6

ٌّة صبرة"أفاد عبد الجلٌل المزوغً، الصحفً باذاعة  المنع من تغطٌة  إلىالخاصة بتعّرضه  أف أم" الجهو

ة  ٌّ ّمما جعله  ًاإلبراهٌم اغتٌالالسٌاسً الحاد إثر  االستقطابعلى خلفٌة  الخطباء األئمةمسٌرة نظمتها جمع

 ٌُغادر مكان الحدث خوفا من حصول ما هو أخطر.

 مضاٌقة طاقم لقناة "حنبعل" بالقٌروان6 -

 اتعّرضهمبعادل النقاطً  مصّورهاالخاصة و "حنبعللقناة "كل من التٌجانً بودٌدح المراسل الصحفً  أفاد

استفزازهم بصوت عال من  إلىالخطباء حٌث عمد  األئمةوالتشوٌش من قبل مشارك فً مسٌرة  المضاٌقة إلى

ة ّمما جعلهما ال ٌتمّكنان  المشاركٌن فً المسٌرة وتحرٌضهم على الصحفٌٌن أنظاراجل لفت  ٌّ من العمل بأرٌح

  .من بعض المشاركٌن الحصول على تصرٌحاتوال ٌحصالن 

*03/30/3300 6 

 للتلفزة الوطنٌة والتحرٌض علٌه6مراسل تعنٌف 

.و قام مراسل التلفزة الوطنٌة التونسٌة بالقٌروان مراد الرمضانً من تغطٌة مسٌرة مناهضة للحكومةمنع تّم 

ولو ال تدّخل بعض معارفه  تظاهرٌنوحاول االعتداء علٌه جسدٌا وحرض علٌه المبسّبه وشتمه حد الشبان أ

 . مٌن حماٌته وزمالئهفً ظّل غٌاب أمنً لتأ األسوألحصل 

وأرجع الرمضانً هذا السلوك إلى حملة تحرٌض على الفاٌسبوك دعت إلى مقاطعته ومنعه من العمل بعد 

التروٌج لخبر كاذب حول تمرٌر التلفزٌون لتقرٌر مصور عن مسٌرة للمعارضة بالقٌروان وقع نسبها ألنصار 

الرمضانً انه أبلغ الجهات األمنٌة بما تعّرض له من عنف وتهدٌد، وأفاد باعتزامه تقدٌم  أّكدو الحكومة.

ٌّة ضّد من ٌقف وراء التحرٌض   علٌه.شكاٌات عدل
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 /الصحافٌون والعدالة26

 

ٌّة فً تتبع اإلعالمٌٌن6  *إخالالت قانون

  قضٌة الصحفٌة صباح الشاب6ً -

شوقً الطبٌب على صفحات الجرٌدة االلكترونٌة  األستاذعلى اثر نقلها تصرٌحا عن العمٌد السابق للمحامٌن 

همونه بعدم الكشف عن قائمة ه على منتقدٌه وعلى من ٌتّ تضمن ردّ  8/60/3602"الصباح نٌوز" بتارٌخ 

ستدعاء الصحفٌة صباح الشابً المحامٌن الذٌن انتفعوا بقضاٌا القطاع العام فً عهد الرئٌس السابق، تم ا

الدائرة الجناحٌة بالمحكمة االبتدائٌة بتونس بتهمة  أمامبوصفها محررة المقال من طرف مجموعة من المحامٌن 

 حافظ الغرٌبً تحرٌر الصحٌفةرئٌس ، كما شمل االستدعاء 000من المرسوم عدد  05و 06الشتم طبق الفصل 

 .068تحت قضٌة عدد  3602/ 00/65 وذلك لجلسة ٌوم األسبقوعمٌد المحامٌن 

ه لم ٌشر إلى ما معناه أن الكالب تنبح احتراما نّ اد من خالله االستاذ الطبٌب نشر توضٌحا أكّ  أنّ والجدٌر بالذكر 

لزمالئه المحامٌن بل فقط اكتفى باإلشارة إلى أن قافلة المحامٌن تسٌر وال تهتم بما من شانه أن ٌلهٌها عن 

كما تمتع احد المحامٌن الشاكٌن بحق الرد والتوضٌح على صفحات نفس الصحٌفة  .مشاغلها الحقٌقٌة

 االلكترونٌة. 

انه " ٌعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة او لفظة احتقار او سب ال  000من المرسوم  05وٌنص الفصل 

سوم ٌعاقب مرتكبه من هذا المر 06تتضمن نسبة شًء معٌن ، واالعتداء بالشتم بالوسائل المبٌنة بالفصل 

بخطٌة من خمسمائة الى الف دٌنار مع االذن بنشر مقتطفات من الحكم الصادر فً القضٌة على عدد الدورٌة 

 المحكوم ضدها الموالً لتارٌخ اعالمها بالحكم".

 هاأنّ مخالفة باعتبار  أيّ الصحفٌة صباح الشابً لم ترتكب  أنوتعتقد وحدة الرصد بمركز تونس لحرٌة الصحافة 

ع عمٌد المحامٌن وكذلك المحامون مقدمو الشكوى بالحق فً التوضٌح نقلت تصرٌحات عن الغٌر، وتمتّ 

الزج بالصحفٌة ومدٌر تحرٌر الجرٌدة فً هذه القضٌة ٌأتً فً  أنّ فً الوقت المناسب، كما تعتقد الوحدة والرد ّ

 نطاق تصفٌة حسابات ضد العمٌد السابق داخل قطاع المحاماة.

 

الصحفً رفٌق العٌادي6قضٌة  -  

بجندوبة رفٌق  لجرٌدة "الصباح" بقلٌل تعرض المراسل الصحفً اإلفطار، وقبل موعد  00/65/3602بتارٌخ 

بمدٌنة جندوبة على مستوى  أمنٌةمن قبل دورٌة  هتصوٌر آلةالعٌادي الى اعتداء لفظً وبدنً ومحاولة افتكاك 

حادث. وحسب الشهادة الطبٌة المحررة  إلىشرطة تعرضت  افرٌل لما كان بصدد التقاط صور لسٌارة 9شارع 

اضرار بدنٌة جسٌمة استوجبت منحه  إلىالصحفً العٌادي تعرض  إنّ من قبل المستشفى الجهوي بجندوبة ، ف

ٌوما. 03راحة طبٌة مدتها   
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بالمحكمة السٌد وكٌل الجمهورٌة  إلىتقدم الصحفً المتضرر شخصٌا بشكاٌة كتابٌة  3602جوٌلٌة  03وبتارٌخ 

السٌد رئٌس منطقة  إلىلشكاٌة اتلك  أحٌلتوتبعا لذلك  9299/  3602االبتدائٌة بجندوبة ضمنت تحت عدد 

 الوطنً بجندوبة " للتحري فً الموضوع والبحث عند االقتضاء ". األمن

صراحة  اإلذنبجندوبة ال تتضمن  األمنمنطقة  إلىبها الشكوى  أحٌلتالصٌغة التً  أنّ وتعتقد وحدة الرصد 

تضمنت طلب التحري فً الموضوع بصفة رئٌسٌة ،  اإلحالةصٌغة إّن بفتح بحث عدلً فً الموضوع ، بل 

فتح بحث ٌأتً فً مرتبة ثانٌة )عند االقتضاء( وٌبقى من مشموالت السلطات التقدٌرٌة لرئٌس منطقة  إنّ و

هذه السلطة هً من  أنّ من عدمها والحال  األبحاثللشرطة العدلٌة سلطة تقدٌرٌة فً فتح   أصبح. وهكذا اآلمن

تصدر تعلٌمات واضحة لجهة الشرطة العدلٌة  أن األخٌرةمشموالت النٌابة العمومٌة ال غٌر، و كان على هذه 

 .صالحا لتقرر ما تراه إلٌهاوإحالة نتائجها  األبحاثلفتح 

 األعوان إلٌهاالتً ٌنتمً  األمنٌة الشكوى للبحث لدى الجهة إحالة أنّ فان وحدة الرصد تعتقد  أخرىومن جهة 

بنفسها نظرا  األبحاثمن نزاهة البحث وحٌادٌته، وكان على النٌابة العمومٌة مباشرة  مرتكبو االعتداء ٌمسّ 

 لحساسٌة الموضوع وخطورته.

تم سماع الشاكً بمنطقة الشرطة بجندوبة وأعلن تمسكه بعرٌضة دعواه وتقدم  3602جوٌلٌة  05وبتارٌخ 

 شهود. بقائمة 

بجندوبة ٌوم  اآلمنصال بالصحفً رفٌق العٌادي هاتفٌا من طرف رئٌس مركز ، فقد تم االتّ  أخرىومن جهة 

جوٌلٌة إلجراء بحث امنً  36ٌوم السبت  اآلمنمركز  إلىوطلب منه الحضور  3602جوٌلٌة  09الجمعة 

وى االعتداء علٌهم وهضم جانبهم الذٌن سبق واشتكى بهم بدع اآلمن أعوانبصفته متهما فً قضٌة رفعها ضده 

 من طرفه. ونظرا لعدم توصله باستدعاء كتابً فقد رفض رفٌق االستجابة الستدعاء غٌر قانونً. 

 

 قضٌة الصحفً عدنان الشواش6ً -

 

بالسجن مدة ثالثة اشهر نافذة ضد  00/65/3602قضت الدائرة الجناحٌة بالمحكمة االبتدائٌة بتونس بجلسة ٌوم 

ٌّة الذٌن اعتدوا بالعنف على الصحفً احد الشبان  أمام 35/60/3602عدنان الشواشً ٌوم  بإذاعة تونس الدول

المعتدي  أوقفتالتأسٌسً بمناسبة عرض مشروع قانون تحصٌن الثورة. وكانت الشرطة  الوطنً مقر المجلس

 .26/60/3602بمدٌنة قابس ٌوم 

ر موجة من االستٌاء والتندٌد عبر عنها العدٌد من نواب وكان االعتداء على الشواشً وافتكاك كامٌراته قد اثا

 المجلس بمن فٌهم رئٌسه. 

هذا الحكم هو خطوة اٌجابٌة فً اتجاه حماٌة الصحافٌٌن من االعتداءات  أنوٌعتقد مركز تونس لحرٌة الصحافة 

 .اإلعالمٌةوٌوجه رسالة صارمة ألعداء الحرٌات 

 

 قضٌة الصحفً محمد بوعود6 -

التونسٌٌن ، قام هذا  اإلعمالٌتعلق بأحد رجال  33/4/3602بتارٌخ  "الصحافة"بجرٌدة صدر على خلفٌة مقال 

 00مام المحكمة االبتدائٌة بتونس على معنى الفصل محمد بوعود أاالخٌر برفع دعوى قضائٌة ضد الصحفً 

المذكورة حضر الصحفً رفقة . وبالجلسة 3602جوٌلٌة  04لٌوم  األولى،وعٌنت جلستها  000من المرسوم 

محامٌه و طلب هذا االخٌر تأجٌل القضٌة لموعد الحق قصد اإلطالع على الملف والترافع. وحسب عرٌضة 

بواسطة عدل منفذ ، فان الشاكً ٌتهم   ئٌس التحرٌر لطفً العربً السنوسًولرالدعوى التً بلغت للصحفً 
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الذي ٌنص انه "ٌعتبر ثلبا كل ادعاء  000من المرسوم  00محرر المقال بثلبه والمس من كرامته طبق الفصل 

او نسبة شًء غٌر صحٌح بصورة علنٌة من شانه ان ٌنال من شرف او اعتبار شخص معٌن بشرط ان ٌترتب 

 ...." عن ذلك ضرر شخصً ومباشر للشخص المستهدف

ٌّة هو أّن صاحب المقال المذكور محور الملف القضائً لٌس  ولّعل ما ٌنسف األسس المادٌة لهذه القض

 .الصحافً محمد بوعود بل زمٌال آخر له أمضى المقال باسمه

هدفه الضغط على  األعمالرفع مثل هذه القضاٌا من طرف بعض رجال  نّ أ ركزٌعتقد الموبمعزل ن الحٌثٌات 

 محاولة ثنٌهم عن القٌام بعملهم فً مجال التقصً عن عالم المال واألعمال. و الصحفٌٌن

ٌّة توصٌات*  6قانون

من طرفهم خالل شهر  أوالقضاٌا التً نشرت  ضد الصحافٌٌن  إلىمركز تونس لحرٌة الصحافة ، وبالنظر  إن

 قدم التوصٌات التالٌة :ٌهّمه أن ،  3602جوٌلٌة 

الكف عن رفع القضاٌا العدلٌة ضد الصحافٌٌن بغرض تصفٌة حسابات مع خصوم سٌاسٌٌن مثلما حصل بالنسبة  -

 للقضٌة التً رفعت ضد الصحفٌة صباح الشابً والتً كان المستهدف الحقٌقً منها  العمٌد السابق للمحامٌن. 

بسبب قٌامهم بواجبهم  األمن نأعواالتوقف عن سٌاسة االعتداء البدنً والمعنوي على الصحفٌٌن من قبل  -

حتى ال ٌتم التعرض   األمنٌةكافة الوحدات  إلىتعمٌم كتابً من وزٌر الداخلٌة  إصدار، وضرورة  اإلعالمً

 مبرر. أيللصحافٌٌن وهم ٌقومون بعملهم تحت 

جدٌة فً تعلٌمات كتابٌة واضحة من قبل النٌابة العمومٌة للشرطة العدلٌة لفتح ابحاث سرٌعة و إعطاءضرورة  -

النٌابة العمومٌة شخصٌا  أعضاءمن طرف عضو من  األبحاثحاالت االعتداءات على الصحفٌٌن، وان تتم هذه 

 كان الطرف المنسوب له ارتكاب االعتداء عون امن وذلك ضمانا لنزاهة البحث وحٌادٌته. إذا

علٌهم بالعنف وخاصة  اعتدت أطرافالتوقف عن تلفٌق التهم للصحفٌٌن كرد فعل على تقدٌمهم شكاوى ضد  -

العنف من قبل عونً امن ثم وجد  إلى، مثلما حصل مع الصحفً رفٌق العٌادي الذي تعرض  األمن أعوانضد 

  .نفسه متهما باالعتداء علٌهما

 األعمالضرورة توفٌر الحماٌة للصحافٌٌن تجاه المالحقات القضائٌة غٌر المبررة التً ٌقوم بها بعض رجال  -

 التً تتناول ما ٌحدث فً مٌدانً المال واألعمال. اإلعالمٌة األصواتفً محاولة منهم إلخماد 

ٌّة كما  على الصحفً عدنان الشواشً ّمما من شأنه  االعتداءٌهّم مركز تونس أن ٌشٌد بالحكم الذي تّم فً قض

ا.أن ٌوّجه رسالة واضحة للجهات التً تعودت التعّدي على اإلعالمٌٌن دون أن ت ٌّ  الحق قضائ

 

 /التوصٌات46

ٌّة الصحافة وبعد تدارسه النتهاكات شهر   ٌدعو :جوٌلٌة إّن مركز تونس لحر

إتمام  انتظارتوفٌر حراسة أمنٌة مستعجلة لكل من جمال العرفاوي وفوزي العربً السنوسً فً إلى  -

 التحقٌقات فً التهدٌدات بالقتل التً تصلهما 

 التً تطال اإلعالمٌٌن االعتداءاتإلى فتح تحقٌقات أمنٌة وقضائٌة مستعجلة فً كّل  -
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ٌّة للمتابعة مإلى غلق الملف القضائً لمحمد بوعود لعد -  توفر حّتى األسس اإلجرائ

ٌّة إلى التنبٌه على أعوانها بعدم التعّرض إلى اإلعالمٌٌن أثناء تغطٌة التحركات الجماهٌرٌة  - وزارة الداخل

 مبرراتمهما كانت ال

 السٌاسً الحالً االستقطابنبٌه على أنصارها بتحٌٌد اإلعالمٌٌن عن أحزاب التروٌكا والمعارضة إلى التّ  -
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