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تقرٌر حول اإلنتهاكات الواقعة على اإلعالم التونسً                                                

 3102دٌسمبر خالل شهر 

 (مقدمة:0

نقطة سوداء فً التعاطً القضائً مع اإلعالمٌٌن التونسٌٌن.فقد حوكم نذٌر  2013دٌسمبر شهر أضاؾ 

شهرا نافذة على  17دٌسمبر الماضً إستعجالٌا وؼٌابٌا ب 17ٌوم  "المساء"عزوز رئٌس تحرٌر صحٌفة 

الذي ٌمنع  115خلفٌة شكاٌتٌن تعلقتا ب"جرائم نشر".وقد عّزز هذا الحكم ظاهرة تجاوز منطوق المرسوم 

، وأعاد النقاش حول تجرٌم المحتوٌات النشرالصحافة والحكم بالحبس فً القضاٌا المتعلقة بالطباعة و

ٌّة على  نااعتقداإلعالمٌة التً  ا وحقوقٌا، مّما من شؤنها أن ٌعطً قرائن إضاف ٌّ أننا حسمنا األمر فٌها قانون

القضاء لتصفٌة الحساب مع اإلعالم التونسً واستهدافه بمعزل عن طبٌعة المحتوٌات  استعمالمواصلة 

 ومدى إنسجامها واحترامها ألخالقٌات المهنة. اإلعالمٌة المذكورة

ٌّة الصحافة خالل سّجلت وحدة رصد وتولقد   23دٌسمبر شهر هذا الوثٌق االنتهاكات بمركز تونس لحر

رجال  26وإمرأة  13شخصا.وقد مّس االنتهاك 39اعتداء على العاملٌن فً المجال اإلعالمً تضّرر منه 

ٌّة،قنوات 06ٌشتؽلون فً   ٌّة، والحوار التونسً، وشبكة تونس اإلخبار حنبعل، و تلفزات) التلفزة التونس

وأوازٌس أؾ أم،  وشمس أؾ أم، وموزاٌٌك أؾ أم، ،قفصة ةإذاع) اتإذاع08( ووالمتوسط، و الزٌتونة

، خر خبرآصحؾ )الصحافة، و 06( و أم أؾ وإكسبرٌس وأوكسٌجٌن أؾ أم، وكاب أؾ أم، وصبرة أؾ أم، 

ٌّة ) 03( و والمؽرب، والمساء، وصوت الشعب والشروق، (  والتونسٌة ع السالمة، ورإٌة،مواقع إلٌكترون

ٌّة ) رادٌو التٌت أؾ أم( (بناء نٌوزأنباء ) لةووكا .صحافٌٌن مستقلٌن 03 . كما مّس االنتهاكو إذاعة إلٌكترون  
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ٌّة، و  04حاالت منع من العمل، و 08 وقد عرؾ هذا الشهر حصول ، حاالت هرسلة 03تتبعات قضائ

..حبسالة حوحالتً صنصرة، وجسدي، وحالتً إٌقاؾ،  اعتداءوحالتً   

 

 

حاالت اعتداء،  05ائمة المعتدٌن على اإلعالمٌٌن بقللمّرة الثانٌة على التوالً ت النٌابة العمومٌة وقد تصّدر

وإدارة  ، إعتداءات لكل منهما 03ب ومواطنون وموظفون عمومٌون ،إعتداءات 04ب ا األمنٌونوٌتلوه
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ٌّة والقضاء الجالس بإعتدائٌن لكل منهما،   ٌّةوأالمإسسات اإلعالم ومسإولٌن  عضاء هٌئات جمعٌات رٌاض

بحالة واحدة لكل منهم. جمعٌاتٌٌن والجٌش و نقابٌون   

 

ٌن ، تبحالتٌن إثنوالقٌروان حاالت ،  03بقفصةحالة تتلوها  14بالعاصمة تونس ب االعتداءاتوقد تركزت 

.وتطاوٌن و القصرٌن و المنستٌر وحالة واحدة فً كل من سٌدي بوزٌد  
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ٌّة،  لتواص دٌسمبر وقد عرؾ شهر أسالٌب الرقابة على المحتوٌات اإلعالمٌة فً أشكالها الفّجة والكالسٌك

ٌّة  من تقدٌم برنامج "الحّق حّق" لمجّرد أنها أرادت كرٌمة الوسالتً حٌث منعت صحافٌة اإلذاعة الوطن

"سوٌعة سبور" على  مناقشة موضوع ٌمّس اإلعالم العمومً، فً حٌن أستبعد هٌثم الراشدي من تقدٌم برنامج

.وتتجاوز هذه الممارسة الصحافٌٌن المذكورٌن إلرسال  ولضؽط قناة حنبعل لمجرد تؤوٌل لجملة تفّوه بها ًّ أمن

رسالة إلى العاملٌن فً المإسستٌن اإلعالمٌتٌن لممارسة الرقابٌة الذاتٌة فً التنشٌط أو فً تحدٌد مواضٌع 

تٌهما.البرامج بما ٌتالءم مع رؼبات إدارتً مإسسا  

تضخما لعدد التتبعات العدلٌة فً حّق إعالمٌٌن أمام باحث البداٌة والتحقٌق والقضاء  كما عرؾ هذا الشهر

ٌّة بإبعاد العدالة على مناقشة المحتوٌات العدلٌة وحصرها فً  الجالس بما ال ٌتالئم مع المطالبات المحلٌة والدول

 حّق الرد والنقاش فً الفضاء العام.

ٌّة هذا الشهر بقرار اإلخضاع للترخٌص فً وقد فاجؤتنا  التصوٌر والتسجٌل والقٌام وزارة الشإون الدٌن

فً تحّد جدٌد لممارسة ات الدٌنٌة ونقل وبث الخط الجمعٌة اءبالتحقٌقات والروبرتاجات الصحفٌة داخل الفض

ٌّة، وتجذٌفا ضّد مكاسب الثورة ال ٌّة وفق ما تحددها القوانٌن التونس ٌّة.المهنة الصحف تونس  

 (اإلنتهاكات:3

 13  3102دٌسمبر : 

 : "حنبعل"صنصرة فً قناة  -

تّم استبعاد الصحفً بقناة "حنبعل" الخاّصة هٌثم الراشدي من تقدٌم برنامج "سوٌعة سبور" اثر تعلٌقه على 

النسائٌة حادثة وفاة العبة قوافل قفصة وحٌدة عبد السالم خالل مقابلة افتتاح الجولة األولى لكرة القدم 

حٌث أكد أن ؼٌاب الحماٌة المدنٌة هو العامل األساسً لوفاة الالعبة وأنه لو .2013نوفمبر  26اإلثنٌن 

 ."كنا زمن بن علً لما كان هكذا الوضع و لتمت محاسبة المسإولٌن عنه

 27الثالثاء وكان مجموعة من القٌادات األمنٌة بوزارة الداخلٌة قد طالبت خالل برنامج بـ"المكشوؾ" 

 نوفمبر الصحفً باإلعتذار وأمام عدم تقدٌمه لإلعتذار تّم استبعاده من تقدٌم الحّصة.

 :اٌقاف مصورٌن صحفٌٌن بالشعانبً -

تّم إٌقاؾ المصورٌن الصحفٌٌن آزر منصري وربٌع ؼرسلً بمنطقة الشعانبً من والٌة القصرٌن للتحقٌق 

دون ترخٌص من قبل مجموعة من الشرطة العسكرٌة معهما حول التصوٌر داخل منطقة عسكرٌة مؽلقة 

مدعومة بفرقة مقاومة اإلرهاب وذلك خالل تصوٌرهم النفجار لؽم بالمنطقة. وتم اصطحاب الصحفٌٌن إلى 

ساعات ثم إخالء سبٌلهما.وتم فسخ كل الماّدة المصّورة فٌما أخذت  5منطقة األمن بالقصرٌن واالحتفاظ بهما لـ



 

Centre de Tunis pour la liberté de la  presse 
Adresse : 04 rue de Mexique 1002 Belvédère Tunis 

N° de  tél : +216 71288655            Fax: +216 71288655               site : www.ctlj.orgmailto:info@ctlj.org 

 .قوات األمن نسخة منها

وقد أمضى المصورٌن تعهدا بعدم التصوٌر بالمناطق العسكرٌة المؽلقة مجددا بعد أّن تّم فتح محضر فً 

 الؽرض.

 :  3102دٌسمبر  10*

 :من العمل "المتوسطقناة "منع  -

قام األمٌن العام المساعد لإلتحاد العام التونسً للشؽل بو علً المباركً بهرسلة طاقم قناة "المتوسط" الخاّصة 

وطرده من أمام قبر الزعٌم الراحل فرحات حشاد خالل تؽطٌته لفعالٌات ذكرى وفاته. وطالب القٌادي بإتحاد 

 الشؽل فرٌق عمل القناة المتكون من الصحفً محمد األطرش والمصور كرٌم الخٌاري بمؽادرة المكان.

 التحقٌق مع ٌاسٌن النابلً:  -

استمع قاضً التحقٌق بالمحكمة االبتدائٌة بتونس إلى الصحفً بجرٌدة "صوت الشعب" الحزبٌة ٌاسٌن النابلً 

حول "شبهات فساد فً استثمار أراض  2012نوفمبر  15بتهمة "الثلب" على خلفٌة مقال نشره بالجرٌدة فً 

ٌّة". وقد تم استدعاء النابلً مجددا فً القضٌة اثر  بعد أن ة إلحدى الشركات الفالحٌة مدٌرة عامشكوى دول

وقد قرر قاضً  .لبطالن إجراءات التعهد 2012بعدم سماع الدعوى فً دٌسمبر سبق الحكم فً نفس القضٌة 

  .2014جانفً  8تؤجٌل القضٌة إلى  2013دٌسمبر  4التحقٌق فً 

 :  3102دٌسمبر  10*

 :منع من العمل فً قصر هالل -

المنستٌر بمنع فرٌق التصوٌر الخاص بموقع "عسالمة" الخاّص من تصوٌر قام معتمد قصر هالل من والٌة 

فٌدٌو ٌواكب االجتماع الثانً لألحزاب ومنظمات المجتمع المدنً بالمنطقة لحل إشكالٌة تعٌٌن النٌابة 

 الخصوصٌة.

االجتماع وٌؤتً منع معتمد قصر هالل الفرٌق من تصوٌر فٌدٌو حول االجتماع إحتجاجا على محتوى فٌدو 

األّول الذي انعقد بانطالق إشكالٌة تعٌٌن النٌابة الخصوصٌة بعد رفض المجتمع المدنً لها اثر نشر تركٌبتها 

 .بالرائد الرسمً منذ أسبوعٌن

 :منع رادٌو "الٌت أف أم" من العمل -

خالل تم منع الصحفٌة برادٌو "الٌت أؾ أم" الخاّص خلود بوزٌان من العمل من قبل أحد رجال األمن 

 تؽطٌتها لوقفة احتجاجٌة نظمها العاملون بشركة البٌئة والؽراسة أمام والٌة قفصة.
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حٌث أقدم أحد رجال األمن المسإولٌن على تؤمٌن الحاجز الفاصل بٌن مقّر الوالٌة والمحتجٌن على منعً من 

مؽادرة المكان  اجتازه لتصوٌر فٌدٌو وأخذ صور للمتظاهرٌن. وبإصرار الصحفٌة على التصوٌر طلب منها

 صارخا فً وجهها.

 

 : 3102دٌسمبر  6

 :إٌقاف سفٌان الشورابً -

قامت قوات الحرس الوطنً بمنطقة الذهٌبة من والٌة تطاوٌن بإٌقاؾ الصحفً بجرٌدة "آخر خبر" الخاّصة 

رابً خالل عمله على تحقٌق حول "المناطق الحدودٌة الفاصلة بٌن تونس ولٌبٌا" بدعوى عدم وسفٌان الش

ساعة واتالؾ المادة المصورة  4حٌازته لترخٌص للتصوٌر. وقد قامت قوات األمن باإلحتفاظ بالصحفً لمّدة 

 .التً عملها علٌها خالل تحقٌقه، ثم قامت بإطالق سراحه

 : 3102دٌسمبر  10*

  :للتحقٌق وعبد الحمٌد الرٌاحً استدعاء بن عزٌزة -

 لألبحاثاستدعاء للمثول أمام الفرقة المركزٌة الثانٌة  "الشروق"تلقّت اٌمان بن عزٌزة الصحفٌة بجرٌدة 

والتفتٌش بالعوٌنة، وذلك لسماعها إثر شكوى تقدمت بها أّم أحد الموقوفٌن فً قضٌة اؼتٌال الشهٌد شكري 

بلعٌد، بتهمة "نشر أخبار زائفة" و"تسرٌب وثائق قضٌة فً طور التحقٌق"، وذلك على خلفٌة مقال صدر فً 

 ولكن لم ٌتم سماع بن عزٌزة، وأرجع ملؾ الشكوى إلى وكٌل الجمهورٌة. ضً.شهر أوت الما

تلقى رئٌس تحرٌر نفس الصحٌفة السٌد عبد الحمٌد الرٌاحً استدعاء كتابٌا بصفة شاهد فً نفس وقد 

فً ممارسة  حول ظروؾ تحرٌر المقال، وقد تّم سماعه بتلك الصفة األمنٌةالموضوع من قبل نفس الجهة 

 ُتفهم بكونها هرسلة وتضٌٌقا، وتشجٌعا له على ممارسة الرقابة المسبقة على محتوٌات الجرٌدة.

 : 3102دٌسمبر  01*

 :منع صحفٌٌن من العمل -

منعت جمعٌة "الترمٌل" بقفصة عشرة صحفٌٌن من الدخول إلى اجتماع عدد من أعضائها بسفٌر المملكة 

 لحضور هذا اللقاء.المتحدة، بعد أن تلقوا دعوات 

ٌُسمح للصحفٌٌن بالتصوٌر دون أن ٌقّدم لهم أحد أي تفسٌر لسبب هذا المنع.  ولم 

من مسإولٌة منع الصحفٌٌن من القٌام بعملهم، رؼم تؤكٌد عون استقبال بقفصة الجمعٌة منسقة وقد تنّصلت 
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 الفندق مقر اللقاء أنها من طلب عدم السماح بالدخول. 

 

 :عبد الجلٌل المزوغً محاولة اعتداء على -

محاولة اعتداء وسب وشتم من قبل  إلى"صبرة اؾ ام" عبد الجلٌل المزوؼً،  بإذاعةتعّرض الصحفً 

شارع فاس" بالقٌروان حٌن كان فً مكتب مدٌر المدرسة  اإلعدادٌةب"المدرسة  األساتذةمجموعة من 

  فً المدرسة المذكورة. ةأساتذألخذ تصرٌحاته بخصوص حادثة اعتداء مواطنٌن على  اإلعدادٌة

 

 :  3102دٌسمبر  03*

 :عودة للرقابة من قبل وزارة الشؤون الدٌنٌة -

أن التصوٌر والتسجٌل  2013دٌسمبر  12أكدت وزارة الشإون الدٌنٌة ضمن بٌان صادر عنها بتارٌخ 

ٌخضػ لترخٌص  ات الدٌنٌة ونقل وبث الخط الجمعٌةاءوالقٌام بالتحقٌقات والروبرتاجات الصحفٌة داخل الفض

مسبق من وزارة الشإون الدٌنٌة. وٌشمل هذا القرار جمٌع القنوات اإلذاعٌة والتلفزٌة وشركات اإلنتاج 

  السمعً البصري الخاّصة.

 : 3102دٌسمبر  00*

 :منع المزوغً من العمل -

" فً حً المنصورة بالقٌروان الصحفً عبد الجلٌل 1934مارس  2منع حارس "المدرسة االبتدائٌة 

الخاّصة من دخول المدرسة النجاز تحقٌق حول "فرض الدروس  "المزوؼً بإذاعة "صبرة أؾ أم

فً  األوضاعبإشعال  اإلعالمالخصوصٌة على التالمٌذ". ورفض مدٌر المدرسة مقابلة الصحفً، متهما 

 البالد. 

 : 3102دٌسمبر  01*

 :حكم بالسجن فً حّق رئٌس تحرٌر "المساء" -

رٌانة حكما استعجالٌا بالسجن لمدة تسعة اشهر على صاحب جرٌدة ؤالمحكمة االبتدائٌة ب أصدرت

نذٌر عزوز وذلك بتهم "اإلساءة إلى الؽٌر أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومٌة  "الخاّصةالمساء"

أو هٍئة إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فٍه هتك شرؾ أو اعتبار شخص ل "القذؾ بكلإلتصاالت" و تهمة 

نشر مقال على صفحات  إعادةلى خلفٌة ع، وذلك اثر دعوة قامت بها رئٌسة جمعٌة "كلنا تونس" رسمٍة" 

 زواج". إعالنالفاٌسبوك تحت عنوان "آمنة منٌؾ: 
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 :حكم ثان فً حّق نذٌر عزوز -

      اشهر بتهمة  08بالسجن مدة  صحفً جرٌدة "المساء" الخاّصة حكم استعجالٌا على نذٌر عزوز

ل لموظؾ عمومً أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طرٍق الصحافة أو ؼٍر ذلك من وسائبة " نس

، وذلك اثر شكوى اإلشهار أمورا ؼٍر قانونٍة متعلقة بوظٍفته دون أن ٍدلً بما ٍثبت صحة ذلك" 

  "لجنة تقصً الحقائق حول الفساد والرشوة". أعضاءتقدم بها احد 

 :  3102دٌسمبر  01*

 :تهدٌدات بإستهداف أسماء سحبون -

الصحفٌة أسماء سحبون ومقّر  باستهداؾتواترت على جرٌدة "الشروق" الخاّصة منذ مكالمات هاتفٌة تهدد 

 ةالجرٌدة بسٌدي بوزٌد على خلفٌة مقال تم نشره بالٌومٌة المكتوبة تحت عنوان "الحمٌر تمنع الرإساء الثالث

 من زٌارة سٌدي بوزٌد".

 

  :بإستهداف مراسل "الشروق" بسٌدي بوزٌدتهدٌدات  -

 هامراسلوالتهدٌد بإستهداؾ  "الشروق" الخاّصة قام مجموعة من المجهولٌن باالتصال برإساء تحرٌر جرٌدة

 بسٌدي بوزٌد قٌس العماري.

وتلقى العماري مكالمات تهدد بؽلق المكتب وتطالب برحٌل الجرٌدة من المنطقة مما اضطره لمؽادرة المقّر 

ألهالً سٌدي بوزٌد على موقعها االلكترونً  واعتذارقامت الجرٌدة بنشر توضٌح وألي استهداؾ.   اقٌتو

 .األهالًبس الحاصل لدى للا ومحاولة لتجاوزصحفٌٌها ومكتبها  استهداؾتقلٌصا لخطر 

 

 :  3102دٌسمبر  31*

 :صنصرة فً اإلذاعة الوطنٌة -

كرٌمة الوسالتً لحّصة "الحّق حق" التً تقدمها كل ٌوم جمعة  "اإلذاعة الوطنٌة"تم إلؽاء تقدٌم الصحفٌة ب

انطالقا من الحادٌة عشر والنصؾ صباحا ووقع تعوٌضها بؤحد الصحفٌٌن. وكان من المنتظر أن تقدم 

 الوسالتً برنامجا حول "واقع اإلذاعة العمومٌة فً ظّل تكاثر اإلذاعات الخاّصة".

من قبل كاهٌة المدٌر الذي أكد  بإلؽائهادٌو البّث لتقدٌم حّصتها ول استوتم إبالغ الوسالتً عند محاولتها دخو

 ."قتصر فقط على حضور الوزراء وممثلً الدولةٌموضوع ال ٌتماشى مع خصوصٌة البرنامج التً الأن "
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 منع الحوار التونسً من العمل : -

طاقم قناة "الحوار التونسً" الجمعٌاتٌة قام  مجموعة من العاملٌن بالشركة التونسٌة لنقل المواد المنجمٌة بمنع 

 والصحفً المستقل الهادي الرداوي من تصوٌر تجمع احتجاجً نظموه أمام مقّر والٌة قفصة.

والٌة قفصة لوجود كامٌرا التصوٌر توجهوا نحو فرٌق عمل "الحوار التونسً"  أمامففور تفطن المحتجٌن 

التصوٌر على خلفٌة تؽٌب اإلعالم عن تؽطٌة اعتصامهم  والصحفً الرداوي وطالبوهم بمؽادرة المكان وعدم

أٌام . وأمام رفض المحتجٌن لتواجد الصحفٌٌن فً  10بمقّر الشركة بالمظٌلة من والٌة قفصة الذي انطلق قبل 

 مقّر االحتجاج اضطروا للمؽادرة.

 

 :  3102دٌسمبر  33*

 :الوطنٌة من العملالقناة منع  -

أحمد  "تلفزة الوطنٌة"السابق ألكابر كرة القدم بالنادي اإلفرٌقً الصحفً بالمنع ٌوسؾ العلمً المدٌر 

الصالحً من أخذ تصرٌحات من الالعبٌن والمسئولٌن فً الفرٌق إثر انتهاء مقابلة الجولة التاسعة 

 بالبطولة الوطنٌة لكرة القدم بٌن النادي اإلفرٌقً والنادي البنزرتً بملعب رادس.

على أحد المسإولٌن أو الالعبٌن ٌؤخذه المدٌر السابق ألكابر كرة القدم  و كلما تحصل الصحفً

التلفزة تمّتع بمساعدة المسإول على اإلعالم وٌمنعنه من أخذ تصرٌحات منه.  وٌؤتً هذا المنع  رؼم 

ٌّة ب ولً إول على اإلعالم ومسإلمسعلى اوجب تحّق البث المباشر وتؽطٌة المقابالت مما ٌالتونس

 ٌق عمل الصحفٌٌن ألخذ تصرٌحات حول المقابلة.الفرق تنس

 

 : 3102دٌسمبر  30*

 :استدعاء توفٌق العٌاشً للتحقٌق -

ة نأمام فرقة األبحاث والتفتٌش بالعوٌ لتلقى رئٌس تحرٌر جرٌدة "آخر خبر" توفٌق العٌاشً استدعاء للمثو

 الموجه للصحفً موضوع الشكوى المقدمة ضّده. االستدعاءبصفته كمتهم. ولم ٌتضمن 

 :اعتداء جسدي ومنع من العمل للصحفٌٌن البرلمانٌٌن -

المجلس  أعمالقام فرٌق الحراسة الخاصة بوزٌر الصناعة مهدي جمعة بدفع الصحفٌٌن العاملٌن على تؽطٌة 

 التؤسٌسً خالل محاولتهم أخذ تصرٌح من الوزٌر ومنعهم من العمل فً ؼٌاب أي ردة فعل منه.
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وقد حاول الصحفً بإذاعة "موزاٌٌك أؾ أم" الخاصة خلٌل  العماري أخذ تصرٌح من جمعة فً مرحلة ثانٌة 

ن األمنٌٌن على حماٌة حٌث قام باللحاق به على درج المجلس . وقد  اعترض طرٌق الصحفً  أحد المسإولٌ

 باعتبارهمهدي جمعة الشخصٌة وطالبه بالمؽادرة مإكدا أنه ال ٌمكنه  أخذ تصرٌح وأنه علٌه سماع أوامره 

مسإوال أمنٌا. وعند محاولة العماري مناقشته قام المسإول األمنً بدفعه بٌدٌه على مستوى الصدر على درج 

 المجلس حتى شارؾ على السقوط.

 

 : 3102دٌسمبر  36*

 ":آخر خبر" ن منبحث أمنً فً حق صحفٌٌ -

، صحبة الصحفً سفٌان الشورابً، باعتباره الخاّصة تلقت درة الؽربً الصحفٌة بجرٌدة "اخر خبر"

والتفتٌش التابعة للحرس الوطنً  األبحاثفرقة  أمامالممثل القانونً للجرٌدة، استدعاء للمثول 

جامع النفٌضة بتهمة "تشوٌه سمعة" على  إمامبالنفٌضة، وذلك لسماعهما فً الشكوى التً تقدم بها 

 .2013دٌسمبر  11" صدر فً عدد ٌوم اإلرهابٌونخلفٌة مقال "خرٌطة المساجد التً ٌسٌطر علٌها 

 

( الصحافٌون والعدالة:2  

اإلعالمٌٌن:ونٌة فً تتبع ن*إخالالت قا  

 قضٌة الصحفٌة اٌمان بن عزٌزة: -

اٌمان بن عزٌزة استدعاء كتابٌا من قبل فرقة  "الشروق"تلقت الصحفٌة بجرٌدة  09/12/2013بتارٌخ 

للحرس الوطنً بالعوٌنة تونس بوصفها مشتكا بها، كما تلقى رئٌس تحرٌر نفس الصحٌفة السٌد عبد  األبحاث

 .األمنٌةبصفة شاهد فً نفس الموضوع من قبل نفس الجهة  الحمٌد الرٌاحً استدعاء كتابٌا

وتعلق الموضوع بشكوى تقدمت بها عائلة احد الشبان الموقوفٌن على ذمة قضٌة اؼتٌال الشهٌد شكري بلعٌد 

حول قضٌة االؼتٌال المذكورة. وتتهم العائلة  2013 أوتضد الصحفٌة وذلك اثر تحرٌرها مقاال فً شهر 

 بالثلب ونشر وثائق التحقٌق قبل تالوتها فً جلسة علنٌة.الصحفٌة بن عزٌزة 

الشكوى لم تقدم شخصٌا من  أنوبطلب من الصحفٌة، لم ٌتم تحرٌر محضر سماع فً الموضوع باعتبار 

من عائلته، فً حٌن تم سماع السٌد عبد الحمٌد الرٌاحً  أفرادقبل الشخص المعنً باألمر بل قدمت من قبل 
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النٌابة العمومٌة لتقرر بشؤنه ما  إلىبصفة شاهد حول ظروؾ تحرٌر المقال. وتبعا لذلك سٌعاد ملؾ الشكوى 

 تراه.

من  69الفصل  أنوٌعتبر موقؾ الباحث االبتدائً فً القضٌة ممارسة فضلى مطابقة للقانون باعتبار 

والشتم التً ال ٌتم التتبع أالثلب  وتتعلق بصور األولىمن التتبعات :  أنواعٌنص على ثالثة  115المرسوم 

الشتم الموجه ضد شاهد والتً ال ٌتم  أوالثانٌة وتتعلق بالثلب و،  إلٌهفٌها إال بشكاٌة من الشخص الموجه 

الصورة الثالثة  أماالشتم موجه ضده.  آوالثلب  أنالتتبع فٌها إال بشكاٌة صادرة عن الشاهد الذي ٌدعً 

جه ضد رإساء الدول والحكومات االجنبٌة ورإساء البعثات الدبلوماسٌة وٌثار الشتم المو آوفتتعلق بالثلب 

 فٌها التتبع بطلب من المعتدى علٌه بالوسائل الدٌبلوماسٌة.

ٌكتنفه الكثٌر من الؽموض   115المرسوم  أن، ٌالحظ مركز تونس لحرٌة الصحافة أخرىومن جهة 

منه الذي "ٌحجر نشر وثائق التحقٌق قبل  61 المتعلقة بموانع النشر وخاصة الفصل أحكامهبخصوص 

 أن آمتالوتها فً جلسة علنٌة " : فهل المقصود من هذا الفصل هو نشر محتوى محاضر التحقٌق كامال ؟ 

ٌكون الصحفً قد  أننشر بعض المعلومات حول القضٌة التحقٌقٌة الذي ٌمكن  إلىٌمتد  أنالتجرٌم ٌمكن 

 ٌشكل عمله مساسا بسرٌة التحقٌق؟  أنالرأي العام دون  استقاها من مصادره الخاصة إلعالم

الصحفٌٌن على  إحالةمازالت تتسبب فً  115موانع النشر فً المرسوم  أحكاموفً الواقع فان ؼموض 

 القضاء دون موجبات قانونٌة.

ً ؼٌر متخصصة ف أمنٌةفرق  أمامالشكاوى للبحث  إحالةوٌالحظ المركز استمرار النٌابة العمومٌة فً 

 ومآالتها الحقا. األبحاثٌإثر على نوعٌة  أنمجاالت الصحافة والنشر، وهو ما ٌمكن 

نفهم استدعاء رئٌس تحرٌر الجرٌدة لسماعه بصفة شاهد بخصوص ظروؾ تحرٌر المقال،  أنكما ال ٌمكن 

ضد الصحفٌة. وٌعتبر سماع رئٌس  إضافٌة إدانةتعتمدها المحكمة الحقا كقرٌنة  أنخاصة وان شهادته ٌمكن 

ضمنٌا للضؽط على رإساء التحرٌر لممارسة الرقابة المسبقة على  أسلوباالتحرٌر ولو بصفة شاهد 

 الصحفٌٌن العاملٌن معهم.

 قضٌة ٌاسٌن النابلً: -

ٌّةالشعب"صوت مثل الصحفً بجرٌدة  04/12/2013بتارٌخ  قاضً التحقٌق  أمامٌاسٌن النابلً  " الحزب

تارٌخ  إلىالضٌعات الفالحٌة. وقد اجل االستنطاق  إحدىعه بخصوص شكوى تقدمت بها صاحبة لسما

 بطلب من الصحفً المحال. 08/01/2014
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التحقٌق  أمامالصحفٌٌن، وخاصة الشبان منهم ،  إحالةتواصل  أنوٌعتبر مركز تونس لحرٌة الصحافة 

ممارسة نوع من الرقابة الذاتٌة  أوصحفٌة ٌثنٌهم عن مواصلة ممارسة المهنة ال أنالقضائً من شانه 

بخصوص المواضٌع التً ٌتناولونها ، وهو ما ٌضرب فً العمق المكاسب التً تحققت لحرٌة الصحافة منذ 

 الٌوم. إلىالثورة 

 قضٌة الصحفً صابر المكشر: - 

قضت دائرة االتهام بمحكمة االستئناؾ بتونس بتؤٌٌد قرار الحفظ الذي سبق وصدر  11/12/2013بتارٌخ 

صابر المكشر، وذلك  "الصباح"لفائدة الصحفً بجرٌدة  2013مارس  4عن قاضً التحقٌق بتونس فً 

 على اثر استئناؾ النٌابة العمومٌة لقرار الحفظ المذكور.

على خلفٌة مقال  2013فٌفري  21ثم بتارٌخ   2013جانفً  25ٌق بتارٌخ على التحق أحٌلوكان المكشر 

فتحً دمق . وقد نسبت له النٌابة  األعمالحول قضٌة رجل  10/01/2013نشره بجرٌدة الصباح بتارٌخ 

 أوالعمومٌة تهم" نشر وثائق التحقٌق قبل تالوتها بجلسة علنٌة" و"معالجة معطٌات شخصٌة متعلقة بالجرائم 

 آولؽٌره  آوالمعطٌات الشخصٌة لؽاٌة تحقٌق منفعة لنفسه  إحالةبالتتبعات الجزائٌة وتعمد  أونتها بمعاٌ

من  89و 87و 13و 115من المرسوم  61جزائً و 32إللحاق المضرة بالمعنً باألمر" طبق الفصول 

 .  2004جوٌلٌة  27المتعلق بحماٌة المعطٌات الشخصٌة الصادر فً  األساسًالقانون 

بر تؤٌٌد قرار الحفظ من طرؾ دائرة االتهام بتونس ممارسة فضلى وجب التنوٌه بها باعتباره ٌمثل وٌعت

 وبالمواثٌق الدولٌة. 115تطبٌقا سلٌما للقانون ولمبادئ حرٌة الصحافة المنصوص علٌها بالمرسوم 

تضى قانون حماٌة الصحفٌٌن على مق إحالة أنذلك ال ٌمنع مركز تونس لحرٌة الصحافة من التذكٌر  أن إال

من حق معالجة هذه  اإلعالمٌٌنهذا القانون ٌستثنً  أنجدٌا باعتبار  إشكاالالمعطٌات الشخصٌة ٌثٌر 

 إذالمعطٌات ولو كان ذلك ضرورٌا لعملهم الصحفً، فً حٌن تم تخوٌل هذا الحق للمإرخٌن والعلماء ، 

المعطٌات الشخصٌة انه " ٌمكن للهٌئة  لحماٌة األساسًمن القانون  47جاء بالفقرة الثانٌة من الفصل 

المعطٌات الشخصٌة عند عدم موافقة المعنً  إحالةتمنح ترخٌصا فً  أنالوطنٌة لحماٌة المعطٌات الشخصٌة 

كانت  إذا آوتحقٌق لمصلحتهم الحٌوٌة   اإلحالةكان فً  إذاولٌه الكتابٌة والصرٌحة ،  أوورثته  أوباألمر 

 علمٌة .... "   أوالمعطٌات ضرورٌة إلجراء بحوث ودراسات تارٌخٌة 

تسمح للصحفٌٌن بمعالجة المعطٌات الشخصٌة فً نطاق  األوربٌةالقوانٌن  إنّ وخالفا للقانون التونسً ف

المتعلقة بــــ"حماٌة  46/95عدد  األوربٌةمن المذكرة التوجٌهٌة  9المادة  أننشاطهم المهنً، من ذلك 

الطبٌعٌٌن تجاه معالجة المعطٌات الشخصٌة وحرٌة تداول تلك المعطٌات" توصً بان" تلتزم  األشخاص
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بوضع استثناءات بخصوص معالجة المعطٌات الشخصٌة فً مجاالت  األوربًفً االتحاد  األعضاءالدول 

الحق فً الحٌاة  الصحافة والتعبٌر الفنً واألدبً وذلك فً الحاالت التً ٌثبت فٌها ضرورة التوفٌق بٌن

 الخاصة والقواعد المنظمة لحرٌة التعبٌر". 

ٌتدخل المشرع التونسً فً اقرب وقت ممكن لتعدٌل قانون المعطٌات الشخصٌة من  أنوفً هذا الباب ال بد 

اجل تمكٌن الصحفٌٌن من حق مطالبة هٌئة حماٌة المعطٌات الشخصٌة بمعالجة المعطٌات المذكورة فً 

 ً وبما ال ٌمس من الحق فً الحٌاة الخاصة للمعنٌٌن. نطاق عملهم المهن

 فٌٌن درة الغربً وسفٌان الشورابً:اقضٌة الصح -

درة الؽربً والسٌد سفٌان الشورابً بوصفه الممثل  "خبر خر"آتم استدعاء كل من الصحفٌة بجرٌدة 

والتفتٌش التابعة للحرس الوطنً بالنفٌضة لٌوم  األبحاثفرقة  أمامالقانونً للجرٌدة وذلك للمثول للبحث 

موضوع الشكوى ، لكن المشتكى بهما علما  آو. ولم ٌنص االستدعاء على اسم الشاكً  26/12/2013

مسجد النفٌضة ٌتهم فٌها الصحفٌة درة الؽربً  إمامٌتعلق بشكوى تقدم بها  األمر أنبوسائلهما الخاصة 

تحت عنوان " خرٌطة  11/12/2013 " بتارٌخ خبر خر"آبجرٌدة  بتشوٌه سمعته على خلفٌة مقال صدر

 مثال  للبحث فً الموضوع. ٌٌٌن المذكورٌن لم االصح أن إلىالمساجد التً ٌسٌطر علٌها السلفٌون". وٌشار 

 قضٌة الصحفً توفٌق العٌاشً: -

والتفتٌش  األبحاثفرقة  أمامالصحفً توفٌق العٌاشً استدعاء للمثول  "خبر آخر"تلقى رئٌس تحرٌر جرٌدة 

. ولم ٌتضمن االستدعاء اسم الطرؾ الشاكً وال موضوع الشكوى.  24/12/2013بالعوٌنة للبحث ٌوم 

 ولم ٌمثل العٌاشً للبحث فً موضوع االستدعاء.

ؼٌر مطابقة للقانون باعتبار  أعالهفً القضٌتٌن  األولٌة اإلجراءات أنوٌعتقد مركز تونس لحرٌة الصحافة 

 إجمالٌةستدعاء الذي وجه للصحفٌٌن المذكورٌن لم ٌتضمن اسم الشاكً وال موضوع الشكوى بصفة ان اال

 وسائل دفاعه واستشارة محامٌه. إعدادحتى ٌتمكن الصحفً المستدعى من 

كما ٌشٌر المركز ان استدعاء صحفٌٌن من نفس الجرٌدة فً قضاٌا متعددة وفً مدة متقاربة ٌمكن ان ٌشكل 

وسٌلة ضؽط على الخط التحرٌري للجرٌدة وللصحفٌٌن العاملٌن بها.  وٌشار ان جرٌدة اخر خبر عرفت 

 ة عدٌد االطراؾ.    بإجراء تحقٌقات وأعمال استقصائٌة فً مواضٌع امنٌة وسٌاسٌة ٌمكن ان تثٌر حفٌظ

 قضٌة محمد علً اللطٌفً: -
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رٌانة ؤالدائرة الجناحٌة بالمحكمة االبتدائٌة ب أماممحمد علً اللطٌفً  "برخ خر"آمثل الصحفً بجرٌدة 

القضٌة فً  أجلت أن، وذلك بعد  1092 - 1091لسماعه فً قضٌتٌن جناحٌتٌن عدد  31/12/2013ٌوم

 .31/12/2013و 9/11/2013مناسبتٌن سابقتٌن هما 

 "خبر آخر"وبالجلسة المذكورة، استنطق القاضً الصحفً اللطٌفً حول حٌثٌات مقاله الذي نشره بجرٌدة 

والذي تمحور حول التصرؾ داخل الوكالة الوطنٌة للمترولوجٌا ، وحول المإٌدات  9/07/2013بتارٌخ 

 واألدلة التً بٌن ٌدٌه تؤٌٌدا لما كتبه.

وذلك إلحضار محام للترافع عنه  28/01/2014تم تؤخٌر القضٌة لجلسة ٌوم ل اوبطلب من الصحفً المح

 ولتقدٌم ما ٌإٌد محتوى مقاله حول التصرؾ داخل الوكالة المذكورة.

 أنالجزائٌة ضد الصحفٌٌن الشبان وهو ما من شانه  وٌالحظ مركز تونس لحرٌة الصحافة تواصل التتبعات

 فً المستقبل. ٌحبط عزائمهم وٌإثر على مسارهم المهنً

 :قضٌة الصحفً نذٌر عزوز

الدرجة ضد مدٌر جرٌدة  نرٌانة حكمٌن جناحٌٌن ابتدائٌٌؤالدائرة الجناحٌة بالمحكمة االبتدائٌة ب أصدرت

 ة قدرها سبعة عشر شهرا نافذة.ٌنذٌر عزوز قاضٌٌن بسجنه لمدة جمل "المساء"

 17/12/2013ٌدة حكم فٌها ضده بتارٌخ الجمعٌات ضد مدٌر الجر إحدىرفعتها رئٌسة  األولىالقضٌة 

راحتهم عبر الشبكات العمومٌة  إزعاج أوالؽٌر  إلى اإلساءةبتهم " تعمد  أشهربالسجن لمدة تسعة 

لدى العموم فٌه هتك  أمرنسبة  أومن مجلة االتصاالت و"القذؾ بكل ادعاء  86لالتصاالت " طبق الفصل 

من المجلة الجزائٌة. وكان عزوز قد  247و 245هٌئة رسمٌة" طبق الفصلٌن  أواعتبار شخص  أوشرؾ 

 . 21/08/2012حوكم من اجل نفس المقال بخطٌة مالٌة بتارٌخ 

 نشر المقال على الشبكة االجتماعٌة. أعاد أنو قد أحٌل من جدٌد على المحاكمة بعد 

جزائً الذي ٌعاقب بالسجن  128الفصل  سجنا نافذة بتهمة أشهرالقضٌة الثانٌة حكم فٌها ضده بثمانٌة 

ؼٌر ذلك  أوعن طرٌق الصحافة  أوشبهه بخطب لدى العموم  أووالخطٌة " كل من ٌنسب لموظؾ عمومً 

 ٌدلً بما ٌثبت صحة ذلك ". أنؼٌر قانونٌة متعلقة بوظٌفته دون  أمورا اإلشهارمن وسائل 

 تقصً الحقائق حول الفساد الرشوة. لجنة أعضاءورفعت الشكوى فً القضٌة الثانٌة من طرؾ احد 

سالبٌن للحرٌة  أنهماوٌعتبر الحكمان الجزائٌان الصادرٌن ضد الصحفً عزوز مثٌرٌن للقلق الشدٌد باعتبار 

ما كان ٌجب  إعالمٌةالقضاء التونسً ، وقد استهدؾ التجرٌم محتوٌات  أماموذلك فً سابقة نادرة الحصول 

من  أحٌلالعقوبة المسلطة قاسٌة وال تتناسب مطلقا مع التهم التً  أنحظ التعالج بعقوبات بدنٌة. كما ٌُ  أن
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المعنٌٌن  األشخاصاجلها الصحفً المذكور. وٌعتقد مركز تونس لحرٌة الصحافة انه كان باإلمكان تمكٌن 

 القضاء.  إلىبالمقاالت من حق الرد والتوضٌح ولو بواسطة اللجوء 

المجلة الجزائٌة إلحالة الصحفٌٌن  أحكام إلىكما ٌالحظ المركز استمرار اللجوء من قبل النٌابة والقضاء 

باعتباره نصا خاصا بقطاع  115القانون المنطبق فً مثل هذه الوضعٌات هو المرسوم  أنوإدانتهم والحال 

 الصحافة والطباعة والنشر.

ر انه فً ؼٌاب نصوص تنظم الصحافة االلكترونٌة بصفة ، فان المركز ٌعتب اإلحالةبخصوص فصول  أما

من مجلة االتصاالت ال مكان له فً التطبٌق  86خاصة والنشر االلكترونً بصفة اعم ، فان الفصل 

 أوالؽٌر بواسطة الشبكات العمومٌة لالتصاالت مثل الهواتؾ  إلى اإلساءةالقضائً باعتبار انه ٌجرم تعمد 

من المجلة الجزائٌة لتجرٌم القذؾ مخالؾ للقانون  247و 245الفصلٌن  إلىللجوء ا أنالبرٌد ...الخ. كما 

المتعلقٌن بثلب الخواص واللذٌن  56و 55فً فصلٌه   115وذلك بسبب وجود نص خاص هو المرسوم 

طبق نصٌن قانونٌن لتجرٌم نفس الفعل ٌعتبر  اإلحالة أنٌنصان على عقوبات مالٌة فحسب. وٌالحظ المركز 

 تتكون منه جرٌمتان. أنالفعل الواحد على فرض تجرٌمه ال ٌمكن  أنا للقانون وذلك باعتبار مخالف

  115المجلة الجزائٌة ومجلة االتصاالت وتجاهل تطبٌق المرسوم  أحكام إلىاللجوء  أنوٌعتبر المركز 

 ٌمثل تهدٌدا لحرٌة الصحافة واستهدافا للصحافٌٌن.

 إلؽاءفً الطور االستئنافً وان ٌتم   اَمرٌتم تدارك  أنصحافة ٌؤمل فان مركز تونس لحرٌة ال األخٌروفً 

 ."المساء"حكمً السجن ضد مدٌر جرٌدة 

 التوصٌات القانونٌة:

القضائٌة للصحفٌٌن خالل هذا الشهر ، فان مركز تونس لحرٌة الصحافة ٌقدم     اإلحاالتبعد عرض 

 التوصٌات التالٌة للجهات الرسمٌة المعنٌة:

 

الممثلٌن القانونٌن للصحؾ ولو بصفة شهود فً قضاٌا مرفوعة ضد  أوتجنب استنطاق رإساء التحرٌر   -

ضد محرري المحتوٌات  إدانةاستؽالل تلك الشهادات كؤدلة  إمكانٌةصحفٌٌن من نفس الجرٌدة باعتبار 

والرقابة المسبقة الضؽط  إلىوٌإدي  اإلعالمٌةبما ٌضرب الثقة بٌن مختلؾ مكونات المإسسة   اإلعالمٌة

 من قبل مسإولً الصحؾ على المحررٌن.

 

ؼٌر متخصصة فً  قوانٌن  أمنٌةفٌها من طرؾ فرق  األبحاثالقضاٌا الصحفٌة إلجراء  إحالةالتوقؾ عن  -

 .اإلعالمًالصحافة والنشر وؼٌر ملمة بخصوصٌات العمل 
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استئناؾ قرارات الحفظ الصادرة عن قضاة التحقٌق فً القضاٌا  إلىضرورة عدم لجوء النٌابة العمومٌة   -

 ضد الصحفٌٌن بخصوص عملهم المهنً. المنشورة

تعدٌل قانون حماٌة المعطٌات الشخصٌة فً اتجاه تمكٌن الصحفٌٌن من معالجة تلك المعطٌات بعد اخذ   -

ن بٌن الحق فً حماٌة الحٌاة موافقة الهٌئة المعنٌة على ؼرار المإرخٌن والعلماء و بما ٌراعً التواز

 الخاصة وحرٌة التعبٌر والصحافة.

 

 التً ٌنشرونها. اإلعالمٌةالمحتوٌات  أوضرورة تجنب تسلٌط عقوبات بدنٌة ضد الصحفٌٌن بسبب كتاباتهم   -

عدم تجرٌم الفعل الواحد مرتٌن وذلك بتطبٌق فصول قانونٌة متعددة تتضمن عقوبات جزائٌة مختلفة   -

 ل.لوصؾ نفس الفع

 

دون سواه باعتباره نصا  111ضرورة االقتصار فً التتبعات الجزائٌة ضد الصحفٌٌن على المرسوم   -

 خاصا ٌنظم قطاع الصحافة والطباعة والنشر.

 

من مجلة االتصاالت على الصحفٌٌن باعتبار انه ال ٌتعلق بمجاالت النشر  68التوقؾ عن تطبٌق الفصل  -

 االلكترونً.

 

ٌشٌد بالممارسات الفضلى التً الحظها خالل هذا الشهر مثل تؤٌٌد قرار الحفظ  أنال ٌفوت المركز و

النٌابة  إلىالملؾ  إرجاع أوبخصوص قضٌة الصحفً صابر المكشر من طرؾ دائرة االتهام بتونس 

الشكوى لم تقدم بصفة شخصٌة من قبل من ٌدعً  أنبن عزٌزة باعتبار  إٌمانالعمومٌة فً قضٌة الصحفٌة 

                   المضرة.

(توصٌات عاّمة:0  

ٌّة الصحافة وب د دراسته لمجمل اإلنتهاكات الحاصلة فً حّق اإلعالم عإّن مركز تونس لحر

 التونسً خالل شهر نوفمبر ٌطالب ب:

مراجعة الحكم بالحبس فً حّق نذٌر عزوز -  

الفضاءات سحب قرار وزارة الشإون الدٌنٌة بضرورة الترخٌص فً تؽطٌة الفعالٌات فً  -

 الدٌنٌة
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ضرورة إبعاد إدارة المإسسات اإلعالمٌة عن التدخل فً المحتوٌات اإلعالمٌة والكّؾ عن  -

 معاقبة اإلعالمٌٌن عل خلفٌة ذلك

 

http://ctlj.org/index.php/ar/rapports/224-12-2013

