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تقرٌر حول اإلنتهاكات الواقعة على اإلعالم التونسً
خالل شهر مارس 2014
)1مقدمة:
ّ
عزز شهر مارس  2014المخاوف من إتساع اإلعتداءات فً المدن التونسٌة الداخلٌة رغم تواضع عدد
المؤسسات اإلعالمٌة المنتصبة فٌها حٌث بلغت فً القٌروان وألول مرة منذ  06أشهر ال 07إعتداءات ،ولئن
إرتبط جلّها بتغطٌة صراعات طالبٌة حادة وصدامات بٌن األمن و محتجٌن ،فإنّ ذلك ال ٌقلل من إرتفاع
منسوب التجرأ على الصحافٌٌن فً الجهة من أطراف عدٌدة لم تعد تخف عداءها للصحافٌٌن والتقلٌل من
شأنهم والتدخل فً شؤونهم.
وإن كان مركز تونس لحرٌة الصحافة قد ّ
حذر فً أكثر من مناسبة من خطر تصاعد اإلعتداءات على
اإلعالمٌٌن فً الجهات على المسار التأسٌسً لصحافة جهوٌة متطورة وحرفٌّة ،فإ ّنه ٌخشى أن ٌؤثر هذا
الوضع أكثر على سالمة الصحافٌٌن وطبٌعة تغطٌتهم لإلستحقاقات اإلنتخابٌة القادمة.
ولقد سجّ لت وحدة رصد وتوثٌق االنتهاكات بمركز تونس لحرٌّة الصحافة خالل هذا الشهر 25اعتداء على
العاملٌن فً المجال اإلعالمً تضرّ ر منه  35شخصا.وقد مسّ االنتهاك 09نساء و 25رجال ٌشتغلون فً
 07قنوات تلفزٌة ( التلفزة التونسٌّة ،والحوار التونسً ،وشبكة تونس اإلخبارٌّة ،و حنبعل  ،والزٌتونة ،
و المتوسط ،و روسٌا الٌوم) و 06إذاعات (شمس أف أم ،وموزاٌٌك أف أم ،وجوهرة أف أم ،وحرٌة أف أم،
وصبرة أف أم ،وكاب أف أم) و صحٌفتٌن (التونسٌّة ،والشروق) و  04مواقع إلٌكترونٌّة (موقع جرٌدة
الشروق ،و الصدى ،و تانٌت براس ،وأرابسك) وإذاعة إلٌكترونٌّة ( عقبة) .كما مسّ االنتهاك صحافٌا
مستقال واحدا.
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وقد عرف هذا الشهر حصول  09حاالت منع من العمل ،و 03إعتداءات جسدٌّة ،و  03إعتداءات لفظٌّة ،و
 03حاالت هرسلة ،و حالتً مضاٌقة ،وتتبعٌن عدلٌٌن ،وحالة حجز حرٌة ،وحالة حجز معدات ،و حالة
قرصنة.
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.وقد تص ّدرأمنٌون ومواطنون قائمة المعتدٌن على اإلعالمٌٌن ب 04حاالت اعتداء ،وٌتلوهممجهولٌن ب03
إعتداءات ،ث ّم النٌابة العمومٌة و أنصار منظمة طالبٌة و الجٌش و موظفٌن عمومٌٌن بحالتً إعتداء لك ّل
منهم ،وإدارة مؤسسات إعالمٌة ونٌابة بلدٌة خصوصٌّة و حماٌة خاصة و هٌئة جمعٌة رٌاضٌة و ووزارة
المالٌة و مركز بحوث بحالة واحدة لكل منهم.
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وقد تركزت االعتداءات بالعاصمة تونس ب 11حالة تتلوها القٌروان ب 07إعتداءات ،وسٌدي بوزٌد ب03
إعتداءات ،ث ّم كل من الحمامات والقصرٌن و المنستٌر و صفاقس بحالة إعتداء وحٌدة لكل منهم
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وقد عرف شهر مارس خطوة ملموسة وخطٌرة فً متابعة اإلعالمٌٌن وفق قانون مكافحة اإلرهاب حٌث تمت
إحالة المدون ماهر زٌد أمام التحقٌق على مقتضى الفصل  22من قانون  2003/12/10على خلفٌّة تصرٌح
على إحدى القنوات التلفزٌة التونسٌة قد ٌعرّ ضه إلى حكم قاس بالسجن.
وٌبعث المزج فً فصول إحالة ماهر زٌد بٌن القانون المذكور والمرسوم  115برسالة خطٌرة إلى
اإلعالمٌٌن قد تفقدهم الثقة فً كل التشرٌعات التونسٌة الضامنة لحرٌة الصحافة والطباعة والنشر وحرٌة
التعبٌر ،وتضٌّق فً مجاالت عملهم الصحفً ،وقد تجبرهم على الرقابة الذاتٌّة و التخفٌض من درجة جرأتهم
فً التطرق إلى المواضٌع المرتبطة باألمن.
كما أنّ اإلعتداءات التً مارسها عناصر من األمن والجٌش فً ّ
حق عدد من الصحافٌٌن على خلفٌة تغطٌات
مرتبطة بمكافحة اإلرهاب تعكس إتساع حدود اإلتكاء على هذا الموضوع لضرب الحرٌات الصحفٌّة ،وتدفع
إلى ّ
دق ناقوس الخطر من أن ٌشمل األمر إعالمٌٌن آخرٌن مواضٌع قرٌبة أو بعٌدة من الملفات األمنٌة
)2االنتهاكات:
 02 مارس : 2014
 منع صحفً رٌاضً من العمل:قام مسؤولون فً جمٌعة "نجم الوسالتٌّة" الرّ ٌاضٌة بمنع الصحفً الرٌاضً بإذاعة "صبرة أف أم" الخاصّة
السٌّد الطرابلسً من التغطٌة المباشرة لمقابلة جمعٌتهم مع فرٌق محلً ..وقد كان الطرابلسً قد دخل حجرات
المالبس ألخذ تشكٌلة الفرٌقٌن من ورقة التحكٌم حٌن تدخل عضو من هٌئة الجمعٌة ودعى طاقم التحكٌم بعدم
م ّده بالمعلومة ،وطالبه بالمغادرة.
 مضاٌقة البدوي فً المنستٌر:قام أحد عناصر الحماٌة الخاصة العامل على تأمٌن إجتماع حزب "نداء تونس" بتحدٌد مجال عمل الصحفً
المصوّ ر الحرّ رمزي البدٌوي خالل تغطٌته لإلجتماع بمدٌنة قصر هالل التابعة لوالٌة المنستٌر .حٌث عمد
الحارس إلى مضاٌقة الصحفً ومنعه من إتخاذ موقع مرتفع بجانبه من أجل إلتقاط صورة للجمهور وحاول
دفعه غاضبا.
 04 مارس : 2014
تتبع قضائً لراشد الخٌاري:
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تم اإلستماع لمدٌر موقع "الصدى" االلكترونً راشد الخٌاري فً منطقة األمن الوطنً بباب بحر بتهمة
"التحرٌض على قتل الٌهود فً تونس" على خلفٌة شكوى تقدم بها مدٌر المدرسة الٌهودٌة حطاب باتو إثر
مقال نشر على الموقع بعنوان "فضٌحة :الصدى ٌكشف بالوثائق نشاط مؤسسات تعلٌمٌة فً تونس تابعة
لحركة حاباد لوبافٌتش" ٌوم  11فٌفري .2014
وتم استدعاء الخٌاري هاتفٌا للبحث وتم استفساره عن مصدر الوثائق التً نشرها وكٌفٌة حصوله علٌها.
 05 مارس : 2014
 اعتداء على صحفٌٌن بسبب هوٌتهم الصحفٌة:قام مجموعة من أعوان شركة نقل تونس باالعتداء على طاقم جرٌدة "التونسٌة" الخاصّة المتكون من
الصحفً فؤاد مبارك والصحفً المصور نبٌل شرف الدٌن على خلفٌة هوٌتهما الصحفٌة  .وحاول األعوان
إفتكاك آلة تصوٌر الصحفٌٌن خالل تفطنهم لوجود الصحفٌٌن على متن حافلة مرتدٌٌن صدرٌتهما وحاملٌن
آللة تصوٌر.
 منع طاقم "صبرة أف أم" من العمل:تم منع الصحفٌٌن بإذاعة "صبرة أف أم" الخاصّة عبد الجلٌل المزوغً ونسرٌن الفرٌوي من العمل خالل
محاولتهما نقل خبر حول االصابات التً تعرض لها الطلبة اثر مصادمات بٌن أجنحة طالبٌة فً كلٌة اآلداب
بر ّقادة من والٌة القٌروان.
وقد قامت مجموعة محسوبة على اإلتحاد العام التونسً للطلبة بمنع الصحفٌٌن من العمل والتصوٌر داخل
قسم االستعجالً على خلفٌة اتهام احد مراسلً اإلذاعة بعدم الحٌاد فً نقل الخبر.
 تهدٌد بحرق مكتب "الشروق" بالقٌروان:قامت مجموعة من أنصاراالتحاد العام التونسً للطلبة بتهدٌد مراسل جرٌدة "الشروق" الخاصّة ناجح
الزغدودي بحرق مكتب الجرٌدة بالمنطقة على خلفٌة نشر خبر حول أحداث كلٌة اآلداب براقدة  .و طالب
عناصر من االتحاد الصحفً بتمكٌنهم من توضٌح بخصوص عالقتهم بالمواجهات بجامعة ر ّقادة بعد ذكر اسم
منظمتهم ضمن الخبر ،ورغم نشره للتوضٌح إال أ ّنهم طالبوا بحذف المقال الذي نشر على الموقع االلكترونً
للصحٌفة بشكل كلًّ .وقد توجه اكثر من  8أشخاص الى المكتب وواصلوا طلبهم حذف المقال وتغٌٌره بمقال
آخر .
 -هرسلة صحفٌٌن على خلفٌة أحداث "رقادة":
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تعرض المدوّ ن برادٌو واب "عقبة" حمزة المخلوفً إلى ضغوطات بسبب نقله ألحداث "كلٌة اآلداب بر ّقادة"
من قبل عناصر من االتحاد العام التونسً للطلبة وشمل الضغط أٌضا مراسل القناة "الوطنٌّة "مراد الرمضانً
الذي تم اتهامه باالنحٌاز واالنتماء إلً جهة حزبٌة.

 06 مارس : 2014
 تهجم على صحفٌة خالل اضراب "القباضة المالٌة":تهجم أحد المواطنٌن على الصحفٌة بإذاعة "شمس أف أم " الخاصّة خولة السلٌتً خالل تغطٌتها إلضراب
"القباضة المالٌة" بتونس العاصمة واتهم االعالم بجلب الهالك للبالد.
 اعتداء لفظً على مراسل "كاب أف أم" بالحمامات:قام عضو النٌابة الخصوصٌة لبلدٌة الحمامات فتحً الخمٌري باإلعتداء اللفظً على مراسل إذاعة "كاب أف
أم" علً الطرابلسً خالل تغطٌته إلعتصام أحد عمال بلدٌة .وقد نعت الخمٌري الصحفً ب"إعالم العار"
وإتهمه واتهم مؤسسته بالوالء لحزب "حركة النهضة" وسعٌه إلى تغٌٌبه فً كل المنابر اإلعالمٌة اإلذاعة.

 10 مارس : 2014
 منع الحماٌدي من العمل أمام وزارة الداخلٌة:قام أحد األمنٌٌن المتواجدٌن فً محٌط وزارة الداخلٌة بمنع الصحفٌة بموقع "تانٌت براس" الخاصّ هبة
الحماٌدي من العمل على تغطٌة وقفة احتجاجٌة ألعوان األمن المعزولٌن .وقد طالب األمنً الصحفٌة
بالحصول على ترخٌص للتغطٌة فً محٌط الوزارة رغم استظهارها ببطاقتها الصحفٌة.
 التحقٌق مع المدون ماهر زٌد:مثل المدون ماهر زٌد للتحقٌق لدى قاضً التحقٌق بالمكتب عدد  3بالمحكمة االبتدائٌة فً حالة تقدٌم على
خلفٌة شكوى تقدمت بها النٌابة العمومٌة ضده بتهمة عدم اشعار السلط بالموضوع ونشر أخبار زائفة من
شأنها المساس باألمن العام  .وٌأتً االستماع الً زٌد إثر تصرٌح له ٌوم  02مارس ،2014على قناة
"التونسٌة" الخاصة ،بأنه ٌملك معلومات بخصوص عملٌة سٌدي علً بن عون واغتٌال المالزم أول سقراط
الشارنً .وقد تم التعامل مع زٌد كمجرم خطٌر وتمت مرافقته إلى المحكمة من أكثر من عشرة أمنٌٌن ملثمٌن
وأربعة سٌارات.
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 12 مارس : 2014
االعتداء على صحفً خالل ندوة بسٌدي بوزٌد:
تعرض مصور التلفزة "الوطنٌة األولى" نوفل الحرشانً إلى اإلعتداء بالعنف اللفظً من أحد المواطنٌن
خالل تغطٌته لندوة بقاعة المؤتمرات التابعة لإلتحاد الجهوي للشغل بسٌدي بوزٌد للر ّد على تصرٌحات مدٌر
الدٌوان الرئاسً عدنان منصر لجرٌدة الدستور األردنٌة .
وقام الشخص بجذب الصحفً من معطفه وطالبه بالمغادرة مؤكدا انه و المؤسسة التً ٌشتغل فٌها غٌر
مرغوب فٌهما فً الندوة.
وقد تلقى الصحفً صباحا اتصالٌن هاتفٌٌن ٌهددانه بمنعه من التصوٌر مستقبال نظرا لكون مؤسسته حسب
رأي المتصلٌن ال تتعامل بموضوعٌّة فً تغطٌة األحداث فً جهة سٌدي بوزٌد.

 11 مارس : 2014
جرد معدات إذاعة "حر ٌّة أف أم":
تحول  14ممثل عن الدٌوانة التونسٌة والوكالة الوطنٌة للترددات و وزارة المالٌة ومركز البحوث والدراسات
والتكنولوجٌا ووزارة الداخلٌة فً تمام الحادٌة عشر صباحا للعمل على جرد معدات إذاعة "حرٌّة أف أم"
الخاصّة مصحوبٌن بإذن بمأمورٌة من لجنة خاصّة تم إحداثها بوزارة المالٌة للعمل على جرد معدات
اإلذاعات الخاصّة العاملة دون ترخٌص إلى ح ّد اآلن .

 14 مارس : 2014
مضاٌقة صحفٌٌن بساحة محمد علً العاصمة:
قام مجموعة من المحتجٌن فً ساحة محمد علً بتونس العاصمة من أعوان الجباٌة واالستخالص بمحاولة
منع طواقم كل من "الحوار التونسً" الجمعٌاتٌة و "حنبعل" الخاصّة من العمل لوال تدخل المسؤولٌن النقابٌٌن
لح ّل اإلشكال.
ورفع المحتجون كلمة "إرحل" فً وجه الطواقم اإلعالمٌة متعللٌن بغٌاب اإلعالم عن تغطٌة إضرابهم طٌلة 6
أٌام.
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 15 مارس : 2014
مدٌر مؤسسة التمٌمً للبحث العلمً ٌمنع قناة "الزٌتونة" من العمل:
قام مدٌر مؤسسة التمٌمً للبحث العلمً عبد الجلٌل التمٌمً بمنع طاقم قناة "الزٌتونة" الخاصّة المتكون من
الصحفٌة أمٌرة العجٌلً والمصور الصحفً هشام العبقاري من العمل على تغطٌة ندوة تنظمها مؤسسته
بمساهمة الناشطة الحقوقٌة نزٌهة رجٌبة تحت عنوان " 23أكتوبر من آمال االنتخابات إلى آالم اإلرهاب"
وذلك رغم توجٌهه دعوة إلدارة القناة للتغطٌة عبر البرٌد اإللكترونً.

 17 مارس : 2014
 قرصنة موقع "تانٌت براس":تمت قرصنة موقع "تانٌت براس" الخاصّ من قبل مجهولٌن وتم اتالف محتوى الموقع وضرب البرٌد
االلكترونً المتعلق به .وقد ت ّم استراجع من قبل التقنً المسؤول على الموقع مهند الزاٌري.
ووضعت مجموعة القراصنة على الموقع صور كتب فٌها شتائم للموقع من قبٌل "اعالم العار".
 إٌقاف مصور قناة "الحوار التونسً" بسٌدي بوزٌد:تم إٌقاف مصور قناة "الحوار التونسً" الجمعٌاتٌّة صابر السبوعً بمقر منطقة الحرس الوطنً بسٌدي بوزٌد
وتحرٌر محضر فً التصوٌر دون ترخٌص  .وتم حجز معدات التصوٌر التابعة للقناة من قبل عناصر الجٌش
التونسً و ذلك على خلفٌة قٌام السبوعً بتصوٌر بعض المشاهد أثناء قٌام عناصر الجٌش و أعوان طالئع
الحرس الوطنً بحملة تمشٌط بمنطقة الزعافرٌة من معتمدٌة سٌدي بوزٌد الغربٌة عقب مواجهات جدت مع
مسلحٌن وفسخ الما ّدة المصورة.
 األمن ٌعرقل عمل الصحفٌٌن بسٌدي بوزٌد:قامت سٌارة تابعة للجٌش الوطنً بإٌقاف مختار الكحولً مراسل إذاعة "جوهرة أف أم" ،و مدٌر مكتب
جرٌدة " الشروق" بسٌدي بوزٌد قٌس عماري ،و نور الدٌن السعٌدي الصحفً بقناة "الحوار التونسً"
وطالبوهم باالستظهار بهوٌاتهم و بطاقات العمل ولم ٌتم اعادتها إال بعد تعطٌلهم قرابة الساعة والنصف.
 -االعتداء على صحفً القناة "الوطنٌة األولى" بصفاقس:
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حاول شابان من عائالت شهداء وجرحى الحامة االعتداء بالعنف على الصحفً بوحدة اإلنتاج التلفزي
بصفاقس زهٌر بن علً اثر تغطٌته لفعالٌات المحاكمة المعلقة بقتلة شهداء الحامة بالمحكمة العسكرٌة
بصفاقس لوال تدخل عناصر من الجٌش لفظ اإلشكال .كما تهجمت فتاة من عائالت الشهداء على الصحفً
وكالت له جملة من النعوت من بٌنها "قمامة التجمع".
 األمن ٌمنع خذٌر والسلٌمً من العمل بالقصبة:تم منع مصور قناة "روسٌا الٌوم" الروسٌة رشدي خذٌر ومصور قناة "تً أن أن" الخاصّة رمضان السلٌمً
من تصوٌر المناوشات التً جدت بٌن قوات األمن وعناصر من إتحاد أصحاب الشهائد المعطلٌن عن العمل
بساحة الحكومة بالقصبة.
حٌث منع عون أمن خذٌر من التصوٌر وحاول افتكاك الكامٌرا منه وعند فشله عمل على توجهها نحو األسفل
وقام بدفعه على مستوى الكتف وحاول اإلعتداء علٌه بضربه على مستوى القدم لوال تفادٌه الضربة.
 21 مارس : 2014
منع تغطٌة اإلعالم العتصام اإلذاعة الوطنٌة :
تم منع الصحفٌٌن العاملٌن على تغطٌة اعتصام صحفًٌ اإلذاعة الوطنٌة الذي انطلق فً  20مارس من
الدخول إلى مقرّ اإلذاعة الكائن بشارع الحرٌّة ومواكبة الحدث .وقد تم المنع بتعلة عدم حمل الصحفٌٌن إلذن
بدخول اإلذاعة الوطنٌة من إدارة المؤسسة رغم الظرف اإلستثنائً الذي تشهده.

 29 مارس : 2014
 اعتداء بالعنف على مراسل "الصدى" بالقٌروان:تعرّ ض المراسل الصّحفً بموقع "الصدى" اإلخباري بالقٌروانٌ ،حً الضٌفاوي ،إلى االعتداء بالضرب على
ٌد محتجّ ٌن ملثمٌن .كما استولوا على آلة تصوٌره ومصدحه،ولم ٌتم ّكن من استرجاعهما وذلك أثناء تغطٌته
للمواجهات التً ج ّدت بٌن عدد من المحتجٌن وقوّ ات األمن واستعمل فٌها الغاز المسٌل للدموع والحجارة.
 ضرب مراسل "الشروق" بالقٌروان ومنعه من العمل:تعرّ ض مراسل "الشروق" الخاصّة ناجح الزغدودي الى رشق بالحجارة أثناء قٌامه بتصوٌر المواجهات بٌن
المحتجّ ٌن وقوّ ات األمن ،وذلك رغم تمركزه بسطح احدى العمارات على علوّ ٌفوق ال

 40مترا.كما منع
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أعوان أمن الزغدودي من التقاط صور لعملٌّة اعتقال سلفٌٌن أثناء القٌام بعملٌّة مداهمة لمقر إحدى الجمعٌّات
ال ّدٌنٌّة.
 31 مارس : 2014
منع طاقم "الحوار التونسً" من العمل بالقصرٌن:
قام أحد أعوان الحرس الوطنً بمنع طاقم قناة "الحوار التونسً" من التصوٌر مع عون أمن مضرب على
الطعام بمنطقة األمن بالقصرٌن بتعلة التصوٌر أمام مقرّ منطقة األمن .وقد طالب عون من الحرس الوطنً
الصحفٌٌن بمغادرة المكان وعدم التصوٌر مؤكدا أنه ال نتائج ترجى من اإلعالم حتى الٌوم .وقد إضطر طاقم
العمل الصحفً إلى تغٌٌر مكان التصوٌر ومواصلة عمله على الموضوع.
 )3موضوع الشهر:
قرار الهاٌكا ضد قناة "التونسٌة" الفضائٌة:
أصدرت الهٌئة العلٌا المستقلة لإلتصال السمعً البصري قرارا قضى بتسلٌط خطٌة مالٌة قدرها  200ألف
دٌنار بالتضامن ضد فضائٌة التونسٌة الخاصة وشركة كاكتٌس لإلنتاج السمعً البصري وإٌقاف بث برنامج
"عندي مانقلك" لمدة شهر .وصدر القرار المذكور على إثر قٌام القناة بتارٌخ

 2014/02/13بإعادة بث

مقتطفات من حلقة سابقة لنفس البرنامج بثت بتارٌخ  .2013/11/22وكانت الهٌئة إتخذت قرارا باإلٌقاف
النهائً إلعادة بث الحلقة بتارٌخ  2014/01/27إستنادا الى الفصل الخامس من المرسوم  116المتعلق
بحرٌة االتصال السمعً والبصري الذي ٌنص أنه "تخضع ممارسة هذه المبادئ لضوابط تتعلق باحترام
حقوق االخرٌن أو سمعتهم  ،ومنها بالخصوص :إحترام كرامة اإلنسان والحٌاة الخاصة ."...وإعتبرت
الهٌئة أن إعادة بث الحلقة تمس بالكرامة االنسانٌة وتعتبر تعدٌا سافرا على الحٌاة الخاصة وهو ما ٌشكل
مخالفة جسٌمة على معنى الفصل الخامس من المرسوم ."116
وٌذكر أن الحلقة التً بثت بتارٌخ  2013/11/22تتعلق بإدعاء أحد الشبان بنوته ألحد االشخاص ثبت
الحقا بواسطة التحلٌل الجٌنً أنه لٌس إبنا له.
وٌنص الفصل  28من المرسوم  116أنه  " :فً حالة علم المراقبٌن بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري
بها العمل كالممارسات المنافٌة لإلحترام الواجب لشخص اإلنسان وكرامته وحماٌة الألطفال أو لألخالقٌات
المهنٌة وبأي خرق لمقتضٌات كراسات الشروط من قبل المنشأة صاحبة اإلجازة ٌعلم المراقب فورا بذلك

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

رئٌس الهٌئة الذي ٌقرر التدابٌر الواجب إتخاذها بعد تداول الهٌئة ،بما فً ذلك رفع األمر الى السلطات
اإلدارٌة والقضائٌة والمهنٌة المختصة".
وٌنص الفصل  29من المرسوم  116أنه " فً حالة خرق المقتضٌات واإللتزامات الواردة بالنصوص
الجاري بها العمل أو بكراسات الشروط أو بإتفاقٌات اإلجازة ٌ ،وجه رئٌس الهٌئة تنبٌها إلى المنشأة المعنٌة
بالكف عن الممارسات المخلة بالقانون أو بأحكام كراس الشروط أو بإتفاقٌة اإلجازة .وعلى المخالف
اإلمتثال لهذا التنبٌه فً أجل ال ٌتجاوز ٌ 15وما من تارٌخ بلوغه إلٌه.
وفً حالة عدم اإلمتثال ٌمكن للهٌئة أن تقرر بعد التداول ما ٌلً:
 توقٌف اإلنتاج أو البث للخدمة أو الخدمات المتعلقة ببرنامج أوبجزء من برنامج معٌن أو بومضةإشهارٌة لمدة أقصاها شهر.
 عقوبة مالٌة تكون متبوعة عند اإلقتضاء بتوقٌف اإلنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائٌة.وفً كل الحاالت ٌجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة المخالفات المنسوبة"...
وطبق الفصل  30من المرسوم فإنه " فً حالة إرتكاب مخالفة جسٌمة تمثل إخالال بمقتضٌات الفصل
الخامس من هذا المرسوم من شأنها إلحاق ضرر فادح ٌصعب تداركه ٌ ،مكن للهٌئة اإلذن بإٌقاف
البرنامج المعنً فورا وذلك بقرار معلل بعد دعوة المخالف للحضور وتبلٌغه فحوى المخالفة المنسوبة
الٌه "...
وفً موضوع الحال لجأت الهاٌكا إلى تطبٌق الفصل الخامس والفصل

 29الذي ٌشٌر إلى مخالفات"

خرق المقتضٌات واإللتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل أو بكراسات الشروط أو بإتفاقٌات
اإلجازة  ، ".وهذا الفصل ٌنص على إمكانٌة تسلٌط عقوبة مالٌة تكون متبوعة عند اإلقتضاء بتوقٌف
اإلنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائٌة.
ولإلشارة فإن الفصل ٌ 28شٌر إلى" مخالفة النصوص الجاري بها العمل " وٌعطً بعض األمثلة مثل "
الممارسات المنافٌة لالحترام الواجب لشخص اإلنسان وكرامته وحماٌة األطفال أو لألخالقٌات
المهنٌة"...
وطبق الفصل  35و  39من المرسوم  116فإن قرارات الهٌئة تكون معللة وتبلغ نسخة منها للمعنٌٌن
بها ،وعلى هؤالء االمتثال لها حال علمهم بها ولهم الطعن فٌها أمام القضاء اإلداري.
وطبق الفصول أعاله فإن القانون ٌعطً صالحٌات واسعة لهٌئة اإلتصال السمعً والبصري لمعاٌنة
المخالفات وتسلٌط العقوبات ضد أصحابها طبق تقدٌرها الخاص.
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وتبقى طبٌعة القرارات المتعلقة بالعقوبات التً ٌسمح بها المرسوم

 116ملتبسة بٌن ان تكون ذات

صبغة قضائٌة أو إدارٌة .فالفصل  35من المرسوم ٌنص أن الهٌئة تتولى سماع أطراف النزاع الذٌن
لهم الحق فً إنابة محام واإلست عانة بخبٌر وكذلك سماع األطراف المعنٌة التً تمت دعوته بصفة
قانونٌة للمثول أمامها أو إلى أي شخص ترى أنه من الممكن أن ٌساهم فً إفادتها فً حل النزاع .وتتخذ
الهٌئة قراراتها بأغلبٌة األصوات  ...وتكون قرارات الهٌئة معللة...
ورغم الخاصٌات المشار إلٌها بخصوص قرارات الهٌئة  ،فٌمكن القول أنها تكتسً صبغة إدارٌة
بإعتبار أنه ٌمكن الطعن فٌها أمام القضاء اإلداري باإللغاء .ودعما لهذا الرأي فإن المرسوم لم ٌشر إلى
الطعن باالستئناف بل اكتفى بعبارة "الطعن" بما ٌشٌر الى أن األمر ٌتعلق بطلب اإللغاء أمام الدوائر
االبتدائٌة للمحكمة اإلدارٌة.
وتشٌر الفقرة ما قبل األخٌرة للفصل  29انه " وفً كل الحاالت ٌجب أن تكون العقوبة متناسبة مع
خطورة المخالفات المنسوبة ومرتبطة بالمنافع التً ٌجنٌها المخالف "...
واألكٌد أن القضاء اإلداري سٌتولى  ،عند رفع الطعن إلٌه  ،مراقبة صحة المخالفة موضوع القرار
وجدٌة التعلٌل وتناسب العقوبة المالٌة المسلطة مع المخالفات المنسوبة .بقً أن عقوبة اٌقاف بث
البرنامج لمدة شهر ال ٌمكن تداركها إال باللجوء إلى إجراءات القضاء اإلستعجالً اإلداري.

 )4الصحافٌون والعدالة:
*إخالالت قانونٌة فً تتبع اإلعالمٌٌن:
 قضٌة المدون ماهر زٌد:بتارٌخ  2014/03/2أدلى المدون ماهر زٌد بتصرٌحات فً برنامج " كالم الناس" على قناة التونسٌة أشار
من خاللها أن لدٌه معلومات حول جرٌمة قتل الضابط األمنً سقراط الشارنً من قبل مجموعة مسلحة وأنه
سٌعلن عما لدٌه من معلومات فً ظرف عشرة أٌام من تارٌخ تصرٌحه.
وبتارٌخ  2014/03/8وجهت فرقة األبحاث والتفتٌش للحرس الوطنً بالعوٌنة إستدعاء لسماع المدون
ماهر زٌد بخصوص ما أدلى به من تصرٌحات بناء على قرار فتح بحث من قبل النٌابة العمومٌة .وبسبب
عدم إقامته بمحل السكنى الذي وجه إلٌه اإلستدعاء  ،فإنه لم ٌتمكن من تسلمه واإلستجابة إلى مقتضٌاته إال
قبل ساعات قلٌلة من تارٌخ اإلستنطاق.
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وٌوم  2014/03/9تم سماع ماهر زٌد لدى الفرقة المذكورة .وبتارٌخ

 2014/03/10مثل أمام مكتب

التحقٌق الثالث بالمحكمة اإلبتدائٌة بتونس بموجب إحالة صادرة عن النٌابة العمومٌة ،وقرر القاضً بعد
إستنطاقه اإلبقاء علٌه بحالة سراح مع منعه من مغادرة البالد.
وتمت إحالة المدون أمام التحقٌق على مقتضى الفصل

 22من قانون  2003/12/10المتعلق بمكافحة

اإلرهاب الذي ٌنص أنه ٌعاقب بالسجن والخطٌة " كل من ٌمتنع  ،ولو كان خاضعا للسر المهنً  ،عن
إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له اإلطالع علٌه من أفعال وما بلغ إلٌه من معلومات أو إرشادات
حول إرتكاب إحدى الجرائم اإلرهابٌة "...والفصل  54من المرسوم  115الذي ٌنص أنه " ٌعاقب بخطٌة
من ألفٌن إلى خمسة آالف دٌنار كل من ٌتعمد بالوسائل المذكورة بالفصل  50من المرسوم نشر أخبار زائفة
من شأنها أن تنال من صفو النظام العام".
و من الناحٌة القانونٌة  ،فإنه ٌفترض لتطبٌق الفصل  22من قانون مكافحة اإلرهاب بخصوص جرٌمة عدم
إشعار السلط بجرائم إرهابٌة أن ٌكون دافع الشخص فً التكتم إجرامٌا وأن ٌكون قصده التغطٌة على
األشخاص الذٌن إرتكبوا تلك الجرائم  .وفً قضٌة الحال ٌمكن القول بأنه من الصعب إثبات هذا العنصر
ضد المدون المذكور  ،وذلك بالنظر أوال إلى أنه ذكر أنه سٌعلن عما لدٌه من معلومات فً أجل معٌن  .كما
أن تصرٌحه بذلك جاء تلقائٌا وبواسطة وسائل اإلعالم .ومن ناحٌة أخرى فإنه ال ٌمكن التأكد ما إذا كانت
المعلومات لدٌه مهمة وصحٌحة حتى توجه إلٌه تهمة الفصل  .22وباإلضافة إلى ما تقدم فإن هذه الجرٌمة
تفترض توفر عنصر القصد اإلجرامً وهو األمر الذي ال ٌمكن تأكٌده بخصوص المدون ماهر زٌد.
وبخصوص المعلومات موضوع اإلشعار ،فالبد أن تثبت النٌابة العمومٌة أن الشخص المعنً ٌمتلك
معلومات أكٌدة وصحٌحة حول أفعال إرهابٌة إرتكبت وأنه إمتنع قصدا عن اإلدالء بها للسلط ذات النظر.
وهذه العناصر ال ٌمكن إثباتها إال بعد أن تكون أجرٌت أبحاث وتحقٌقات آلت إلى إثبات إمتالكه لمعلومات
ثابتة حول الجرٌمة وإمتناعه قصدا عن اإلدالء بها للتغطٌة على مرتكبٌها.
أما إحالة المدون زٌد بخصوص جنحة الفصل

 54من المرسوم ، 115فٌمكن القول بأنها تتناقض مع

اإلحالة على مقتضى الفصل  22من قانون مكافحة اإلرهاب  ،وذلك بإعتبار أن الفصل

ٌ 54تعلق بنشر

أخبار زائفة فً حٌن أن الفصل ٌ 22فترض أن تكون المعلوماتموضوع عدم اإلشعار صحٌحة وأكٌدة .فهل
أننا إزاء عدم اإلشعار بمعلومات ثابتة عن جرٌمة إرهابٌة أم إزاء نشر خبر مزٌف من شأنه أن ٌنال من
صفو النظام العام؟
وهذا التناقض بٌن فصلً اإلحالة ٌؤكد عدم الوجاهة القانونٌة إلتهام المدون ماهر زٌد.
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 قضٌة المدون حكٌم الغانمً:بتارٌخ  11مارس  2014قضت محكمة اإلستئناف العسكرٌة بتونس بإقرار الحكم اإلبتدائً الذي سبق
وصدر عن المحكمة العسكرٌة اإلبتدائٌة بصفاقس ضد المدون حكٌم الغانمً وذلك بتخطئته بمبلغ مائتٌن
وأربعون دٌنارا بتهمة نسبة أمور غٌر قانونٌة لموظف عمومً متعلقة بوظٌفته دون اإلدالء بما ٌثبت صحة
ذلك طبق الفصل  128من المجلة الجزائٌة .وٌنص الفصل المذكور أنه " ٌعاقب بالسجن مدة عامٌن
وبخطٌة قدرها مائة وعشرون دٌنارا كل من ٌنسب لموظف عمومً أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن
طرٌق الصحافة أو غٌر ذلك من وسائل االشهار أمورا غٌر قانونٌة متعلقة بوظٌفته دون ان ٌدلً بما ٌثبت
صحة ذلك  . ".وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى بخصوص تهمتً تحقٌر الجٌش مناط الفصل

 91من

مجلة المرافعات والعقوبات العسكرٌة وتعمد اإلساءة إلى الغٌر عبر الشبكة العمومٌة لإلتصاالت طبق
الفصل  86من مجلة اإلتصاالت.
وٌعتقد مركز تونس لحرٌة الصحافة أن إدانة المدون الغانمً طبق أحكام الفصل  128من المجلة الجزائٌة
ال ٌمكن أن ٌكون سلٌما بإعتبار أن المدون لم ٌنسب للموظف المعنً أي أمور غٌر قانونٌة ،وغاٌة ما فً
األمر أنه إنتقد طرٌقة تصرف إدارة المستشفى العسكري بقابس فً ملف احد المرضى .كما أن إثبات ما
حصل مؤٌد بشهادة المرأة التً تعالج بالمستشفى المذكور.
ومن جهة أخرى فان المركز ٌؤكد مرة أخرى على موقفه الرافض إلحالة المدونٌن والصحفٌٌن أمام القضاء
العسكري بخصوص جنح النشر والصحافة  ،وذلك بوجود المرسوم  115الذي ٌعتبر نصا خاصا ٌنطبق
على جنح الصحافة والنشر سواء تعلق األمر بالصحفٌٌن المحترفٌن أو بالنشطاء اإلعالمٌٌن .وٌرتكز هذا
الموقف كذلك على الصفة المدنٌة للصحفٌٌن والمدونٌن.
 قضٌة الصحفً ٌاسٌن النابلً:بتارٌخ  26مارس  2014مثل الصحفً بجرٌدة صوت الشعب ٌاسٌن النابلً أمام الدائرة الجناحٌة بمحكمة
اإلستئناف بتونس ضمن القضٌة عدد  ، 13271/14وقد أجلت القضٌة لجلسة ٌوم  2014/04/2للتصرٌح
بالحكم.
وخالل شهر جانفً  ، 2013قضت المحكمة اإلبتدائٌة بتونس بعدم سماع الدعوى الموجهة ضد ٌاسٌن
النابلً لبطالن إجراءات التتبع .وقامت الشاكٌة فً القضٌة بإستئناف الحكم الصادر لغٌر مصلحتها  ،وكانت
جلسة  26مارس  2014هً الجلسة الثالثة التً حضرها النابلً.
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وتعود القضٌة الى مقال حرره الصحفً المذكور بجرٌدة "صوت الشعب" فً شهر دٌسمبر

2012

موضوعه طرٌقة إستثمار األراضً الدولٌة بهنشٌرعٌاد بقربة وطرد العمال وإهمال األراضً .وقدمت
الشكاٌة من طرف المستثمرة لألرض إستنادا الى الفصلٌن  55و  56من المرسوم  115المتعلقٌن بجنحة
الثلب طبق إجراءات الدعوى المباشرة مناط الفصل  72من نفس المرسوم.
وكان النابلً أكد لمركز تونس لحرٌة الصحافة أن المعطٌات التً أوردها بمقاله صحٌحة بناء على شهادات
معرف باإلمضاء علٌها من طرف فالحٌن ٌعملون بالهنشٌر وكذلك باإلستناد الى تقرٌر إختبار مجرى
ة
بواسطة أحد الخبراء.
وتشكل مثل هذه القضاٌا تهدٌدا للصحفٌٌن فً تعاطٌهم مع الملفات اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة خاصة وأن
الملف ظل منشورا أمام القضاء لمدة تزٌد عن السنة بٌن الطورٌن اإلبتدائً واإلستئنافً .وربما ٌتم الطعن
بالتعقٌب فً حالة لم ٌرضى الطرف الشاكً عن الحكم.
* التوصٌات القانونٌة:
بالنظر إلى القرارات والمحاكمات التً شملت القطاع اإلعالمً خالل شهر مارس  2014فإن مركز تونس
لحرٌة الصحافة ٌوصً بما ٌلً :
 عدم إحالة الصحفٌٌن و المدونٌن والنشطاء اإلعالمٌٌن طبق قانون مكافحة اإلرهاب  ،بإعتبار أناإلحالة طبق القانون المذكور ٌشكل تهدٌدا خطٌرا لحرٌة اإلعالم.
 -عدم إحالة الصحفٌٌن على القضاء العسكري بوجود المرسوم

 115الذي ٌنطبق على المحتوٌات

اإلعالمٌة الموجهة إلى العموم عبر الوسائل المنصوص علٌها بالفصل

 50من المرسوم  115بقطع

النظر عن صفة أصحابها سواء كانوا صحفٌٌن محترفٌن أو مجرد نشطاء إعالمٌٌن أو مدونٌن.
 عدم اللجوء إلى إصدار أحكام قضائٌة تجرم المحتوى اإلعالمً سواء ضد الصحفٌٌن المحترفٌن أوضد المدونٌن .
 ضرورة تحسٌس رجال األعمال والسٌاسٌٌن بضرورة ممارسة حقوقهم فً الرد والتوضٌح طبقأحكام المرسوم  115تجاه ما ٌمكن أن ٌصدر من مقاالت أو تحقٌقات تتعلق بنشاطهم عوض اللجوء إلى
القضاء ضد اإلعالمٌٌن لما ٌمثله ذلك من خطورة على حرٌة التعبٌر.

)5توصٌات عا ّمة:
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إنّ مركز تونس لحرٌّة الصحافة وبعد إطالعه على مجمل االنتهاكات الحاصلة فً ّ
حق اإلعالمٌٌن وعلى
الحرٌات الصحفٌّة خالل شهر مارس ٌ 2014طالب ب :
إنهاء العمل بمالحقة اإلعالمٌٌن وفق قانون مكافحة اإلرهاب إٌالء موضوع اإلعتداءات على اإلعالمٌٌن فً الجهات أهمٌة بالغة واإلسراع فً توفٌر الظروق المالئمةلممارسة عملهم
-إٌجاد خطة عاجلة لوضع ح ّد لإلعتداءات على اإلعالمٌٌن أثناء تغطٌتهم لإلحتجاجات الجماعٌّة
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