تونس في  14فيفري 2017
التقرير الثليثي للنتهاكات الحاصلة على الصحفيين

معركة التراخيص وتواصل التضييقات المجانية

تصالعدت التضييقات لعلى الصحفيين والعاملين في قطاع اللعل م في الهشهر
اليخيرة وذلك مقارنة بالنصف الول من السنة الماضية
لقد مثلت قضية اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري في ديسمبر الماضي
وقصة الصحفي الرسرائلي الذي قا م بتغطية الحدث ذريعة لتخاذ قرارات
ارتجالية تسببت في لعرقلة مها م لعدد من الزمل ء يخاصة دايخل الجمهورية رغم
ارستظهارهم ببطاقات هوياتهم المهنية ورغم ان المر لم يكن يستدلعي تريخيصا
في كل الوحوال .
ومع إقرار لعديد الزمل ء بتفهم الدارة المركزية لتشكياتهم وتديخلها فان قرارات
المنع التي كانت تبدو وكأنها يخارج السيطرة قد تواصلت في وحين تمسك
أصحابها" بتطبيق التعليمات ".
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النتهاكات الواقعة على الصحفيين

رسجلت ووحدة الرصد وتوثيق النتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة يخلل من
 04أكتوبر  2016إلى غاية  04فيفري  10 ،2017العتدا ءات تضرر منها
 14صحفيا) 2إناث و  12ذكورا( ،إضافة إلى انتهاك مس القطاع لعامة)المنشور
لعدد .(04
وقد هشملت اللعتدا ءات صحفيين يشتغلون في  3إذالعات)إذالعة "موزاييك"
و"إذالعة تونس الدولية" وإذالعة "هشمس أف ا م"( و  3قنوات تلفزية )"التلفزيون
العربي" و"فرانس  "24و"التلفزة الوطنية"( وصحفي من وكالة انبا ء) "وكالة
تونس إفريقيا للنبا ء"( وصحفي يعمل بجريدة )صحيفة "ديرهشبيغل" اللمانية(
وموقع إلكتروني )"دايلي مايل" البريطاني(.

04-10-2016
منع فريق قناة "فرانس  "24من العمل
تعرض فريق قناة "فرانس  "24المتكون من مرارسلها وليد لعبد ال والمصور
وحميد لعمري اليو م الثلثا ء  04أكتوبر إلى المنع من العمل في هشارع الحبيب
بورقيبة من قبل مجمولعة من المن.
وقال لعبد ال لووحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة إنه وحين كان بصدد
إجرا ء مقابلت مع أهشخاص في هشارع الحبيب بورقيبة ،توجه نحوه لعدد من
المنيين وطالبوه بالرستظهار بتريخيص ،وأضاف لعبد ال إن لعون أمن رفضت
الصغا ء إليه وحين قال لها إنها تتجاوز صلوحياتها وإنه بإمكانه الرستظهار فقط
ببطاقة صحفي وببطاقة تعريف وطنية.
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وأكد الصحفي وليد لعبد ال إنه بقي قرابة رسالعة محاول إقناع ألعوان المن بأنه ل
مبررر لطلبهم تريخيصا ،مضيفا أن هذا التعطيل قد ينعكس رسلبا لعلى لعمله.
20-12-2016
منع صحفية من تصوير حراك احتجاجي
أكدت روضة بوطار مرارسلة "وكالة تونس إفريقيا للنبا ء" في اتصال هاتفي
بووحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة ان لعون امن قا م اليو م الثلثا ء 20
ديسمبر بمنعها من القيا م بتغطية وقفة اوحتجاجية في منطقة الزكرة التابعة لبن
قردان جنوب البلد.
وقالت بوطار إن لعون المن طلب منها بطاقة التعريف للتثبت من هويتها وحين
كانت باتجاه المنطقة المذكورة ،وأنها أمدته بها وببطاقة الصحفي المحترف.
وأضافت أن لعون المن المذكور طلب منها بعد ذلك الرستظهار بوثيقة "تكليف
بمهمة" من قبل مؤرسستها اللعلمية فردت لعليه إنها بصدد تغطية تحرك
اجتمالعي ل وحدث ررسمي ،وأكدت أنه قا م بعديد التصالت وأنه بعد قرابة نصف
رسالعة من النتظار ألعلمها أنه هناك تعليمات بعد م السماح لها بمواصلة لعملها.
مضايقة أمنية للصحفي عدنان الشواشي
صرح لعدنان الشواهشي الصحفي "بإذالعة تونس الدولية و مرارسل لقنوات أجنبية
" في اتصال هاتفي لووحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة أنه تمت
مضايقته من قبل ألعوان المن يو م الثلثا ء  20ديسمبر في هشارع الحبيب بورقيبة
أكثر من مرة" ،محاولين ارستفزازه" وقال الشواهشي إن لعون أمن توجه له وحرفيا
بهذا السؤال " هشنوا تعمل هنا و هشنوا الموضوع إلي بش تخد م لعليه و أنت تمتنع
بش تعطينا الموضوع  "...رغم أنه ارستظهر بكل الوثائق المطلوبة )بطاقة
التعريف الوطنية و بطاقة صحفي(.
منع الصحفي عل ء زعتور من العمل
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منع لعل  ء زلعتور الصحفي "بالتلفزيون العربي" من العمل في هشارع الحبيب
بورقيبة بالعاصمة بتعلة لعد م امتلكه لتريخيص ،وقال زلعتور إن رئارسة الحكومة
أرجأت إرسناد الترايخيص في انتظار الجرا ءات الجديدة التي تنظم لعمل الصحافة
الجنبية و العمل ببطاقة اللعتماد أي بطاقة مرارسل أجنبي التي ل يعترف بها
ألعوان وزارة الدايخلية وحسب قوله.
23-12-2016
منع الصحفي لسعد بن عاشور من أدا ء عمله
أركد لسعد بن لعاهشور لووحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة الجمعة 23
ديسمبر أنه توجه إلى منطقة الورسلتية من أجل العمل لعلى موضوع الرهابي
أنيس العمري لصالح صحيفة "دير هشبيغل" اللمانية ،إل أن ألعوان أمن منعوه من
التصوير وطلبوا منه تريخيصا ،وقال بن لعاهشور أنه مردهم بكل وثائقه المتمثلة في
بطاقة صحفي محترف وبطاقة العتماد وبطاقة تعريف وطنية للتثبت من هويته،
إل أن ذلك لم يجد نفعا.
منع صحفي تونسي ومراسلين أجنبيين من العمل
ارستنكر المرارسل الصحفي بموقع "دايلي مايل" البريطاني محمد كريت تعرضه
للمنع من العمل صحبة زميليه الجنبيين اللذين لم يتمكنا من الحصول لعلى
تريخيص للعمل.
وقال كريت في تصريح لووحد الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة يو م الجمعة
 23ديسمبر إنه كلف من قبل رئيسه في العمل بإنجاز تقرير لعن الرهابي
أنيس العمري ،وأنه قبل توجهه إلى منطقة الورسلتية  ،وحيث كان من المفترض
أن يصاوحبه زميليه الجنبيين هناك ،تلقى مكالمات من مركز الشرطة بالمنطقة
المذكورة لرستفساره لعن تاريخ قدومه ،وهو ما ارستغربه.
أعوان المن يمنعون صحفية من العمل
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منع ألعوان أمن الصحفية بإذالعة "هشمس أف أ م" غاية الماجري من القيا م بعملها
الجمعة  23ديسمبر.
وقالت الماجري في تصريح لووحدة الرصد إنها كانت بصدد تسجيل آرا ء مواطنين
في هشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة  ،وحيث توجه لها لعونا امن وطالباها
بالرستظهار ببطاقة هويتها ،فأمدتهما ببطاقة صحفي محترف وببطاقة تعريف
وطنية ،ثم طالباها بالرستظهار بتريخيص ،ووحين لعبرت لعن ارستغرابها من طلبهما
رسألها لعن موضوع لعملها توجها إلى رئيسهما في العمل الذي قال لها إن هذه
الجرا ءات تخص مرارسلي ورسائل اللعل م الجنبية.
12-2016- 28
تهجج م رئيس الجمهورية على الصحفيين
تهجم السيد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليو م الربعا ء  28ديسمبر لعلى
الصحفيين وحمزة بالرجب من قناة "التارسعة" والحبيب وذان من إذالعة "موزاييك"
وذلك إثر رسؤالين توجها بهما إلى السبسي لعلى يخلفية وحادث القطار الذي جد في
منطقة جبل جلود.
وقال رئيس الجمهورية موجها وحديثه إلى الصحفي بالرجب بلهجة وحادة " ماهي
القناة التي تشتغل بها؟ كان من المفروض أل تكون موجودا هنا" وذلك بعد أن
رسأله لعن القرارات التي رسيتم اتخاذها إثر الحادث ،وطال هذا التهجم الصحفي
وحبيب وذان بعد توجه إلى السبسي بسؤال مماثل.
واتهم السبسي اللعلميين بما وصفه ب"تأجيج الوضاع" كما وحمل مسؤولية
الحادث لللعل م إلى جانب قطالعات أيخرى.
2017 -01- 27
رئاسة الحكومة تصدر منشورا يضيق على الصحفيين
أصدرت رئارسة الحكومة يو م  16جانفي  2017المنشور لعدد  ،4موجه إلى كل
الوزرا ء وكتاب الدولة يمنع الموظفين العموميين من "الدل ء بأي تصريح أو
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مدايخلة ولعن نشر أو إفشا ء معلومات آو وثائق ررسمية ،لعن طريق الصحافة أو
غيرها من ورسائل اللعل م ،وحول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي
يعمل به ،بدون الذن المسبق والصريح من رئيسه المباهشر".
ووحرجر المنشور المذكور لعلى العون العمومي "القيا م بتصريحات ،مهما كان
نولعها ،تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ لعلى المصلحة العليا.
02-2017- 04
منع الفريق الصحفي ل"التلفزة الوطنية" من العمل
تعرض الصحفيان بالتلفزة الوطنية مراد الرمضاني وهشكري الفروحاني يو م الوحد
 5فيفري  2017الى المضايقة والمنع من العمل بمنارسبة توجههما الة معتمدية
وحاجب العيون بالقيرةان لتغطية الوحتجاجات التي ينفذها اهالي الجهة وتغطية
زيارة وفد وزاري وبرلماني للجهة للرستماع لمطالب المواطنين يخلل مجلس
محلي للتنمية.
وقال الصحفي مراد الرمضاني ان لعددا من المحتجين قاموا في البداية بافتكاك
الميكروفون اثنا ء قيامه هو والمصور الصحفي بحوار مع وزير الوظيفة العمومية
لعبيد البريكي ثم لعمد بعض المواطنين الى منعه من العمل وطلبوا منه المغادرة.
واضاف ان لعددا من الصحفيين تديخلوا لمساندتهما وتم اثر ذلك فض رسو ء الفهم.
وانجز الصحفيان لعملهنا ورسط ظروف صعبة.
يذكر ان رسبب التضييقات يعود الى تعمد اوحد الهشخاص التحريض ضد قناة
الوطنية بسبب لعد م تغطية الضراب العا م .في وحين يعود رسبب لعد م تمكن صحفيا
ووحدة النتاج بالقيروان من التنقل الى وحاجب العيون مسافة  70كيلومتر ،يعود
توفر رسيارة ادارية لعلى ذمتهما بعد تعطب السيارة المتاوحة لهما.

تراخيص العمل الصحفي في القانون التونسي:
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قوانين وممارسات متضاربة
ينص الفصل  24من القانون الرسارسي لعدد  22للحق في النفاذ إلى المعلومة
الصادر بتاريخ  24مارس  ،2016الذي ينطبق لعلى كافة هياكل الدولة ،لعلى
أنه" ل يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إل إذا كان ذلك
يؤد ي إلى إلحاق ضرر بالمن العا م أو بالدفاع الوطني أو بالعلقات الدولية فيما
يتصل بهما أو بحقوق الغير في وحماية وحياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته
الفكرية.
ول تعتبر هذه المجالت ارستثنا ءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة و تكون
يخاضعة لتقدير الضرر من النفاذ لعلى أن يكون الضرر جسيما رسوا ء كان آنيا أو
لوحقا كما تكون يخاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من لعد م
تقديمها بالنسبة لكل طلب ويرالعى التنارسب بين المصالح المراد وحمايتها والغاية
من مطلب النفاذ".
وفي العادة تمثل الفضا ءات العامة أو الوحداث الرستثنائية مجال للتضييق لعلى
الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة يخاصة ،ولعلى رسبيل المثال ،هشهد هشهر ديسمبر
من العا م الماضي منعا للصحفيين من العمل بتعلة لعد م وحصولهم لعلى الترايخيص،
ولم يتمكن  6صحفيين تونسيين من آدا ء مهامهم وتعرض أغلبهم إلى المنع في
ظرف أرسبوع واوحد وذلك بسبب مطالبة بعض السلط المنية في الجهات
بترايخيص ،رغم أن أربعة من الصحفيين المذكورين هم مرارسلون معتمدون لدى
ورسائل إلعل م اجنبية ولهم بطاقات العتماد تغنيهم لعن الترايخيص المسندة
للصحفيين الجانب.
وقد تطرح قضية الترايخيص ونولعها بأكثر وحردة يخلل الوحداث المنية الرستثنائية
التي تعيشها تونس ،وهو ما وحصل فعل بعد وحادث اغتيال الطيار التونسي محمد
الزواري وديخول مرارسل قناة "العاهشرة" الرسرائيلية إلى تونس لتغطية هذا
الحدث ،فكان رد الجهات الررسمية التونسية رسريعا ،وحيث لعلقت رئارسة الحكومة
إرسناد الترايخيص للصحفيين الجانب القادمين إلى تونس "إلى غاية صدور أوحكا م
جديدة متعلقة بالمرارسلين الجانب" كما قامت
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جهات أمنية بطلب الترايخيص التي تسندها رئارسة الحكومة رغم أن لعمل
الصحفيين التونسيين بمن فيهم المرارسلين التونسيسن المعتمدين في تونس ل
يتطلب ترايخيص إل في وحالت يستثنيها القانون وهي وحالت محددة بأرسباب
واضحة.
القانون التونسي وقضية التراخيص:
تنص القوانين التونسية ذات العلقة بالصحافة واللعل م ،بما في ذلك الدرستور
التونسي ،والتي رسرنت بعد ثورة  14جانفي لعلى الحق في النفاذ إلى المعلومة
ووحرية التعبير بما يضمن وحق الجمهور في اللعل م ،وهي في جوهرها متطابقة
مع المواثيق الدولية التي تضمن وحقوق الصحفيين وواجباتهم مثل ميثاق ميونيخ
ص في فصله الول في باب الواجبات لعلى أنه لعلى الصحفي "اوحترا م
الذي ين ر
الحقيقة مهما كانت التبعات التي تلحق به,بسبب ما يمليه وحق الجمهور في
ص المادة الولى في باب الحقوق من الميثاق ذاته لعلى أنه من
المعرفة" كما تن ر
وحق الصحفي "الوصول إلى كل مصادر الخبر و الحق في التحقيق الحر في كل
الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة .و ل يمكن أن يمنع من الوصول إلى المصادر
إل ارستثنا ء و بموجب أرسباب معبر لعنها بوضوح".
ولقد تعرض المررسو م  115المنظم لقطاع الصحافة في فصله  62إلى
الرستثنا ءات التي يمكن أن تمنع الصحفي من نشر معلومات أو ارستخدامها
ص لعلى أنه " يحرجر التناول اللعلمي لي قضية من قضايا
بتريخيص ،وحيث ين ر
الثلب في الصور المنصوص لعليها بالفقرتين )أ( و)ب( من الفصل  59من هذا
المررسو م وكذلك بقضايا ثبوت النسب والطلق والجهاض.
ل ينطبق هذا التحجير لعلى الوحكا م التي يجوز في كل وقت نشرها بإذن من
السلطة القضائية.
وفي كل القضايا المدنية يمكن للدوائر والمجالس تحجير نشر تفاصيل القضايا،
ويحرجر أيضا نشر أرسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم.
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يحرجر أثنا ء المرافعات ودايخل قالعات جلسات المحاكم ارستعمال آلت التصوير
الشمسي أو الهواتف الجوالة أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو أي
ورسيلة أيخرى إل إذا صدرت في ذلك ريخصة من السلطة القضائية ذات النظر.
وكل مخالفة لهذه الوحكا م يعاقب لعنها بخطية من مائة ويخمسين إلى يخمسمائة
دينار مع وحجز الورسائل المستعملة لذلك الغرض".
ويعتبر هذا الفصل نصا صريحا وواضحا يتعررض إلى قضية الترايخيص في وحين
ص الفصل  24من القانون الرسارسي للنفاذ إلى المعلومة لعلى أنه توجد
ن ر
ارستثنا ءات تمنع النفاذ إلى المعلومة )وهي الضرر بالمن القومي( والتي ل يجب
أن تكون ارستثنا ءات مطلقة بل أن

"تكون يخاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من لعد م تقديمها
بالنسبة لكل طلب ويرالعى التنارسب بين المصالح المراد وحمايتها والغاية من
مطلب النفاذ".
كما توجد مرارسيم وقرارات متعلقة بالتصوير الجوي وهي:
-

قرار وزرا ء الدايخلية والدفاع الوطني والتجهيز والرسكان والنقل والسياوحة
والصنالعات التقليدية المؤرخ في  06أفريل  1995والمتعلق بالنشطة
الجوية السياوحية والهشهارية قصد القيا م بأهشغال التصوير الشمسي أو
السينماتوغرافي الجوي.

-

 قرار وزير التجهيز والرسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21جانفي  2003المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الدارية المسداة من طرف
المصالح التابعة لوزارة التجهيز والرسكان والتهيئة الترابية والمؤرسسات
الراجعة إليها بالنظر وهشروط إرسنادها) ملحق لعدد .(12

-

المر لعدد  1338لسنة  2009المؤرخ في  28افريل  2009والمتعلق
بإوحداث هشباك مووحد لرسدا ء الخدمات الدارية اللزمة لتصوير الفل م.
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-

وتنص جميعها لعلى تراتيب إرسناد ريخص للتصوير الجوي بالنسبة
للمؤرسسات التي تمارس نشاط التصوير.

كما تسند وزارة الثقافة ممثلة في وكالة إوحيا ء التراث و التنمية الثقافية تريخيصا
في التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التلفزي المجاني بالمواقع الثرية و
المعالم التاريخية و المتاوحف "وحيث يسند التريخيص في التصوير الفوتوغرافي أو
السينمائي أو التلفزي المجاني للمواقع الثرية و المعالم التاريخية و المتاوحف
للمؤرسسات و الهيئات الحكومية ذات الصبغة الثقافية و السياوحية و اللعلمية
الراغبة في ذلك و منها لعلى رسبيل الذكر :
 الديوان الوطني التونسي للسياوحة -الوكالة التونسية للتصال الخارجي مؤرسسة الذالعة و التلفزة التونسية".التوصيات :
إن مركز تونس لحرية الصحافة وإذ يعتبر أن النتهاكات الحاصلة لعلى
الصحفيين قد هشهدت نسقا تنازليا في الهشهر اليخيرة من السنة الماضية ،رغم أن
تونس لعاهشت وحدثا أمنيا كبيرا )أوحداث بن قردان( ،فإنه يخشى أن يكون المنشور
لعدد  04الذي أصدرته رئارسة الحكومة التفافا لعلى المرارسيم والقوانين التي
تضمن وحرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة
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ويوصي مركز تونس لحرية الصحافة ب:
-

فسح المجال للصحفيين لدا ء مهامهم في كنف الحرية التي ضمنها لهم
القانون ويدلعو السلط المركزية والجهوية إلى تفهم يخصوصية العمل

-

الصحفي لعلى الميدان.
يدلعو إلى وحسم قضية الترايخيص والتعامل الجدي معها وتوضيح
الرستثنا ءات التي تمنع الصحفيين من الوصول إلى المعلومة وتبرير منعها
تبريرا مقنعا في الحالت القصوى ،وفق ما ذكره القانون الرسارسي للنفاذ
إلى المعلومة الذي يضمن هذا الحق في جميع الحالت والذي يجرنب

-

التأويلت التي قد تؤدي الى تضارب القرارات وتعطيل لعمل الصحفيين .
التراجع لعن المنشور لعدد  04الذي يمثل لعائقا جديا اما م الصحفيين يخلل
أدا ء مهامهم لعكس تبريرات رئارسة الحكومة ،ويدلعو السلط المركزية

-

والجهوية إلى التقيد بالقانون الرسارسي للحق في النفاذ إلى المعلومة.
وحث جميع الوزارت ومراكز القرار لعلى تعيين اتصاليين في الجهات
قادرين لعلى تسهيل مهمة الصحفيين.
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وحدة رصد وتويثيق النتهاكات الواقعة على العل م التونسي
بمركز تونس لحرية الصحافة
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