
 "غايت شيراتون"

 مأزق قضائي

نة التونسية ألفة الرياحي  قاضي التحقيق يستمع إلى المدوِّ

باهتمام " مراسلون بال حدود"تزامنا مع مرور الذكرى الثانية للثورة التونسيةـ تتابع منظمة 
نة ألفة الريا ،النيابة العامة به أذنتالذي  ،مسار التحقيق القضائي حي، ويستهدف المدوِّ

طعن ت ،تحقيق استقصائي إثرحصلت عليها  ،معلوماتالخاصة نتها إثر نشرها على مدو  
نة والذي . الخارجية التونسيالشؤون استقامة وزير في  وكان التحقيق الذي نشرته المدوِّ

جية رفيق يتطرق إلى االستعمال غير القانوني للمال العام من طرف وزير الشؤون الخار 
وصار يعرف اصطالحا باسم  كبرىضجة  2102ية عام ، قد أثار في نهاعبد السالم

 ."الشيراتون غايت"أو " فضيحة الشيراتون"

، 2102كانون األول / ديسمبر  10، يوم ايحقيقتبحثا ن فتح النيابة العامة بعد يومين م
ضد  الخارجيةالشؤون أضيفت إلى الملف الدعوى القضائية التي رفعها محامو وزير 

من  81و 68من مجلة االتصاالت، والفصلين  68شخص ألفة الرياحي وفق الفصل 
، 028، والفصول ات الشخصيةالمتعلق بحماية المعطي 2112-81القانون األساسي 

المتعلق  2100-005من المرسوم  52من المجلة الجزائية، وأخيرا الفصل  251و 026
 .باعة والنشربحرية الصحافة والط

/ يناير  05ثا  يوم الثال وكانت المحكمة االبتدائية بتونس العاصمة قد استمعت
. سبق اإلعالن عنهإلى ألفة الرياحي كشاهدة، ال كمتهمة مثلما  الثاني الجاري كانون

وزير الشؤون  دفاعفبعد أن كانت في البداية متهمة، وفقا للدعوى التي رفعها فريق 
من العيوب في اإلجرا ات الشكلية وأقنعوا قاضي التحقيق  اعددأثبت محاموها الخارجية، 



 "من مجلة اإلجرا ات الجزائية الذي ينص على أن  10وفقا للفصل لتهم ب موكِّ باستجوا
الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجرا   لوكيل الجمهورية إزا  شكاية لم تبلغ حـــد  "

ر عند أو تصد   م  ه  ه ت  مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توج   بحث، مؤقتا، ضــد  
ورغم أنها تعتبر إلى حد الساعة كشاهدة، فإن . "قتضا  طلبات ضــد شخص معيـــناال

" مراسلون بال حدود"وعليه فإن منظمة . ألفة الرياحي تظل ممنوعة من السفر خارج البالد
 .تطالب برفع هذا المنع فورا  

. لتهم التي تضمنتها شكوى الوزير تحيل إلى عقوبات بالسجنكل ا"وترى المنظمة أن 
ت أن يفضي إلى عدة أعوام من السجن، وهو ما يعد  انحرافا ومن شأن تراكم العقوبا

وهو ما يثبت لألسف في الهدف،  بأن أخطأ ضالةانطالقة لقد اتخذ هذا التحقيق  .حقيقيا
والحال . أن رفع تجريم جنح الصحافة ال يزال غير مدرج في جدول األعمال في تونس

 في ،ممارسة حرية التعبيرأن على القضا  التونسي أن يضع في الحسبان أن 
 ".جود تعسف، ال يمكن أن تقود إلى السجن، ولو ثبت و الديمقراطية

تستنكر بشدة اللجو  إلى مجلة العقوبات ومجلة " مراسلون بال حدود"إن منظمة 
لى القانون األساسي لسنة  ، في ات الشخصيةبحماية المعطيالمتعلق  2112االتصاالت وا 

 (قانون الصحافة الجديد) 2100-005المرسوم من  01 الفصلنص فيه يالوقت الذي 
إخالله باألحكام الواردة بسبب عمله، إال إذا ثبت "ال تجوز مسا لة أي صحافي على أنه 

توصي بإضفا  الطابع " اسلون بال حدودمر "وعليه فإن منظمة  ".في هذا المرسوم
المخالفة لهذا النص األحكام ، باإلضافة إلى إلغا  جميع 2100-005الحصري للمرسوم 

المجهول على نطاق  ،الجديد القانون مرسوموحتى يتحول القضاة إلى تطبيق  .القانوني
 .وزارة العدل على نشر تعميم لهذه الغاية فإن المنظمة تحث  واسع، 



ال نعتقد أن الصحافيين "، في تصريح منظمةلوقال كريستوف دولوار، األمين العام ل
علون على القانون، لكننا مقتنعون أن هناك قوانين تالئم وظيفتهم والمواطنين الصحافيين ي  

بين جنح الصحافة وجرائم القانون العام، الحاصل  والخلط   القمعي   منطقالإن . اإلعالمية
 ".الذين يطبقون العدالةين في أذهان من العهد الديكتاتوري، ال يزاالن حاضر   ن  ي  الموروث  

أن تحرم ألفة الرياحي من من شأنها  2100-005إن رؤية قاصرة لمرسوم القانون 
من جهة فإن . أن تكون متحيزةومن شأن هذا الرؤية . الحماية التي يوفرها هذا القانون

، ال يزال يجعل منح بطاقات الصحفي 2100-005لمرسوم القانون  أجز مالتطبيق ال
غير خاضع ألحكام القانون الجديد، ومن جهة ثانية فإنه ال يخفى على المحترف 

تؤديها ألفة الرياحي، بصفتها مواطنة صحافية،  التياإلعالمية مهمة الالمدعي العام أن 
، أن أشارت إلى 2100-005منظمة، في تحليلها لمرسوم القانون سبق لل وقد .ثابتة

فة إذا كانت بطاقة الصحا"ه الطابع القاصر الوارد فيه حول هذه المسألة، مشددة على أن
ي يؤد اشخص (هذا الشرط) حرمي ال نأ نبغييفلحصول على لقب صحافي، شرطا إداريا ل

 ".مهمة إعالمية من الحماية

مجال حرية التعبير ويشك ل حدا أدنى من  ستوعبأن ي 2100-005على مرسوم القانون 
 .مواطنين الصحافيين التونسيينحماية الصحافيين وال

 


