الرأي المطابق للهٌئة العلٌا لإل ّتصال السمعً البصري لتعٌٌن
سسةالتلفزة التونس ٌّة
رئٌس مدٌر عام مؤ ّ

مشروع برنامج إصالح وتطوٌر التلفزة التونسٌة
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مشروع برنامج إصالح وتطوٌر التلفزة التونسٌة
األهداف األساس ٌّة:
-

إصالح األوضاع المال ٌّة
تطوٌر اإلشهار والموارد الذاتٌة للتلفزة
التنظٌم اإلداري
تنقٌح التشرٌعات المع ّطلة
تطوٌر األخبار
تطوٌر اإلنتاج
تنوٌع المضامٌن
إثراء البرمجة
القناة األولى قناة مركزٌة
تحسٌن التصرف فً األرشٌف واتمام رقمنته
تطوٌر التفاعل مع الجمهور من خالل الوسائط المختلفة
تحوٌل التلفزة إلى ورشة عمل
سسة اإلذاعة التونسٌة
عالقة شراكة كاملة مع مؤ ّ

أضع بٌن أٌدٌكم مشروع برنامجا إلصالح التلفزة التونسٌّة
وتطوٌرها تطلّعا إلى بلوغ منصب الرئٌس المدٌر العام لهذه
المإسّسة العرٌقة  .وهو برنامج ٌستند إلى معرفة عمٌقة بشإون
هذه المإسّسىة ،نسجتها تجربة خمسة وثالثٌن عاما فً هذا الدار
كان أؼلبها فً األخبار وإنتاج البرامج وبعضها فً الرٌاضة
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ومجلّة اإلذاعة والتلفزة والشإون التجارٌّة  .تجربة مكنتنً من
التعامل اإلداري والمٌدانً مع جمٌع القطاعات فً التلفزة .وخبرت
من خاللها مكامن الوهن ومكامن القوّ ة فً أداء هذا المرفق
العمومً فً جمٌع األحقاب والفترات السابقة والحالٌّة.
وبعد أن كانت التلفزة مقٌّدة بسٌطرة السلطة الحاكمة وتعٌش كما
البالد فً محٌط ٌمنع الدٌمقراطٌّة وحرّ ٌة اإلعالم والتعبٌر ،
تخلّصت الٌوم من سجنها وأصبحت طلٌقة وتحوّ لت من بوتقة
اإلعالم الحكومً إلى فضاء اإلعالم العمومً .ولكنّ هذه النقلة من
وضع إلى آخر لم تكن باألمر الهٌّن واعترضتها صعوبات.
وبعد فوضى األشهر األولى من الثورة ال ّتً شملت تقرٌبا جمٌع
وسائل اإلعالم الوطنٌّة ،بدأت التلفزة التونسٌّة تدرك الطرٌق نحو
دورها كمرفق للخدمة العامّة وهً تسلكه بحزم وعزم وتسجّ ل نقاط
قوّ ة وأٌضا نقاط ضعؾ .وقد ّ
تؤثر العمل التلفزي منذ الثورة بعدم
اإلستقرار اإلداري الذي بلػ فً بعض الفترات حالة الفراغ
التسٌٌري ،وتولّى مسإولٌتها منذ الثورة عشرة رإساء مدٌرٌن
عامٌن بٌن تعٌٌن حكومً رسمً وتعٌٌن حكومً بالنٌابة وتعٌٌن
بالرأي المطابق من الهٌئة العلٌا المستقلّة لإل ّتصال السمعً
البصري .وكان مع ّدل بقاء الواحد منهم سنة واحدة  .ولٌس هذا
السبب فقط هو الذي منع التلفزة من بلوغ المنتهى بل إنّ الحكومة
لم تظهر من جهتها رؼبة ج ّدٌة فً معالجة ملؾ اإلعالم العمومً
برمّته ومنه التلفزة.
وتظهر فً المإسّسة مإ ّشرات مهمّة على تمسّكها بالقٌام بمهام
المرفق العمومً بما ٌقتضٌه من استقاللٌة وحٌاد وإنصاؾ ومنها
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تو ّفقها إلى صٌاؼة وثٌقة السٌاسة التحرٌرٌّة متناؼمة مع وظٌفتها
ونجاحها فً مختبر المواعٌد اإلنتخابٌة وخصوصا اإلنتخابات
البلدٌّة فً ماي  8102وال ّتً قامت بتؽطٌتها بحرفٌة ومهنٌة
عالٌة،وفً احترام تا ّم للضوابط والقواعد التً وضعتها هٌئة
اإلنتخابات والهٌئة العلٌا المستقلّة لإل ّتصال السمعً البصري.
وٌبنً المشروع الذي أقترحه إلصالح التلفزة وتطوٌرها على هذه
المإ ّ
شرات اإلٌجابٌّة وٌستم ّد منها تطلّعاته وأهدافه ،رؼم صعوبة
الوضع المالً واإلداري فً المإسّسة ّ
الذي كان نتٌجة تراكمات
سنوات عدٌدة اهتمّت فٌها التلفزة بشؤن النظام وتؽاضت عن شؤنها،
ّ
تضخم عدد العاملٌن فٌها بما ٌفوق حاجٌاتها
فكثرت دٌونها و
الحقٌقٌّة بفعل اإلنتدابات العشوائٌّة ال ّتً لم تخضع إلى قاعدة
التناظر فً أؼلب األحٌان .وازداد وضع التلفزة ّ
تؤزما بعد تفرّ دها
بمإسّسة خاصّة بها وانفصالها عن اإلذاعة واستقرارها فً مقرّ
جدٌد الذي تحوّ لت إلٌه مثقلة بالمشاكل.وٌنقسم برنامج اإلصالح
والتطوٌر ّ
الذي أتشرؾ بتقدٌمه إلى الهٌئة العلٌا المستقلّة لإل ّتصال
السمعً البصري إلى جزئٌن أساسٌٌن ٌتعلّق األوّ ل بتشخٌص
الوضع الحالً للتلفزة التونسٌّة وخاصّة على المستوى المالً و
التنظٌم اإلداري،وٌ ّتصل الثانً باقتراح الحلول وتصوّ ر مجاالت
التطوٌر.

4

(1واقع التلفزة التونسٌة
سسة مثقلة بالدٌون.
أ -الوضعٌة المال ٌّة للمؤ ّ
لم ٌكن انفصال التلفزة عن اإلذاعة وانتقالها إلى مقرّ ها الجدٌد فً
هضبة الهٌلتون بما كان مفترضا أن ٌكون من تدقٌق وتمحٌص
فٌما هو محمول علٌها وما هو محمول على مإسّسة اإلذاعة
وخاصّة فٌما ٌتعلّق بجرد الممتلكات وباإللتزامات المالٌّة تجاه عدد
من المإسّسات الوطنٌّة ومنها اتصاالت تونس ،وعدد من
مإسّسة اإلذاعة والتلفزة المنظمات المهنٌة اإلقلٌمٌّة التً كانت
تنتمً إلى عضوٌتها وتنتفع بخدماتها نظرٌّا فً بعض األحٌان .
كما جرى انتقال التلفزة إلى مقرّ ها الجدٌد دون أن تص ّفى دٌون
الوكالة الوطنٌة للنهوض بالقطاع السمعً البصري ال ّتً كانت
ملحقة بالمإسّسة ،فت ّم إدراجها ضمن دٌون التلفزة ،وتبلػ س ّتة
ملٌارات وأربعة وخمسٌن ألؾ دٌنارٌ ،تعلّق أؼلبها بمستح ّقات
شركات توزٌع البرامج األجنبٌّة  .و تضاؾ هذه الدٌونإلى خمسة
ملٌارات وثالثمائة وسبعة وتسعٌن ألؾ دٌنار وهً حجم دٌون
التلفزةلفائدة أطراؾ أخرى وفق التقرٌر السادس والعشرٌن لدائرة
المحاسبات الذي ح ّدد المبلػ الجملً لدٌون التلفزة فً آخر دٌسمبر
من سنة  8112بؤحد عشر ملٌارا وأربعمائة وواحد وخمسٌن ألؾ
دٌنار ،وهً السنة التً أحدثت فٌها مإسسة التلفزة.
وساءت الوضعٌة المالٌة للمإسسة فً العام الموالً بارتفاع حجم
الدٌون بعشرة ملٌارات ومائة واربعة وخمسٌن ألؾ دٌنار أؼلبها
5

متؤ ّتٌّة من كلفة برنامج "أحنا ه ّكة ّ
"الذي أنتجته شركة كاكتوس
واقتنته التلفزة بستة ملٌارات وثالثمائة واثنٌن وسبعٌن ألؾ دٌنار،
ولم ٌو ّفر سوى ملٌار منعائدات اإلشهار .وسجلت التلفزة فً سنة
الحجم الجملً  8112دٌونا جدٌدة بؤربعة ملٌارات ،وارتفع بذلك
للدٌون فً نهاٌة تلك السنة إلى خمسة وعشرٌن ملٌارا وستمائة
وخمسة آالؾ دٌنار منها عشرة ملٌارات دٌون اقتناء برامج أجنبٌّة.
وأ ّدى هذا الوضع إلى تراجع قدرة المإ ّسسة على اإلٌفاء بتعهّداتها
وفقدت ثقتها لدى شركات توزٌع البرامج األجنبٌّة بالخصوص
وح ّتى مزوّ دٌن محلٌٌن للخدمات .وظلّت التلفزة التونسٌّة تراكم
الدٌون العام تلو اآلخر ،بل إنّ هذا الملؾ لم ٌفتح بصفة ج ّدٌة ،ولم
ٌت ّم درسه بالعمق المطلوب وكان الح ّل التً اعتبرته اإلدارات
المتعاقبة األمثل لمسؤلة الدٌون وخاصة األجنبٌة منها هو الحصول
على قرض خزٌنة لدفع جزء منها.وح ّتى هذا الح ّل ت ّم التعامل معه
بتهاون ،حٌث حصلت المإسّسة فً سنة  8108على قرض خزٌنة
بخمسة ملٌارات لسداد نسبة من الدٌن األجنبً ،ؼٌر أنّ القدر
األكبر من هذا المبلػ ذهب فً ؼٌر محلّه ،وخاصّة فً مجال
اإلنتاج وخالص الساعات اإلضافٌّة .وستكمل التلفزة هذا العام
سداد القرض ولك ّنه لم ٌساهم فً ح ّل مشكل الدٌون األجنبٌة التً
تبلػ حالٌا الثمانٌة عشر ملٌارا وثمانمائة وسبعٌن ألؾ دٌنار وفق
اإلدارة المالٌّة بالمإسّسة .
و بلػ مجموع دٌون التلفزة فً مو ّفى سنة  8102تسعة وثالثٌن
ملٌارا وسبعمائة وخمسٌن الؾ دٌنار منها عشرون ملٌارا
وسبعمائة ألؾ دٌنار دٌون محلٌّة و البقٌة دٌون أجنبٌّة  .وٌنحصر
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الجزء األكبر من الدٌون المحلٌّة فً مستح ّقات شركة اتصاالت
تونس ( 2211ملٌون دٌنار) والدٌوان الوطنً لإلرسال اإلذاعً
والتلفزي ( 0011ملٌون دٌنار) ومزوّ دٌن آخرٌن ( 0811ملٌون
دٌنار) وجزء من هذه الدٌون مراكم منذ اشتراك التلفزة مع اإلذاعة
فً مإسّسة واحدة .وهذه الوضعٌّة تعٌق بشكل واضح وملموسعمل
التلفزة وٌجعلها فً مؤزق بٌن سعً إلى التطوٌر أصبح حتم ٌّا
الٌوم ،وبٌن سعً إلى تحقٌق توازن مالً أصبح ضرورٌّا لبلوغ
التطوٌر وأهداؾ المرفق التلفزي العمومً.
تطور دٌون التلفزة التونس ٌّة
جدول فً ّ
السنة
2007
2008
2009
2017

حجم
الدٌون
11451
21605
25605
39750

ّ
سسة
ب–
تضخم عدد األعوان فً المؤ ّ
هذه مشكلةكبرى من مشاكل التلفزة ال ّتً تش ّؽل حالٌا  0001عونا
من مختلؾ األسالك ،مائة وواحد منهم ٌتمتعون بخطط وظٌفٌة
،وعشرون فً عطلة مرض طوٌل األمد ،واثنا عشر محالون على
عدم المباشرة .
7

سسة التلفزة
جدول فً عدد األعوان فً مؤ ّ
السلك
اإلداري
التقنً
الصحفً
اإلنتاج
مجموع األسالك :
04

العدد
820
712
008
701
مجموع األعوان :
1114

ٔٚغرذٕر انرأجٛش ػهٗ َذٕ عثؼ ٍٛتانًائح يٍ يٛضاَٛح انرهفضج يا
ٚجؼم انًإعّغح ذجذ صؼٕتاخ ف ٙذٕفٛش يصاسٚف اإلَراج انز٘
ٚهث ٙذطهّؼاخ انًشاْذُٕٚٚرُاغًًغ ٔظٛفرٓا كًشفق نهخذيح انؼا ّيح
،أٔ كرهفضج جًٛغ انًٕاطُ ٍٛف ٙذؼ ّذدْى ٔاخرالفٓى  .فبالعودة مثال
إلى مٌزان العنوان األول لسنة ٌ 8102تبٌّن أن جملة الموارد
المتو ّقعة للمٌزانٌّة بٌن منحة الدولة وأتاوات الكهرباء و الؽاز
والموارد الذاتٌة  00211ملٌون دٌنار لم ٌتحقق منها سوى
 12710م د فً حٌن بلؽت المصارٌؾ الفعلٌة  01172ملٌون
دٌنار ولم تسعؾ وزارة المالٌّة التلفزة حتى اآلن بالمٌزانٌّة
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التكمٌلٌة وبالتالً ٌستمرّ عجزها .واستحوذ التؤجٌر على  72072م
د من مجموع المٌزانٌّة.

تطور مجموع التأجٌر
ّ
السنة

8107
8101
8100
8100
8102

الموارد
الحاصلة
(ملٌون دٌنار)
008110
02182
00088
02782
12710

مجموع التؤجٌر
(ملٌون دٌنار)
82702
71002
71202
72012
72072

وٌش ّكل ارتفاع حجم التؤجٌر مشكال رئٌسٌّا فً التلفزة التونسٌّة وهو
ناتج عن العدد المرتفع لألعوان وبما ٌزٌد عن اللزوم والحاجة فً
عدد من القطاعات فً المإسّسة ،وٌتو ّقع أن تنخفض ح ّدة المشكل
تدرٌجٌّا بداٌة من السنة الحالٌّة وطٌلة السنوات األربع المقبلة
بموجب تقاعد عدد مهم من األعوان  028عونا بالتحدٌد  .فقد ت ّم
فً األٌّام األخٌرة إبالغ التلفزة بالموافقة على تمتٌع أربعة أعوان
بالمؽادرة اإلختٌارٌة المنصوص علٌها فً القانون عدد  0لسنة
 8102والذي لم ٌنخرط فٌه أعوان المإ ّسسة بكثافة لما ٌتضمّنه من
9

ؼموض ومن مخاطر على مستقبل العون الذي سٌبقى دون تؽطٌة
صحٌة ودون جراٌة تقاعد حتى بلوؼه السن القانونٌة .وستشهد
السنوات األربع المقبلة إحالة  022عونا على التقاعد لبلوؼهم
السنّ القانونٌّة.ولكنّ الٌمكن البناء على هذا المعطى رؼم أهمٌّته
فً ظ ّل إمكانٌّة الترفٌع قرٌبا فً سنّ التقاعد إلى  08إجبارٌّا فً
السنتٌن المقبلتٌن و 00إختٌارٌّا ،وهً إمكانٌة واردة ج ّدا .
جدول اإلحالة على التقاعد القانونً فً السنوات األربع المقبلة
سنة اإلحالة على
التقاعد
2019
2020
2021
2022

عدد األعوان

المجموع

35
52
56
45
188

سسة التلفزة
ت -عدم اكتمال الهو ٌّة القانون ٌّة لمؤ ّ
ولٌست الوضعٌّة المالٌّة هً التً تستوعب بمفردها التشخٌص
السًّ ء لحال المإسّسة .بل هناك عنصر مه ّم فً اعتقادي ٌعرقل
ك ّل عملٌّة إصالح وٌتعلّق بعدم وجود نظام أساسً وتنظٌم هٌكلً
للمإسّسة بعد انفصالها عن التلفزة منذ احد عشر عاما  ،شهد العمل
أثناءها تطوّ رات كبٌرة ،وظهرت مهن تلفزٌّة جدٌدة التنصّ علٌها
ّ
المنظمة لعمل التلفزة .وبقٌت هوٌّة التلفزة القانونٌة
القوانٌن السابقة
تستند إلى أمر إحداثها سنة  .8112وأرى مفٌدا التعرّ ض إلى
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بعض التشرٌعات السابقة وبٌان محتواها الذي لم ٌعد ٌتوافق مع
العمل التلفزي وأدوار التلفزة ووظائفها فً تونس الٌوم.
سسة حتى الٌوم.
 سرٌان األمر المحدث للمؤ ّتؤسّست التلفزة التونسٌة فً  70ماي  0200وشهدت تطوّ را على
مستوى التشرٌعات ارتبط بدمجها واإلذاعة فً مإسسة واحدة
بحٌث كان تنظٌمها الهٌكلً وقانونها األساسً ٌخضعان الى هذه
الثنائٌة إلى حٌن إقرار الفصل بٌن المإسّستٌن فً سنة . 8112
وكان من المفروض أن تنفرد التلفزة بتشرٌعاتها الخاصّة ولكنّ
ذلك لم ٌت ّم وتظ ّل ح ّتى الٌوم مقٌّدة بمقتضٌات األمر عدد 0202
المحدث لها .
ٌنصّ هذا األمر على أنّ التلفزة التونسٌّة مإسّسة عمومٌّة للقطاع
السمعً البصري ال تكتسً صبؽة إدارٌّة وتخضع إلشراؾ الوزٌر
ّ
وتتمثل مهامها فً القٌام بالمرفق العمومً
المكلّؾ باإل ّتصال.
التلفزي والمساهمة فً اإلعالم والتثقٌؾ والتعرٌؾ بالسٌاسة العامّة
للدولة من منطلق مقوّ مات الهو ٌّة الوطنٌّة وإثراء المشهد السمعً
البصري وتطوٌره وإثراء المضامٌن اإل ّتصالٌة السمعٌّة البصرٌّة
من خالل مواكبة الخبر وتوفٌر المعلومة على المستوى الوطنً و
الجهوي وتسهٌل النفاذ إلٌها ورصد األحداث داخل البالد وخارجها
،وانتاج األعمال الدرامٌّة واألفالم التلفزٌة القصٌرة والطوٌلة
والمسلسالت و األشرطة الوثائقٌّة وتوظٌؾ التكنولوجٌات
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المتطورة لإلنتاج والمحافظة على المخزون السمعً البصري
وترقٌمه.
وٌمنح هذا األمر فً باب التنظٌم اإلداري تسٌٌر التلفزة إلى مجلس
إدارة ٌرأسه رئٌس مدٌر عام ٌعٌّن بؤمر وٌفوّ ض هذا المجلس
للرئٌس المدٌر العام الصالحٌات الضرورٌة التً تسمح له بإدارة
المإسّسة وفق التشرٌع و التراتٌب الجاري بها العمل .وٌتكوّ ن هذا
المجلس من ثمانٌة أعضاء ّ
ٌمثلون الدولة ٌت ّم تعٌٌنهم بقرار من
الوزٌر المكلّؾ باإل ّتصال وهم:
-

ّ
ممثل عن الوزارة األولى.
ّ
ممثل عن الوزارة المكلّفة بالمالٌّة.
ّ
ممثل عن الوزارة المكلّفة باإل ّتصال.
المدٌر العام لإلعالم.
ّ
ممثل عن الوزارة المكلّفة بالتنمٌة.
ّ
ممثل عن الوزارة المكلّفة بالثقافة.
ّ
ممثل عن الوزارة المكلّفة بالشإون الدٌنٌّة.
ّ
ممثل عن الوزارة المكلّفة بالتربٌة.

وٌتكوّ ن المجلس أٌضا من عضوٌن آخرٌن ٌمثالن مإسّسة اإلذاعة
التونسٌّة و الدٌوان الوطنً لإلرسال اإلذاعً و التلفزي ٌت ّم تعٌنهما
بقرار من الرئٌس المدٌر العام باقتراح من المإسّستٌن وٌعد موافقة
مجلس اإلدارة .ولهذا المجلس الصالحٌات التالٌّة :
 ضبط السٌاسة العامة فً المٌدان الفنً والتجاري ومتابعةتنفٌذها.
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-

ضبط القوائم المالٌّة.
ضبط المٌزانٌة التقدٌرٌة للتصرّ ؾ واإلستثمار ومتابعة
إنجازها.
المصادقة على الصفقات التً تقوم بها التلفزة وختمها النهائً
فً نطاق النصوص الجاري بها العمل.
اقتراح تنظٌم مصالح التلفزة و النظام األساسً الخاص
بؤعوانها.
النظر فً إحداث القنوات وطرق تنظٌمها.
النظر فً التوظٌفات المالٌة و العقارٌة.

وٌنص هذا األمر فً أحكامه المختلفة و الختامٌّة على أنّ العمل
ٌتواصل بتطبٌق أحكام النظام األساسً الخاصبؤعوان مإسّسة
اإلذاعة و التلفزة التونسٌّة المصادق علٌه باألمر عدد  0222لسنة
 0222المإرّ خ فً  87أوت .0222
سسة التلفزة.
 النظام األساسً الخاص بأعوان مؤ ّتشتؽل التلفزة التونسٌّة حالٌّا بالقانون األساسً الذي اشتركت فٌه
مع اإلذاعة وٌسمّى حتى الٌوم القانون األساسً الخاص بؤعوان
مإسّسة اإلذاعة و التلفزةوقد سبق صدوره تارٌخ تؤسٌس التلفزة
فً  70ماي 0200من خالل األمرعدد  782لسنة  0202المإرّ خ
فً  87دٌسمبر  0202والذي تضمّن القانون األساسً الخاص
بموظفً اإلذاعة والتلفزة وص ّنفهم إلى صنفٌن من الموظفٌن
اإلدارٌٌن ( صنؾ تابعإلى اإلطارات المشتركة باإلدارات
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المركزٌّة ،وصنؾ تابع إلى اإلطارات والوظائؾ الخاصّة باإلذاعة
و التلفزة)وصنؾ ثالث من ال ّ
موظفٌن فنٌٌن.
وصدر األمرتزامنا مع قرارمن كاتب الدولة للرئاسة بالتارٌخ ذاته
ٌضبط النظام األساسً الخاص باألعوان المتعاقدٌن باإلذاعة
ّ
وموظفٌن فنانٌن.
والتلفزة وص ّنفهم إلى موظفٌن صحفٌٌن
وت ّم فً سنة  0221إصدار األمرعددٌ 007تعلّق بضبط القانون
األساسً الخاص باألعوان المتعاقدٌن مع اإلذاعة والتلفزة،وٌلؽً
القرار السابق الم ّتصل بالموضوع ذاته .وألؽً هذا األمرفً سنة
 0221بصدور آخر تحت عدد ٌ 0000تعلّق بالنظام األساسً
الخاص ألعوان مإسّسة اإلذاعة والتلفزة التونسٌّة والذي تم تنقٌحه
الحقا باألمر عدد  0222لسنة  0222وإتمامه باألمر عدد802
لسنة .8110
 التنظٌم الهٌكلً.وتعمل المإسّسة حالٌا بمقتضٌات األمر 0870لسنة  0222المتعلّق
بتنظٌم مإسّسة اإلذاعة و التلفزة وقد لجؤت اإلدارات المتعاقبة إلى
إحداث عدد من الخطط الوظٌفٌّة الجدٌدة بتسمٌات داخلٌّة وكانت
جمٌع المذ ّكرات اإلدارٌة المتضمنة لهذه التعٌٌنات تذٌّل بعبارة "فً
انتظار صدور التنظٌم الهٌكلً الجدٌد للمإسّسة" .ولم تكن هذه
الخطط المحدثة مح ّل دراسة جدوى ونجاعة ،بل كانت عشوائٌّة فً
أؼلبها وكان عدد منها مجامالت وترضٌات و ح ّتى سعٌا حتى إلى
تجمٌد عدد من الكفاءات .فتشكل بهذه الممارسات خلل فً التنظٌم
اإلداري.وتكفً اإلشارة مثال إلى كون عدد من اإلطارات
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والموظفٌن ٌشتؽلون فً إدارة  ،فً حٌن أن تسمٌتهم األصلٌة
مسجّ لة على حساب إدارة أخرى .وقد ٌكون من المفٌد اإلشارة
أٌضا إلى تسمٌة عدد من اإلطارات فً خطط وظٌفٌّة ؼٌر مفعّلة
أصال.
ث  -وضع ٌّة اإلنتاج
شرعت التلفزة التونسٌّة فً اإلنتاج بش ّتى أؼراضه منذ تؤسٌسها
سنة  0200وكانت تبث بطرٌق المباشر األخبار والبرامج
والمنوّ عات والتمثٌلٌات التلفزٌّة،حتى تو ّفرت لها بعد فترة
تجهٌزات الفٌدٌو ال ّتً سمحت بتسجٌل البرامج وتكوٌن النواة
األولى من األرشٌؾ،وكان هناك نهاٌة الستٌنات وحتى نهاٌة
الثمانٌنات تقرٌبا تحمّس كبٌر من عناصر اإلنتاج التلفزي بمختلؾ
مكوّ ناتها قهر ضعؾ اإلمكانٌات وأفرزأعماال علقت بالذاكرة
المجتمعٌة مثل السلسالت الساخرة ومنوّ عات وأعمال أخرى تش ّكل
الٌوم رصٌدا زاخرا من األرشٌؾ التلفزي تحبّذه فئة من المشاهدٌن
لٌست بالقلٌلة .وقد استفادت التلفزة كثٌرا فً تلك الفترة من فرقة
التمثٌل التابعة إلى اإلذاعة والتً كانت تض ّم مجموعة من ممثلٌن
بارعٌن اشتهروا بؤعمالهم فً المسرح اإلذاعً .
وشهدت بداٌة التسعٌنات انطالق البث الفضائً للتلفزة التونسٌة
وبرزت أعمال درامٌّة جدٌدة ر ّكزت على تلبٌة حاجٌات البرمجة
فً شبكة رمضان المبارك .وكان الفتا وجود قدرات فً كتابة
السٌنارٌو واإلخراج والتمثٌل بما و ّفر أرضٌة لتطوٌر اإلنتاج
الدرامً وعدم اقتصاره على شهر من العام .و أحدثت الوكالة
الوطنٌّة للنهوض بالقطاع السمعً البصري لتحقٌق هذا الهدؾ.وقد
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أنتجت عددا مهما من المسلسالت والسلسالت واألشرطة
التلفزٌونٌة والمنوّ عات وكانت الوكالة مإسّسة عمومٌة ذات صبؽة
صناعٌة وتجارٌة ما م ّكنها من مرونة فً التعامل مع متطلّبات
اإلنتاج التلفزي .ؼٌر أنّ الوكالة حادت عن أهدافها وأصبحت تنتج
وتموّ ل إنتاج البرامج اإلحتفالٌة بالمناسبات السٌاسٌة بما ذلك
األؼانً الوطنٌّة والحال أنّ هدفها كان تطوٌر اإلنتاج الدرامً
أساسا والوثائقً أٌضا .وكان ممكنا المحافظة على الوكالة مع
تعدٌل مسارها ؼٌر أ ّنه ت ّم حلّها لتعود التلفزة إلى وضع المنتج
والباث فً ذات الوقت وبح ّل الوكالة ضعفت قدرات التلفزة
اإلنتاجٌّة.
ج  -األخبار.
تعتبر األخبار مهمّة أساسٌّة من مهام المرفق العمومً التلفزي
.وقد انطلقت مع سنة التؤسٌس  .وكانت قبل الثورة مرتكز إهتمام
السلطة التً ّ
وظفتها لتلمٌع سٌاساتها بل كانت السلطة ذاتها هً
التً تصنع جزءا الٌستهان به من مضامٌن األخبارتحرٌرا وتقنٌة
وخصوصا على مستوى النشاط الرئاسً .وكان إنتاج األخبار فً
مقرّ التلفزة القدٌم ٌت ّم بطرق بسٌطة للؽاٌة التخضع إلى الحرفٌّة
ولكنّ الوضع تؽٌّر باإلنتقال إلى المقرّ الجدٌد فتطوّ ر الشكل وظ ّل
المضمون على حاله حتى حصول الثورة.
وتؽٌّر الوضع بعد الثورة وأصبح الصحفً ٌتح ّكم بالكامل فً
صناعة الخبر وإنتاجه ٌتل ّقى التعلٌمات فقط من حرفٌته وضمٌره
رؼم محاوالت من هنا وهناك للعودة ربّما إلى المربّع األوّ ل
وسٌطرة جهات مختلفة على التلفزةٔ،خصٕصا ػهٗ األخثاس.
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ٔٚؼًم ف ٙاألخثاس دانٛا َذٕ خًغح ٔعرّ ٍٛصذفٛا ٚشاسكٓى فٙ
ئَراج انًذرٕٖ اإلػالي ٙثًاَٛح ػشش يص ّٕسا ٚرذأنٌٕ ػهٗ َذٕ
ذغؼح أجٓضج كايٛشا دٌٔ اػرثاس انًشاعهٔ ٍٛانًصٕس ٍٚف ٙأدذ
ػشش يشكضا جّٕٓٚا .
س ّكضخ ف ٙذشخٛص ٔاقغ انرهفضج انرَٕغٛح انٕٛو ػهٗ ػُاصش
أػرثشْا يذٕس انؼًم انرهفض٘ ٔجْٕش أ ّ
٘ ػًهّٛح ئصالح ٔذطٕٚش
ك فّ ّٛ
داخم ْزِ انًإعّغحٚ ٔ .رث ٍّٛتًا ال ش ّ
أٌ ٔضؼّٛح انرهفضج نٛغد
ػهٗ أفضم دال .تم ْ ٙف ٙأعٕء دالٔ .ذرطهّة ئَقارا يغرؼجال
ٔسؤٚح يغرقثهّٛح ْٔ .زا ٚغرذػٔ ٙضغ خطّح ٔاضذح نرأعٛظ يشفق
ػًٕي ٙذهفض٘ يغرق ّم ػٍ انغهطح ٔػٍ األدضاب ٔيجًٕػاخ
انضغظ تًا فٓٛا سأط انًال ٔنكُّّ ٚرفاػم يؼٓا تًا ال ٚرُاقض
ٔيثذأ اعرقالنٛرّ ٔٚذقّق ششٔط انُضاْح ٔانًصذاقٛح ٔانرٕاصٌ
ٔاإلَصاف.
 )2مقترحات الحلول إلصالح األوضاع المالية و اإلداريّة.
قصذخ انرشكٛض ػهٗ انجٕاَة انًرؼهقّح تانٕضغ انًانٔ ٙانرُظٛى
اإلداس٘ نهرهفضج تصٛاغح ذذًم ف ٙطّٛاذٓا يشاسٚغ دهٕل عأػًم
ػهٗ تهٕسذٓايٍ خالل اعرؼشاضًاليخ انًششٔع انز٘ أقرشدّ
إلصالح انرهفضج ٔذطٕٚشْأ .عأس ّكض أٚضا ػهٗ انجٕاَة انًانّٛح
ٔانرششٚؼاخ انًرؼهّقح تانرُظٛى اإلداس٘ انرّ ٙأػرثشْا نةّ انؼًهّٛح
اإلصالدّٛح ٔقاػذذٓا األعاعّٛح.
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 حل ّ مشكلة الدٌون.تعانً التلفزة منذ سنوات من تراكم دٌونها الداخلٌّة واألجنبٌة.
وتواجه المإسّسة عددا من القضاٌا رفعها مزوّ دون أجانب
.وأجبرت التلفزة بؤحكام قضائٌّة على دفع دٌون شركة أجنبٌّة ممن
تق ّدمت بقضٌّة عدلٌّة بمبلػ فاق الملٌار من الملٌّمات زائد الفوائد
وخطاٌا التؤخٌر ،وفرض الحكم القضائً على التلفزة دفع جمٌع
مستح ّقات الشركة على جمٌع البرامج التً ّبثتها التلفزة دون
تثبّت،ومنها ما لم ٌت ّم اقتناإه باإلجراءات المتداولة وكان مح ّل
تدقٌق داخلً.
وترأست منذ سنتٌن لجنة لتطهٌر دٌون المزوّ دٌن األجانب أحدثتها
رئاسة المإسّسة واشتؽلت بعمق على الدٌون األجنبٌّة .وتبٌّن أنّ
التلفزة حتى الٌوم تتل ّقى فواتٌر بمعالٌم انخراطها أوعضوٌتها فً
ّ
المنظمات اإلقلٌمٌّة ،وال تستفٌد منها مطلقا أو
عدد من اال ّتحادت و
بالشكل الكافً فمثال التزال التلفزة منخرطة فً المجلس الدولً
لإلذاعات و التلفزات الناطقة بالفرنسٌة  CIRTEFوالحال أ ّنها لم
تعد تنطق بالفرنسٌّة.وتوجد فً ملؾّ الدٌون األجنبٌّة فواتٌر للدفع
ته ّم الحصول على برامج من االتحاد الدولً لإلذاعات و التلفزات
ال ٌتم استؽاللها فً البرمجة.
وتتطلّب معالجة الدٌون العمل على ع ّدة محاور واتخاذ قرارات
سرٌعة فً األمورالواضحة .وستت ّم فً هذا اإلطار مراجعة انخراط
التلفزة فً عدد من المنظمات واإل ّتحادت وإلؽاء ما ٌستوجب منها
لعدم اإلستفادة والجدوى ،ومواصلة التفاوض مع هٌاكل أروبٌة
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لجدولة الدٌون وحتى إلؽائها وخاصة مع شبكة األورونٌوز ال ّتً
ٌقارب حجم دٌونها الملٌارٌن والنصؾ وقد سبق لها منذ عشر
سنوات أن ألؽت دٌون التلفزة إلى حدود سنة  8112والبالؽة نحو
ملٌار ونصؾ  .وٌالحظ أن التلفزة عضو مساهم فً رأس مال
هذه الشركة ب 108سهما،ولك ّنها ال تتعامل مع الموضوع من هذا
المنطلق واألدهى أنّ ال أحد كان ٌعلم فً التلفزة بؤنّ المإسّسة
عضو مساهم فً رأس مال تلك الشبكة ولم تكن التلفزة تستفٌد من
الخدمات ال ّتً توفرّ ها ألعضائها  .وأردت من خالل اإلشارة إلى
بعض التفاصٌل التؤكٌد على أنّ من بٌن أسباب تراكم الدٌون
األجنبٌة سلبٌّة اإلدارة فً التعامل معها وهذا ما سٌقع تفادٌه .
أمّا فً خصوص دٌون شركات توزٌع البرامج األجنبٌّة فح ّققت
اللجنة نتٌجة مهمّة بعد التفاوض معج ّل الشركات ّ
تتمثل فً تخفٌض
حجم الدٌون بمبلػ ٌفوق الثالثة ملٌارات على أساس احتساب قٌمة
العملة األجنبٌّة فً سنة الحصول على البرامج.وسٌكون تقرٌر
اللجنة المذكورة بعد تحٌٌنه أساس العمل فً معالجة الدٌون
األجنبٌّة وسنطلب من الحكومة الحصول على قرض خزٌنة
بخمسة ملٌارات لدفع بقٌة دٌون هذه الشركات على ثالثة سنوات.
وقد وافقت أؼلب الشركات على التخفٌضات شرط حصولها على
ضمانات من التلفزة فً شكل عقود تنصّ على حجم الدٌن الم ّتفق
علٌه وآجال الدفع  .والمه ّم فً عمل اللجنة أ ّنها توصّلت إلى اتفاق
مع شركتٌن أجنبٌتٌن للحصول على دٌونها بالدٌنار التونسً بدل
الدوالر عن طرٌق شركة تونسٌّة وهذا ما سٌت ّم تفعٌله.
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وٌوجد ح ّل آخر سٌساعد فً سداد الدٌون األجنبٌّة وهو إٌقاؾ
اقتناء البرامج األجنبٌة واستؽالل اإلعتمادات المتو ّفرة لها فً
المٌزانٌّة و المق ّدرة بنحو ملٌون ومائة ألؾ دٌنار لتسدٌد نسبة من
الدٌن .ونستثنً من هذا اإلجراء الصور المتحرّ كة لألطفال نظرا
لعدم إمكانٌة إنتاجها .وٌمكن اضافة مسلسل واحد على اال ٌتجاوز
الحجم الجملً للشراءات  001الؾ دوالر ون جملة  011الؾ
مخصّصة سنوٌا لشراء البرامج.
الحجم الجملً للدٌون األجنب ٌّة بقسمٌها وفق حسابات اللجنة
باعتبار شركات االخبار و الخدمات التلفزٌة و الحقوق الرٌاضٌة
و انحراطات التلفزة فً هٌاكل اقلٌمٌة و دولٌة

موع الدٌون
ً كشوفات
دارة المالٌة
صة بشركات
و الخدمات
ة و الحقوق
لرٌاضٌة و
طات التلفزة
ل اقلٌمٌة و
دولٌة
05.129.3

الفواتٌر الواردة بعد
انطالق أعمال اللجنة
من شركة
EURONEWSبالدٌنار

1.987.425

القٌمة الجدٌدة
بالدٌنارلدٌون
شركات االخبار و
الخدمات التلفزٌة و
الحقوق الرٌاضٌة
وانخراطات التلفزة
فً هٌاكل اقلٌمٌة و
دولٌة

الحجم الجملً لدٌون
المزودٌن االجانب
كما اشتؽلت علٌه
اللجنة

18.780.640,016 06.850.304,901

وفً خصوص الدٌون المحلٌّة وال ّتً تبلػ  81211ملٌون دٌنار
أؼلبها لفائدة شركة اتصاالت تونس  2211ملٌون دٌنار سٌتم
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التفاوض بشؤنها مع الشركة خصوصا وأن جزءا من دٌونها ٌعود
إلى فترة تقاسم التلفزة المقرّ القدٌم بشارع الحرّ ٌة مع اإلذاعة
واشتراك المإسّستٌن فً نفس الخدمات الهاتفٌّةوأرى أن أنسب ح ّل
لتجاوز دٌون شركة اإل ّتصاالت هو طلب ترخٌص الحكومة
لمقاٌضة الدٌون بمساحات إشهارٌّة لفائدة الشركة م ّدة ثالث
سنوات.
وفٌما ٌتعلّق بدٌون الدٌوان الوطنً لإلرسال اإلذاعً والتلفزي
والمق ّدرة ب 0011ملٌون دٌنار أقترح تدخ ّل الحكومة لشطبها مع
تمكٌن التلفزة باعتبارها مرفقا عمومٌّا من أسعار تفاضلٌة
مقابلخدمات الدٌوانمستقبال ،طالما رفضت الحكومة رصد
إعتمادات لفائدة التلفزة حتى تقتنً محطات لإلرسال عبر األقمار
اإلصطناعٌّة.
أمّا بالنسبة إلى دٌون بقٌّة المزوّ دٌن (شركات –نزل  )...والبالؽة
 0811ملٌون دٌنارسٌكون العمل على تلبٌتها تدرٌجٌّا قدر اإلمكان
بعد اإل ّتفاق مع أصحابها على إعادة الجدولة .وقد ٌكون اللجوء إلى
طلب الحكومة بفتح اعتمادات للتلفزة ح ّتى تس ّدد هذه الدٌون.المه ّم
التعامل الج ّدي مع المسؤلة التً تعٌق العمل فمثال هناك نزل
ترفض استقبال الفرق التلفزٌّة لعدم حصولها على مستح ّقاتها .
 -تنمٌة الموارد الذات ٌّة للتلفزة.
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وبالتوازي مع ح ّل مشكلة الدٌون بالمقترحات الواردة أعالهسٌت ّم
العمل على تطوٌر الموارد الذاتٌّة للتلفزة من خالل ع ّدة مداخل
أهمّها:
 تسوٌػ مع ّدات تقنٌة وأستودٌوهات.سٌستمرّ العمل بتسوٌػ عدد من المع ّدات التقنٌّة وخاصّة منها
حافالت الفٌدٌو و كذلك األستودٌوهات وأتو ّقع تسجٌل مزٌد من
اإلقبال على ذلك من التلفزات األجنبٌّة فً سنة  8102اعتبارا
للمواعٌد السٌاسٌّة المرتقبة فً البالد .وهذا ٌتطلّب العمل على
تطوٌر التسوٌق لهذه الخدمات  .وٌبدو مهمّا فً هذ اإلطار توسٌع
مشموالت إدارة اإلشهار وتسمٌتها بإدارة الشإون التجارٌّة لتشمل
اإلشهار وتسوٌق الخدمات والبرامج فً تونس وخارجها وهذا
ّ
بموظفٌن من الداخل.
ٌتطلّب دعمها
 إحداث مركز للتكوٌن.تتو ّفر فً التلفزة من كفاءات عالٌة فً وخاصّة فً المناحً
الهندسٌّة والتقنٌّة سٌت ّم اإلرتكاز علٌها لتؤسٌس مركز للتكوٌن صلب
إدارة التكوٌن فً التلفزة ٌخوّ ل للعموم اإلنتفاع بخدماته مقابل
أسعار مدروسة ٌمكن أن تدعم الموارد الذاتٌّة للتلفزة .وسٌعمل
المركز أٌضا على تطوٌر مهارات العاملٌن فً المإسّسة وتنمٌة
قدراتهم بما ٌتالءم ونوعٌّة وظائفهم .وسٌكون المكوّ نون من أبناء
المإسّسة المباشرٌن منهم والقدماء ومن خارجها كلّما دعت الحاجة
إلى ذلك .واعتقد أنه باإلمكان إعداد برنامج سنوي للتكوٌن
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والتدرٌب ٌشمل مثال اختصاصات التصوٌر والمونتاج وتقنٌّة
الصوت واإلضاءة واإلخراج واإلعالمٌّة...
 المقاٌضة باإلشهار.بٌّنت عملٌّات المقاٌضة باإلشهار جدواها فً اقتناء مع ّدات مختلفة
لتٌسٌرعمل التلفزة ،من ذلك السٌارات وإكسسوارات الدٌكورات لم
تكن مٌزانٌّة التلفزة تقدر علٌها .وسنطلب من الحكومة الموافقة
على صٌػ للمقاٌضة باإلشهار القتناء حاجٌات ضرورٌّة ومنها
السٌّارات لدعم األسطول ّ
الذي ٌؤخذ فً التقادم وخاصّة فً الجهات
التً تحتاج إلى سٌّارات رباعٌّة الدفع فً المناطق الجبلٌّة
والصحراوٌّة تحدٌدا.
 تطوٌر اإلشهار.ٌعتبر اإلشهار أه ّم مصدر للموارد الذاتٌة للتلفزة .وكان انطلق فً
التلفزة سنة . 0222وشهدت مداخٌله تطوّ را ملحوظا لمّا أشرفت
علٌه الوكالة الوطنٌّة للنهوض بالقطاع السمعً البصري حٌث بلػ
حجمه سنة  8110رقما مهما ب 80207ملٌون دٌنار ٌندرج
ضمنها رعاٌة البرامج و اإلستشهار .ؼٌرأن المداخٌل بدأت فً
التقلّص نتٌجة ظهور القنوات التلفزٌة واإلذاعٌة الخاصّة وأٌضا
عدم قدرة التلفزة على تسوٌق شبكاتها البرامجٌة بسبب ّ
تؤخر
إعدادها .فً حٌن كان هناك مجهود لتسوٌق شبكة برامج رمضان
المبارك ولكن ٌسجل تؤخٌر فً تحرك التلفزة التونسٌة باتجاه سوق
اإلشهار والتً ٌكون قد سبقها إلٌه عدد من القنوات الخاصّة التً
تبٌع المساحات اإلشهارٌة حتى قبل الشروع فً إنتاج المسلسالت.
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تطور اإلشهار فً السنوات األربع األخٌرة
جدول ّ
السنة

2014
2015
2016
2017

المداخٌل
الفعلٌة
(ملٌون
دٌنار)
8452
9965
7363
5122

النسبة
المبالغ
المتو ّقعة فً المائو ٌّة
لإلنجاز
المٌزانٌة
13500
13700
13700
13700

63
73
54
37

الفارق
(ملٌون
دٌنار)
5248
3735
6337
8578

ٌالحظ أن وزارة المالٌّة تصرّ عل اعتماد نفس التو ّقعات لمداخٌل
اإلشهار وتدرجها فً جدول الموارد الذاتٌّة للتلفزة ضمن المٌزانٌّة
فً حٌن أنّ المنجز لم ٌكن مطابقا لها وسنطلب من الحكومة
مراجعة ذلك واألخذ فً اإلعتبار مع ّدل مداخٌل اإلشهار فً
السنوات المذكورة.
وسٌر ّكز العمل على تطوٌر أداء إدارة اإلشهار وتمكٌنها من كل ما
تتطلّبه عملٌّة التسوٌق للشبكات البرامجٌة وال ّتً سنحرص على
إعدادها قبل م ّدة من تنفٌذها حتى ٌمكن إلدارة اإلشهار اإلشتؽال
علٌها وتروٌجها فً م ّتسع من الوقت.
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ولكنّ فً مرحلة مستعجلة ونتٌجة قرب انطالق بطولة الرابطة
المحترفة األولى لكرة القدم وصدور رزنامة المبارٌات سٌت ّم
ّ
ستبثها التلفزة بقناتٌها
التركٌز على تسوٌق المبارٌات التً
والبرامج الرٌاضٌّة مع الحرص على اإلستؽالل األقصى المتالك
التلفزة التونسٌّة حصرٌّا لحقوق البث وحماٌتها من أيّ اختراق
مهما كان.
واعتبارا لما تو ّفره األعمال الدرامٌّة الجٌّدة من مداخٌل إشهار
معتبرة مثلما كان الحال سابقا سنعمل قدر المستطاع على توفٌر
إنتاج درامً خارج دائرة شهر رمضان المبارك وتفادي اإلزدحام
فً سوق اإلشهار مع اإللتزام بإنتاج مسلسل فً شهر رمضان
حتى الٌكون المرفق التلفزي العمومً بعٌدا عن انتظارات
المشاهدٌن واهتماماتهم .
وال تفوت اإلشارة فً ختام عرض أه ّم التصوّ رات لتنمٌة موارد
التلفزة إلى األمل فً أن ٌنتهً القضاء من النظر فً قضٌّة
كاكتوس وٌنصؾ التلفزة بالحكم لفائدتها فً التجاوزات ال ّتً قامت
بها تلك الشركة وقد تكون عائدات الحكم عند صدوره وتنفٌذه أكثر
من عشرٌن ملٌون دٌنار ما سٌم ّكن التلفزة من ح ّل عدد المشاكل.
مقترح للتخفٌف من ارتفاع كلفة التأجٌر...إعداد مشروع
تطهٌر
ٌبدو جلٌّا أنّ ارتفاع كلفة التؤجٌر ّ
ٌؤثر بشكل واضح على قٌام
التلفزة بؤعباء اإلنتاج وهو من أولوٌّة وظائفها .وفً اطار التخفٌؾ
من اعباء التؤجٌر أقترح استعادة مسار التطهٌر فً المإسّسة
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وكانت قد قامت بعمل فً هذا اإل ّتجاه سنة  8112لتسرٌح عدد من
األعوان ولكنه لم ٌكتمل ولم ٌن ّفذ .وسنشترك مع الطرؾ النقابً فً
تطوٌر مشروع تطهٌر أوضاع الموارد البشرٌّة والتقلٌص من حجم
كتلة األجور لٌشمل بٌن مائتٌن ومائتٌن وخمسٌن عونا ممّن تتراوح
أعمارهم بٌن الخمسٌن والخمسة والخمسٌن عاما وهذا المشروع
الذي لم ٌتبلور بشكل تا ّم أدرجه الطرؾ النقابً فً المإسّسة ضمن
محضر جلسة صلحٌة جرت بمقرّ والٌة تونس لتفادي اإلضراب
فً التلفزة فً بداٌة شهر أفرٌل  8102و سٌخضع المشروع إلى
دراسة دقٌقة وعلى قاعدة علمٌّة ٌت ّم فٌها تقٌٌم عمل مصالح التلفزة
ومردودٌة األعوان واإلمكانٌات المتاحة إلعادة توظٌفهم فً
مصالح دون التً ٌشتؽلون بها وفق مإهّالتهم وشهاداتهم العلمٌّة
بؽاٌة الوصول إلى تحدٌد الحاجٌات الحقٌقٌة للتلفزة من
التخصّصات واألعوان ،مع األخذ فً اإلعتبار تطوّ ر العمل
التلفزي وما أفرزه من مهن جدٌدة فً اإلنتاج و البث.
وتعقب عملٌّة التطهٌر إنتدابات فً قطاعات مح ّددة أهمّها التصوٌر
والمونتاج واإلخراج واإلنتاج .والمتو ّقع أن تو ّفر عملٌّة التطهٌر
بهذا الشكل أكثر من  07ملٌون دٌنار ستم ّكن من تطوٌر اإلنتاج
بجمٌع أشكاله كمّا ونوعا والقٌام بانتدابات هادفة  .وسنطلب من
الحكومة التعهّد بتمكٌن التلفزة من قرض خزٌنة بفائض ضعٌؾ
ٌس ّدد على عشرٌن عاما لتؽطٌة تكالٌؾ عملٌّة التطهٌر مثلما فعلت
مع مإسّسة سنٌب البراس .وسنعمل على اتمام المشروع فً
ظرؾ سنة وتقدٌمه إلى الحكومة لعرضه على لجنة تطهٌر
المنشآت العمومٌّة.
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 الضغط على المصارٌف والتخفٌض من حجم الساعاتاإلضافٌة.
لم تقم التلفزة بجرد لممتلكاتها منذ  8101وهذا إخالل سنعمل على
تفادٌه فً اطار الحوكمة الرشٌدة التً ٌدخل فً ضمنها ترشٌد
المقتنٌات وسنعمل على الضؽط أكثر ما ٌمكن على المصارٌؾ
وخاصّة تلك التً تعتبر هامشٌّة إضافة إلى التخفٌض فً حجم
الساعات اإلضافٌة الذي ٌقارب الملٌار ك ّل عام وسٌكون ذلك
بحسن التدبٌر والتنظٌم فً عمل مختلؾ الوحدات التقنٌّة منها
بالخصوص حٌث تكون م ّدة التصوٌر الداخلً والخارجً وعملٌات
المونتاج توافق بالقدر الممكن ساعات العمل المطلوبة وهً ست
ساعات ٌومٌّا وسنعمل على تنظٌم عمل جمٌع القطاعات بطرٌقة
تتفادى أقصى ما ٌمكن اللجوء إلى الساعات اإلضافٌّة.وال تمنح
الساعات اإلضافٌة إال لمن ٌستحقها.
سسة التلفزة.
 )3تطوٌر الجانب التشرٌعً فً عمل مؤ ّ
سسة التلفزة سنة 2007
أ -عوائق األمر المحدث لمؤ ّ
لم ٌعد ممكنا الٌوم اإلستمرار فً عمل التلفزة التونسٌة دون
تطوٌرهوٌتها القانونٌة لتقوم المإسّسة فعلٌا بمهام المرفق العام
أوالخدمة العامّةحٌث ٌتعٌّن التنصٌص على إستقاللٌتها المالٌة
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واإلدارٌة وتؽٌٌر تركٌبة مجلس إدارتها وتطوٌر وظائفه وأدواره
بما ٌتماشى وأهداؾ المرفق العمومً التلفزي .حٌث إنّ التركٌبة
الحالٌّة للمجلس تجسّد سٌطرة الحكومة على مإسّسة التلفزة وتمنحه
دورا ٌعرقل قٌام المإسّسة بوظائفها األساسٌّة ومنها المتعلّقة
باإلنتاج .وٌبدو منطقٌّا أالّ
ّ
ٌتدخل مجلس اإلدارة فً ضبط توجهات
البرمجة بؤي شكل من األشكال .و األمل معقود فً أن ٌت ّم التوصّل
قرٌبا إلى صٌؽة قانون اإل ّتصال السمعً البصري والموافقة علٌه
فً مجلس نوّ اب الشعب .وستكون التلفزة فً انتظار ذلك
مجبرةعلى التقٌّد باألمر الذي أحدثها سنة 8112الذيّ سٌعٌق عملها
وسنطلب من الحكومة القٌام سرٌعا بتنقٌح ذلك األمر فً جانبه
المتعلّق بتركٌبة مجلس اإلدارة ووظائفه وسنقترح أن تكون
التركٌبة الجدٌدة قرٌبة من مقترحات الهٌئة العلٌا المستقلّة لإل ّتصال
السمعً البصري وذلك توفٌرا النطالقة جٌّدة لعمل التلفزة بإدارتها
الجدٌدة ،فً انتظار صدور قانون اإلعالم السمعً البصري .
ب -إٌجاد النظام األساسً ألعوان التلفزة وتنظٌمها الهٌكلً
ودلٌل اإلجراءات
و ٌتصدر اإلصالحات المستوجبة فً مإسسة التلفزة الوطنٌة
استكماإلطارها التشرٌعً بإعداد القانون األساسً ألعوان
المإسّسة ٌتضمّن المهن التلفزٌّة الجدٌدة ال ّتً أفرزها التطوّ ر
التكنولوجً فً العمل التلفزي وٌح ّدد بد ّقة المهام والواجبات
والحقوق ،وٌدرج وثٌقة السٌاسة التحرٌرٌة ومدوّ نات السلوك ال ّتً
تعتمدها المإسّسة ح ّتى تكون ملزمة للجمٌع وٌمكن مساءلتهم فً
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صورة تعمّد تجاوزها وعدم اإللتزام بها .كما سنعمل على إنجاز
التنظٌم الهٌكلً للمإسّسة والذي سٌكون موسوما بؤكثر ما ٌمكن من
ّ
تعطل سٌر
المرونة وخالٌا من التشعّبات والتعقٌدات التً
العمل.وسنتفادى الهٌكلة الحالٌة المبنٌّة على إحداثات عشوائٌّة
للخطط والمصالح وال ّتً لم تقم على رإٌة واضحة وشاملة ودراسة
دقٌقة لمتطلّبات العمل التلفزي.وسننطلق فً اإلشتؽال على النظام
األساسً والتنظٌم الهٌكلً ممّا هو منجز ح ّتى اآلن نقٌّمه ونع ّدله
ونضٌؾ إلٌه.
وتحتاج التلفزة أٌضا وبصفة ضرورٌة لضمان الحوكمة الرشٌدة
والرفع من أداء األعوان والموظفٌن وجودة العمل فً جمٌع
القطاعات،إلى دلٌل إجراءات ٌتضمّن توجٌهات واضحة ودقٌقة
لمجمل أعمال المإ ّسسة فً جمٌع المواقع داخلها وخارجها حتى
ٌدرك كل واحد من العاملٌن فٌها وحتى المتعاونٌن معهاحدود ما له
وما علٌه من وظائؾ وأعمال.
وٌتعٌّن اإلنتهاء من هذه التشرٌعات و االجراءات فً ظرؾ سنة
على أقصى تقدٌر وعلى الحكومة أن تساعد باإلسراع فً البت
فً النصوص المتعلّقة بالقانون األساسً والتنظٌم الهٌكلً.
و أقترح الشروع فً المدة القلٌلة المقبلة فً اعداد دلٌل اجراءات
وقتً فً بعض القطاعات المتعلّقة بإنتاج البرامج واألخبار على
األقلّ.فً انتظار انجاز الدلٌل الكامل استنادا إلى التنظٌم الهٌكلً
والقانونً االساسً.
 )4تطوٌراإلنتاج.
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ٌظ ّل اإلنتاج المهمّة المركزٌّة للتلفزة التونسٌّة إلى جانب
ّ
البث،وٌظ ّل فً المقابل هاجسها األكبر .ولم تخصصّ له من
مٌزانٌّة التلفزة سوى  2ملٌون دٌنار سنة  8102وهو مبلػ ؼٌر
كاؾ مطلقا .وسنطلب من الحكومة فً المٌزانٌّة المقبلة الترفٌع فً
منحة الدولة والتً انخفضت بشكل ملحوظ العام الماضً
واقتصرت على  02011ملٌون دٌنار ولم تزد السنة الحالٌة سوى
 201الؾ دٌنار
ولقد مرّ ت التلفزة بتجربة الوكالة الوطنٌّة للنهوض بالقطاع
السمعً البصري وكانت تجربة مفٌدة أحدثت النواة األولى
لمنظومة إنتاج فً التلفزة بشكل أكثر حرفٌّة فً التخطٌط لإلنتاج
إدارته وتنفٌذه،وكسب عدد من أعوان التلفزة وإطاراتها خبرة فً
هذا المجال ،وربطت التلفزة عالقات مع عدد كبٌر من شركات
اإلنتاج الخاصّة وتعاملت معها فً تنفٌذ عدد من األعمال وكان
ذلك مفٌدا للتلفزة  .ؼٌر أنّ الوكالة وكما سبق أن أشرت حادت
عنهدفها المهنً األساسً الم ّتصل بإنتاج األعمال الكبرى وفً
مق ّدمتها المسلسالت والسلسالت واألشرطة التلفزٌونٌّة واألشرطة
ّ
وتدخلت السلطة فً شإون الوكالة بؤشكال مختلفة
الوثائقٌّة
وأصبحت تفرض علٌها إنتاجات لشركة بعٌنها ما سبّب للوكالة
صعوبات مالٌّة ّ
عطلت عملها .هذه التجربة سنضعها تحت مختبر
التقٌٌم داخل التلفزة مع اطارات اشتؽلت هناك بؽاٌة استعادتها فً
شكل إدارة مركزٌة لإلنتاج فً مرحلة أولى ٌمكن أن تتطوّ ر فً
مرحلة موالٌة إلى إدارة عامّة وٌبقى ذلك رهٌن تقٌٌم أدائها بعد
سنتٌن من العمل على األق ّل .وستتفرّ ع هذه اإلدراة إلى وحدات أو
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مصالح تعنى باإلنتاج الدرامً من مسلسالت وسلسالت وأشرطة
تلفزٌة ،و اإلنتاج الوثائقً الذي سٌت ّم تطوٌره حٌث ٌعتبرحالٌا من
الحلقات الضعٌفة فً اإلنتاج ،والحال أ ّنه تتو ّفر فً التلفزة
األرضٌة على المستوى الصحفً والتقنً لتطوٌر هذا النوع من
اإلنتاج .وسندعو الصحفٌٌن الذٌن ٌرون فً أنفسهم القدرة على
إنجاز الوثائقٌات وكذلك المخرجٌن إلى تقدٌم مشارٌع أشرطة
وثائقٌة تطلّعا إلى إرساء تقالٌد اإلنتاج الوثائقً فً التلفزة على
مدار العام ،واألفضل أن ٌكون ذلك صلب ورشات نستعٌن فٌها
بؤهل الخبرة من خارج التلفزة .وستكون إلدارة اإلنتاج وحدة أو
مصلحة ثالثة تعنى بإنتاج المنوّ عات التلفزٌّة ال ّتً نتطلّع إلى
تطوٌرها .وتوجد فً التلفزة طاقات من جمٌع عناصر اإلنتاج
ٌمكنها تقدٌم منتوج منوّ عاتً ٌستوعب رسالة الترفٌه الموكولة
للتلفزة إلى جانب وظائفها األخرى .على أن تكون هذه المنوّ عات
مرآة تعكس تع ّدد المجال الف ّنً فً تونس وتنوّ عه شامال لجمٌع
الجهات.
وسٌت ّم تشكٌل إدارة اإلنتاج فً أسرع وقت حتى تشرع فً عملها
وسٌكون المستعجل منه إصدار طلبات العروض لألعمال
للمسلسالت والسلسالت الساخرة واألشرطة التلفزٌّة،وتكوٌن اللجان
التً ستكلّؾ بدراسة العروض الواردة وتقٌٌمها وسنحرص على
أن ٌكون أعضاءها من التلفزة المباشرٌن والقدماء ومن خارجها
ّ
وٌمثلون تخصّصات لها ارتباط
وتتو ّفر فٌهم النزاهة والحٌاد
بالمجال .وضمانا للشفافٌة المطلقة فً فتح العروض واختٌارها
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سٌطلع الجمٌع على تفاصٌل العملٌّة وسٌتلقى ك ّل من شارك فً
طلب العروض أجوبة مقنعة تفادٌا لجمٌع التؤوٌالت.
وسنر ّكز فً العام  8102على إٌجاد أعمال درامٌّة جٌّدة لشبكة
شهر رمضان المبارك مع محاولة انتاج أعمال أخرى قد تكون فً
شكل أشرطة تلفزٌّة خارج شبكة رمضان المبارك حسب
اإلمكانٌات المتاحة  ،على أن تشهد السنة الموالٌة بداٌة تثبٌت
اإلنتاج الدرامً خارج الشبكة الرمضانٌّة وسٌت ّم التسوٌق لها
بالشكل الجٌّد مع انطالق تصوٌرها ح ّتى نسترجع نسبة من
المصارٌؾ.
ونإ ّكد الحرص فً انتقاء األعمال الدرامٌّة على تقدٌم المرأة فً
الصورة التً تلٌق بوضعٌتها وعلى تفادي العنؾ المجانً الذي
ّ
ٌؤثر سلبٌّا على فئات من المجتمع و خاصّة األطفال .ولن نجاري
القنوات الخاصّة ال فً اإلنتاج الدرامً وال فً ؼٌره ولن نتسابق
معها فً كسب نسب مشاهدة على المقاس وسنعمل على استعادة
مكان الرٌادة بمحتوى ٌستوعب مشاؼل المواطن واهتماماته
ّ
وٌجذره فً هوٌته وثقافته .فخدمتنا ٌموّ لها المواطن
وانتظاراته
وسنضبط اٌقاعها على هذا األساس.
وسٌكون من وظائؾ إدارة اإلنتاج تل ّقً طلبات اإلنتاج من القناتٌن
على أن تكون أؼراضها خارج إطار برامج الخدمات
واألخباروالمل ّفات التً تتعهّد بها القناة بامكانٌاتها المتاحة .وستفتح
إدارة اإلنتاج قنوات التعامل مع شركات اإلنتاج الخاصّة فً البالد
بما ٌساهم فً تطوٌر اإلنتاج التلفزي وإثرائه وتنوٌع مضامٌنه
توافقا مع أهداؾ المرفق العمومً.
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وسنعمل بعد تركٌز إدارة اإلنتاج على إٌجاد منظومة إنتاج فً
التلفزة التونسٌّة تنطلق مبادئ السٌاسة التحرٌرٌة للمإسّسة
ووظائؾ المرفق العمومً التلفزي وتحترم حق المواطن فً
اإلعالم النزٌه ومبادئ حرّ ٌة التعبٌر واإلبداع وتتالقى مع
اهتمامات المشاهدٌن وتطلّعاتهم وتشترط الحرفٌة المطلقة فً جمٌع
مراحل اإلنتاج .
وبما أ ّنه سٌكون مستوجبا تحرٌك عملٌّة اإلنتاج سنطلب من
الحكومة فً إجراء متؤ ّكد اإلسراع بإصدار نصّ قانونً ٌضبط
النظام الخاص بعقود اقتناء حقوق بث وملكٌة المصنفات البصرٌة
وتنفٌذها فً التلفزة واستثنائها من قانون الصفقات العمومٌّة .وهذا
النصّ القانونً مح ّل تفاوض بٌن التلفزة ورئاسة الحكومة منذ سنة
 .8112ومن شؤن صدور هذا النصّ المتو ّقع فً شكل أمرأن
ٌضفً مرونة على إنتاج األعمال الكبرى خاصّة والتقلٌص من
آجال تنفٌذها .
 )5مضامٌن البرمجة.
33

لم ٌعد م ّتسع من الوقت من اآلن حتى منتصؾ شهر سبتمبر المقبل
وهو الموعد ّ
الذي نقترحه النطالق البرمجة الجدٌدة فً التلفزة
التونسٌّة ولذلك سٌت ّم العمل بالبرمجة التً كانت معتمدة قبل الشبكة
الرمضانٌة على أن ٌسبق انطالقها جلسات تقٌٌم مع فرق إنجاز
ّ
بالخط
تلك البرامج وتعدٌل ما ٌستوجب تعدٌله فً كنؾ التقٌّد
التحرٌري للتلفزة الذي ٌقتضً اإلستقاللٌّة و الحٌاد واإلنصاؾ
والد ّقة فً تناول األخبار والمستج ّدات واحترام الحٌاة الخاصة
وحماٌة األطفال والضعفاء وكلّها مبادئ منصوص علٌها فً وثٌقة
السٌاسة التحرٌرٌة للمإسّسة ال ّتً سنحرص على أن ٌحترمها
الجمٌع وٌلتزم بها .وتشمل الشبكة السابقة البرامج الحوارٌّة
والرٌاضٌّة والمنوّ عات وبرنامج
واإلخبارٌة واإلجتماعٌّة
التونسٌٌن فً الخارج والبرنامج الصحً والبرامج الدٌنٌّة.
وفً أثناء انطالق البرمجة السابقة سنعمل على إٌجاد برامج جدٌدة
نشرع فً ّبثها بداٌة العام المقبل  8102فً إطار برمجة متناسقة
ومتكاملة تقترب من المشاهد وتلبًّ رؼباته بؤكبر قدر ممكن وتس ّد
النقص الواضح فً عدد من األؼراض التلفزٌّة .برمجة ستكون
ّ
الخط التحرٌري للمإسّسة وستش ّكل هوّ ٌة التلفزة
مبنٌّة على
التونسٌّة.
وسٌت ّم دراسة البرامج المقترحة من اإلدارة ومن المنتجٌن
والصحفٌٌن دراسة دقٌقة تعتمد باألساس موضوع البرنامج والؽاٌة
منه ومضمونه وأشكال تقدٌمه ووسائل التنفٌذ والجمهور
المستهدؾ .وسنحرص على توفٌر جمٌع أسباب نجاح البرامج
المقبولة بإفراد ك ّل منها بفرق عمل .وسنخصّص لك ّل برنامج
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وحدات تحرٌر تتشارك فً إنتاج مضامٌنه ٌقودها صاحب الفكرة
وهذا ممكن باعتبار وجود عدد كاؾ من الصحفٌٌن فً المإسّسة،
نحو .001
وسندعم فً اطار هذه البرمجة البرامج الحوارٌّة المرتبطة
باألحداث المستج ّدة وبالقضاٌا المطروحة على الساحة الوطنٌّة
السٌاسٌة منها واإلقتصادٌة واإلجتماعٌّة والثقافٌّة و الرٌاضٌّة فً
تكامل مع مضامٌن البرامج األخرى تحقٌقا لتناؼم البرمجة
وحٌوٌّتها .مع التركٌز على برنامج حواري ٌومً ٌتابع األحداث
وٌحلّلها وٌشرك فٌها جمٌع األصوات بحرفٌّة وحٌاد واستقاللٌّة
وإنصاؾ وسنحرص على أن ٌكون المق ّدمون ومن ٌساعدهم من
االخبارٌٌن chroniqueursأصحاب رأي ولٌس أصحاب موقؾ.
وسنثري البرمجة ببرامج األطفال وال ّتً نتطلّع أن تخاطب ذكاء
الطفل وأحالمه ورإٌته إلى المستقبل تحترم حقوقه ومصالحه
الفضلى وتفسح له مجال التعبٌر .مع ضرورة أن تؤخذ هذه البرامج
سنّ األطفال ما قبل الدراسة وما بعدها .وٌستدعً األمر اإلستعانة
بخبراء ومتخصّصٌن لتصوّ ر هذه البرامج وتنفٌذها أو المساهمة
فً إنجازها.
وستكون البرامج ذات الطابع اإلجتماعً مح ّل نظر عمٌق واهتمام
لتتناول المشاؼل الحقٌقٌة للمواطن و البالد فً هذا المجال مثل
قضاٌا الفقر والتهمٌش واإلعاقة وأسبابها ،واإلحاطة بذوي
اإلحتٌاجات الخصوصٌّة  ،والتقاعد ومشاؼل المتقاعدٌن ،وخدمات
الصنادٌق اإلجتماعٌّة التً تعٌش صعوبات مالٌّة خانقة ّ
تؤثرعلى
عالقاتها مع المواطن ،والشؤن الصحّ ً فً البالد الم ّتسم بصعوبات
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جمّة ظرفٌّة ودائمة ومنها نقص الدواء وتؤثٌر ذلك على صحّ ة
المواطن .وستتناول هذه البرامج وقضاٌا األسرة وسٌرتكز تناول
هذه المواضٌع وؼٌرها المرتبطة بالمسؤلة اإلجتماعٌة على صحافة
القرب وفً شكل تحقٌقات تلفزٌّة تجمع ك ّل األصوات،و ٌمكن أن
تتلوها مل ّفات حوارٌّة كلّما تقتضً ذلك ضرورة الطرح.
وسنعمل على تطوٌر البرامج التً تواكب الفعل الثقافً فً البالد
بتع ّدده وتنوّ عه ،وتنقله بشكل مستمرّ على مدار السنة ولن ٌقتصر
ذلك على مناسبة التظاهرات الثقافٌّة الكبرى .وستكون التلفزة من
خالل هذه البرامج مرآة لحرّ ٌة اإلبداع فً جمٌع الفنون وفً جمٌع
الجهات وسٌكون للمراسلٌن دور مه ّم فً إنتاج مضمون البرامج
الثقافٌة.وسنربط عالقات تعاون وتشارك مع مراكز الفنون ومدٌنة
الثقافة والكلٌات ذات الصلة من خالل استٌعاب مشارٌع تخرّ ج
الطلبة المرتبطة بالفنون فً التلفزة وتطوٌرها الحقا وتجسٌد
المتمٌّز منها .وسٌكون لثقافة الطفل نصٌب من هذه البرامج وهناك
طاقات مبدعة فً البالد فً فنّ العرائس مثال سنعمل على
اإلشتراك معها فً اإلنتاج وسنعطً مجاال لكتاب الطفل تقدٌما
ونقاشا بمشاركة األطفال .
وستخصّص التلفزة مساحة للبرامج ال ّتً تهت ّم بقضاٌا الشباب
والم ّتصلة خاصّة بالدراسة والبطالة ،ومجاالت العمل و اإلستثمار
فً المشارٌع ،والهجرة ،والمخ ّدرات ومسائل أخرى تشؽل بال
الشباب وسٌكون ذلك فً شكل تحقٌقات ورٌبورتاجات وسنعمل
على أن تكون فً شكل مجلّة تلفزٌّة أسبوعٌّة وأشكال أخرى
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ٌقترحها الصحفٌون الذٌن سٌوكل إلٌهم إنتاج هذه المضامٌن
أوالذٌن سٌتق ّدمون بتصوّ رات لتطوٌر المقترحات وتنفٌذها.
وسنعمل على إٌجاد برنامج أسبوعً ٌعنى باإلقتصاد وهو ما
تفتقر إلٌه التلفزة حالٌا ومنذ فترة طوٌلة  .برنامج ٌقوم على متابعة
الشؤن اإلقتصادي فً البالد وطرح قضاٌاه و التعمّق فٌها بالدرس
والتحلٌل مع التبسٌط وذلك باستضافة خبراء ومحللٌّن و فسح
المجال لجمٌع الفاعلٌن اإلقتصادٌٌن فً البالد.
وسنعمل فً إطار تنوٌع البرمجة وإثرائها على بث برنامج ٌومً
ٌعتمد باألساس على تقدٌم الخدمات ونقل األحداث المستج ّدة فً
البالد وال ّتً ال تتناولها كثٌرا نشرات األخبار بمعنى المتفرّ قات.
وتتخلّل البرنامج مواجٌز إخبارٌّة .
وٌشمل المشروع الذي أقترحه تطوٌر البرامج الرٌاضٌّة ال ّتً
تستحوذ على جانب مه ّم من نسبة المشاهدة والتوظٌؾ األقصى
المتالك التلفزة لحقوق ّ
بث مبارٌات كر القدم .وسٌكون من بٌن
البرامج الرٌاضٌة واحد ٌعنى بمشاكل الرٌاضة فً البالد وداخل
الجهات خصوصا  .إضافة إلى البرامج المتو ّفرة حالٌا وال ّتً تتابع
نشاطات كرة القدم وأهمّها األحد الرٌاضً.
ولن تتؽافل البرمجة عن مشاهدي التلفزة من التونسٌٌن المقٌمٌن
بالخارج وستعمل على تطوٌر موعدهم األسبوعً الموجّ ه إلٌهم
بمضامٌن تصبّ فً جوهر أوضاعهم و مشاؼلهم فً بلدان اإلقامة
وتفاعلهم مع الشؤن الوطنً وسٌتناول هذا الموعد وضعٌّة الجالٌات
التونسٌّة فً تعاستها كما فً تؤلّقها وٌقرّ بهم إلى الوطن وسٌتضمّن
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الموعد نشرة أخبار ٌتؤقلم مضمونها مع اهتمامات التونسٌٌن
المقٌمٌن فً الخارج.
وسنهت ّم ببرامج تنصهر فً إطار حرب البالد على اإلرهاب وقد
تم ّتعت التلفزة باعتمادات خاصّة من الحكومة للقٌام بهذه المهمّة
التً تعتبر مشؽال وطنٌّا متؤ ّكدا .وسنعمل مع متخصّصٌن فً
الموضوع وتفرّ عاته ،على إعداد تصوّ ر لطرٌقة طرح هذه البرامج
و تناولها ح ّتى تح ّقق مبتؽاها .وسٌكون موضوع مكافحة اإلرهاب
مح ّل اهتمام مستمرّ وسنقترح على الصحفٌٌن المهتمٌّن بالمسؤلة
تشكٌل فرٌق عمل وتقدٌم التصوّ رات وتنفٌذها وتكون شاملة لجمٌع
جوانب ظاهرة اإلرهاب تحسٌسا ووقاٌة وتوعٌة .بحٌث ال ٌقتصر
إثارة الموضوع وتناوله على فترات حدوث العملٌات اإلرهابٌة ال
ق ّدر هللا وسنعمل بالتشاور والتشارك مع عدٌد األطراؾ على
صٌاؼة مدوّ نة سلوك فً تعاطً التلفزة مع قضاٌا اإلرهاب
والعملٌّات اإلرهابٌّة.
وستكون الجهات بطبٌعة الحال محورا مهمّا فً جمٌع البرامج ال ّتً
تح ّدثت عنها .ومع ذلك ستشمل البرمجة موعدا مخصوصا للجهات
مرّ ة فً الشهر مبدئٌّا وٌساهم فٌه بالدرجة األولى المراسلون
باعتبارهم األقرب إلى مشاؼل الجهات .وسٌتش ّكل فرٌق من
الصحفٌٌن لتنفٌذ البرنامج بعد أن نكون قد هٌّؤنا له الظروؾ
المالئمة وخاصة من حٌث تطوٌر عدد المراسلٌن وفرق التصوٌر
فً الجهات وقد ٌكون من بٌن الحلول المناسبة التعامل مع شركات
انتاج خاصة فً الجهات التً ال توجد بها وحدات تابعة إلى
التلفزة ال ّتونسٌّة وٌكون الصحفٌون من المركز أو من الجهات
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القرٌبة وال ّتً توجد بها إذاعات جهوٌّة تابعة لمإسّسة اإلذاعة
التونسٌّة ال ّتً سنطوّ ر معها اتفاقٌة شراكة سٌؤتً الحدٌث عنها
الحقا.
وفً المجمل ستر ّكز البرمجة على تطوٌر اإلنتاجات السائدة من
أخبار وبرامج إخبارٌّة و إنتاج درامً وبرامج ترفٌهٌة و فسح
مجال لإلنتاج المهمّش ومنه البرامج العلمٌّة و التربوٌّة فً اطار
سٌاسة برامجٌة واضحة ومتع ّددة المضامٌن ستٌسّر إعداد شبكات
البرمجة قبل فترة من تنفٌذها للقٌام بتروٌجها لدى المشاهدٌن
وتسوٌقها لدى شركات اإلشهار ومختلؾ الحرفاء.
سنولً الصحافة اإلستقصائٌّة مكانها من األهمٌّة وسنعمل على
تكوٌن صحفٌٌن فً هذا الشكل الصحفً ونحاول توفٌر متطلبات
إنجازه.
ولن تكون البرمجة و البرامج من تدبٌر واحد وإ ّنما ستكون فً
اطار مشترك ومتع ّدد اآلراء والرإى من خالل إحداث مجلس
للبرمجة أوهٌئة البرامج داخل التلفزة ٌتكوّ ن من مخرجٌن
ومنتجٌن وصحفٌٌن ومنشطٌن ومسإولً اإلنتاج والبرمجة
واإلشهار وٌكون من أبرز مهامها وضع السٌاسة البرامجٌة وطرق
تنفٌذها وسٌستعٌن المجلس أو الهٌئة بآراء من خارج المإسّسة بما
فٌها آراء المجتمع المدنً حتى ٌكون هناك تفاعل مع ا ّتجاهات
الجمهور التً سٌت ّم العمل عل رصدها بؤكثر ما ٌمكن من الد ّقة من
خالل تطوٌر آلٌّات التفاعل معه فً بوسائل التواصل اإلجتماعً.
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 )6تطوٌراألخبار
تستحوذ األخبار بعد الثورة على جانب كبٌر من اهتمام المشاهدٌن
.ومع تطوّ ر مسار اإلنتقال الدٌمقراطً فً البالد أصبح قسم
األخبار أمام اإلختبار الحقٌقً للقطاع التلفزي العمومً فً محٌط
سٌاسً واجتماعً ٌ ّتسم بالدٌمقراطٌّة وحرٌّة اإلعالم والتعبٌر
واإلبداع  .وكان قسم األخبار فً مواجهة تؽٌٌر صورته لدى
المشاهد بعد سنوات ق ّدم فٌها إعالم السلطة .ونجح قسم األخبار ولو
نسبٌّا حتى الٌوم فً تجدٌد صورته والتؤقلم مع الوضع الجدٌد
والتفاعل مع المناخات السٌاسٌة واإلجتماعٌّة وؼٌرها فً البالد.
وأعتبر أن تو ّفق قسم األخبار فً تؽطٌة اإلنتخابات البلدٌّة فً
ماي  8102باإلستقاللٌّة والحٌاد واإلنصاؾ واحترام الضوابط
الموضوعة من الهٌئات ذات النظر ،مإ ّ
شر إٌجابً على تو ّفر
األرضٌّة ال ّتً تسمح حالٌّا بمزٌد تطوٌر األخبار شكال ومضمونا
وتنظٌم إدارتها بالطرٌقة ال ّتً تسمح بتقدٌم محتوى إعالمً جٌّد
ومتع ّدد ،الٌخضع إلى أيّ سلطة سوى سلطة ضمٌر الصحفً فً
تفاعله مع السٌاسة التحرٌرٌّة للمإسّسة وسلطة حرفٌة منتج
المضمون فً تناول األخبار.
وسبق إجراء تقٌٌمات ألداء األخبار من خالل مهمّات تدرٌب و
إحاطة قام بها متخصّصون من خارج المإسّسة مشهود لهم
بالكفاءة وأفرزت نقائص على مستوى هٌكلة إدارة األخبار
وتنظٌمها وكذلك على مستوى الحرفٌّة فً صناعة الخبر.وسنعمل
على تفادي هذه اإلخالالت والنقائص بتشارك بٌن اإلدارة واألخبار
التدخل فً المضمون اإلعالمً ّ
ّ
الذي ٌبقى من مها ّم
دون
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الصحفٌٌن وهٌئة التحرٌر ومدٌر األخبار ورإساء التحرٌر
والنشرات .وستعمل اإلدارة فً إجراء متؤ ّكد مع مسإولً األخبار
والصحفٌٌن على إٌجاد التنظٌم الهٌكلً المالئم لعمل هذه اإلدارة
ال ّتً قد تكون فً شكل مركز لألخبار ضمن التنظٌم الهٌكلً
للمإسّسة .ونقترح أن تكون هٌكلة األخبار على النحو التالً.
مدٌر األخبار-كاهٌة مدٌر مكلّف برئاسة تحرٌراألخبار -رئٌس
تحرٌر على كل ّ نشرة – رؤساء النشرات أو منتجو النشرات -
رئٌس وحدةالتخطٌط– رئٌس وحدة متابعة عمل المراسلٌن –
رئٌس وحدة األخبار السٌاس ٌّة –رئٌس وحدة األخبار اإلقتصاد ٌّة-
رئٌس وحدة األخبارالثقاف ٌّة– رئٌس وحدة األخبار الرٌاضٌة –
رئٌس وحدة األخبارالعالمٌة ومتابعة التعامل مع وكاالت األخبار
المصورة العالم ٌّة -رئٌس وحدة المساندة التقنٌة – رئٌس وحدة
ّ
الشؤون اإلدار ٌّة والمال ٌّة.
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وتض ّم ك ّل وحدة أو قسم عددا من الصحفٌٌن ٌقومون بؤدوار مح ّددة
تضمن اإلنسجام والتناسق والتكامل مع إٌالء أهمٌّة قصوى لقسم
متابعة األحداث الوطنٌّة وعمل المراسلٌن فً الجهات.
وسنعمل بالتشارك مع قسم األخبار ومختلؾ الصحفٌٌن فً التلفزة
على اإلسراع بإجراء التعٌٌنات فً الخطط المقترحة وتشكٌل هٌئة
تحرٌر وضبط تركٌبتها ومشموالتها ودورٌّة اجتماعاتها ولقاءاتها
مع الصحفٌٌن على أن تعمل على المتابعة والتقٌٌم ،وان تجتمع
ضرورة أسبوعٌا فً جلسة موسّعة لل ّنظرفً تخطٌط عمل
األسبوع المقبل وتقٌٌم عمل األسبوع السابق فً كنؾ اإلنسجام
وتكامل األدوار.
وفً إجراء متؤ ّكد فً سٌاق تطوٌر األخبار سٌت ّم تؽٌٌر منطومة
قاعة األخبار ال ّتً تعتبر من الجٌل القدٌم ولم تعد ناجعة وتسبّب
ح ّتى بعض الصعوبات وسنحاول وفق الممكن تؽٌٌر تصمٌم القاعة
ح ّتى ٌمكنها استٌعاب تقدٌم المواجٌز و النشرات اإلستثنائٌّة .
وسنطلب من الحكومة اإلٌفاء بتعهّدها الشفاهً لرصد اإلعتمادات
لتجدٌد منظومة قاعة األخبار وال ّتً تق ّدر تكالٌفها بنحو ثالثة
مالٌٌن دٌنار.
وستكون عالقة اإلدارة بالتحرٌر عالقة تشاركٌّة هدفها تطوٌر
العمل فً األخبار وتنظٌمه وتحقٌق الحرفٌّة فً مستوى انتاج
المحتوى وكذلك فً مستوى تقدٌم النشرات ّ
الذي أعتبره عنصرا
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مهمّا فً نجاح النشرة وٌمكنه أن ٌكون أٌضا من بٌن أسباب فشلها
إذا ما لم ٌتفاعل مع مضمونها وكان باهتا الروح فٌه.
وستكون للصحفٌٌن مهمّة تصوّ ر تطوٌر األخبار ولكن ٌمكن أن
أساهم بتقدٌم بعض المقترحات كالتالً :
تطوٌرعمل غرفة األخبار
حتى تكون ورشة عمل إخبارٌة متكاملة ،ذات تواصل بٌن مختلؾ
أقسامها ،فً محٌط جؽرافً واحد.
تنقسم ؼرفة األخبار إلى وحدات منفصلة فً تسٌٌرها ،متكاملة فً
دورها.
التحرٌر:
القسم الرئٌسً ،وٌتكون من المحررٌن (الصحفٌٌن) ،ومنتجً
النشرات ،ومشرفً األخبار ،ومدٌرها.
وحدة التخطٌط
ٌعتبر هذا القسم المزود الرئٌسً لقسم التحرٌر بالتؽطٌات الٌومٌة،
وبؤفكار التقارٌر ،واألحداث المتوقعة خالل الٌوم.
ٌمكن لهذا القسم أن ٌتكفل أٌضا بتوفٌر الضٌوؾ للنشرات داخل
األستودٌو (أو المتدخلٌن عبر الهاتؾ أو األقمار الصناعٌة)
وحدة المراسلٌن
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تتابع وتنسق عمل المراسلٌن ،تكلفهم بالمطلوب ،وتناقش
مقترحاتهم وتعرضها على هٌئة التحرٌر وتتابع تنفٌذ التقارٌر
اإلخبارٌة التً ٌنتجونها .وتعتبر همزة وصل بٌنهم وبٌن منتجً
األخبار.
وحدة المساندة التقنٌة
توفر خدمات التصوٌر (مصورون ،مساعدو المصورٌن ،مهندسو
الصوت ،الكامٌرات)...
تطوٌر النشرات اإلخبارٌة
إعطاء ك ّل نشرة شخصٌتهاال ّتً تمٌّزهبؤسلوب خاصّ وزواٌا
مختلفة فً معالجة نفس األخبار  ،فً نفس الٌوم .وهذا ٌم ّكن
المشاهد من إدراك التنوع والثراء فً المتابعة اإلخبارٌة.
لذلك ،أعتقد أن إضفاء طابع خاصعلى كل نشرة  ،من ناحٌتً
الشكل والمضمونٌ ،حقق هدؾ إثراء المادة اإلخبارٌة.
النشرة األولى
ٌجدر أن تكون مواكبة لدٌنامٌكٌة بداٌة الٌومٌ .قدمها المذٌع (أو
المذٌعة) وقوفا .تبدأ النشرة بالعناوٌن ،وتكون فً شكلها مختلفة
عن عناوٌن الثامنةٌ .ظهر العنوان مكتوبا مثال على الشاشة
العمالقة خلؾ المذٌع ،ومعه صورة ثابتة تلخص المحتوى.هذه
النشرة تنقسم إلى أجزاء دسمة ،سرٌعة ،وخفٌفة من حٌث أسلوب
كتاباته .جزءها األول ٌلخص األحداث التً شهدتها البالد خالل
الساعات األربع والعشرٌن األخٌرة ..مع ضٌؾ فً األستودٌو
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ٌعلق بسرعة على أهم حدث أو حدثٌن ( ٌمكن أن ٌكون صحفٌا،
من قسم األخبار تحدٌدا) .
جزءها الثانً :أهم العناوٌن الواردة فً صحافة الٌوم  ..مع ضٌؾ
فً األستودٌو أو عبر الهاتؾ ،من عالم الصحافة المكتوبة ،للتعلٌق
على عنوان مقال فً صحٌفته ،أو كتبه هو شخصٌا .
وقفة سرٌعة مع كارٌكاتور الٌوم.
تقرٌر قصٌر ٌلخص أهم األخبار العالمٌة .
انتهاء بحضور مذٌع أو مذٌعة النشرة الجوٌة ( أو مكالمة هاتفٌة
مع معهد الرصد الجوي) حول توقعات الٌوم.
النشرة المسائٌة األولى ( نشرة الجهات)
هذه النشرة فً نظري ٌمكن أن تكون األهم فٌما ٌتعلق باإلخبار
عن األحداث فً الجهات ،وشواؼلها أٌضا ..إنها الموعد الٌومً
مع مراسلً الجهات مباشرة .
تملك التلفزة التونسٌة إمكانٌات تسمح بتؤمٌن هذه النشرة فً انتظار
دعمها  00 ،وحدة تلفزٌة عبر الجهات ،وشبكة من المراسلٌن،
إضافة إلى طواقم اإلذاعات الجهوٌة الذٌن ٌتم تفعٌلها من منطلق
التعاون والتكامل بٌن مإسسات اإلعالم العمومً.
نشرة الثامنة (الرئٌسٌة)
شكالٌ ،فضل أن ٌقدمها مذٌع واحد ألٌّام متتالٌّة ،على أن ٌلتحق به
مذٌعون متخصصون فً كل فقرة ..االقتصاد ..الرٌاضة..
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مضمونا ،تهتم بالشؤن الوطنً ،وتولٌه الحٌز األكبر من االهتمام
تتعامل مع الخبر الرئٌسً لذلك الٌوم (أٌا كان طابعه ،سٌاسٌا أو
اقتصادٌا أو رٌاضٌا أو ثقافٌا )..بتركٌز وتوسّع ..تقرٌر أو أكثر..
ضٌؾ فً األستودٌو ..مراسل مٌدانً..
بقٌة األخبار الوطنٌة تعالج عن طرٌق تقارٌر مختصرة ..وٌمكن
أن تحال فٌها الكلمة من األستودٌو الرئٌسً إلى ؼرفة األخبار
حٌث ٌوجد صحفً أو صحفٌة إلعطاء ملخص ألحداث الٌوم.
فقرة لالقتصاد ..وأخرى للرٌاضة .مع اإلهتمام أٌضا باألحداث
الثقافٌة
معالجة األخبار العالمٌة وفق مقاربة القربٌ ..عنً األخبار التً
تهم تونس قبل ؼٌرها ..وأخبار الجوار قبل أخبار المناطق البعٌدة.
بقٌة أحداث العالم تلخص فً فقرة مختصرة.
النشرة األخٌرة :
متابعة تطوّ ر األحداث المهمّة وحوصلة البقٌّة وتقدٌم تو ّقعات الؽد
.على أن تكون فً حدود الربع ساعة فً حال عدم ورود
مستجدات.
وسنحرص فً انتاج مضامٌن األخبارعلى احترام أخالقٌات المهنة
الصحفٌة و مبادئ اإلعالم النزٌه الحر والمتوازن الذي
ٌترقبهالمواطن من المرفق العمومً التلفزي..والمواطن أي
المشاهد هو مركز اإلهتمام ولم ٌعد المشاهد ٌقبل الٌوم ان تكون
تلفزة المرفق العمومً تلفزة السلطة اوالتلفزة الرسمٌة.
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للتصرف فً األرشٌف التلفزي
 )7اٌجاد منظومة
ّ
ومواصلة مشروع رقمنته
ٌكتسً األرشٌؾ التلفزي أهمٌّة قصوى فً عمل التلفزة وٌعتبر
عنصرا جوهرٌّا فً إنتاج المحتوى اإلعالمً كما أ ّنه ٌو ّفر
مساحات واسعة من البرمجة فً القناتٌن .ؼٌر أن التعامل مع
األرشٌؾ لم ٌرتقً إلى أهمٌّته وقٌمته حٌث ٌعتمد مثال تسلٌم
األشرطة وإعادتها و البحث عنها على الطرٌقة الٌدوٌّة .وٌتعٌّن
اإلسراع باقتناء منظومة التصرّ ؾ فً األرشٌؾ التلفزي MAM
وهو أمر متؤ ّكد لتنظٌم االرشٌؾ وتخزٌن المعطٌات .وسنعمل على
إٌجاد اإلعتمادات لمواصلة مشروع رقمنة األرشٌؾ التلفزي الذي
ٌشمل أكثر من ثالثٌن ألؾ شرٌط موجودة على محامل قدٌمة لم
تعد التلفزة تملك أجهزة لقراءتها باستثناء جهاز  U-MATICقد ال
ٌتحمّل قراءة  2111آالؾ شرٌط من هذا النوع ونقلها على محامل
رقمٌّة وسنعمل على اإلنطالق بهذه األشرطة والتعوٌل على
خبرات من داخل المإسّسة فً انتظار البحث عن موارد لرقمنة
األشرطة الموجودة على محامل أخرى ومنها أربعة آالؾ شرٌط
على محامل الفٌلم  00و 70مم سنقترح نسخها فً اطار التعاون
مع وزارة الشإون الثقافٌّة من خالل التجهٌزات الفٌلمٌّة المتو ّفرة
فً مقرّ ات شركة ساتباك فً قمّرت لو تو ّفرت اإلمكانٌّة وسنطلب
من الحكومة التفاعل مع هذا المشروع باعتبار أرشٌؾ التلفزة من
األرشٌؾ الوطنً وٌحفظ جزءا مهمّا من الذاكرة الوطنٌّة
والشعبٌّة.
 )8تطوٌر التعامل مع وسائل المٌدٌا الجدٌدة
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قطعت التلفزة أشواطا فً التعامل مع وسائل اإل ّتصال الحدٌثة
وشبكات التواصل اإلجتماعً وهذا عمل ضروري لتصل التلفزة
إلى المشاهد أٌنما وعن طرٌق العدٌد من الوسائط الحدٌثة تم ّده
باألخبار الحٌنٌّة وتق ّدم له البرمجة وتم ّكنه من مشاهدة البرامج
خارج إطار شاشة التلفزة وتتفاعل معه وتستقصً رأٌه  .وسنعمل
على تطوٌر التعامل مع اإلعالم الجدٌد فً التلفزة الذي تقوده ادارة
اإل ّتصال وتوفٌر الموارد البشرٌّة الالزمة وخاصة من الصحفٌٌن
حٌث هناك عزوفا منهم للعمل فً موقع الواب وتحرٌر
األخبار،ممّا ٌجعل الموقع منقوصا من المستج ّدات وؼٌر ثريّ
بالمضامٌن من انتاج الصحفٌٌن فً المإسّسة .ونتطلّع إلىالترفٌع
فً عدد المتفاعلٌن من الجمهور مع مختلؾ خدمات التلفزة على
شبكات التواصل اإلجتماعً والتطبٌقات على الهاتؾ المحمول من
خالل تطوٌر المحتوى.
ّ
والبث عالً الد ّقة.
 )9تطوٌرالتقن ٌّة..تعمٌم اإلنتاج
تحتوي التلفزة التونسٌّة على تجهٌزات تقنٌّة متطوّ رة واستودٌوهات
ٌمكنها استٌعاب جمٌع اإلنتاجات وسٌكون العمل على توظٌفها
توظٌفا سلٌما فً حاجٌات إنتاج البرامج وبالتنسٌق الكامل بٌن
جمٌع اإلدارات والمصالح وال ّتً ٌتعٌّن تنظٌمها على أساس
النجاعة وعدم تداخل المها ّم وتش ّتتها .وٌبدو ضرورٌّا وضع جمٌع
األسالك التقنٌة تحت إشراؾ اإلدارة التقنٌة بما فً ذلك مصلحة
التصوٌر التلفزي حٌث هً حالٌا تتبع إدارة التلفزة واألسلم أن
تكون الفرق التقنٌّة متناسقة تحت قٌادة واحدة.
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وتفخر التلفزة بؤ ّنها تتو ّفرعلى قدرات تقنٌّة رفٌعة فً جمٌع
القطاعات فً التسٌٌر والتنفٌذ مستوعبة لعناصرالعمل التلفزي
ومواكبة لتطوّ راته وسنعمل على تنمٌة مهارات التقنٌٌن
والمهندسٌن من خالل التكوٌن المتواصل حٌث المستج ّدات
التكنولوجٌّة تحدث باستمرار.
ولكن ٌسجّ ل نقص فً التلفزة فً مستوى المكوّ ن األساسً لإلنتاج
وهم المصوّ رون وتقنٌو المونتاج وٌظهر ذلك بشكل ٌومً على
مستوى األخبار واإلنتاج فً المركز والجهات.وسنشتؽل على
إمكانٌة التعامل مع تقنٌٌن فً التصوٌر والمونتاج بصٌؽة إسداء
خدمات لفترة زمنٌّة محدودة فً انتظار فتح باب اإلنتداب فً
الوظٌفة العمومٌّة وما ستسفر عنه الدراسة التً سنطلقها لعملٌّة
التطهٌر فً التلفزة .وسنعمل فً هذا اإلطار أٌضا على تكوٌن
مصوّ رٌن تلفزٌٌن وتقنًٌ مونتاج فً مركز التكوٌن بالتلفزة من
العاملٌن فً المإسّسة الذٌن تقترب مإهّالتهم من هذٌن
التخصّصٌن.
ولم تعد تجهٌزات التصوٌر تكفً حاجٌات التلفزة خارج
األستودٌوهات فً األخبار واإلنتاج وسنقوم بشراء وحدات خفٌفة
للتصوٌر تفً بالؽرض ولن تكون بؤثمان مرتفعة وهً متو ّفرة فً
السوق وهذا اجراء مل ّح وممكن انجازه.
وتعمل التلفزة حالٌاعلى مشؽل مه ّم ّ
ٌتمثل فً مشروع انتقالها التا ّم
إلى نظام البث عالً الد ّقة HDحتى ٌشمل جمٌع تقنٌات اإلنتاج
ّ
والبث خصوصا وقد اقتنت التلفزة فً إطار هذا المشروع عن
طرٌق قرض ٌابانً حافلتً فٌدٌو عالٌتً الد ّقة وت ّم تجهٌز ج ّل
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األستدٌوهات بالنظام عالً الد ّقة إالّ واحد من اثنً عشر .وٌتطلّب
ّ
والبث عالً الد ّقة تجهٌز قاعتً البث النهائً للقناتٌن
تعمٌم اإلنتاج
والقاعة المركزٌة لتوزٌع الشارة بالنظام عالً الد ّقة لتعوٌض
النظام الرقمً العادي وسٌتطلّب استكمال المشروع تموٌالت مه ّمة
سنعمل على الحصول علٌها من الحكومة ولو على مراحل فً
السنوات الثالث المقبلة حٌث أصبح ملحّ ا الٌوم اإلسراع تعمٌم
النظام عالً الد ّقة على كامل التقنٌات التلفزٌّة انتاجا ّ
وبثا حتى
تتحسّن نوع ٌّة الصورة التً تصل إلى المشاهدٌن .
 )10مستقبل القناة الوطن ٌّة الثانٌة
ت ّم إحداث القناة الوطن ٌّة الثانٌّة سنة  0221تحت مسمّى قناة 80
وقناة الشباب واتخذت تسمٌتها الحالٌّة بعد الثورة وقد ظلّت
مضطربة تبحث عن هوٌّة .وتولّى إدارتها منذ  01جانفً 8100
عدد من المدٌرٌن قد تكون فترة بقائهم لم تسمح لهم ببلورة
تصوّ رات دقٌقة لهوٌّة هذه القناة ال ّتً ا ّتخذت منحى القناة الجامعة
الشبٌهة بالقناة الوطنٌّة األولى ،بل ودخلت ح ّتى فً منافسة معها
،وكان من المفروض أن تتكامل معها .و ال ٌخفى أن هذه القناة
تزخر بالعدٌد من الطاقات والمواهب ،وسنعمل على دمج هذه
الطاقات صلب القناة االولى تنوٌعا للمضامٌن وإثراء للبرمجة
.وبذلك تكون القناة األولى القناة المركزٌّة للمرفق العمومً
التلفزي .وسٌسٌّرها مدٌر تنفٌذي ٌر ّكز عمله على متابعة انتاج
المضامٌن وتنفٌذها ّ
وبثها وٌساعده كاهٌة مدٌر ٌهت ّم بالشؤن اإلداري
وتنسٌق العمل .
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وسٌبقى مصٌر القناة الثانٌة رهٌن نقاش وتبادل لألراء واألفكار
واستشارات داخل المإسّسة ومع المهنٌٌن وأطراؾ مختلفة
خارجها بمن فٌها المجتمع المدنً وسنشرك الجمهور فً هذه
اإلستشارة وسٌكون رأٌه مهمّا .وسنطرح هل ستكون القناة
متخصّصة فً األخبار أو فً الرٌاضة أو فً الثقافة وهل ستكون
قناة جامعة بؤؼراض محدودة التتضارب مع القناة األولى .
وسٌراعى فً ذلك إمكانٌات التلفزة وتو ّفر الموارد البشرٌّة
المتخصّصة فً المجال الذي ستكون علٌه القناة .وسنعمل على
تحدٌد هوٌّة القناة الثانٌة من خالل تشكٌل لجنة خاصّة تتعهّد بهذا
الموضوع ح ّتى إتمامه فً ظرؾ ال ٌتجاوز الس ّتة أشهرعلى أن
تنطلق القناة فً الصٌؽة التً سٌتم التوصّل إلٌها بداٌة سنة 8181
بعد تهٌئة ك ّل أسباب النجاح لهذه اإلنطالقة .ونعتقد أنّ األفضل
سٌكون اعتماد قناة جامعة بتوجهات برامجٌّة محدودة وربما
االمكانٌات تفرض ذلك حالٌا.
وحتى ذلك الموعد سنعمل على التخفٌض من حجم إنتاج هذه القناة
ّ
البث المباشر لمداوالت مجلس نواب الشعب ونقل
واقتصارها على
فعالٌات المناسبات الوطنٌّة وبث مبارٌات كرة القدم والرٌاضات
األخرى ال ّتً قد تحصل التلفزة على حقوقها.وإعادة بث أهم برامج
القناة األولى كما إعادة بث األعمال التلفزٌة القدٌمة وال ّتً لقٌت
نجاحا لدى الجمهور فً أؼراض متع ّددة والدراما خصوصا و
الحفالت والسهرات التلفزٌّة القدٌمة .مع محافظة القناة على
برنامجها الرٌاضً الذي ٌعنى ببطولة الرابطة المحترفة الثانٌة فً
كرة القدم.
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 )11العالقة مع النقابات األساس ٌّة فً التلفزة وتطوٌر العمل
اإلجتماعً وتحسٌن مناخات العمل.
تلعب النقابات األساسٌّة فً التلفزة دورا مهمّا فً تطوٌر عمل
المإسّسة وسنطوّ ر التشارك معها فً هذا المجال على أساس
مراعاة مصلحة التلفزة كمرفق عمومً وإمكانٌاتها ومصلحة جمٌع
أعوانها وسٌكون لإلدارة مع النقابات عمل مه ّم فً عملٌّة التطهٌر
ال ّتً أشرنا إلٌها .كما سنشترك معها فً تطوٌر مناخات العمل فً
المإسّسة وتحقٌق العدالة بٌن الجمٌع وسنعوّ ل علٌها لتحسٌس
األعوان فً مختلؾ المواقع بالمركز و الجهات للمشاركة الفاعلة
فً إصالح المإسّسة وتطوٌرها ببذل مزٌد من الجهد والعمل
بحرفٌّة وانضباط .وسنطلب من النقابات أن تكون متابعا دقٌقا ألداء
التلفزة و التنبٌه إلى التجاوزات ال ّتً قد تحصل لتفادٌها ومعالجتها
فً عمل تشاركً نعتقد أ ّنه سٌكون مفٌدا للمإسّسة.
كما ست ّم تطوٌر التعاون مع فرع النقابة الوطنٌّة للصحفٌٌن فً
مإسّسة التلفزة با ّتجاه تحسٌن أداء األخبار خصوصا.
وسنعمل على تفادي النقص الفادح فً تؤمٌن السالمة داخل
المإسّسة وفً المواقع الخارجٌّة التً ٌشتؽل فٌها أعوانها وسٌت ّم
تطوٌر برنامجالسالمة وتكلٌؾ فرٌق دائم لإلشراؾ علٌه ومتابعته
تفادٌا لحوادث الشؽل وتوفٌرا لظروؾ مرٌحة للعمل وحماٌة
لألعوان  .وعلى سبٌل المثال سنعمل على تؤمٌن سالمة الفرق
التلفزٌة فً المالعب الرٌاضٌة بالتعاون مع األطراؾ المعنٌّة
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وسنحرص على توفٌر الوقاٌة الالزمة للمصوّ رٌن خاصة وهم
ٌشتؽلون فً جمٌع الظروؾ المناخٌّة المستقرّ ة والمضطربة.
سنعمل أٌضا على تطوٌر العمل اإلجتماعً داخل المإسّسة
بالحرص على اإللتزام بالمساهمات المالٌة للمإسّسة لفائدة تعاونٌّة
موظفً اإلذاعة و التلفزة حتى تتم ّكن من التعهّد بمختلؾ خدماتها
وخاصّة منها تؽطٌة مصارٌؾ العالج .وسنعمل على اٌجاد
صندوق إجتماعً قدر الممكن ٌق ّدم المساعدات لألعوان فً
الحاالت المستعجلة و المستعصٌة و التً سٌتم ّ ضبطها تفادٌا أليّ
تجاوزات.
وسنعمل على تكرٌم ك ّل عون ٌحال على شرؾ المهنة بالقدر الذي
ٌلٌق بما بذله من جهد فً سبٌل تطوٌر المإسّسة ونؤسؾ لكون
كثٌرٌن ؼادروها ولم تتعامل معهم اإلدارة بما هو مستوجب ولوال
التفاؾ زمالءهم لؽادروها فً صمت كامل.
وسنرسً فً المجال اإلجتماعً عالقات مع جمعٌة قدماء اإلذاعة
و التلفزة المحدثة هذا العام وسنطوّ ر دعم الجمعٌّة الرٌاضٌّة حتى
توسّع مجاالت نشاطها.
سسة اإلذاعة
 )12العالقة مع مؤ ّ
عالقة التلفزة باإلذاعةعرٌقة وقد جمعهما نفس المقرّ طٌلة واحد
وأربعٌن وكان نجوم اإلذاعة فً واإلعالم والتنشٌط والموسٌقى
والتمثٌل هم نجوم التلفزة ونتطلّع إلى عودة هذه العالقة وتوظٌفها
لما ٌفٌد عمل المإسّستٌن وٌثرٌه .وهناك فً اإلذاعة كفاءات فً
جمٌع المجاالت ٌمكن أن تضٌؾ إلى التلفزة والعكس صحٌح
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وهناك تعامالت بٌن المإسّستٌن ٌجدر دعمها وتطوٌرها فً اطار
اتفاقٌة شراكة أوسع تنصّ على التعاون فً مجال األخبار والبرامج
والتقنٌّة والدبلجة التً نسعى إلى إرسائها فً التلفزة فً مرحلة
مقبلة .وٌكون التعاون فً مجال األخبار بتبادل المعلومات حول
األحداث المتو ّقعة والمستج ّدة وخاصّة فً الجهات واإلستفادة من
عمل الصحفٌٌن فً المإسستٌن بطرق ٌقع تحدٌدها فً اإلتفاقٌة.
وٌسمح للصحفٌٌن والمنشطٌن فً المإسستٌن فً اطار تبادل
الخبرات العمل هنا وهناك وفق شروط ٌقع ضبطها مع إعطاء
األولوٌّة للعمل األصلً .سنعمل عل أن تكون عالقة التلفزة
باإلذاعة عالقة تكامل وشراكة تامّة.
الخاتمة
ر ّكزت فً هذا البرنامج على ما هو ممكن تطبٌقه فعلٌّا وحاولت
بٌان مشاكل التلفزة ومشاؼلها المالٌّة و اإلدارٌّة خصوصا بقدر من
التفصٌل حتى ٌ ّتضح الوضع الصعب للمإسّسة والذي سٌرتكز
الجهد باتجاه إصالحهمع التؤكٌد على أهمٌّة اإلسراع باستكمال
المكوّ ن التشرٌعً لهوٌّة التلفزة من حٌث القانون األساسً والتنظٌم
الهٌكلً فً ظرؾ ال ٌتجاوز منتصؾ العام المقبل على أقصى
تقدٌر،وتحدٌد توجّ ه القناة الوطنٌّة الثانٌة حتى تنطلق فً الصٌؽة
ال ّتً سٌت ّم التوصّل إلٌها منطلق العام  ،8181وتؤسٌس مركز
التكوٌن ،وإتمام اإلنتقال الكامل لمنظومة اإلنتاج والبث عالً الد ّقة
بعد ثالث سنوات .والقضاء على دٌون المإسّسة فً ظرؾ خمس
سنوات لو لقٌت المقترحات المق ّدمة تجاوبا من الحكومة وقدرت
المالٌّة العمومٌّة على توفٌر اإلعتمادات.
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وسعٌت من خالل مضمون البرنامج الذي ق ّدمته إلى أن تكون
التلفزة ورشة عمل مستمرّ ة ٌساهم فٌها الجمٌع بقدر إمكانٌاتهم ولن
تكون هناك مستقبال فً التلفزة كفاءات مجمّدة مطلقا حٌث سٌدعى
الجمٌع إلى العمل من خالل المجاالت المتو ّفرة فً المشروع وهً
عدٌدة ومتنوّ عة.
المه ّم تنظٌم العمل والتخطٌط بحٌث لن ٌكون هناك مجال للصدفة
 .المه ّم العمل بحرفٌّة على جمٌع المستوٌات وخاصة ما ٌتعلق
بإنتاج المحتوى .التلفزة لٌست إدارة بل هً مإسّسة لإلنتاج
واإلنتاج ٌتطلّب التخفٌؾ عن الكراسً.
وقد ٌبدو فً البرنامج كثرة التطلّعات دون التعبٌر عن خشٌة كبٌرة
من عدم بلوؼها وخاصّة فٌما ٌتعلّق بالدراسات المزمع إنجازها فً
خصوص تطهٌر المإسّسة والحقٌقة حٌث هناك فرصة مواتٌة الٌوم
ّ
والمتمثلة
للتلفزة إلسناد ما ٌقترحه البرنامج من مجاالت للتطوّ ر
فً مشروع ٌقوده اإل ّتحاد األروبً وٌستهدؾ مإسّسات اإلعالم
العمومً فً تونس ومنها التلفزة وسنعمل على استؽالله قدر
اإلمكان فً ما ٌنفع التلفزة وهذا المشروع هو مشروع PAMT
ٌعرؾ بتسمٌّة MEDIA UPوالذي ٌتواصل حتى جوان .8102
ال أخشى عدم بلوغ األهداؾ أل ّننً مقتنع بؤنّ الجمٌع فً المإسّسة
سٌتفاعل مع هذا المشروع وٌعمل على تب ّنٌه وبلورته وتطوٌره من
خالل ما هو موكول إلٌه من وبما ٌملكه من قدرات مبدعة
وسؤعمل على أالّ ٌكون عون دون مهمّة واضحة فً التلفزة إالّ
بطبٌعة الحال من هو زائد عن الحاجة ولم ٌستوعب التؤهٌل فً
وظٌفة أخرى وستشمله عملٌّة التطهٌر .
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وأعتقد أنّ هذا المشروع ّ
الذي ق ّدمته قابل للتنفٌذ رؼم أ ّننً أتو ّقع
تعرّ ضه لصعوبات وهذا عاديّ جدا والمه ّم سٌكون فً المثابرة
لتحقٌق األهداؾ المرسومة .واعتقادي انّ من ضرورٌات نجاح
المشروع تطوٌر أداء المسإولٌن حٌث سٌكونون أقرب إلى
رإساء ورشات عمل ٌدٌرونها وٌشتركون فٌها.
أإ ّكد أٌضا أنّ التلفزة التونسٌّة ستكون العام المقبل  8102أمام
مختبر مواعٌد سٌاسٌّة هامّة وهذا ما ٌحمّلها مسإولٌّة جسٌمة
وسٌكون العمل بداٌة العام المقبل على التخطٌط لهذه المواعٌد و
االستعداد لها من جمٌع الجوانب..وسٌكون المرفق العمومً أمام
اختبار مه ّم سٌواجهه بك ّل نزاهة وصدق وحٌاد واستقاللٌة
وانصاؾ.
مع الشكر على إهتمامكم
خالد نجاح
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