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  رصد طاقم وحدة 
 
 

 الفاھم بوكدوس المنسق العام للبرنامج: 

  fahem.boukaddous@ctlj.orgالبرید األلكتروني : 

 75 39 84 95الھاتف:

 

 أحالم بوسروال مساعدة البرنامج: 

  info@ctlj.orgالبرید االلكتروني :

   73 93 54 24الھاتف:

 

 ي: محمد یاسین  الجالص الراصد لالنتھاكات 

 observatoire@ctlj.org : البرید األلكتروني

  08 20 65 22الھاتف:

  

  طارق الغوراني:مشرف الملتمیدیا 

 tg@ctlj.orgاأللكتروني : البرید

 22 93 42 27الھاتف:

 

 المستشار القانوني :منذر الشارني

 maitrechernimondher@gmail.com:البرید األلكتروني 
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 2013 أفریل اإلعالم التونسي خالل شھرتقریر حول االنتھاكات الواقعة على 

 

 1-  مقدمة:

سجلت وحدة الرصد بمركز تونس لحریة الصحافة خالل شھر أفریل إرتفاعا في نسق اإلعتداء على 
المشتغلین في القطاع اإلعالمي، حیث تّم رصد 21 إعتداء تّضرر منھ 53 عامال في القطاع في تسجیل 

 ألعلى عدد من المتضررین منذ 07 أشھر.

وقد إستھدفت ھذه اإلنتھاكات 40 من الذكور و 13 من اإلناث یعملون في 06 تلفزات ( 04 خاّصة، 
وواحدة جمعیاتیة وأخرى خاّصة)، و 08 إذاعات (05 خاّصة، وواحدة عمومّیة، وواحدة جمعیاتّیة      
و أخرى مصادرة لفائدة الّدولة)، و 05 صحف(خاّصة)، و 04 مواقع إلكترونّیة، و وكالة أنباء،         

 و مدّونة.

وقد حصل 11 إنتھاكا في تونس العاصمة في حین تفرقت البقّیة بین صفاقس (إنتھاكین) و القصرین     
 و قفصة و قابس و تاطوین و بنزرت و مدنین و منزل تمیم وسیدي بوزید.

وقد أتھم أعوان وزارة الداخلّیة (شرطة وحرس وفرق األبحاث والتفتیش ومعتمدین) بالتورط في 07 
إنتھاكات بعد أن شاھدنا إنخفاضا لھذا النوع من اإلنتھاكات خالل الشھرین الماضیین رغم أّن إثنین منھا 
قا بالتعامل مع اإلعالمیین أثناء تغطیتھم لمظاھرات مّما یدحض في األساس الحجج السابقة بكون  ّ فقط تعل

 التدافع السیاسي واإلجتماعي ھو الذي یضغط على األمنیین للقیام بتجاوزات تجاه اإلعالمیین.

كما توّرط مواطنون في 06 إنتھاكات أخرى ُحسبت واحدة منھا فقط على لجان حمایة الثورة ّمما من 
 شأنھ أن یدفع بإلحاح إلى إعادة دراسة العالقة بین المواطن واإلعالم.

كما سّجلت وحدة الرصد تواصال لحاالت التھدید بالقتل تجاه أھل المھنة والتي طالت ھذه المّرة كّل من 
مھدي حواص صحافي إذاعة "شمس أف ام" و تلفزیون "تونسنا"، وولید الماجري العامل بجریدة 

 "الصریح" و موقع "نواة".

ّق األمر بالتحقیق العسكري  وقد ظھرت في ھذا الشھر أنواع جدیدة من اإلنتھاكات وُمنتھكون جدد وتعل
مع المدّون كریم الغانمي، واإلستدعاء للمثول أمام مجلس التأدیب الذي طال الموظف والنقابي بالتلفزیون 
التونسي منجي الشعري، وسحب مقال من على موقع إذاعة "شمس أف أم" من قبل المتصرف القضائي 

 لإلذاعة، والمنع من العمل من قبل معتمد المطویة.

 

  2-اإلنتھاكات:
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*03/04/2013 :  

تھدید جدید بقتل صحافي: -  

تلقى الصحافي والمنشط في إذاعة "شمس أف أم" وقناة "تونسنا" الخاصتین مھدي حواص رسالة تھدید 
 بالقتل.

وقد جاء في الرسالة التي وضعت في صندوق بریده " لقد قمنا بتحذیر زمالئك سابقا وھا نحن نحذرك 
ونأمرك بأن تلزم حدودك وإن تبتعد عن الحدیث والخوض في السیاسة وإال فإنك ستلقى نفس مصیر 

شكري بلعید وعلیك أن تأخذ العبرة مما حصل لھ". كما تضمنت الرسالة تعابیر نابیة وألفاظا بذیئة تمس 
 من كرامة وإنسانیة حواص.

وقد عبر حواص عن استنكاره لھذه الممارسات التي اعتبر أنھا من الممكن أن تمر إلى تنفیذ في أي 
لحظة خاصة وأن الرسالة جاء فیھا أنھم "یعرفون مقر إذاعة "شمس أف أم" وقناة "تونسنا" وإنھم 

 مستعدون لإلضرار بھ".

 
  -  إغالق أبواب إذاعة في وجھ العاملین فیھا:

قامت إدارة إذاعة "الشعانبي اف ام" الخاصة بالقصرین بغلق الباب أمام صحفییھا ومنعتھم من الدخول 
إلى اإلذاعة ومزاولة عملھم وذلك بعد خالف بین اإلدارة والصحفیین حول الوضعیات المالیة والمھنیة 

للصحفیین، ورغم أن الطرفین قد اتفقا على تسویة الوضعیات العالقة والعودة إلى العمل إال أن 
 الصحافیین فوجؤوا بمنعھم من الدخول إلى اإلذاعة وبوجود حراس مستعینین بكالب الحراسة

ولقد أصّر مالك اإلذاعة على منع الصحفیین من دخول اإلذاعة رغم أن النقابة الوطنیة للصحافیین 
التونسیین قد رعت االتفاق الحاصل بین الصحفیین واإلدارة وھو ما جعل الصحفیین یذھبون كل یوم إلى 

 مقر اإلذاعة ویمنعون من الدخول للعمل.

 - تدخل إداري في الخط التحریري إلذاعة "شمس أف أم":

أف أم (مصادرة لفائدة الدولة) فتحي البحوري بسحب (صنصرة) مقال من قام المدیر العام إلذاعة شمس 
  الموقع االلكتروني لإلذاعة دون استشارة ھیئة التحریر والمشرفین على الموقع.

وأكد الصحفي ومقدم البرامج في اإلذاعة حمزة البلومي أن مدیر اإلذاعة قد تدخل في شؤون التحریر 
حلة رئیس الجمھوریة المؤقت  المنصف المرزوقي بین ألمانیا بسحب مقال من الموقع یتحدث عن ر

ّال ذلك بأن الخبر "یمس من ھیبة مؤسسات الدولة ومؤسسة رئاسة الجمھوریة".   وتونس والدوحة معل

 

: 2013/04/05* 

 - تھدیدات ألحد الموظفین بالتلفزیون التونسي:
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صّرح سیف الظریف وھو مساعد مخرج أول بمؤسسة التلفزة التونسیة بتعّرضھ إلى ضغوطات 
وتھدیدات على خلفیة حدیثة عن تجاوزات مالیة وإداریة بالمؤسسة وكان قد ذكر اسم الرئیس المدیر العام 

 للمؤسسة كطرف في ھذه التجاوزات.
و قال الظریف أن التھدیدات التي تمارسھا "أطراف موالیة للمدیرة تطال كل من یتحدث عن التجاوزات 
في المؤسسة وكل من یتمسك باستقاللیة المؤسسة ومھنیتھا". وأكد أنھ تلقى تھدیدات عن طریق زمالءه 

بأنھ سیتم حرمانھ من حقوقھ أو نزع صفتھ اإلداریة عنھ في حال أنھ واصل الحدیث عن التجاوزات التي 
 تحصل في المؤسسة، وقال إنھ محروم من منحة األعمال اإلضافیة منذ شھر أفریل 2012 .

وكان الظریف قد ذكر في تصریحات صحفیة أن مؤسسة التلفزة قد سلمت مسؤولیة إعداد مسلسل 
تلفزیوني إلى شركة إنتاج خاصة دون القیام بمناقصة مثل ما ینّص علیھ القانون، كما تحدث عن تعیینات 
إداریة وامتیازات وأعمال إضافیة لموالین لإلدارة ومن یقومون بتشویھ النقابیین والمدافعین عن استقاللیة 

 المؤسسة باإلضافة إلى حدیثھ عن الفساد وإھدار المال العام بالمؤّسسة.

 

*08/04/2013 :  

 اإلعتداء على الصحافي كریم مقني:

تعرض الصحافي كریم مقني مراسل قناة "حنبعل" الخاّصة بصفاقس إلى اعتداء مادي ولفظي من قبل 
أعوان أمن أثناء تفریق متظاھرین كانوا قد أغلقوا الطریق الوطنیة رقم 13 احتجاجا على عزلة منطقة 

 "سیدي خلیفة الطیاري" بسبب تھاطل األمطار المیاه.
وقد توجھ احد األعوان صوبھ وشتمھ رغم علمھ بصفتھ الصحفیة واستظھاره بالبطاقة المھنیة، ولم یترك 
ھذا العون أّي فرصة لمقني للحدیث معھ وضربھ ّمما أسقط نظارتیھ التي إنكسرت، كما إنھال علیھ عدد 
كبیر من األعوان بالضرب باألحذیة والعصّي مّما تسّبب لھ في أضرار على مستوى الفخذ وخدوش في 

 الساق.وقد تحصل مقني على شھادة طبیة في الغرض.

 

: 2013/04/09* 

 إیقاف الّصحافي مالك خضراوي:

قامت قوات األمن بإیقاف الصحفي ورئیس موقع "نواة" مالك الخضراوي على أساس أّنھ یقوم بالتصویر 
باستعمال "آلة طائرة" في شارع الحبیب بورقیبة أثناء تسییر مظاھرات في ذكرى عید الشھداء. وقد تم 

  اقتیاد الزمیل الخضراوي إلى أحد مراكز األمن بالعاصمة أین تم التحقیق معھ وإخالء سبیلھ.
ولقد  تم استجواب الخضراوي حول آلة التصویر التي كان یستعملھا رغم عدم وجود ألي سند قانوني 

یمنعھ من ذلك. وإن تعامل أعوان األمن برفق مع الخضراوي ولم یتعرض إلى التعنیف او سوء المعاملة 
ولكّنھ لم ینف شعوره باإلذالل وھو ُیقاد إلى مخفر األمن ككّل المجرمین لمجّرد أن مارس مھنتھ.  
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: 2013/04/11* 

 إستدعاء مالك قناة تلفزیة للتحقیق:

مثل الطاھر بن حسین مدیر قناة "الحوار التونسي" الجمعیاتّیة أمام قاضي التحقیق الثامن عشر بالمحكمة 
االبتدائیة بتونس العاصمة بتھمتي " نسبة أمور غیر قانونیة إلى موظف عمومي وفق الفصل 128 من 
المجلة الجزائیة ونشر أخبار زائفة من شأنھا أن تعكر صفو النظام العام وفقا للفصل 54 من المرسوم 

115 المتعلق بحریة الصحافة". وذلك على خلفیة تصریح أدلى بھ لفضائّیة "التونسّیة" الخاّصة یوم 20 
 فیفري الماضي ذكر فیھ أن مسؤوال أمنّیا كبیرا یتلقى تعلیمات من رئیس حزب "حركة النھضة".

 وقد حضر بن حسین لمرة ثانیة أمام التحقیق یوم 23 أفریل.

 

*12/04/2013 :  

 اعتداءات على صحافیین في مدینة قفصة:

صحافیین في مدینة قفصة إلى اعتداء بدني ولفظي من قبل أعوان أمن بالزي المدني  07تعرض 
والرسمي أمام منطقة األمن الوطني بقفصة، وذلك بعد توجھھم إلى المكان على خلفیة أنباء عن حریق 

  األمن.في مبنى منطقة 

وقد قام عناصر من األمن بمنع الصحافیین من التصویر والقیام بواجبھم المھني واعتدوا علیھم بدنیا 
 ولفظیا.كما تّم إیقاف قصیر لمصورین ومحاولة إفتكاك كامیراتھما.

 

*16/04/2013 :  

  منع صحافي ریاضي من تغطیة مباراة ریاضّیة: -

الخاصة بقابس إلى منع من دخول  "موزاییك"تعرض الصحفي الریاضي یاسین بوعبد هللا مراسل اذاعة 
 . المدینةالملعب االولمبي ب

ھ إلى الملعب للقیام بتغطیة مباراة مستقبل قابس وضیفھ سبورتینغ المكنین ھوأكد بوعبد هللا أنھ لدى توج
ن األمن إضافًة إلى سوء المعاملة "في تعد صارخ على تفاجأ بمنعھ من الدخول إلى الملعب من قبل أعوا

تجاوز للقانون من قبل أعوان األمن" حسب قولھ. مع العلم أن في حریة الصحافة وحریة نقل المعلومة و
  .قد استظھر بالبطاقة الصحفیة التي تخول لھ الدخول الى المالعب والعمل بكل حریةبو عبد هللا 

  الھمامي: اإلعتداء على الصحافي حلمي -

أفریل الجاري  16تعرض الصحفي حلمي الھمامي مراسل موقع "جدل" في بنزرت ظھر یوم الثالثاء 
إلى اعتداء بالعنف المادي والمعنوي من قبل المتظاھرین المحتجین على قرار الرابطة الوطنیة لكرة 
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 .القدم، وذلك لما كان یقوم بواجبھ المھني في نقل وتصویر األحداث

االعتداء على الزمیل الھمامي، الذي كان یرتدي صدریة خاصة بالصحفیین، في وسط مدینة وقد تم 
بنزرت بواسطة عصا حدیدیة على رأسھ مما تسبب لھ في جروح بلیغة وبقي لفترة في حالة إغماء كما 

ن قام المعتدون بافتكاك آلة تصویره وھاتفھ الجوال، وقد تدخل عدد من المواطنین وأبعدوه عن المكا
 . ونقلوه إلى المستشفى

لعشرات من المتظاھرین التفوا حولھ وكالوا لھ وابال من الشتائم واتھموه بالتعامل مع أجھزة األمن وكان ا
 .وبأنھ سیقدم الصور التي صورھا إلى األمن لیتمكنوا من القبض على المتظاھرین

  

*19/04/2013 :  

:تھدیدات بقتل الصحافي ولید الماجري -  

الى  أّنھ یتعّرض االلكتروني "نواة"الخاصة وموقع  "الصریح"ولید الماجري الصحافي بجریدة صّرح 
مارس  26سلسلة من المضایقات والتھدید بالقتل بعد نشره تحقیقا استقصائیا على موقع نواة بتاریخ 

  الماضي تحدث فیھ عن وجود جھاز "امن موازي" بمطار تونس قرطاج.
التشویھ والسب والشتم انطلقت ضده بعد یومین من نشر التحقیق وتمثلت  وذكر الماجري ان حملة من

  في رسائل شخصیة على الھاتف وعلى صفحتھ في الفایسبوك. أساسا
یمده بالوثائق واألدلة  أنمن شخص طلب منھ  أولھاالماجري تلقیھ اتصاالت ھاتفیة مھددة كان  أكدكما 

الصحافیین  نّ إبالقول" ئي، ولكنھ حین رفض ذلك ھدده والمصادر التي اعتمدھا في التحقیق االستقصا
  أمثالك یجب تصفیتھم".

ال  وأمثالكیك، حدھم قد اتصل بھ من رقم مخفي وخاطبھ قائال:"خفض من تجنّ أّن أوأضاف الماجري 
  نا قادمون إلیكم".نّ إقطع الرؤوس، و إالیستحقون 

  
  منع صحافي من تغطیة تظاھرة: -
  

محمد كاباراكة إلى اعتداء من قبل مواطنین في  "أرابیسك تي في"تعرض المصور الصحفي بموقع 
 "حركة النھضةحزب "تظاھرة لرابطات حمایة الثورة بتونس العاصمة تحدیدا أمام المقر المركزي ل

 .بمونبلیزیر
 ظاھرة ووجھوا إلیھلما كان یقوم بتغطیة الت إلى الصحافي المذكورعدد من المتظاھرین توجھوا وكان 

وأجبروه على مغادرة  "إعالم العار"وبأنھ من  "الصھیوني والماسوني"وابال من الشتم والسب ونعتوه ب
  ..المكان ومنعوه من القیام بواجبھ المھني

  
  طرد مراسل صحفي من مقر معتمدیة المطوّیة: -
  

إلى طرد من قبل معتمد  مطوّیةال تعرض بشیر الرقیقي مراسل إذاعة تطاوین (العمومیة الجھویة) بمدینة
أكد الرقیقي أنھ توجھ لتغطیة احتجاج في مقر والذي منعھ من تغطیة اجتماع في مقر المعتمدیة. المكان 

المعتمدیة لعملة الحضائر، لكنھ فوجئ عندما دخل العملة إلى قاعة المعتمدیة للقاء المعتمد بأن ھذا األخیر 
 .ھنيیمنعھ من الحضور آلداء واجبھ الم
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*23/04/2013   
  
  :إیقاف تعسفي لصحافي قناة "المتوسط" -
  

تعرض الصحافي بفضائیة " المتوسط " بسام بن خلیفة الى اإلیقاف من قبل عون امن بمدینة المرسى في 
  عن قطاع السیاحة في تونس. ضواحي العاصمة وذلك لما كان یقوم بتصویر روبرتاج 

تقل طاقم القناة رغم وجود عالمة على بلور السیارة تفید بالھویة  السیارة التيوقد قام العون بإیقاف 
مستعجل إلنھاء التصویر واستظھر بالوثائق الدالة على ذلك ولّما أخبره بن خلیفة أّنھ  اإلعالمیة للفریق.

فوجا بالعون یأخذ منھ بطاقة التعریف وعالمة "صحافة" الموضوعة على بلور السیارة ویقوده الى مركز 
لألمن بطریقة غیر الئقة ومھینة حیث ھدده بمقاضاتھ بتھمة االعتداء على موظف اثناء أدائھ  قریب
  احد الضباط ومنع تحریر محضر في الصدد وفض األشكال وسمح لھ بالمغادرة.ولقد تدّخل  لعملھ.

  
 - إعتداء ھمجي على طاقم تلفزي في صفاقس:

قام مجھولون باعتراض فریق صحفي من وحدة اإلنتاج التلفزي بصفاقس یتكّون من 05 أشخاص  وھو 
 في طریق العودة من مدینة المحرص حیث كان یقوم بعمل صحفي في المدینة .

وقد قامت مجموعة تتكون من قرابة عشرین شابا بقطع الطریق أمام السیارة التي كانت تقل الفریق 
الصحفي بواسطة حواجز إسمنتیة وخشبیة وأوقفوا السیارة بالقوة وفي أیدیھم سكاكین وأسلحة بیضاء.وقد 

 قام أحدھم بوضع آلة حادة على ظھر المصور الصحفي وطلب منھ أن یسلمھم كامیرا التصویر 
فاستجاب لھ تحت الضغط والترھیب علما وأن المصور یعاني من مرض السكري. وقد تم الھروب بآلة 

التصویر ووثیقة التكلیف بمھمة.وقد تم استرجاع كامیرا التصویر دون البطاریة بعد االتصال بالقوى 
 األمنیة في المنطقة . 

ولقد استبعد الطاقم الصحفي أن یكون لالعتداء طابع إجرامي صرف خاصة و أن المھاجمین لم یسعوا 
 لسرقة أشیاء أخرى كانوا قادرین على إفتكاكھا.

 

: 2013/04/24* 

 - إعتداء على مراسلین صحافیین في مدنین:

تعرض كل من مروان عثامنة مراسل "رادیو كلمة" الخاص ونعیمة خلیصة مراسلة "إذاعة صبرة أف 
أم" الجھویة الخاصة إلى اعتداء مادي ومعنوي أثناء تأدیتھم لعملھم في تغطیة احتجاج ألصحاب سیارات 

 األجرة أمام مقر والیة مدنین.

ولقد قام عدد من المحتجین بشتمھما وطردھما ومنعھما من العمل وتھدیدھما باالعتداء علیھما بالعنف 
 وافتكاك كامیراتھما إن حاوال تصویر االحتجاج متھمینھما ببّث الفتنة والفوضى.

 وشدد الزمیالن على أن األمن كان موجودا في المكان ولم یحرك ساكنا لحمایتھما.
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 - إستدعاء صحافّیة للتحقیق:

قامت فرقة األبحاث والتفتیش التابعة للحرس الوطني بمنزل تمیم یوم أمس األربعاء 24 أفریل الجاري 
باالتصال ھاتفیا بالصحفیة بجریدة "آخر خبر" الخاّصة صفاء متاع هللا لدعوتھا للمثول والتحقیق على 

 خلفیة قضیة رفعھا ضدھا بعض األھالي من مدینة "حمام الغزاز".
وقد كانت الزمیلة قد نشرت مقاال بتاریخ 19 فیفري الماضي تطّرقت فیھ إلى موضوع الشبان التونسیین 

الذین یتوجھون إلى "الجھاد" في سوریا وذكرت بعضا من أسماءھم ، وقد قام ذووھم برفع قضیة في 
 التشھیر والتشویھ. 

واستغربت الزمیلة صفاء من الطریقة التي تم استدعاءھا بھا من قبل فرقة األبحاث والتفتیش معتبرة أنھا 
 غیر معنیة بالدعوة الھاتفیة التي وجھت إلیھا.

 

: 2013/04/28* 

 -إعتداء فضیع على سلیم بقة:

أقتحم ملّثمان على الساعة الرابعة صباحا من یوم األحد 28 أفریل بیت الصحافي سلیم بقة صاحب 
جریدة "الجرأة" الخاّصة بإحدى ضواحي العاصمة، حیث قاما بتعنیفھ على كامل أنحاء جسده وحاوال 

 اغتصابھ.

ولقد قام المھاجمان "بانتزاع ھاتفھ الجوال وأوراق سیاراتھ وجواز سفره وبطاقة اقامتھ في فرنسا ومبلغ 
." وفّرا على متن سیارتھ التي وجدت بعد ذلك محطمة أالف دینار 3مالي قدره   

 وقد تقّدم بقة بشكوى في الصدد.

 وُیرجع بقة ھذا اإلعتداء إلى التحقیقات الجریئة التي تقوم بھا الجریدة. 

إعتداء على صحافیین في سیدي بوزید: -  

أفریل سّتة صحافیین إلى اعتداءات فضیعة من قبل جملة من الشباب  تعّرض بعد ظھر الیوم األحد 28 
 الذین ھاجموا لقاء نظمتھ تنسیقیة حزب "نداء تونس" في سیدي بوزید.

 
وقال الصحافیون الذین تعّرضوا لالعتداء أّن المھاجمین كانوا یعلمون صفاتھم المھنّیة ولكنھم رغم ذلك 

اعتدوا علیھم بالسب والشتم والضرب وافتكوا أدوات عملھم.كما أّكدوا أّنھم سیرفعون قضّیة جماعّیة.  
 
 

: 2013/04/30* 
 

 - إحالة موظف في التلفزیون التونسي على مجلس التأدیب:
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أحیل عضو النقابة األساسیة ورئیس مصلحة التكوین في مؤسسة التلفزة التونسیة (العمومیة) منجي 
الشعري أمام مجلس التأدیب وذلك على خلفیة كتابات متعلقة بالفساد في المؤسسة التي ینتمي إلیھا كان 

أوردھا على شبكات التواصل االجتماعي. وكان الشعري قد كتب بأن إدارة التلفزة التونسیة تشرّ ع للفساد 
 والمحسوبیة، ورفع شعار" ارحل" لمن سماھم بالمفسدین.

وتلقى منجي الشعري یوم 15 أفریل الجاري دعوة من قبل إدارة الشؤون القانونیة للمثول أمام مجلس 
 التأدیب. 

وقد اتھمتھ اإلدارة في دعوة وجھتھا إلیھ إلحالتھ على مجلس التأدیب "بالدعوة إلى التمّرد على اإلدارة 
في شخص الرئیسة المدیرة العامة إضافة إلى الحّث على طردھا تبعا لما كتبھ على صفحات التواصل 

 االجتماعي" كما جاء في نص الدعوى.

 - مسائلة عسكرّیة لمدّون:

تّم یوم 30 أفریل استدعاء اإلعالمي والمدّون حكیم الغانمي للوقوف أمام النیابة العمومّیة بالمحكمة 
العسكرّیة بصفاقس بصفة شاھد ولكن في ظرف ساعات تّم االتجاه إلى استنطاقھ كمّتھم.  

وكان مدیر المستشفى العسكري بقابس قد تقّدم بشكوى جزائّیة ضّد الغانمي على خلفّیة مقال كان نشره 
على مدونتھ "ورقات تونسّیة" یوم 10 أفریل 2013 تحت عنوان:"رسالة علنّیة إلى وزیر الّدفاع 

ّھا في العالج ".  الوطني: مدیر المستشفى العسكري بقابس ُیھّدد زوجة عسكري طالبت بحق

وُیحال الغانمي بذلك أمام الدائرة الجناحّیة بالمحكمة العسكرّیة الّدائمة بصفاقس بتھم " تحقیر الجیش 
ّة المرافعات والعقوبات العسكرّیة،        والمّس من ھیبة المؤّسسة العسكرّیة " طبق الفصل 91 من مجل
و "اإلساءة إلى الغیر أو إزعاج راحتھم عبر الشبكات العمومیة لالتصاالت" طبق الفصل 86 من مجلة 
االتصاالت، و نسبة " لموظف عمومي أو شبھھ بخطب لدى العموم أو عن طریق الصحافة أو غیر ذلك 

من وسائل اإلشھار أمورا غیر قانونیة متعلقة بوظیفتھ دون أن یدلي بما یثبت صحة ذلك" طبق الفصل 
 128 من المجلة الجزائیة.

 

 3-  توصیات:

إّن مركز تونس لحرّیة الصحافة وبعد تمّعنھ في تصاعد االنتھاكات ضّد اإلعالمیین خالل شھر أفریل 
االنتخابات ُیحّذر من أن یكون لھذا النسق من التعدیات تأثیرا سیئا على العملّیة االنتخابیة  أشھر قلیلة قبل 

برّمتھا ویدعو كّل أطراف العملّیة السیاسّیة ببالدنا بسرعة للتصّدي لھذه اآلفة عبر تفعیل كّل اآللیات 
 الضرورّیة في حمایة الصحافیین والتصّدي بجدّیة لكّل المعتدین على اإلعالمیین والحریات الصحفّیة.

ّة، وإعالم الرأي  ویدعو المركز إلى التحقیق العاجل في مالبسات االعتداء الھمجي على اإلعالمي سلیم بق
العام بنسق تقدمھ خاّصة وأّن الھجوم التي تعّرض لھ وترافق مع محاولة اغتصاب ُیؤّشر إلى ممارسات 

 غیر مسبوقة في التعدي على اإلعالمیین.
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كما ُیطالب المركز مؤّسسة التلفزیون التونسي بتقدیم توضیحات ضافیة حول التھدیدات التي تصل 
موظفھا سیف الدین الظریف، وحول األسباب الحقیقّیة لعرض النقابي منجي الشعري على مجلس 

 التأدیب، ومدى ارتباط ذلك بتصریحاتھما حول شبھات فساد بالمؤّسسة المذكورة.

ویھّم مركز تونس لحرّیة الصحافة أن یطالب بحفظ القضّیة المرفوعة في حّق مدیر قناة "الحوار 
 التونسي" الطاھر بن حسین، وإیقاف البحث األمني في حّق صحافّیة جریدة  "آخر خبر" صفاء متاع ّهللا 

 خاّصة وأّن ما عّبرا عنھ ُیمكن معالجتھ داخل الفضاءات اإلعالمّیة وفي إطار حّق الرّد.

كما یدعو الھیئة المستقلة لإلعالم السمعي البصري بسرعة التحّرك تجاه ملّف إذاعة "الشعانبي أف أم" 
بالقصرین التي وجد 18 من طاقمھا أنفسھم ممنوعین من العمل بحّجة عدم قدرة إدارتھا على تلبیة 

 اإلستحقاقات المالّیة للعاملین فیھا.
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