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الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي  تقرير مجلس

 البث املشترك لبرنامجحول  والبصري 

 "! ممكن ..."الخروج من األزمة

 

 

البث املباشر واملشترك لبرنامج لالتصال السمعي والبصري ثر معاينة مجلس الهيئة العليا املستقلة إ     

ووسائل إعالم تلفزية وإذاعية عمومية  التلفزة التونسيةممكن!" بين مؤسسة … عنوانه "الخروج من األزمة

 العربي لرؤساء املؤسسات، ومؤسسةوذلك بالتعاون مع املعهد  2020ديسمبر  24وخاصة بتاريخ 

البرنامج املشترك  واملتعلق ببثوحدة الرصد التابعة للهيئة  منفريديريش نومان"، وتبعا للتقرير الوارد "

 املشترك.هذا البث مالبسات  في فتح تحقيق 2020 ديسمبر 28يوم قرر مجلس الهيئة في اجتماعه 

 

 اإلجراءات: 

 املعهد العربي لرؤساء املؤسساتبدعم من  التحقيق في خلفيات وأسباب البث املشترك الذي تم  في إطار 

توجيه مراسالت إلى كل القنوات واإلذاعات التي كانت ن" قرر مجلس الهيئة فريديريش نوما" ومؤسسة

 مجموعةوإجراء   البثتنظيم هذا طرفا في البث املشترك لطلب التوضيحات والتفاصيل املتعلقة بظروف 

للتحقيق في ظروف ومالبسات  إليهامن جلسات االستماع لكل األطراف التي رأت من الضروري االستماع 

 . فريديريش نومان"ومؤسسة " لرؤساء املؤسساتاملعهد العربي بالتعاون مع 

 

I. االستماع:جلسات 

من مؤسسة التلفزة ورؤساء تحرير  ات/لصحفيين االستماع جلسة .1

 :التونسية

 :2021جانفي  5 يوم -

ى مجلس
 
وصحفيي مؤسسة التلفزة  مجموعة من صحفياتشهادات لعقد جلسة استماع الهيئة  تول

 املشترك.التونسية املشاركين في برنامج البث 
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أسبوع من البث  نحو تمت دعوتهم من قبل مدير القناة الوطنية األولى قبلوأفاد الجميع انه 

للمشاركة في اجتماع بمقر مؤسسة التلفزة حضره الرئيس املدير العام للمؤسسة أين تم إعالمهم 

لهدف واإلطار بموضوع برنامج البث املشترك وتسليمهم دليل البرنامج الذي تضمن املحاور الكبرى وا

هم بقائمة في أسماء ضيوف البرنامج وأفادت احدى إالعام وتم التطرق  لى كيفية تنفيذه الى جانب مد 

مترشح لالنتخابات  أنه بعد اطالعها على القائمة تفطنت إلى وجود اسم رئيس حزب شهاداتال

ه طرفا سياسيا فتم فأعربت عن اعتراضها عن تدخله باعتبار  2019الرئاسية السابقة ألوانها لسنة 

 شطب اسمه من قائمة ضيوف البرنامج.

نشاء مجموعة على تطبيقة إاإلعداد لتنفيذ البرنامج تم  إطاروأفادت احدى الشهادات أنه في 

"واتساب" للتشاور فيما بينهم وكانت دون جدوى تذكر وأن الفريق الذي اشتغل على اإلعداد لبرنامج 

 املقدمين لحصصالصحفية والصحفي  تم تكليفالبث املشترك كان من خارج التلفزة كما انه 

 حصصهم الحوارية.الحوار على القناة الوطنية األولى وتزامن البث املباشر مع مواعيد 

ت املؤسسة لم يتدخلوا ال في اإلعداد وال في اختيار اوأكد الجميع أن اإلدارة املعنية وصحفيي/

الضيوف وأن أغلب األسئلة املطروحة على الضيوف كانت ارتجالية نظرا ألن التعرف على 

االقتصادية التي تمر األزمة ب املتعلقةت كان على املباشر ولم يتسن  طرح أغلب املواضيع ااملتدخلين/

 بها البالد.                                                                        

كما بينت كل الشهادات أن الفريق الذي اشتغل على اإلعداد وإنتاج الفقرات املسجلة كان من خارج 

صوريا على حد  مارهمؤسسة التلفزة وأن رئيس ي التحرير املعينين من داخل املؤسسة كان دو 

 تعبيرهم. 

كما أفادت شهادات املستمع إليهم أن التقارير املسجلة التي تم بثها في إطار البرنامج املذكور كانت من 

القائم على تأمين التونسية إعداد فريق عمل من خارج املؤسسة وتم تسليمها لفريق مؤسسة التلفزة 

ن برئاسة التحرير من االطالع على و ر ولم يتمكن املكلفالبث املشترك قبيل انطالق عملية البث املباش

أنه نظرا لضيق الوقت لم تتمكن من  اهداتفحوى هذه التقارير للتأشير عليها. وأوضحت احدى الش

رى مثلها مثل غيرها أثناء البث. االطالع إال على فقرة مسجلة واحدة فيما تابعت كل التقارير األخ

د أن األولى طلب منها إثر البث املشترك أن توقع على وثيقة تفي أن مدير القناة الوطنيةمضيفة 

ة التحريرية للمؤسسة لكنها رفضت التوقيع ألن مشاركتها كانت صورية البرنامج كان مطابقا للسياس

 وفق تعبيرها. 
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 :2021جانفي  21 يوم -

 منلى شهادة أخرى لصحفي إ "السكايب"االستماع عبر تطبيقة  مجلس الهيئة  منأعضاء  ىتول

قد و  التونسية. مؤسسة التلفزةب "! فريق املكلف بتنفيذ بث برنامج  "الخروج من األزمة ...ممكنال

ه كلف برئاسة تحرير الحصتين األولى والثانية من البرنامج من الساعة  شارأ
 
 18.00في شهادته إلى أن

 تحديد كان يشرف على نه قال إو   20.00إلى الساعة  19.00من الساعة  ثم 19.00إلى الساعة 

املحاور واألسئلة إال أن املضمون كان جاهزا مسبقا من قبل وضع الضيوف و اختيار  املوضوع و

ه خالل الجلسة األولية التي جمعت كال من الرئيس املدير العام املعهد العربي لرؤساء املؤسسات و 
 
أن

 تا/ت املقدميناالصحفيين/رئيس ي التحرير و ومدير القناة األولى و لتلفزة التونسية ؤسسة امل

للحصص الثالث من البرنامج و ممثل عن املعهد العربي لرؤساء املؤسسات و صحفيين عن املعهد، 

بإطار االجتماع ليتم الحقا خالل االجتماع إعالمهم بأن اإلطار هو التحضير سابق لم يكن له علم 

ة عن محتوى قد تم خالل اللقاء تقديم بسطجه بين التلفزة و املعهد و ج مشترك سيتم إنتالبرنام

لطلب إبداء الرأي حولها وإضافة أسماء أخرى من  عرضتقد التوزيع والضيوف و البرنامج واملحاور و 

بعين االعتبار  وفي معرض جوابه  حول تاريخ هذا  مالحظاته لم يتم أخذ هالخبراء االقتصاديين إال أن

االجتماع األولي أشار أنه كان تقريبا قبل أسبوع من بث البرنامج   مؤكدا أنه لم يتم مدهم بالتقارير 

من تاريخ نفس اليوم  الرابعة بعد الزوالخالل البرنامج إال على الساعة  املسجلة التي سيتم بثها

ولذلك لم الواحدة بعد الزوال ول عليها على األقل على الساعة حصوالحال أنهم اتفقوا على ال

ديالت فيها وهو ما أثار مما حال دون قيامهم ببعض التع سريعةيتمكنوا من مشاهدتها إال بصفة 

وأكد أن البرنامج كان جاهزا للبث من قبل املعهد وأن تشريكهم كان صوريا وشكليا لوضعهم  استياءه.

مشيرا الى أنها املرة األولى التي يحصل فيها مثل هذا البث املشترك خالل مسيرته  ،في الواجهة فحسب

أو أي مقابل مادي املؤسسة على منحة  ياتصحفو  يصحفيمن  حصل أيتلم يأكد أنه املهنية. و 

اإلعالم الخاص على ات مؤسسات /لمشاركة في البث املشترك في حين أنه بلغهم حصول صحفييل

الذين التونسية  مؤسسة التلفزةات وصحفيي جميع املستمع إليهم من صحفي هوهو ما أكد .منح

 ي مقابل مالي في الغرض. أل عدم تلقيهم أكدوا من جهتهم 

ت خالل جلسة االستماع أن بث البرنامج املشترك أثار موجة استنكار كبيرة اأشار الحاضرون/ وقد

ت من ات املشاركين/االصحفيين/صلب املؤسسة خاصة فيما يتعلق بما تم تداوله حول تلقي 

  .تهمااإلعالم الخاص ملبالغ مالية هامة مقابل مشارك 

وباالستفسار حول سبب عدم رفضهم املشاركة في هذا البرنامج لتعارضه مع استقالليتهم 

بين إعالمهم بالبرنامج واملساهمة  الحيز الزمنيأن ضيق ت اشار الصحفيون/أواستقاللية املؤسسة 
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تزامن بث البرنامج وأن  لتفكير في إمكانية الرفض أو القبول خاصةالوقت الكافي ل ميمهلهفي بثه لم 

 .أحدهمقول    وفق بمثابة فرض أمر واقعكان اليومية وبالتالي  همحصص توقيت مع

 

  لناشط عن املجتمع املدني:جلسة استماع  .2

ى مجلس 
 
إلى أحد املتدخلين من  "الزوم"االستماع عبر تطبيقة  2021 جانفي 01بتاريخ  الهيئةتول

ه تم االتصال به من قبل  وأفاد .برنامج الذي حضر كناشط عن املجتمع املدنيالضيوف 
 
املتدخل أن

املعهد العربي لرؤساء املؤسسات لدعوته للمشاركة في البرنامج. وأفاد أن جميع اللقاءات التحضيرية 

ه لم يلتق أي ممثل عن مؤسسة 
 
تمت مع نائب رئيس املعهد واملكلف باإلعالم في املعهد مؤكدا أن

ه ه تم مد 
 
 تمكينه منبالنقاط التي يجب أن يتطرق لها دون و  وضوعبامل التلفزة التونسية.  وأوضح أن

ه عندما حاول الخروج عن تلك  أي إمكانية للخروج عن الدليل.
 
بأكثر حرية  النقاط والحديثوبين أن

 خالل البث لم يتم تمكينه من ذلك مما أثار استياءه.

 

II. املشترك املشاركةالقنوات  أجوبة 
ّ
املعطيات ب في عالقةللبرنامج  في البث

 :هحول ظروف تنظيموالتفاصيل 

مراسالت للقنوات  2020ديسمبر  29البصري بتاريخ و هت الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي وج        

" ! ممكن ...التلفزية واإلذاعية العمومية والخاصة التي شاركت في البث املشترك لبرنامج " الخروج من األزمة

 وطلبت منها توضيحات حول ظروف تنظيم هذا البث املشترك وكافة املعطيات والتفاصيل املتعلقة به.

 قناة الحوار التونس ي: .1

هة املراسلة على جوابهفي  ل القانوني  أشارالهيئة من قبل  هيلإ املوج 
 
إلى أن   الحوار التونس يلقناة املمث

جزء من  تمثلت مشاركة القناة في تنشيطوقد  املؤسسات املعهد العربي لرؤساءمن اقتراح ب كانتالفكرة 

ه كان هنا وأوضح بالقناةمن قبل صحفية  البرنامج
 
دة فيوجهات نظر مختلفة و ونقاش ك حوار أن  ومتعد 

ه تم لهذاتلك الفقرة. 
 
ة مع املعهد الغرض مؤكدا أن  . العربي لرؤساء املؤسسات إبرام اتفاقي 

 قناة التاسعة: .2
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نه تم تنظيم البث املشترك لبرنامج أ التاسعة لقناةأشار املمثل القانوني  الهيئة،مراسلة على  في جوابه

 بموجب عقد اتفاقية مع املعهد العربي لرؤساء املؤسسات. "ممكن!… عنوانه "الخروج من األزمة
 

  ابتسامة أف أم: إذاعة .3

ن هذا البرنامج تم بثه بطلب من أ ابتسامة أف أم إلذاعةلة الهيئة أشار املمثل القانوني مراس لىع في جوابه

املعهد العربي لرؤساء املؤسسات وهو وفق تعبيره كان من إعداد التلفزة الوطنية باالشتراك مع عدد من 

 التلفزات واإلذاعات الخاصة وقامت اإلذاعة ببث ومضة إشهارية مسبقا بهدف الدعاية للبرنامج.

 إذاعة شمس أف أم:     .4

تلقت طلبا من املعهد العربي شمس أف أم  إذاعةأن املمثل القانوني  أفادعن مراسلة الهيئة  في جوابه

أن  العرض املالي الذي قدمه املعهد يستجيب ملعاليم اإلشهار باإلذاعة  بما افقت عليهو و  لرؤساء املؤسسات

ات التي ينظمها وأن اإلذاعة متعودة على تغطية أيام املؤسسة فضال عن الندوات واملؤتمرات والحوار 

ها بقائمة الضيوف ودليل الحوار وقد قبلت تغطية الحوار من  اإلذاعة املعهد. وأكد أن طلبت مسبقا مد 

ساعات وذلك من السابعة إلى الثامنة مساء باعتبار أن هذه املساحة  3بث ساعة واحدة عوضا عن خالل 

مخصصة للبرنامج االقتصادي " كالم في البزنس"، ثم تم بث حصة من الثامنة إلى التاسعة مساء 

 ين.وتخصيصها للتفاعل مع ما تم طرحه من أفكار ومقترحات والتعليق عليها من قبل خبيرين اقتصادي

 

  إذاعة املنستير: .5

ن بث البرنامج كان في إطار الشراكة والتعاون بين أ إذاعة املنستيرت أكدمراسلة الهيئة لى في جوابها ع

ت املجتمع املدني وتم ذلك بعد التلفزة التونسية واالنفتاح على مكونامؤسسة مؤسسة اإلذاعة التونسية و 

 24أين تم االتفاق على برمجة حصة خاصة يوم تشاوري بمقر مؤسسة اإلذاعة التونسية اجتماع 

ثم  20إلى الساعة  18كما تم تأمين ربط مباشر مشترك من الساعة  12إلى  10من الساعة  2020ديسمبر 

 ليال. 22إلى الساعة  21من الساعة 

 

 إذاعة الكاف: .6

مؤسستي اإلذاعة التونسية  معأنها قامت بالتنسيق الكاف إذاعة أفادت في جوابها عن مراسلة الهيئة 

والتلفزة التونسية وبالشراكة مع املعهد العربي لرؤساء املؤسسات وتم عقد جلسات تنسيقية في الغرض 
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وأكدت اإلذاعة أن الحصص التي تم بثها في هذا اإلطار عكست واقع الجهة االقتصادي ومشاغل مواطنيها 

 من الخبراء املحليين. عددوتحليل الشمال الغربي  وفق خصوصيات

 

III.  تقرير وحدة الّرصد بالهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي مضمون

  والبصري:

 ": ! ممكن ...معطيات حول برنامج "الخروج من األزمة .1

 س03، أن البرنامج دام "ثالث ساعات وخمس دقائق وثانيتين" )التابعة للهيئة تقرير وحدة الر صد أفاد

( مساء، ثم  تم  20:00( إلى الساعة الثامنة )18:00ث( وذلك بداية من الساعة السادسة )2و دق 05و

ة لألنباء على القناة الوطنية األولى ه إثر النشرة الرئيسي 
 
 .استئناف بث

 

  محاور البرنامج: .2

الجزء األول البرنامج. تمحور عمومية وخاصة بتقديم  تلفزية وإذاعيةوصحفيات بقنوات تولى صحفيون 

 .ثن( 51دق  63ثانية )دام ساعة وثالث دقائق وواحد وخمسين و االقتصادية حول تشخيص األزمة 

دام و  وإعادة هيكلة املؤسسات العموميةحول موضوع الدعم والوظيفة العمومية الثاني الجزء وتمحور 

 االستثمار ودامثالث حول ال وتمحور الجزء  .ثن( 36دق و 52)اثنتين وخمسين دقيقة وست وثالثين ثانية 

 ثن(. 35دق  68ثانية )ساعة وثماني دقائق وخمس وثالثين 

 القنوات املشاركة في البث املشترك:  .3

ن من تقرير وحدة الرصد بالهيئة أن ت بث البرنامج املشترك.05خمس ) تبي 
 
 القناةوهي " ( قنوات تلفزية تول

 إضافة إلى ،"قناة تونسنا" و"قناة قرطاج+" و"التاسعةقناة " و"قناة الحوار التونس ي" و"الوطنية األولى

" إذاعة تطاوين" و"إذاعة املنستير" و"إذاعة الكاف" و"اإلذاعة الوطنية" :وهي( قنوات إذاعية 06ست )

 فقرات هي عبارة عن ومضات  البرنامج خالل". وقد تم  إذاعة ابتسامة اف ام" و"شمس أف أم إذاعةو"
 
بث

ة في  ة دعائي  املعهد العربي كل جزء حول تشخيص األزمة وتقديم حلول تتطابق مع مضمون مبادرة تفسيري 

 لرؤساء املؤسسات.
 

  ضيوف البرنامج: .4

لين عن  أن  البرنامجورد بتقرير وحدة الرصد بالهيئة 
 
حقيق استضاف ممث املعهد العربي لرؤساء موضوع الت 

ة ( 07إضافة إلى سبعة )( أعضاء 04وبلغ عددهم أربعة )املؤسسات  خبراء في االقتصاد والجباية واملالي 

لين عن املجتمع املدني وتلميذة عمرها 04( أساتذة اقتصاد وأربعة )03وثالث )
 
  16( ممث

 
سنة. كما تم  بث

لة لوزراء مالية سابقين و    .لالتحاد العام التونس ي للشغلمين العام السابق لأل مداخالت مسج 
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 التقرير: استنتاجات .5

نوع بسبب اقتصاره على مضمون  بالهيئة أشار تقرير وحدة الرصد أن البرنامج موضوع املسح ينال من الت 

على أنها الحل األمثل والوحيد  لهاوالترويج  املعهد العربي لرؤساء املؤسساتواحد، وهو الدعاية ملبادرة 

تناغمت فيه مضامين املداخالت حيث ني الثا البالد وذلك من خالل جزئه فيللخروج من األزمة االقتصادية 

لة لوزراء مالية  مراجعة عن فضال حول رفع الدعم ومراجعته  سابقينبين الضيوف واملداخالت املسج 

بت في اختالل موازنات املالية العمومية  االنتدابات في الوظيفة العمومية واالتفاق على أن  كتلة األجور تسب 

ز فيه  مضمون واحد علىاحتوى . وبالتالي فإن  هذا املقطع 19:43إلى الساعة  18:58من الساعة وذلك 
 
رك

لون على
 
ر بحجة عدم  املتدخ

 
ف وما يتبعها من إجراءات كرفع الدعم عن السك

 
الدفاع عن سياسة التقش

% فقط من 20حاجة التونسيين له وتأثيره السلبي على صحتهم، ورفع الدعم عن البنزين بحجة أن 

رفيع في سعر 
 
ة، والت ارات فردي  مليم بحجج عديدة منها كثرة  250إلى  خبزة "الباغات"التونسيين يمتلكون سي 

د في تعليق  تام   تناغملوحظ  كماالتبذير.  ين والذي تجس  يوف والصحفي  مة البرنامج بين الض  بقولها مقد 

  ."..."هناك إجماع

ينأن  الجدير باملالحظة  هوا أسئلة نقدية  تا/الصحفي  خذوا مسافة من املداخالت، ولم يوج  لم يت 

موا رؤية شاملة حول املوضوع،  يوف، ولم يقد  املعارضة  اآلراءفي حضور  التنوع ناضمولم يتم للض 

ة للمشكل  ف، إضافة إلى بث فقرة تشخيصي 
 
 للتقش

 
تتطابق مع مضمون املبادرة  أرقام وحلول  فيهامت د  ق

علن دون أن قترحة من  ي    .املؤسسات املعهد العربي لرؤساءأن  تلك الحلول م 

ي بخصوص إصالح املؤسسات العمومية، حيث  هذا ويسري املوقف ذاته
 

مش  سح املجال واسعاعلى الت 
 
 ف

ي خدماتها وسوء تنظيمها دون طرح رؤى أخرى. التركيز على مشاكلها و  الستعراضللخبراء  كثرة أعبائها وترد 

د أحد الخبراء بعض هذه املؤسسات ذاكرا منها "الصوناد"فعلى سبيل امل و"الستاغ" و"الوكالة  ثال عد 

  ..التونسية للتبغ والوقيد"

مة البرنامج بالسؤال  هت مقد  وفي هذا السياق، وإثر مداخلة رئيس املعهد العربي لرؤساء املؤسسات، توج 

" فأجابها  ذهب إليه وليد بالحاج عمر؟"تشاطر س ي عبد اللطيف ما  للخبير عبد اللطيف عباس قائلة:

 أكيد"... بقوله "نشاطرو 

 

IV. .  والبصري السمعي  لالتصالقرارات مجلس الهيئة العليا املستقلة: 
 

ت وأجوبة اإلذاعات العمومية اشهادات الصحفيين/ في إثر متابعة كل مجريات التحقيق وما جاء         

 راعتبالى إالبصري و انتهى مجلس الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي  وحدة الرصد،والخاصة وتقرير 

 للمعهد العربي ! ممكن ..."الخروج من األزمةالبث املشترك برنامج أن  
 
"، برنامج تم  فيه توفير مساحات بث
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ينال ما  وهو ،مسبقا الطرح واختيار الضيوفوزوايا تحديد املوضوع عنه  نتجلرؤساء املؤسسات بمقابل 

 شهادات جل   أكدته التعددية. وهذاال يحترم مبدأ من استقاللية الخط التحريري لإلعالم العمومي و 

د تا/ينفيصحال
 
سات  وتأك  . اإلعالميةفي معرض جواب املؤس 

  القنواتأنه تم  توظيف بعض قد ثبت للمجلس و 
 
ة  لبث ر عن اإلرادة الحر  عب  هذا البرنامج الذي ال ي 

ين حفي  سمواثيق و ت ا/للص  نوع وفي ذلك مخالفة  ،اتاملؤس  ر عن وجهة نظر واحدة ال تعكس الت  بل يعب 

 ولعقد األهداف 2011نوفمبر  02املؤرخ في  2011لسنة  116 عدد من املرسوم 5صريحة ألحكام الفصل 

د  ولقواعد املهنة وامليثاق األخالقي الخاص بمؤسسة التلفزة التونسية والوسائل
 
لهيئات التحرير التي أك

ح ون الص  ة لم تقم بدورها في إعداد البرنامج وهو ما ينال من حرية االتصال  هاأن تا/في  هيئات صوري 

 . ةي  عددالتع و نو  الت السمعي البصري ويضرب في العمق

 

 

 


