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 : ملخص

هيمنته ضمن كل وقوته  مازال يحافظ على فإنه  ظهر في الثلث األول من القرن العشرين، قوي جماهيري رغم أهمية التلفزيون كوسيط

مع الوسيط التلفزي عبر المحامل التكنواتصالية  ال سيما جمهور الشباب الذي يتعاطىفي حياة الجماهير واشباعاتهم، والمستجدة  الوسائط

ديا ومختلف تطبيقات الميديا الجديدة ومنصات الميكاللوحات اإللكترونية والهواتف الذكية بأجيالها  ة بأصنافها اإللكترونيةالجديد

الدولة الوطنية بعد  زمنوال سيما التلفزي منذ تأسيسه كمرفق حكومي رسمي  يرات المشهد السمعي البصرياالجتماعية. على أن متغ

يغلب عليها الفوضى والتغرير بالجمهور  ،انتهاء إلى مالمحه الجديدة كمرفق عمومي تنافسه قنوات تلفزية خاصةو ،االستقالل

على الجمهور والتالعب بعقولها،  القائمة عن زجر تطاول تلكم القنوات تعجز الهيئة التعديلية االنتقالية . في وقت.مهنيةالوالالأخالقية وال

وسد الفجوة اإلعالمية التي يتسبب فيها فراغ المشهد  ،للتربية على الميديا تعليمي بعث مشروع اتصاليب التعجيل يقتضي األمر الذي

 عالمية والثقافية ومراعاةمبادرات إعالمية وتعليمية تأخذ في الحسبان حقوق النشء االتصالية واإل يةأ مي والتعليمي العربي مناإلعال

  خصائصهم العمرية.

 .تعليم الميديا، أنظمة الميديا ،التعددية اإلعالمية  ، المشهد اإلعالمي، التلفزيون الكلمات المفتاحية:
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The Tunisian audiovisual landscape: from the defects of monopoly to the shortages of 

pluralism, television as an example 

Written by Dr. Saber Friha 

Journalist, Tunisian researcher on sociology of communication and cross-media - Tunisia  

 

Abstract: 

  The television as a strong medium is still maintaining its domination despite the emerging media and 

mass audiences, especially the young people dealing with it through the new technologies in their 

electronic varieties such as electronic panels, smartphones, applications and social media platforms. 

  The variables of the audiovisual scene, especially television since its establishment as an official 

government facility with the national state after independence, to  its new features as a public facility 

rivaled by private television channels dominated by chaos and deceit  is challenging the transitional 

amendment body because this latter is unable to control and stop the manipulative effects of TV which  

requires the establishment of a communication project for education on media and bridging the media 

gap( caused by the lack   of the educational initiatives that take into account the rights of young people 

to communication, media and cultural  taking into account their  age characteristics ) 
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  مقدمة

من  رغم تباعد أزمان اختراعها نسبيا تظلالتلفزيون والهاتف والسيارة  كل من تؤكد مختلف الدراسات االجتماعية واالتصالية  أن

 اوسيطبين كل الوسائط وبوصفه يبقى  ومنذ ظهوره في العشرينات وبدايات بثه في منتصف الثالثينات ''النواقل القوية''، بيد أن التلفزيون

باالبتكارات التكنولوجية من جهة وهو األبلغ ر فهو شديد التأث   ،عالم الوسائط يبقى األكثر تأقلما مع المتغيرات التكنواتصالية في اشاشوي

يسعى الفاعلون االجتماعيون وصناع القرار السياسي إلى السيطرة عليه وتوظيفه  تأثيرا في الجماهير وصناعة الرأي العام وحشد اآلراء

، مع استخدامهما كأدوات للتوعية والتثقيف والتعليم والتنمية وترسيخ السياسات القائمة والدعاية هم ومصالحهم وسياسياتهمخدمة لبرامج

. ومن هذا المنطلق والحرص سعت  الحكومات العربية إلى وضع محطات التلفزيون تحت 1لألنظمة وأحزابها وإيديولوجياتها وسياساتها 

ا، والزالت غالبها مرجع نظر الحكومات  شكال ومضمونا وتمويال باعتبارها مرفقا إشرافها المباشر بوصفها مر فقًا تنموي ًا حكومي ًا أوعام ً

 خدميا للشعب، للتعليم والتثقيف والصحة والتوجيه واإلرشاد والدعاية.

عي البصري عموما والمشهد التلفزي واألنظمة القائمة تحكم سيطرتها على المرفق السم البيئة العربيةالسياسيات العامة ب ظلتلذلك 

. على أن المشهد السمعي البصري التونسي لم يشذ عن قاعدة احتكار الدولة الراعية للمرفق بالذات بجعله مرفقا حكوميا وأداة رسمية

ئة اإلعالمية العربية اإلعالمي التلفزي وحتى اإلذاعي باعتبار أن اإلذاعة سابقة للتلفزة  من حيث االختراع، وأسبق في الظهور في البي

تعريب والت ونسة لهذه الوسائط منذ نشأة والتونسية، بل وأسبق توظيفا من السلطة والساسة منذ الحقبة االستعمارية مرورا بالتأميم وال

   الدولة الوطنية الفتية بعد الجالء االمبريالي.

 :أهداف البحث -

 يهدف البحث إلى:

الجمهور  ىوسائل اإلعالم الجماهيري التي حافظت على موقعها ضمن أشكال ممارسة االتصال لدإبراز أهمية التلفزيون كأحد أهم  -

 رغم المتغيرات التكنواتصالية الحاصلة زمن الثورة التكنولوجية الرابعة.

التأقلم الحاصل ك عبر التأكيد على أن التلفزيون مازال يستقطب اهتمام جماهير الناشئة التي باتت أكثر استخداما للوسائط الجديدة وذل -

التي    video on demandeة تتيح تقنيات الفيديو عند الطلبعبر اإلحداثات الجديدة ومنصاتها الرقمية التي تستفيد من محامل شاشوي

 توفرها خدمات مواقع الفيديو وغيرها من المنصات االجتماعية.

كمرفق سمعي بصري حكومي ورسمي للدولة الوطنية لبيئة العربية تحديد أهم المراحل التاريخية التي رافقت ظهور التلفزيون با -

 المستقلة.

له في ظل تشريع احتكاري لمنظومة إعالمية سلطوية تحديد المالمح العامة للمشهد السمعي البصري التونسي واإلطار القانوني المنظم  -

 تحت دواعي تنموية.

                                                           
 ،الشارقة  -الجامعة مكتبة ،9002، ومنقحة مزيدة 6 طبعة ،العليا للدراسات األوسط الشرق جامعة ،، المدخل في االتصال الجماهيري(عصام سليمان) الموسي -1

 .922ص   األردن، – عمان-وزيعإثراء للنشر والت
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تسليط الضوء على أول مع  بالفضاء التونسي. العمومي والخاص سي واألجنبيإجراء مسح تاريخي شامل ألشكال البث التلفزي التون -

 البرامجية والتقنية..للشباب وخصائصها ومميزاتها  11تجربة للبث التلفزي المتخصص بالمشهد التلفزي التونسي  وهي قناة 

ممارسات مهنية واخالالت أخالقية بعد ميا وعرض لمتغيرات المشهد التلفزي التونسي بعد الثورة وما رافقها من فوضى شاملة تنظي -

وعدم أو سوء  HAICA ضعف أداء الهيئة التعديلية ظلتحرير القطاع السمعي البصري وتكاثر القنوات التلفزية انبجاًسا وأفوال، في 

 تطبيق مقرراتها وإجازاتها.

 أسئلة البحث:  -

 التالية: والمنهجية يطرح بحثنا األسئلة اإلشكالية

لمسارات التاريخية التي رافقت ظهور التلفزيون في إحدى البيئات اإلعالمية العربية ) النموذج التونسي(، ومدى تأثرها بالنظام ماهي ا -

 انفتاحا وتضييقا، احتكارا وتعددا؟اإلعالمي القائم 

رير مبادرات بعث القنوات التلفزية قبل الثورة وبعدها في تح أي أثر لتطورات المنظومة التشريعية اإلعالمية واالتصالية التونسية -

 ومآالتها؟

وخصائصها التقنية والبرامجية ومدى  للشباب( 11)قناة  ماهي أهم خصائص التجربة التلفزية المتخصصة الوحيدة في المشهد التونسي -

  شبابيتها؟ 

 توى انتظارات الجمهور وإشباعاته؟وكيفية ترتقي إلى مسقيمة مضمونية  وتعدد القنوات بعد الثورة  هل ضمن االنفتاح الكمي -

في إحكام تنظيم القطاع السمعي البصري وتنقيته من الفضى  ة التعديلية الدستورية القادمة )هيئة السمعي البصري(أي دور للهيئ -

 األخالقية واإلخالالت القانونية تحت غطاء التعددية وتحرر المبادرة اإلعالمية في تونس الجديدة؟

 ة البحث: هميأ -

لحضور التلفاز في المشهد اإلعالمي التونسي مع تسليطه الضوء على أهم الفواعل يستلهم البحث تميزه من إجرائه ألول مسح تاريخي 

خصائص  ت البحث فيفصل الدراسةالتاريخية والقانونية التي حددت مالمح ذلك المشهد بين السيادية الوطنية والتبعية األجنبية. كما أن 

ؤموجهة إلى جماهير الناشئة التونسية رغم أنها نشأت في ضوء نظام إعالمي احتكاري وسلطوي ورسمي.  ية متخصصةأول تجربة تلفز

رغم تعدديته ال يقل مخاطر على جمهور المشاهدين في كما أن الدراسة تولت التنبيه إلى أن المشهد التلفزي التونسي الجديد بعد الثورة 

ة مع غياب نوايا صادقة وصريحة لسد ثغرات تعليمية تونسية لمناهج التربية على الميديا في المنظومة ظل اإلخالالت القانونية واألخالقي

اإلعالمية واالتصالية والثقافية التعليمية التونسية، وافتقار المشهد من أي وعاء سمعي بصري يأخذ في الحسبان حقوق النائشة 

     وخصائصها العمرية.
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ية ال تلفزيون:في   -1  أهم 

قيل عنه "إنه وبل بالن قد واالعتراض من البعض حتى ق  غير أنه  ومعرفية وثقافية متعددة األبعاد، لقد أحدث التلفزيون ثورة اجتماعية

أنه ليس سوى شاشة خادعة تخدر عقول الناس فيحملقون فيها كالمأخوذين وال يتبادلون فيما بينهم سوى اعتبر البعض  و ،أفيون الشعوب"

أنه "قوة تعليمية أخر من الباحثين رأو في التلفزيون  مة فينعدم التواصل بينهم. إال أن ي تدعو إليها الضرورة الملحالكلمات الت

 .1وديمقراطية عظيمة فهو يعلم الشعب ما يجري في العالم ويطلعه على أحداث بالده" 

كتور المنصف الش  يمي ز  هذا المنطلقومن  سائط األخرى بأنه أبلغ في التأثير والتوجيه باعتبار تملكه التلفزيون على بقية الو وفين  الد 

بتقدير أن الصورة أعمق في اإلقناع وأبعد جاذبية في كيان المستهلك التلفزي. إن  ،لحاستين من حواس اإلنسان وهما السمع والبصر

بل يخاطب الشعور والعاطفة  ..قل والوجدانالتلفزيون كوسيلة اتصال بالغ التنوع، ال يخاطب العين أو األذن فقط، وال ينحصر على الع

والغرائز ويسترجع صور الماضي والخبرات القديمة فيسيطر على قلوب الجماهير ويجتذب انتباههم.. والتلفزيون ال يقف عند حدود 

 .3جغرافية وثقافية أو سياسية محددة بل يتخطاها حتى يصل لكل المجتمعات ويربط بعضها ببعض" 

"سلطة" توجيه لدى من بيده  في حد ذاته ر والتأثير الواسع على قطاعات الجماهير المستهدفة تجعل من "التلفزيون"إن خصائص االنتشا

ذلك أن طبيعة االتصال التلفزيوني وبثه المباشر وصورته التي تشد األبصار باإلبهار يزداد  .أو باألحرى قرار لسلطة ، سلطة القرار

وان والصوت، والفورية للبث عبر األقمار الصناعية. كل ذلك يفرض حتما سلطة التلقي بدل فعالية غراؤها بتقنيات الرقمنة في األلإ

والمالحظ بالخصوص أنه كان لظهور   الحضور. كما يفرض اتصاال مباشرا بين المشاهد والحدث دون التغافل عن التأثيرات النفسية.

ه مساس بالوعي والتكوين، ومازال تأثيره بليغا في مسار عملية التغيير التلفزيون دور المنافس األول للمدرسة والبيت كما كان ل

 .4المجتمعية 

 التلفزيون وجمهور الناشئة -2

وعلى اعتبار أن الناشئة أطفاال وشبابا هي الشرائح األكثر تعرضا لتأثير التلفزيون فإن التجارب والبحوث بينت أن لهذه الوسيلة دورين 

وجيين مختلفين. فهي إيجابية وسلبية في آن لما تفرزه من تغييرات في االتجاهات السلوكية واألخالقية والقيم تربويين اجتماعيين إيديول

لجمهور ما. على أن هذا المنحى وإن كان ذا اتجاهين على طرفي نقيض، فهو في باب تفجير الطاقات اإلبداعية الخالقة للشباب يعد 

يبقى تأثير التلفزيون في جمهور الناشئة أبلغ وأعمق من تأثيره في الكبار لطبيعة من ثم و.  5وسيلة مثلى أوقع في النفس وأدرك للمقصود

من  مراحل النمو ذاتها )الجسمي والعقلي والعاطفي...( حيث تكون هذه الفئة أكثر قابلية للتعلم والتأثر باإلضافة إلى ما يتضمنه التلفزيون

ة، فيتوحد المشاهد الناشئ مع ما يشاهد، ويضيف إلى معارفه من مشاهداته، ويصوب الخاطئ درجات عليا من الت حفير والت أثير واإلشار

منها، ويكمل الناقص منها وينمي آفاقه المعرفية. "وال تخفي مخاطر البث في المراحل النشأة والتكوين إن استغل التلفزيون كوسيلة 

ى حسن استغالل المنتوج اإلعالمي لهذه الوسيلة وإلى تنمية مهارات المشاهدة لذلك نحتاج اليوم أكثر إل .6للتوجيه المخادع غير البريء" 

 اإليجابية والناقدة لدى جماهير الناشئة.

                                                           
 .859ص  ،(1891) ،جينيف –شركة إنماء النشر والتسويق / مادة تلفزيون  – موسوعة المعرفة -2
 .902، ص 5221، ذات السالسل الكويت، دراسات إعالميةوآخرون،  المنصف(وفي)ن  الش   -3
 .111( ص 1891بيروت ) -نسكواليو – مرجع اليونسكو لتدريس العلوم والتكنولوجيا خارج المدرسة - 4 
: مذكرة شهادة الدراسات العليا في الصحافة: معهد الصحافة وعلوم األخبار ( بين حدود األداء واالستقبال02النشرة اإلخبارية لقناة )فريحة )صابر( :  - 5
(IPSI) ، ( ص 1889-1881تونس )18. 
 .294( ص 1899تونس ) –( األلكسو14-13جلة اإلعالم العربي / العدد )م –تربية الطفل من خالل وسائل اإلعالمرمضان )كفاية(،  -1  
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 التلفزيون في البيئة العربيةنشأة  -3

في الخمسينات،  تأخرت بما يزيد عن حوالي العقدين حتى تشهد الخدمة التلفزيونية األولى  العالم العربي منطقةأن  دارسو االتصال الحظي

لسلطات فقد بدأ تأسيس أولى محطات التلفاز في الخمسينات من هذا القرن، وقد أنشئت أولى المحطات في ذلك الوقت على يد ا

يعتبر تلفزيون الكويت أول محطة تلفزيونية رسمية لدول الخليج أما خليجيا  ،1556تباعا سنة  الجزائرفي العراق ولبنان و االستعمارية

السبعينات العربية. وبين منتصف الخمسينات وثم توالى إنشاء المحطات التلفزيونية في باقي الدول  1561نوفمبر  15منذ   العربي

أما من الناحية المضمونية  .1566، فيما تأخرت التجربة التونسية نسبيا إلى العام أصبحت كافة الدول العربية تمتلك إرساال منتظما

إلنتاج البرامجي المحلي اضطر تلك القنوات العمومية والحكومية إلى ملء ساعات البث ببرامج نقص وضعف افنالحظ أيضا أن 

ومضامين مستوردة من خارج الوطن العربي وبخاصة الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وال يخفى تأثير مضامين البرامج المستوردة 

 % 64و  44بين  نسبة البرامج األجنبية في محطات التلفزيون العربية ما على شخصية وتهديد هوية وثقافة المشاهد العربي إذ "بلغت

، وهذه نسبة عالية لمضامين اكتظت بأغرب أنواع االغتراب والفقر الذ هني والت غريب  7من مجموع ما يقدم من ساعات اإلرسال"

معظم اإلنتاج الثقافي العربي تبعا لهذا التقليد محاكاة والمسخ الثقافي، لشخصية وهويات أبنائنا وشبابنا وأسرنا، وأخطر من ذلك أن أصبح 

للغرب ومسايرة بعض الوصفات المفتعلة دون التأكد من طرق االستعمال أو تقدير أبسط مقومات الحياة أو واجب االحترام للمتفرج 

 .8المحلي المستهدف أو المشاهد العربي"

 وطفرة التلفزيونات العربية الرقمي البث الفضائي -4

ن ظاهرة سوتلة البث التلفزي ورقمنته أفضت إلى تعاظم مهول لعدد قنوات التلفزيون الفضائية العربية أوالن اطقة بالل غة العربية إلى إ

مع درجة التساؤل عن غائيات  التنموية والثقافية التي تقف وراء هذا االكتظاظ والفوضى التلفزيونية المركزة بالمنطقة العربية بالمقارنة 

قناة، وفقا  لتقرير اتحاد إذاعات الدول العربية حول القنوات الفضائية العربية نشر  733الفضاءات الجغرافية،  إذ  تجاوز  عددها الـ  بقية

فضال عن أن برمجة القنوات األرضية عادة ما كانت ال تختلف كثيرا عن مضامين  البث الفضائي في عدد محدود من  ،1414في  العام 

. ويعتبر هذا الرقم مرتفع جدا بالقياس 5غنت غالبية المؤسسات الرسمية والعمومية في البيئة العربية عن البث األرضيالدول حيث است

( 514( قناة غير مشفرة، و)3111إلى المشهد التلفزي العالمي إذ يبلغ عدد القنوات الفضائية في العالم تجاوز الخمسة آالف قناة، منها )

وات عربية. حسب ما كشف عنه الدكتور عاطف العبد، أستاذ الرأي العام ووكيل كلية اإلعالم بجامعة القاهرة قناة من إجمالي هذه القن

.لكن هذا الرقم سجل قفزة قياسية صادمة ليتضخم فائض عدد القنوات العربية  1445والرئيس األسبق لمركز بحوث الرأي العام سنة 

اة فضائية تتولى بثها، أو إعادة بثها، هيئات عربية عامة وخاصة حسب إحصائية قن 1354إلى ما يناهز  1415بسرعة قياسية سنة 

. وحسب ذات التقرير فإن 1415الحقة نشرتها نفس الهيئة العربية في تقرير الحق صادر عنها نشر بتونس خالل شهر مارس سنة 

عربية، مع وجود قنوات عمومية أجنبية تبث باللغة قناة عمومية  133قناة خاصة عربية وأجنبية و 1457المشهد التلفزي العربي يضم  

العربية أو غيرها من اللغات. وأوضح التقرير السنوي المذكور  حول البث الفضائي العربي، الذي أصدره اتحاد إذاعات الدول العربية 

لمشهد الفضاء العربي هي تقلص موقع  من مقره بالعاصمة التونسية مؤخًرا، أنه رغم العدد الكبير للقنوات الفضائية فإن السمة الطاغية

 القنوات العمومية العربية لفائدة القنوات الخاصة والدولية الموجهة إلى المنطقة العربية.

                                                           
  . 520ص  -9000-، الكتب عالم دار، انهيار النظام اإلعالمي الدوليأبو زيد) فاروق(،  - 1 
 .82 – 88، ص ص 5229الدار التونسية للنشر، تونس،  فصول عن المجتمع و الدين، –ال فهم  عبد الوهاب(،) بو حديبه 9
 .13جامعة الزرقاء، األردن، دت، ص  -، كلية الصحافة واإلعالم "،" المدخل إلى اإلذاعة والتلفزيون صفوري )أمجد عمر(  - 8 
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، كان وراء ظهور تي ار معاكس يدعو إلى ال تفكير في قضايا المحل ية 11 زمن الثورة اإلعالمية الجديدة 14ن  "منطق الهيمنة والقطبي ة"إ

ربية  والتعليم والثقافة واالتصال، حيث تعددت المبادرات اإلقليمية في هذا االتجاه من قبل الدول السائرة في طريق النمو، المت صلة بالت  

. فانبجست  11بقصد التأكيد على احترام  خصائص الهوي ة والذاتي ة الوطني ة والخصوصي ة الث قافية في حقبة ما يعرف بالتعميم اإلعالمي

باب وتلفزيون األطفال، أوالقنوات  بالتالي وفي سياق صة أوالموجهة للن اشئة، مثل قنوات الش  اتصالي جديد القنوات الت ربوية المتخص 

 الت عليمية كبدائل ات صالية جديدة تربوي ا و ثقافي ا.

 لمشهد السمعي البصري التونسيل أولية مالمح -4

 ،عالم الوسائط منذ تسعينات القرن العشرينل اإلعالم واالتصا اصلة في مجاالتالمتغيرات الميدياتيكية الد ولية والت حوالت الح في خضم

تار االحتكاري" الس لطوي في القطاع السمعي البالد الت ونسية انتقاال بطيئا ولكنه نوعي  شهدت الساحة اإلعالمية ب ا باتجاه خرق "الس 

لفزي حتى وإن كان ذلك شكليا ووفق مزاج سياسي رام بشكل من البصري، اتسم في البدء نحو توسيع الفضاء اإلعالمي اإلذاعي والت  

األشكال التخفيف على السلطة السياسية من ضغط الشارع وغلوائه المتأهب لالنفجار أو التفجير عن بعد... بحيث ن مط الجمهور التونسي 

 –التلفزة التونسية لم يتغير في الغالب سوى اسمها ) طيلة ثالثة عقود على منوال ات صالي احتكاري طبعته ردحا طويال قناة تلفزي ة وحيدة

كقناة متخصصة في برامج الشباب رفع منذ  11..(. ولكن قبل حوالي العقدين من الزمن انطلق بث قناة 7قناة تونس -7ق –أت ت 

اش المشهد السمعي البصري . وبالت وازي مع ذلك ع13 (1554) تأسيسه شعارا رسميا )تربية، تعليم، تكوين، إعالم، ثقافة، ترفيه( سنة

سمية  بعد انطالق  -مجلة الصحافة / مجلة االتصال –التونسي حالة من التآكل الذاتي للمنظومة االحتكارية خارج المواضعة القانونية الر 

عن  إكسبريس(.. فضال(بث خاص إلذاعات خاصة جديدة في حينها، إذاعة ) موزاييك( ثم إذاعة )جوهرة( فـ)الزيتونة( و)شمس( و

شهد النصف الثاني من التسعينات توسيعا للمشهد السمعي البصري  وتحديدا لذلك انطالق مبادرة تلفزية خاصة )حنبعل( تلتها )نسمة(...

، وجميعها إذاعات جهوية حكومية 1553ذاعة تطاوين / إ 1551التونسي في إطار إعالن الال مركزية اإلعالمية )إذاعتي الكاف وقفصة 

/ 1445/ إذاعة جوهرة 1445/ قناة حنبعل 1443/ إذاعة الموزاييك 1551إطار فسح المجال أمام الخواص )قناة األفق  أو في ،آنذاك(

قناة تلفزية أغلبها خاصة باستثناء قناتين  13..(، فضال عن اتساع المشهد السمعي البصري بعد الثورة إلى ما عدده 1447قناة نسمة 

رغم أن هذا الت وجه أو  محطة إذاعية الغلبة فيها للخواص والجمعياتي. 54صري، عالوة عن تمثالن المرفق العمومي السمعي الب

اخلي، والضغط والت أثير الخارجي،  رب من ضروب االنفتاح اإلعالمي، الذي جاء للت نفيس عن السلطة من حالة الغليان واالحتقان الد  الض 

ياسات الغربي ة التي كانت حينها تروج لم فاهيم الديمقراطية والدفاع عن المعايير الحقوقية في طابعها الكوني، وفق مزاج استجابة للس 

ومن مؤقت لتلك السياسات المتقل بة، فإن  نشأة األوعية اإلعالمية الجديدة في تونس حينئٍذ اتسمت بطابع المواالة ألقارب العائلة الحاكمة 

ياسات اال ه  فشل تلك الس  ياسي القائم في إتاحة الفرصة يدور في فلكها. ولعل  ذلك مرد  وإن بأساليب الضبط  -ت صالية من تاريخ الن ظام الس 

صة، أو إلى مبادرات لقنوات تلفزية أو -والرقابة التي طبعت المرحلة ة،  كان من المفترض  محطات إذاعية متخص  حتى ذات صبغة عام 

 وثائقي ة.. ديني ة أو ثقافي ة أو إخباري ة أو تعليمي ة أو ي ة أوأن تسد  الث غرات اإلعالمية والن قائص البرامجية  في أغراض رياض

                                                           
، المجلة التونسية لعلوم االتصال "النشء وثقافة الصورة ثقافة المدرسة في المجتمع العربي المعاصر: العالقات و األدوار" ،بن رمضان )يوسف( -19

 .28ص ،(1883جوان) -تونس،  جانفي (،23العدد)
، أما الثورة الرابعة فهي أما الثالثة فمع ظهور اإلذاعة والسينما والتلفزيون ،والثورة الثانية مع ظهور وكاالت األنباء ،حدثت الثورة األولى مع ظهور المطبعة -11

 والميديا االجتماعية. نترنت والتي أفرزت الميديا الجديدةماج مع اإلدافقت المعلوماتية واالنالتي ر
 .2ص (1889) (IPSI)في الصحافة العليا ، مذكرة شهادة الدراسات ستقبالالبين حدود األداء و ا 02ية لقناة النشرة اإلخبارفريحة )صابر(:  -12
 .19ص( 1885) (IPSI) ،، رسالة ختم الدروس الجامعيةةة في دوافع النشأة ومحاولة تقييمي  اءقناة الشباب في تونس قرالغربي )مراد(:  -13
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سالة اإلعالمية التقليدي   . لكن تَلَْت تلكم المرحلة حالة من الت عددية اإلعالمية 14}إعالم/ ثقافة/ ترفيه{ -في أدنى سياقات ومعايير مثلث الر 

جمة عن واقع االرتجاج الثوري المقتص  لنفسه من وقائع الت ضييق والت عتيم الفعلي ة المشاكلة لحالة الفوضى االتصالية مظاهر ومحتًوى، نا

تلفزة التي بلغت عدد الت سع والثالثين قناة تصوًرا أو واحتجابًا  إجازةً أ تنفيًذا أو اإلعالمي ما قبل ثوري، فتصاعدت المشاريع اإلعالمية الم 

ان الثورة. هكذا إذن تسارعت بداياتها ونهاياتها، ظهورا وأفوال. مشهد إعالمي تونسي حجبًا.. من قبل الهيئتين التعديليتين الناشئتين إب أو

ية في مجتمع شاب متحرك، صنعت شبيبته ثورة كانت فيها الوسائط  اشة الفض  اكنة على الجماهير العريضة لش  استثنائي ألقى بظالله الد 

قنياتها شكال غالبا، ومضمونا مؤثَرا، بالغ األثر والت أثير. ومن وراء ذلك اإللكترونية سالحا، والميديا االجتماعية محمال، والصورة وت

ط أساليب العيش، وتخترق المتواضع الثقافي، وتستدرج ا لن ْشء أدفاق تلفزيونية مجهولة الهََوى واله ِوي ة باتت تتحكم في المزاج العام، وتنم 

الغموض قاتلة للوقت، هادرة للمعنى، لمرحلة لم تكتف بأن تتجاوز ما بعد بعد  إلى مساحات سحرية افتراضية أولعلها واقعية، لكنها شديدة

ى  بـــ"ما بعد الحقيقة"  ، وما هو في نظرنا سوى  15الحداثة، بل هي آلية حاسمة وأداة نافذة الجتياح الفضاء العام  لما  أريد له أن ي سم 

 بعد اإلنسانية". حقنة جديدة تحت جلد البشرية، وتمريرا لي نًا لمشروع   "ما

 

 )تاريخ البث التلفزي في البالد التونسية( تاريخ المشهد اإلعالمي السمعي المرئي في تونس:   -6

       

ل مؤسسة وطنية تونسية لإلذاعة و التلفزة )  (1661أو 

  

 

 إرهاصات التلفزة في تونس  -1.5

، وبمقتضى هذه االتفاقية يعب ر باي تونس عن رغبته في إنشاء 1553تعود فكرة إنشاء محط ة تلفزية في تونس إلى اتفاقية سنة 

ه د فرنسا شبكة تلفزية بالبالد التونسية كما تنص  االتفاقية على تبعية اإلذاعة التونسية الناشئة إلى اإلذاعة و التلفزة الفرنسية في مقابل تع

 من األعوان ذوي الجنسي ة التونسية، % 15باستخدام 

                                                           
 2995-12-11 -تونس  994، الشعب العدد تخصص"ال  عدد وتكار إلى واقع الت  حمعي البصري في تونس من نظرية االالفضاء الس"فريحة )صابر(:  -14

 . 19ص
معتبرا إياها  " truth -post"حقيقة"ما بعد ال أوكسفورد مصطلح جامعة  تديره الذي أوكسفورد، قواميس اإللكتروني عبر موقع قاموس أوكسفورتبنى  - 15 

 "post-truth" "،"ما بعد الحقيقةويعرف المعجم اإلنقليزي الشهير ، 2915مقارنة بعام  %2999ارتفع استخدامه بنحو  ، بعد أن 2911عام المفردة السياسية  لل
 ."الرأي العام من التوجه إلى العاطفة واإليمان الشخصي أنه صفة "ترتبط أو تشير إلى ظروف تكون الحقائق الموضوعية فيها أقل تأثيًرا في تشكيل
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من الضريبة الموظ فة على أجهزة االلتقاط التلفزي، لكن هذه التعهدات  % 75فرنسا بإقامة الشبكة التلفزية مع استفادتها بنسبة كما تتعه د  

بصورة إجمالية فإن التلفزة العمومية . 16لم يقع احترامها باعتبار دخول تونس في مرحلة التفاوض من أجل التخلص من ربقة االستعمار

سياسات إدارتها من قبل الدولة والحكومة  بين اعتبارات اإلعالم الرسمي الحكومي قبل الثورة،  واإلعالم العمومي  التونسية تراوحت في

يتبع اإلذاعة والتلفزة  1554و 1566بعد الثورة، في تعاقب إدارتها المباشرة من الحكومة في بداية انبعاثها، إذ كان إشرافها   بين سنتي 

اإلذاعة والتلفزة التونسية، على أن قرار الفصل بين مرفق اإلذاعة و مرفق  مؤسسةأحيل إشرافها إلى  1447و 1554التونسية، ثم بين 

آل إشرافها مؤسسة التلفزة التونسية.ولقد عرف المشهد السمعي والبصري بتونس مراحل مختلفة سبقت انبعاث  1447التلفزة  في العام 

التلفزي األجنبي بالفضاء التونسي سابقا للبث الوطني،  إلى أن أعقبتها تطورات هامة في القناة الوطنية التونسية، حيث كان الحضور 

اتجاه ترسيخ تعددية سمعية بصرية شكلية في البدء إذ لم تستند إلى غطاء قانوني بقدر استنادها إلى تبريرات سياسية اقتضتها المرحلة 

 .17بعد الثورة الستنادها إلى إجازات الهيئات الت عديلي ة الناشئة   وإدراجاتها ودواعيها،  ثم باتت تعددية  فعلية والسيما

 (.1662 – 1661البث التلفزي األجنبي في تونس ) -2.5

 تراوح بين المبادرة اإليطالية والفرنسية العمومية والبث الخاص الفرنسي على النحو التالي:

  (RAIUNOطالية األولى )(/ القناة اإلي1661البث التلفزي اإليطالي في تونس ) -1.2.5

      

         2116سبتمبر  11- 2113 أكتوبر 25       2016  - 2010              2010  - 2000                            2111- 1693      

   2116سبتمبر  12انطالق من 

 

الرغبة التونسية في إدخال البث التلفزيوني إلى التراب التونسي إال بعد االستقالل فبمناسبة تنظيم األلعاب األولمبية في لم تتحق ق 

لعرض برامج القناة األولى للتلفزة  1564روما، وبعد مداوالت رسمية متواصلة منذ بداية الستينات تم اقتناء تجهيزات بث إيطالية عام 

ديسمبر  47مع اقتصار بثها على العاصمة وأحوازها ، على أن اتفاقية   1564أوت  15التي انطلق بثها منذ ( RAIUNOاإليطالية )

عززت البث اإليطالي في تونس، وذلك بتنصيصها على تعميم تغطية  البث التلفزي اإليطالي على كامل التراب التونسي بعد أن  1584

وذلك في مقابل توفير التجهيزات الالزمة لهذا البث وإنشاء أستوديو عصري لإلنتاج  كان حكرا على العاصمة والمناطق القريبة منها.

 التلفزي بوحدة اإلنتاج التلفزي بصفاقس.

تم  إبرام اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون بين اإلذاعة والتلفزة التونسية  1554غير أن اإلرسال اإليطالي توقف بعد ذلك، وفي سنة 

 (.Olampusيطالية وتعطي االتفاقية األولوية في عرض البرامج على الجمهور التونسي بواسطة القمر الصناعي )واإلذاعة والتلفزة اإل

مع  1558لكنه عاد من جديد بداية من شهر نوفمبر  1558وشهد البث التلفزي اإليطالي انقطاعا جديدا منذ شهر جويلية 

 اقتصاره على العاصمة وضواحيها من جديد.

 

                                                           
 .12، ص.1881المطبعة الرسمية تونس  –منشورات معهد الصحافة وعلوم اإلخبار  – مدخل إلى قانون اإلعالم واالتصال في تونسحمدان )محمد(:  - 11 

لصحا  اإللحا  ي  تون  وي  ييئة وويية تيسسه  اللصفي  مم   البييي  الهيئة الوطنية المستقلة إلأسندت اإلجازات التلفزية األولى بعد الثورة  - 11 
 2914" قبل صدور دستور HAICA- السماة "هايكا 111لالتصال السمعي والبصري حسب مقتضيات المرسوم وذلك قي  تأسي  ييئة تبييلية ن ظمة 

 ". HACA- والذي سيطلق عليها "هاكا
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 .(A2)،(Fr2)، القناة الفرنسية الثانية (1696في تونس ) العمومي التلفزي الفرنسي البث  -2.2.5

 

التي عبر فيها  1553أكتوبر  34يرجع التعاون التونسي الفرنسي في مجال البث التلفزي للحقبة االستعمارية خاصة بعد اتفاقية 

لم تََر النُّور بسبب دخول تونس وفرنسا في مفاوضات من أجل  الطرف التونسي عن رغبته في إقامة شبكة تلفزية، لكن هذه االتفاقية

، 1567جويلية  16وكذلك اتفاقية  1555ديسمبر  47االستقالل، بيد أن هذا التعاون استمر بعد االستقالل وذلك بموجب اتفاقية جديدة في 

لمجال السمعي البصري فقد كانت القناة الفرنسية وكان لديوان اإلذاعة والتلفزة الفرنسية مكتب في تونس يشرف على هذا التعاون في ا

 الثانية أكبر ممول للبرامج التلفزية الناطقة بالفرنسية في القناة الوطنية التونسية الناشئة.

وبلغ هذا التعاون مرحلة استقل فيها البث التلفزي الفرنسي عن البث التلفزي التونسي بعد أن توفرت أسباب نجاح هذا المشروع 

 .1585سنة  (TDF1)وإثر إطالق فرنسا لقمرها الصناعي  1587نوفمبر  47ول السياسي الحاصل في تونس في مع التح

بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي  1581جوان  41( آنذاك بشكل مباشر في تونس يوم A2وانطلق بث القناة الفرنسية الثانية )

تونسية الثانية التي توقف بثها منذ ذلك التاريخ لفائدة بث برامج القناة الثانية "فرانسوا متيران" إلى تونس، وتم  تسخير معدات القناة ال

الفرنسية، وفي مقابل تعهد الطرف الفرنسي بدفع تأجير هذه المعدات وتكاليف إعادة البث. أما الطرف التونسي فقد التزم بعدم استغالل 

( الذي تنتجه اإلذاعة والتلفزة التونسية في الوقت الذي تبث فيه القناة JTFة )هذه القناة إال في عرض شريط األنباء الناطق باللغة الفرنسي

 الفرنسية الثانية نشرتها المسائية. هذا إلى جانب صالحيات أخرى تسمح بقطع بعض البرامج التي تمس من الخصوصية التونسية.

لساعة الواحدة زواال إلى نهاية البث عدلت وقد عرفت مساحة بث هذه القناة تطورات عديدة فبعد أن كان البث بداية من ا

 ليصبح انطالق البث من الساعة التاسعة صباحا وينتهي بعد نشرة آخر الليل. 1551االتفاقية في مفتتح ديسمبر 

د في هذا البث لينطلق من الساعة  1556أكتوبر  45/46وبمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" إلى تونس في  دِّ م 

 صباحا.السادسة 

 19:  (CANAL + HORIZON)، قناة األفق المشفرة 1662البث التلفزي األجنبي الخاص في تونس  -3.2.5

 

                                                           
 1884 – 1883رسالة ختم الدروس الجامعّية معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، تونس  – ة بتونس : قناة األفق نموذجاتجربة قناة تلفزية خاص ،شعري )ندى( 19 

 )بتصرف(.
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إحداث قنوات تلفزي ة مشفرة في عدد من الدول اإلفريقية، وكانت  1587( الفرنسية منذ سنة +CANALاعتمدت شركة )

 16ث شركة الدراسات والتنمية السمعية البصرية للبالد التونسية )سيدات( منذ تونس إحدى هذه الدول التي شملها بث هذه القناة مع إحدا

من رأس مال هذه الشركة المحدثة  % 64بشراكة تونسية فرنسية في تسيير هذه القناة الجديدة وتساهم الدولة التونسية بـ 1554جانفي 

( أطلق عليها اسم قناة األفق +CANALالتونسية لقنوات )النسخة   باعتبارها شركة خفية االسم تخضع للتشريع التجاري التونسي.

(Canal Horizons وهي قناة مشف رة تبث في تونس كان أول بث لها في ديسمبر )و انتهى بثها للجمهور التونسي منتصف ليل  1551

من  147جبها تسريح تم بمو  أي بعد تسع سنوات من حضورها في تونس وذلك "ألسباب اقتصادية"، ،1441أكتوبر  16الثالثاء 

العاملين في القناة بعد حصولهم على تعويضات، وهذا بعدما أغرقتها الفضائيات واستوعبت زبائنها، مما عدُّ آنذاك ضربة للغة الفرنسية 

ا المجاني في مستعمراتها القديمة ولسيما دول المغرب العربي، وذلك لمصلحة اللغة العربية التي عززت القنوات الفضائية العربية دخوله

( في تونس بعد أن  بلغ عدد المشتركين في خدمتها المشفرة غير المجانية Canal Horizonsإلى كل البيوت. وجاءت نهاية قناة األفق )

مشترك من النظ ارة  650444"، في أواسط التسعينات من القرن العشرين إلى حوالي - pay to chowأدفع تشاهد  " على قاعدة 

 ة القناة الخاصة الوحيدة في المشهد التونسي خالل تلك الفترة.  التونسيين لفائد

منحت  1551سبتمبر  44ومن الن احية القانونية الفني ة: وبموجب كراس الشروط الموقع بين الطرفين التونسي والفرنسي في 

بث ما ال يقل عن ثالث ساعات من برامج الدولة التونسية ترخيصا بالبث لهذه القناة على التراب التونسي. كما ينص كراس الشروط على 

القناة على الجمهور العريض دون اعتماد التشفير بشرط أن تكون ثالثة أرباع هذه البرامج باللغة العربية. كما تلتزم الشركة بتخصيص 

كوين التقني بالخارج لفائدة ألف دينار سنويا للت 54( من مداخيلها بتمويل اإلنتاج السينمائي التونسي، وبتخصيص مبلغ %6ستة بالمائة )

 فنيي مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية.

د بوقت بل هو مفتوح على مدى  ساعة شريطة "أن ال تمس  هذه البرامج بالنظام العام  14على أن بث هذه القناة غير محد 

( في فرنسا إعداد الخطوط +CANALوباألخالق الحميدة وأمن البالد التونسية" وفي هذا اإلطار تتول ى محطة البث الرئيسي لـ)

الرئيسية وإرسال برامجها عبر القمر االصطناعي لفروعها في إفريقيا بما فيها قناة األفق "التونسية" على أن تتولى هذه القناة إدراج 

 إنتاجها الخاص وإرساله عبر تجهيزات تسخرها لها الدولة التونسية.

يالحظ إغفاال للبرامج اإلخبارية ذات  1551نوفمبر  47القناة التي انطلق بثها في غير أن المطلع على الشبكة البرامجية لهذه 

 الطابع السياسي، مع التركيز على األفالم والبرامج الرياضي ة والترفيهية التي هي من خصائص هذه القناة.

 (.1664-1666البث التلفزي الوطني التونسي )  -3.5

 شعارات ما قبل الثورة  –(2111()1666قناة األولى : )التلفزة الرسمية التونسية، ال -1.3.5

         

1966– 1992                         1992 - 1997              1997 - 2000                  1997 - 2000                             

   2111جانفي 14  -  2008ماي  23    2008ماي  22 - 2006         2006  -2000
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 شعارات ما بعد الثورة  –(2116) -( 1666* التلفزة الوطنية التونسية القناة األولى : )

                                  

                             2116ديسمبر  31إلى   2011جويلية   25من                         2011جويلية    25إلى   -  2011جانفي   21من   

 2112بداية من جانفي 

 

يا في إحداث قناة تلفزية وطنية تونسية مستقلة عن الجانب الفرنسي منذ شهر  من الوجهة التاريخية كانت بداية  التفكير جد 

ة تكون لغاية التباحث حول مشروع إحداث "تلفزة تونسي  -مجلس الوزراء -بعد انعقاد مجلس كت اب الدولة التونسية   1561أكتوبر 

تثقيفية بالدرجة األولى وتشمل الجمهور الواسع لتكون أداة تخدم تقدم وازدهار البالد"، وكانت تجربة البث التلفزي األولى في غرة 

( وقد شملت مناطق تونس العاصمة وضواحيها في عروض مباشرة لبرامج ’1H.15على امتداد  الساعة والربع )  1565أكتوبر 

 من ذات الشهر واستمر لمدة ساعتين وربع الساعة 15آنذاك  مبدعون تونسيون. ثم أعقبتها تجربة بث ثانية يوم  موسيقية ومسرحية أمنها

 (2H.15’ هذه التجارب األولية للبث واإلنتاج التلفزي التونسي قد القت استحسانا وتشجيعا للكفاءات التونسية الصاعدة العاملة بالتلفزة .)

وبالتوازي مع بث التلفزيون اإليطالي، أصبح البث التجريبي التلفزي التونسي أكثر انتظاما من خالل  1566التونسية. وبدءا من جانفي 

تحت   1566ماي  31شبكة برمجية شبه مستقرة. واستمر األمر كذلك إلى أن انطلق البث الرسمي للبرامج األولى للتلفزة التونسية في 

ية، في افتتاح رسمي للتلفزة التونسية بخطاب ألقاه الرئيس الحبيب بورقيبة، لكن دونما تسمية )إ ت ت ( أي اإلذاعة والتلفزة التونس

الذي نظ م هياكل إدارة التلفزة، وبمقتضى هذا  1581تخصيص إدارة تشرف على هذا الهيكل المحدث، وانتظرت التلفزة التونسية أمر 

نت هذه اإلدارة أربعة مصالح هي: األمر أحدثت إدارة فرعي ة للتلفزة الوطنية تتكفل باإلشراف عل ى برامج القناة الوطنية إنتاجا وبثا وتضم 

ا إدارة  مصلحة البرامج االجتماعي ة واالقتصادية والتربوي ة، مصلحة المنوعات، مصلحة التمثيليات، مصلحة البرامج الرياضي ة، أم 

دارة فرعية، أو تبعيتها إلى إدارة مؤسسة اإلذاعة والتلفزة ، وتراوحت بين استقالليتها كإ1583األخبار فلم يقع بعثها إال في أوت 

 التونسية، أوخضوعها إلى اإلشراف المباشر من إدارة اإلعالم بقصر الرئاسة بقرطاج. 

( ثالث H 3، ) 1567وقد تطور البث التلفزي اليومي التونسي ليبلغ بعد سنة من انبعاث التلفزة الفتية التونسية أي في العام 

 (تبث مساء كل يوم . 1H-L F( وساعة واحدة باللغة الفرنسية ) 2H-L A)  ن البرامج  ساعتان  باللغة العربيةساعات م

بعد أن كان البث قبل ذلك باألبيض واألسود.  1576ومن الن احية الفني ة التقنية: اعتمدت تقنية البث باأللوان الثالث أول مرة سنة 

( عقب تعزز التلفزة التونسية بالقناة 1على القناة التلفزية التونسية التي أصبحت )إ ت ت  أطلقت تسمية جديدة 1583جوان  11وفي 

 ( الناطقة بالفرنسية وكانت ثمرة تعاون بين تونس وفرنسا،1التلفزية الثانية )إ ت ت 
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تم  اعتماد نظام . و15بدأت التلفزة التونسية في عرض خدمة اإلعالنات والدعاية اإلشهارية ألول مرة  1587في ديسمبر  

(PAL(في اإلنتاج و )SECAM( في اإلرسال ثم أصبح اإلرسال على نظام )PAL بداية من سنة )14 1585. 

بمقتضى أمر  1551جانفي  13كما أمكن للقناة التلفزية التونسية أن تبث برامجها عبر األقمار وذلك بعد دراسة انطلقت  

 .11( 3ف-1على القمر الصناعي )أوتل سات  1551نوفمبر  47ها أي في رئاسي، وانطلق هذا البث قبل نهاية السنة ذات

نوفمبر  47. ومنذ 1558( في ماي 7)ت 7( قبل استبدال هذا االسم بتونس 7)ق 7وأصبحت القناة منذ ذلك الحين تسمى قناة  

من بث برامجها  1557ن سبتمبر ( كما تمكنت القناة بداية مTélétexteفي نشر النصوص المرئية عبر الشاشة ) 7شرعت قناة  1556

أعلن الديوان الوطني لإلرسال التلفزي التونسي عن االنتقال  1416جويلية  11. وفي 11عبر شبكات الكابل في كامل التراب الفرنسي

 .TNTالكلي من البث التلفزي التماثلي إلى نظام الرقمي 

 إحداث مؤسسة تونسية حكومية إبان االستقالل  1957  أفريل 25 من الناحية التنظيمية القانونية: تم بمقتضى األمر المؤرخ في

أكتوبر من العام  15أول محطة إذاعية  تبث على األثير التونسي في  اإلذاعة والتلفزة التونسية" وذلك بعد تونسة و  تسمى"

إلى  1554ماي  7،  تم تأسيس مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية هي مؤسسة عمومية تونسية ذات صبغة تجارية في 1538

إلذاعة التونسية، أما إلى مؤسستين، األولى تختص باإلذاعة وهي مؤسسة ا  1447جويلية  13حين صدور  قرار بتقسيمها في 

بالمقر  الثانية وهي مؤسسة التلفزة التونسية فهي مؤسسة عمومية تختص بالقطاع السمعي البصري كمرفق عمومي. ولتحتفظ

محطات التلفزة واإلذاعة و الكائن بشارع الحرية بالعاصمة التونسية، محطات اإلذاعات المركزية   الذي كان مشتركا بين

، إذاعة الشباب، إذاعة تونس الثقافية، إذاعة تونس الدولية( وهو أيضا مقر رسمي )لإلدارة العامة األربعة )إذاعة تونس

لمؤسسة اإلذاعة التونسية التي تشرف أيضا على باقي المحطات اإلذاعية الجهوية التابعة لها بوصفها مرفقا إذاعيا عموميا 

(، أما مؤسسة FMميعها يبث على شبكة التضمين الترددي وهي إذاعات )صفاقس، المنستير، قفصة، تطاوين، الكاف ، وج

التلفزة التونسية فقد انتقلت بقناتيها وهما الوطنية األولى والوطنية الثانية اللتان تبثان على األقمار الصناعية وعلى الشبكة 

را لجامعة الدول العربية بعد األرضية إلى هضبة الهيلتون  وهو المبنى غير مستوفى البناء الذي كان من المنتظر أن يكون مق

 15510إعادتها إلى مقرها األول بالقاهرة في العام 

 القناة الرسمية التونسية الثانية. -2.3.5

                   

              2111جويلية  25جانفي  إلى  21من         2007  نوفمبر  2  بداية من  -21تونس      2112نوفمبر  6 - 1664نوفمبر  2من 

 2116ديسمبر  31إلى    2115مارس  6من           2115مارس  6إلى    2111جويلية  25من 

                                                           
 .2911طلع عليه في مارس ، ا /http://www.watania2.tn، تاريخ التلفزة التونسية،  0221-2611الموقع الرسمي لخمسينية التلفزة التونسية  -18 

 .1885،  السنة المعتمدة مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية باألرقام، وثيقة إدارية داخلية - 29 

 .13، ص.91/12/1881مجلة اإلذاعة والتلفزة التونسية العدد   - 21 

 .1881ت المتخصصة معهد الصحافة وعلوم اإلخبار تونس ديسمبر شهادة الدراسا ،7"البرامج الثقافية المحلية في قناة مذكرة تربص  ،إبراهم )وحيد(  - 22 
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 2112جانفي  11بداية من 

 (1696جوان  12() 1693(: )2إ ت ت -القناة التلفزية الدولي ة )القناة الثانية  -3.3.5

وهي تبث برامجها باللغة الفرنسي ة، وتشرف على هذه القناة إدارة فرعية بمقتضى  1583جوان  11انطلق إرسال هذه القناة في  

، وجاءت هذه القناة لتضع حدا للخلط بين البرامج العربية والفرنسي ة التي كانت تعرض على القناة الوطنية، وفي ضوء هذا 1581قانون 

( بعد تعزز 1عاون فرنسي تونسي اعتمدت  تسمية جديدة على القناة التلفزية التونسية التي أطلق عليها  )إ ت ت التحول الذي هو ثمرة ت

 ( وهي ناطقة بالفرنسية..1التلفزة التونسية بالقناة التلفزية الثانية عرفت بـ )إ ت ت 

لضرورية إلنتاج بعض البرامج وكذلك  معدات أوت إنشاء هذه القناة وتوفير التجهيزات ا 45وقد تولت فرنسا بموجب اتفاقية  

( هو  1. و التسمية المختصرة ) إ.ت.ت. 13للبث مقابل امتيازات مالية هامة للطرف التونسي الذي حافظ على الروح الفرانكفونية للقناة 

جوان  11تلفزة التونسية بين تاريخ إنشائها في اختصار لعبارة ] اإلذاعة والتلفزة التونسية القناة الثانية [. هذا االسم حملته القناة الثانية لل

. كانت هذه القناة تبث برامجها بالفرنسية لساعات محدودة في اليوم )بين الثامنة والنصف مساء 1585واختفائها في النصف الثاني من 

ت في منتصف الليل(. كانت هذه والحادية عشرة ما عدا في نهاية األسبوع حيث كان إرسالها ينطلق في السابعة مساء وينتهي يوم السب

ش ر  ميزانية التلفزة الوطنية. اعتمدت أساسا على بث   14/1القناة تعمل في نطاق ضيق )استديو وحيد( وبميزانية محدودة ال تتعدى ع 

لمباشر لبرامج القناة لكن القناة الدولية لم تلبث أن انقطع بثها ليحل محله اإلرسال ا .  A2 القناة الثانية الفرنسية TV5 وشبكة  برامج

 بمقتضى اتفاقية تعاون ثقافي فرنسية تونسية. 1585جوان  41( بداية من A2التلفزية الفرنسية الثانية )

 (MagrebVisionإحياء مشروع مغرب فيزيون   ( 1661: القناة المغاربية  -4.3.5

عن إحداث قناة  1554فيفري  17، أ علن رسميا في إثر تولي الرئاسة التونسية  الرئاسة الدورية التحاد دول المغرب العربي 

لكنه  1574تلفزية مغاربية وذلك في محاولة إلعادة الحياة لمشروع " تلفزة المغرب العربي" )مغرب فيزيون( الذي انطلق إنجازه عام 

 بعد اندالع أزمة الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر. 1575تالشى منذ سنة 

على أن البعد المغاربي لهذه القناة لم  بإشراف من مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية، 1554مارس  14وم وانطلق بث القناة ي 

يتجسم إال في مضامين برامجها التي كانت المؤسسة تسعى إلى جمعها من مختلف قنوات المنطقة المغاربية، ومن أهم المميزات التي 

الالفت في دقيقة. و 14وتدوم   11:44لتاسعة ا  لنشرة إخبارية تبث يوميا على الساعة اطبعت هذه التجربة في قيمتها اإلخبارية إنتاجه

لق هذه التجربة  أيضا الخط التحريري لهذه النشرة في بدايتها المتجاوز لتقاليد نشرات أخبار اإلذاعة والتلفزة التونسية )إ.ت.ت(التي تنط

. وجلبت النشرة وبخاصة غرفة األخبار بهذه القناة  األنظارإليها خاصة  من خالل  دائما بالنشاط الرئاسي، فلم تكن تفتح بداية النشرة

حفي  1551-تغطياتها  لوقائع حرب الخليج الثانية  ، وهي ماهر عبد الرحمانالمعروفة بحرب تحرير الكويت. وقد ترأس تحريرها الص 

 رة األخبارية لهذه القناة  للخط التحريري التقليدي.تجربة لم تعمر طويال بعد التخلي عن التوجه المغاربي، إذ عادت النش

                                                           
 .1895، معهد الصحافة وعلوم األخبار، تونس رسالة ختم الدروس الجامعية ،(: القناة التلفزية الثانية في تونسبرجي )فرحات( / غرس هللا )فتحي 23 
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و باستثناء نشرة أخبارها، كانت هذه القناة تنتج برامج قليلة.  في حين اقتصرت في بثها على العاصمة التونسية وأحوازها على أمل  

ها المغاربية، ببرمجة شبابية وثقافية، بدأ توسيع بثها تدريجيا. لكن هذه التجربة عرفت عديد الصعوبات فلم تتواصل. فوقع استبدال برامج

 .14 ، أي عودة البث البرامجي التونسي على ما يعرف بالقناة الثانية1553منذ سنة 

 (.11تاريخ بعث قناة الشباب )ق  1554واستمر األمر كذلك إلى سنة   

 1664: (21قناة الشباب )ق   -5.3.5

                                                                                 

 بداية من )  -21تونس  (                                                 2112نوفمبر  6 - 1664نوفمبر  2) - 21قناة                         

 ( 2007 نوفمبر 2

خص قناة الشباب بتفاصيل بحثية لم نعرض لها خالل المسار التأريخي للمشهد السمعي البصري ككل، وذلك لدواٍع سوف ن 

موضوعة على ارتباط بظهور أول قناة متخصصة في المشهد التونسي، فضال عن ارتباطها بالفئات الشبابية واألطفال والناشئة وهي 

يرة، مع استغوار النوايا الباطنة لبعث هذه القناة من خالل التوجهات الرسمية، ومدى محور بحثنا الرئيسي في عالقته بالشاشة الصغ

تطابقها مع األهداف المعلنة بالخطاب الرسمي منذ انبالجها وما لحقته من انحرافات وانزياحات في التجسيم والممارسة على مستوى 

اشئة بوصفها جمهورا مستهدف من قبل باعثي ومسيري القناة. إذ البرمجة واإلنتاج، وانعكاسات تلك الممارسات على سلوك ووعي الن

يندرج هذا المشروع االتصالي من خالل الخطاب الرسمي "ضمن رؤية حضارية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ مؤسسة اإلذاعة 

نحو تشكيل رأي عام متطور مبني على  و التلفزة التونسية، تعمل على التكامل مع النظام التربوي لتساهم في تطوير اإلعالم وتوجيهه

  Fr2 الجزئي ثم الكلي إلرسال التلفزة الفرنسية  التواصل والحوار في المجتمع مع مد جسور الحوار مع الشباب"، وذلك تمهيدا لقطع

التحسب لها وقطعها في زمن  بسبب بثها من حين إلى آخر ألخبار مناوئة للسياسات العامة التونسية وللعائلة الحاكمة دون القدرة على

 البث الذي يسطر عليه الجانب الفرنسي حسب االتفاقية المشتركة للبث الفرنسي لهذه القناة  في تونس.

 تاريخ انبعاثها:  -1.5.3.1

وكان معدل البث آنذاك ساعتين وخمسا وثالثين دقيقة يوميا،  1554نوفمبر  47للشباب في بث برامجها يوم  11انطلقت قناة  

ر بعد ذلك ليبلغ حجم البث اليومي ثالث ساعات ونصف الساعة أي ما يعادل أربعة وعشرين ساعة ونصف الساعة أسبوعيا تهتم  ثم  تطو 

بكل األغراض واأللوان البرامجية مراعاة للوظائف التلفزية )التقليدية( )إعالم وثقافة وترفيه( وتحت شعار،" قناة الشباب، إلى الشباب 

 وبالشباب".

سمية النبعاثها: ال -2.5.3.5  د وافع  الر 

 ويمكن تلخيص أهم دوافع وأهداف بعث هذه القناة حسب الخطابات الرسمية للنظام  في ما يلي : 

 فسح المجال أمام الشباب للتعبير عن آرائه وطموحاته قصد استجالء شواغل هذه الفئة العمرية وتطلعاتها. -

                                                           
 بتصرف. 1883-1882دروس الجامعية، معهد الصحافة وعلوم اإلخبار تونس رسالة ختم ال قراءة في تجربة قناة تلفزية مغاربية،األجنف )عماد(:  24 
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 ادق يعبر عن اهتمامه.تيسير التواصل بين الشباب ومجتمعه عبر ترجمان ص -

توفير حصانة ذاتية تجاه "الزحف والتعميم اإلعالمي" بعيدا عن كل أشكال االنغالق ومخاطر االغتراب، مع تعزيز  -

 مقومات الهوية الحضارية لدى النشء.

 تهذيب أذواق الناشئة والسمو برؤاها الفنية والجمالية. -

 .15رفيهه وتنمية معارفه وثقافته العلميةبعث مساحات حرة لتثقيف الشباب وت   -            

 (: 21وجه التسمية رسميا )ق -3.5.3.5

على القناة الشبابية األولى في المشهد السمعي البصري التونسي،  11تضمن الخطاب الرسمي توظيفات مختلفة للرقم واحد وعشرين 

، فضال 1587نوفمبر  11يق مخصص للشباب في مارس، انعقاد أول مجلس وزاري مض 11وهي االحتفال بعيد الشباب كل سنة في 

، عالوة عن 11للقناة بإعداد جيل شبابي قادر على مواجهة الصعاب من أجل االنخراط في القرن  11رمزية المنحى المستقبلي للرقم 

نحرافات الحاصلة بما ا الزيغ واالداللة سن العشرينات الذي هو سن النضج والفتوة. لكن غالب المالحظين المستقلين والمختصين عاينو

 جعل منها "قناة للكبار على لسان الصغار".

 ومميزاتها الشبابية:  21خصائص قناة  -4.5.3.5

إن طبيعة هذه القناة كجهاز رسمي فئوي وموجه ومختص، وكذلك ضيق المساحة الزمنية المحددة لبث برامجها أكسبها خصائص    

ساليب في البرمجة والتقديم عا لذلك تميزت هذه القناة في بديات إحداثها غالبا بخصائص وأومميزات أملتها طبيعتها كقناة للشباب. وتب

 : أهمها

 التركيز على الخصوصية الشبابية في البرمجة. -

 اعتماد النسق السريع واإليقاع المتحرك في البرنامج. -

 اعتماد خطاب شبابي سهل التقبل يتجنب التعقيد واإللغاز. -

 مي الربط بين البرامج.عدم االعتماد على مقد -

مضمونا وأسلوبا وتقديما على األقل في بدايات  11وانعكست هذه المقومات على جل البرامج وبخاصة على النشرة اإلخبارية في قناة 

 القناة...

 :21التجهيزات التقنية لقناة  -5.5.3.5

برامجها تناظريا عبر الشبكة  1تبث الوطنية .  سكان البالد التونسية  بالمائة( من سكان %5506يغطي بث هذه القناة  ) 

عة على كامل التراب التونسي. كما تبث حاليا برامج  63محط ات رئيسية و 5انطالقا من  UHFاألرضية على موجة  محط ة فرعي ة موز 

تخصيص أستوديو لإلنتاج  11هذه القناة رقميا لمنطقة تونس الكبرى عبر الشبكة األرضية انطالقا من محطة بوقرنين. تطلب تركيز قناة 

ات التقنية التابعة للقناة الثانية التونسية )إ ت ت  ( التي 1ولبث النشرة اإلخباري ة وقاعة لبث البرامج، ولهذا الغرض تم استغالل المعد 

 ،11توق ف بثها بعد إحداث القناة المغاربية ثم  قناة 

                                                           
 .1885-1884، رسالة ختم الدروس الجامعية، المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي تونس في عيون الشباب المدرسي 02(، قناة الجراية )إلياس - 25 
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التلفزة التونسية بمناسبة كأس إفريقيا لألمم التي احتضنتها تونس وهذه باإلضافة إلى التجهيزات التي اقتنتها مؤسسة اإلذاعة و  

ات لتجهيز استوديو ) ( وقاعة البث التابعة له باإلضافة إلى 11التجهيزات لم تكن كافية، لذلك تم  اقتناء تجهيزات إضافية تتمث ل في معد 

 .16 11وحدات تركيب وتصوير خاصة بقناة 

 .21ج اإلخبارية لقناة تقويم شبكة البرام -6.5.3.5

رغم هذه األهداف المعلنة رسميا فإننا نالحظ عدم التوازن بين البرامج باعتبار غلبة المضامين الترفيهية على حساب البرامج اإلخبارية  -

 1555-1558بشبكة موسم  1555-1554التي ينتظر منها أن تدعم انفتاح الشباب على العالم رغم أن المقارن بين شبكة برامج موسم 

إلى  %34014وتقليص حجم المنوعات واأللعاب من  % 6إلى  % 4061يالحظ ارتقاء طفيفا في نسبة في نسبة البرامج اإلخبارية من 

 .17مع ذلك فإن هذه النوعية حافظت على النصيب األكبر في كال الشبكتين فقط و % 13

نت نالحظ أنه رغم التنصيص على مبدأي مركزية القطاع السمعي البص  ري واحتكاريته، فإن هذا الستار االحتكاري الذي تحص 

الت العالمية والتطورات التكنولوجية التي عرفها القطا ع به مؤسسة اإلذاعة والتلفزة نظريا، قد تفكك من الناحية العملية باعتبار التحو 

ع مصادر جمع المعلومات ونشرها، ز ادها الوعي واإلرادة السياسية المتفتحة على آفاقها اإلعالمي باتجاه ترسيخ التعددية اإلعالمية وتنو 

ة من خالل قانون  م ذلك خاص  المتعلق بالمحطات األرضية الفردية والجماعية الخاصة  1588جانفي  15العالمية رسوخا وتثبيتا، وتجس 

ماي  17ذاعة والتلفزة التونسية الصادر في بالتقاط البرامج التلفزية بواسطة األقمار الصناعية، وكذلك النظام القانوني الجديد لمؤسسة اإل

 والذي منح المؤسسة صالحيات واسعة بغرض تشجيع المبادرة وتحسين جدواها والتخل ص من ثقل المركزية. 1554

د، فإن  هذا الفضاء بقي يعاني من قل ة التخص ص من الناحية   ر الفضاء السمعي البصري في تونس في اتجاه التعد  ورغم تطو 

جي ة، باعتماد التنويع البرامجي مع تغييب واضح للبرامج اإلخبارية والتحليلية السياسية فضال عن خلو هذا الفضاء من قناة ذات البرام

م بها الفضاء السمعي البصري العربي مثل قناة الجزيرة والشبكة العربية لألخبار  طابع إخباري شبيهة بتلك القنوات التي بدأ يتدع 

(ANN وغيرها، رغم )18 الحاجة والميل الجماهيري لمثل هذه النوعية في أفق سياسي تعد دي. 

ن من قبل )مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية قبل الثورة(.1جدول عدد )  ( حول البث التلفزي المؤم 

معدل حجم البث  القناة

 اليومي

 نسبة التغطية النطاق التردد

القناة الوطنية 

 (2)ت
 ساعة / يوميا 14

 VHFشبكة : 

 KUالقناة الفضائية : 

 EUTELSAT-2-F3- 16°الساتل : 

من األراضي التونسية  % 58

 بيض المتوسطالبحراأل

المشرق -أوروبا+ )المغرب

 العربي(

                                                           
 .13 عدد غير مرقم، ص ،2664نوفمبر  5مجلة اإلذاعة و التلفزة التونسية، عدد  - 21 

،  1جامعة تونسIPSI، مذكرة شهادة الدراسات العليا في الصحافة، معهد الصحافة، بين حدود األداء واالستقبال 02النشرة اإلخبارية لقناة فريحه ) صابر(،  - 21

 . 19، ص 1889-1881تونس 
 . 18فريحه ) صابر(، المصدر السابق، ص    - 29 
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للشباب  21قناة 

)القناة الثانية( + 

شريط األنباء 

ر باللغة  المصو 

 (JTFالفرنسية )

 ساعات / يوميا 3
 UHFشبكة : 

 "F2نية الفرنسية "باالشتراك مع القناة الثا
 راضي التونسيةمن األ % 57

 

را عبر التاريخ، ففي سنة   المالحظ         1444لم يتجاوز شعاع اإلرسال التلفزي  1566أن  البث التلفزي في البالد التونسية شهد تطو 

 15فقط.  1كم

 انفتاح المشهد التلفزي التونسي بعد الثورة نحو التعددية -6

لتلفزي التونسي تطورات تاريخية وتحوالت هيكلية مرت بالمنظومة السمعية البصرية في تونس من الوضع عرف المشهد ا      

، ومنها إلى مبادرات التعددية القانونية بعد الثورة بن علياالحتكاري المركزي إلى حالة التعددية الفعلية ال القانونية، أواخر سنوات حكم 

عية والمرئية في سياقات تنظيمية ترجع إلى الهيئتين الناظمتين الناشئتين بعد الثورة، وهو ما سنعمل بعد تحرير المبادرة اإلعالمية اإلذا

 على جدولته تاريخيا كما يلي:

 

ر 2جدول عدد )  العمومية نحو التعددية ةالتونسي القنوات التلفزية ( حول تطو 

 

                                                           
مهندس رئيس كاهية مدير التقنيات التلفزية بمؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية، عمل ميداني للباحث المتدرب صابر فريحه،   لي القريشيمقابلة  مع السيد ع - 28 

 .1889أوت 

 -لتونسية العمومية القنوات التلفزية ا -تاريخ تطور المشهد السمعي البصري في تونس 

 المالحظات

التسميات القديمة 

المطلقة على 

 التوالي تاريخيا

 نهاية بث القناة
التاريخ الرسمي 

 لبداية بث   القناة

آخر شعار رسمي 

 للقناة

االسم الرسمي  

 للقناة

http://www.ajrsp.com/
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تطورشعارالقناة

 

 

  

  

 

 

 

 

 (RTT) إ.ت.ت

 1إ.ت.ت.

(RTT1) 

2TV 

 2ق

 2تونس

)يقصد بها تونس 

 العاصمة(

)يقصد   2تونس 

بها الجمهورية 

 التونسية(

 

 1666ماي  31
 

 1الوطنية 

 تطورشعارالقناة

    

       

    

  

 

                                        

 Canal) 21قناة 

21) 

 21تونس 

 

 

نوفمبر 12 

1664 

 

 2الوطنية 

http://www.ajrsp.com/
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ر القنوات التلفزية  التو3جدول عدد )  نحو التعددية نسية الخاصة( حول تطو 

 

 

 

 

 المالحظات

التسميات القديمة 

على المطلقة 

 تاريخيا  التوالي

 نهاية بث القناة
التاريخ الرسمي 

 لبداية بث   القناة

آخر شعار رسمي 

 للقناة

االسم الرسمي  

 للقناة

 -القنوات التلفزية التونسية الخاصة  -تاريخ تطور المشهد السمعي البصري في تونس 

اندمجت الحوار 

 18التونسي في 

مع  1414سبتمبر 

قناة التونسية، 

وبقيت تحت اسم 

الحوار التونسي 

ولكن باعتماد 

 برامج قناة التونسية

  

 2003 ماي

 

الحوار 

 التونسي

أول قناة خاصة 

 تونسية. 
 فيفري  13  

 2005 

 

 قناة حنبعل

 
  

  مارس 16

 2007 

 

 نسمةقناة 

 
  

 2010جوان  1

 

 1فزة تونس تل

 
 2012 مارس20   

 

 قناة تونسنا

 
مارس  14  

1411 

 

 قناة الجنوبية

http://www.ajrsp.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 21  

ISSN: 2706-6495 

 

 

 
 

 
2012 

 

شبكة تونس 

 اإلخبارية

 
 

 
2012 

 

 قناة الزيتونة

 
جانفي  41  

1413 

 

 قناة اإلنسان

 
 سبتمبر   18  

2013 

 

قناة تلفزة تي 

 في

 
  

2013 

 

قناة الزيتونة 

 هداية

 
  

2013 

 

المغرب العربي 

14 

 
 2014جوان  29   

 

 فيرست تي في

 43تأسست في 

 1411ديسمبر 

اسم قناة  تحت

المتوسط، وتغير 

 1415االسم في 

  
 ماي 48

2015 

 

 آم تونيزيا

 
 ماي 41  

2015 

 

 التاسعة تي في

http://www.ajrsp.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D9%8A_%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D9%8A_%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9_%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9_%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_24
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_24
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D9%8A_%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85_%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%8A_%D9%81%D9%8A
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 مندثرة من المشهد( حول القنوات التلفزية التونسية ال4جدول عدد )

 

 

 -قنوات سابقة أو مندثرة  -تاريخ تطور المشهد السمعي البصري في تونس  

 المالحظات

التسميات القديمة 

المطلقة على 

 التوالي  تاريخيا

 نهاية بث القناة
التاريخ الرسمي 

 لبداية بث   القناة

آخر شعار رسمي 

 للقناة
 االسم الرسمي  للقناة

 
 

1989 

 جوان  11

 1983 

 دون شعار
 1إ.ت.ت. 

 
 نوفمبر  6 

 1994 

  مارس 14

 1990 

 

 1تونس 

 
   أكتوبر 16   

2001 
1992 

 

 قناة األفق

 

 
 أفريل

2009 

 فيفري 13

 2008 

 

قناة حنبعل 

 الشرق

 

 

 2008سبتمبر 43 2009

 

قناة حنبعل 

 الفردوس

http://www.ajrsp.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5.%D8%AA.%D8%AA._2
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3
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 ( حول مشاريع القنوات التلفزية التونسية التي لم تعزز المشهد5جدول عدد )

TWT العالمية(

التونسية(  توقفت 

عن البث نهائيا 

لتفسح المجال للبث 

على ذبذبتها من 

 First قبل  قناة 

TV.  ة من بداي

  1414جوان  18

 

 فيفري  3

2013 

   مارس 14

 2012 

 

العالمية 

 التونسية

TWT 

Tunisia 

World 

Televisio

n 

 
 مبر  سبت   18 

 2014 

مارس  16

 2011 

 

 التونسية

 
جانفي  15 

 2014 

 جانفي  14

 2013 

 

 قناة القلم

تغير االسم  

  1415والشعارفي 

"آم      إلى

 تونيزيا"

 

 ماي 48

2015 

 ديسمبر   43

  2012 

 

 قناة المتوسط

 المالحظات

التسميات القديمة 

المطلقة على التوالي  

 تاريخيا

نها

ية 

بث 

القنا

 ة

آخر شعار رسمي 

 للقناة

االسم 

الرسمي  

 للقناة

 -لم تر النور   مبادرات غير منبعثة   أو –أخرى  قنوات تونسية

http://www.ajrsp.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
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عرف  المشهد التلفزي التونسي "انفجارا تلفزيونيا" 

تبلغ  1411حقيقيا جعل عدد القنوات الجديدة إبان ثورة 

قناة تتراوح بين انطالق البث التجريبي والبث  35حوالي 

على االنترنت في مرحلة أولى أو االستعدادات لبداية 

راألقمار الصناعية بعضها جهوي على غرار البث عب

"تلفزة صفاقس" أما قنوات أخرى، مثل "قناة اسمعني" 

أو "قناةالحرية"أوقناة"المواطن" ذات طابع حواري 

أوإخباري، وكذلك قناة رياضية عمومية.  قنوات أخرى 

ظلت في حدود النوايا المعلنة مثل تلك التي كانت تنوي 

ة األمازيغية أوالبربرية، في أن تكون ناطقة باسم األقلي

حين اختارت أخرى اسم قناة "ثورة" وثالثة )"تواصل تي 

في"(  قيل أنها مقربة من حركة النهضة.. وجميعها ظلت 

في مستوى النوايا فيما استجابت هيئة كمال العبيدي 

إلى عدد  ((INRICالمستقلة إلصالح اإلعالم واالتصال  

طلبا  35ة التي بلغت قليل من طلبات اإلجازات التلفزي

واكتفت بإسناد إعالميين مثل محمد الحناشي 

كذلك رياض بن فضل  « goldenTV » رخصاتلفزية 

" التي تأسست منذ الثمانينات  MedMediaمدير " 

 Ulyss. و''tvوتحمل هذه القناة التلفزية اسم ياسمين 

Tvلصاحبها نصر علي شقرون، و ''TWT لعصام

تونسية للبطلة الرياضية عبلة الخريجي، واإلخبارية ال

. هذا 1416لسود،وهذه القنوات لم تر النور إلى حدود 

فضال عن خلو المشهد التلفزي التونسي من أية قناة 

 متخصصة عمومية أو خاصة 

لم تشهد 

االنطالق 

الفعلي 

وبعضها 

لم يبث 

تجريبيا  

 أصال

 12  

سبتم

بر

21

11 
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 :لجداولقويم عام لت

صة عمومية أو خاصةالمشهد الت لفزي التونسي بقي خاليا من أي قناة تلفزالجدير بالمالحظة أن  - حتى بعد الثورة، رغم  ية متخص 

اإلعالن عن مبادرات القنوات اإلخبارية والرياضية التي بقيت في حدود المشروع أو البث التجريبي أو اإللكتروني، هذا فضال عن 

بعد الثورة حسب توكيد البحث  شبهات الوالء السياسي والمالي ألغلب القنوات الخاصة القديم منها،  وأكثرمنها اشتباها تلك الناشئة

مالك ( جمعية الخط)، وكذلك ما توصل إليه رئيس منى المطيبعاالستقصائي الذي أنجزته الصحفية بوكالة تونس إفريقيا لألنباء 

أن بالمائة من أصحاب وممولي القنوات التلفزية في تونس، قريبون من دوائر السياسة والحكم" مما من شأنه  %64، من أن الخضراوي

لذي أطلقته جمعيته ا ''مرصد ملكية وسائل اإلعالم التونسية''يحيد بها عن مبدإ الشفافية واالستقاللية"، وفق ما أبرزته نتائج مشروع 

 تمويلية حول مصادر بانعدام  الشفاف راسة إلى اإلقراروانتهت نتائج تلك الد  . 1416منتصف  RSFمراسلون بال حدود" بمعية منظمة "

ات الرقابية هد واآلليعالوة عن ضعف الجالمتصلة بتنظيم قطاع اإلعالم في تونس، الوطنية لتشريعات باط لوعدم االنض، تتلك القنوا

مصداقية قياس وة يغياب موثوقكل ذلك في المالية المتعلقة بوسائل اإلعالم،  فضال عن انعدام الشفافيةوسائل اإلعالم العمومي، للدولة ل

ومقتضيات كراس  HAICAالهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري تحت مسؤولية  ..واالستماع وبيع النسخالجمهور ونسب المشاهدة 

كهيئة تعديلية  1414وهو ما يعزز مسؤولية هيئة السمعي البصري التي نص عليها دستور  .الحالية إلجازات التلفزيةها لشروط إسناد

 باستقالليتها.  تها وأضعفت أداءها وأخلمما هو ضمن مسؤولي HAICA دائمة ال تخضع للمحاصصات السياسية التي شابت عمل

 نتائج البحث:  -

بالمفهوم العددي ذلك أن المشهد انتقل من حالة التلفزيون األوحد والمؤسسة  فعلية نعيش اليوم في تونس ظاهرة للتعددية اإلعالمية -

على غرار التعددية الحزبية التي أغرقت البالد في صراعات  وني بعد الثورةفزيالتل يالتعدداالنفالت إلى حالة  التلفزية الرسمية الوحيدة،

 في اتجاه لبننة الحالة اإلعالمية التونسية وخدمة مصالح فئوية حزبية عمقتها القنوات التلفزية المتكاثرة وغير البعيدة عن األمزجة الحزبية

لتنظيمية والتنظيم الذاتي تحت تعالت حماية حرية التعبير والتي يبقى بتمردها عن كل الضوابط المهنية واألخالقية والمؤسسية وا

ضرورة الت عددية أهمية ونعم نعترف ب والمظللة والرسائل المفخخة. الجمهور هو الضحية األولى من تلك االستهدافات اإلعالمية المغالطة

غنيهم عن الل جوء إلى المنتوجات اإلعالمية التلفزية األجنبية اإلعالمية للقنوات المحققة الحتياجات مختلف األذواق والمستويات، بما ي

مع أهمية االرتفاع بالمستوى الفني، واألداء البرامجي للتلفزات  في هذا الصدد،المقبولة نسبيا وقنواتها على غرار التجربة المصرية 

ة الشباب واألطفال، ببرامجها، وتلبييالوطنية العربية، بح تها احتياجاتهم الثقافية واإلعالمية واالجتماعية، مع ث تقنع المشاهد، خاص 

 تجويد أدائها التنافسي للبرامج الوافدة.

 

 

"T 

Sport" 
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رغم أهمية التجربة التعددية في تونس ما بعد الثورة وما ساهمت فيه في االنتفاع من منسوب الحرية العالي والدفاع عنه وعن حرية  -

حقا إعالميا واتصاليا وثقافيا نسبيا إلى حدود  وهي النشء م عيوبه للفئة األكثر هشاشةالتعبير، فإن المشهد اإلعالمي السلطوي ضمن رغ

للشباب التي كانت تضمن الحد األدنى من شبابية المضمون وفق  11رؤى النظام وسياساته االتصالية والعامة من خالل إحداثه لقناة 

غير أن حالة التعددية اليوم وبعد وهاء العقد من زمن الثورة النظام القائم،  المزاج السياسي العام وتوظيفات هذا الوعاء خدمة إليديولوجيا

 والهزلية ن لإلعادات إلنتاجاتها الدراميةوبتحول هذه القناة الوحيدة إلى تلفزيون غير جاد، تلفزيتجاهل كليا حقوق النائشة التونسية 

ن مراعاة لمتغيرات الزمن ومتطلبات الجمهور الذي خلق لزمان غير ما أكثر من عشرين إعادة لبعضها، دوومسلسالتها الرمضانية إلى 

  زمان تلكم المسلسالت...

ورة  Pollution audiovisuelleنعيش اليوم ظاهرة تعرف "بالت لوث الس معي البصري"  - في عالقة  الجمهور وبخاصة الناشئة بالص 

، وبسبب التالعب بوعي والوعي الجمهور في ظل تعددية تلفزية وتأثيراتهاالتلفزية بفعل ظاهرة االستهالك المفرط للبرامج والقنوات ال

 télé وتلفزيون المهمالت Télé-Réalitéفي واقع تلفزيون الواقع فوضوية للمشهد السمعي البصري التونسي والعربي عموما، 

poubelle  المرجعية المخولة في إطار التنظيم والتنظيم  األمر الذي يتطلب تدخل كل  األطر االجتماعية وتحديد مسؤولياتها، والسلطات

مثل مجلس الصحافة، والهيئة الدستورية الدائمة للسمعي البصري خلفا لهايكا التي فقدت كل مسوغ  الذاتي لمهن اإلعالم والصحافة 

ا على المحاصصات خاصة وأنها تأسست في وضع انتقالي ولبنيت تركيبته 1414لبقائها ومشروعيتها القانونية بعد صدور دستور 

، ضمانا الستقرار 116و 115يعوض المرسومين  السياسية مما أفقدها صفة االستقاللية التي تحملها كأسم ورسم، والتعجيل بتشريع دائم

 .تنظيم اإلعالم في تونس، والنسج على منواله عربيا

ية المرئي ة"  - عن تقدير مخاطر الصورة وآثارها وقدرتها على  مع العجز L’ignorance audiovisuelleنشهد اليوم ظاهرة "األم 

اإلثارة والتحفيز األمر الذي يتطلب تجاوز المنطق االستهالكي للصورة، الكتساب آليات قراءتها عن طريق مراجعة المناهج التربوية، 

ر الصورة" عبر التكوين، وفهم وإلدراك تقنيات الصورة، أو بعث وتنشيط "النوادي السمعية البصرية"، بما يمكن الناشئة تجاوز "إبها

شحنات الصورة ومضامينها لخلق "بيئة بصرية سليمة داخل األسرة وخارجها، وليدرك المرب ون أن التلفزيون ليس حنفي ة ليبقى كامل 

قنوات الوطنية على أن  إمكانات التلفزات األجنبية في هذا الصدد تتفوق على ما يتوف ر لل اليوم مفتوحا ليروي ضمأ الطفل والن اشئة".

العربية، وهو ما يتطل ب تنسيقا أكبر من أجل تكامل القدرات عبر اإلنتاج المشترك مثال، وإلى مزيد تفعيل دور اتحاد إذاعات الدول 

 ودوره في التبادل البرامجي والبحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عنه في هذا الصدد. ASBUالعربية 

 توصيات ومقترحات:  -

الخضم بتعقيدات ونقائص المشهد السمعي البصري التونسي أطلقنا مبادرة أكاديمية وميدانية لتأسيس منصة تفاعلية لتعليم وتعلم  في هذا -

ثل الميديا للناشئة التونسية والعربية وإنتاجها كمقدمة لتأسيس قناة تلفزية أو شبكة متخصصة في هذا الباب سدا للفجوة التي خلفها غياب م

ن التنشوية التي تستهدف تعليم والجمهور ومحو األمية االتصالية في تونس والعالم العربي ككل أطلقنا عليها اسم ديونتوميديا  هذه المضامي

Deontomeda  كمقدمة لتأسيس أول مشروع إعالمي واتصالي عربي وتونسي تفاعي للنشء على أساس  اعتماد معايير األخالق

لواقع والراهن واألحداث، وهو بوابة الناشئة والصحفيين الشبان وصحفيي المستقبل للتربية على المهنية الصحفية في معالجة قضايا ا

الميديا وذلك عبر تملك أدوات ومهارات التحرير وصناعة المضامين اإلعالمية والمحتويات االتصالية وفق التزامات الصحافة الحرة 

 معايير األخالقية والمهنية والشفافية والدقة والموضوعية واالستقاللية والحياد. المدافعة عن حق التعبير والحريات العامة، والمتقيدة ب
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مع التمكين للنشء من فضاء تفاعلي لتيسير فهم مضامين الميديا  وتحليل محتوياتها ونقد هاوفق معايير المهنية واألخالقية. بحيث يصبح 

الصحفية واإلنتاج اإلعالمي ومؤسسات التكوين الصحفي والتدريب  المشروع نافذة على عالم الميديا وأخبار الصحافة والمؤسسات

 والتطوير اإلعالمي  وتجديد الحالة اإلعالمية وتطوير آلياتها الديمقراطية.

ضرورة خضوع البرامج التلفزيونية للتخطيط المسبق من قبل األخصائيين في علوم النفس واالجتماع والتربية، مع ضرورة انفتاح  -

أي، ووضع البرامج، وذلك التلفزيونا ت المحلية على الجمهور بإقحام جزء منهم في مجالس المؤسسات للقنوات التلفزية من أجل إبداء الر 

لتفعيل التفاعلية  Ombudsmanفي اتجاه مزيد التفاعل بين المؤسسة والجمهور مع تفعيل دور الرقيب أو الوسيط أو الموفق اإلعالمي 

لذلك يجب على األسرة أن تسترد موقعها المحوري في التنشئة  م والتحكيم في قضايا الجمهور بالوسيلة.والتحكيم في عمليات التظل

في بناء األجيال القادمة إلى صناع التلفزيون بمنطق الربح  -وإن بصيغة تشاركية تعاقدية –االجتماعية، وأن ال تترك مواقعها السيادية 

ا هو مستهجن وغريب وغير محل ي قبل أن تحصن الناشئة لتفاعل حضاري آمن ال يجتث النائشة والتسويق والتأثير والتنميط والتطبيع لم

 من جذورها بحقيقة االنتماء، وليس بواقع االنتساب.

ورة التلفزيونية على الروابط االجتماعية وآليات التنشئة ضمن مرصدضرورة  -  دعم رصيد البحوث الكيفية لدرس تأثيرات الص 

observatoire لتف  حوله المختصون من مختلف البالد العربية نظرا لوجود مخاطر "الت قبل السلبي للصورة التلفزيونية". مع الدعوة ي

 الملحة أن تشمل مشاريع اإلصالح التربوية المعتزمة إدراج مادة التربية على التعامل مع وسائل اإلعالم أو التربية االتصالية وفي كافة

خاصة مناهج التعليم األساسي ومقرراته إلقدار الناشئة في سن الدراسة على تحليل الصورة التلفزيونية بوعي كما المستويات الت عليمية وب

، في توفير الحاجات المعرفية، أو تلفزيون األطفال أو الشباب يتلخ ص دور التلفزيون التربوي لذلك .أحمد خواجةذهب إلى ذلك الباحث 

راحل العمرية، والمجيبة عن تساؤالت الطفل، باإلضافة إلى ضمان احتياجاته النفسية، والمحققة بعيدا عن اإلمالل، مع مراعاة الم

لتوازنه، مع تحقيق احتياجاته االنتمائية، بتعزيز القيم الوطنية والحضارية والدينية والثقافية... عن طريق تيسير انتقالها اإليجابي 

 والمناسب عبر الشاشة والصورة.

 

 خاتمة

ه المقاربة بالتعبير عن انشغالنا الكبير بإزاء الحالة اإلعالمي ة االنتقالي ة الت ونسية التي تعاني مم أسلفناه من نقائص ومعايير ونختم هذ

ورة أو المشهد، أو نقد مضامينها،  وأخالقيات..، في ظل  االنفجار التكنواتصالي والمعرفي، في مجتمع يفتقر إلى أدنى أدوات قراءة الص 

مزي" عن جوانب وتفِكيك  لة آللي ات "الت العب بالعقول" والقْصف الوسائطي  المسؤول إجرائي ًا "بعنفه الر  رسائلها الظ اهرة والخفي ة، المشكِّ

فتقر إلى مناهج الت   رات الن ظام الت عليمي الم  قر  ربية من "بؤس العالم" كما حددها الد رس البورديوزي.  تلك األدوات واجبة اإلدراج ضمن م 

ورة... أزمة المشهد اإلعالمي  التونسي االنتقالي  الحالي المنحاٍز عن وعي أو عن غير وعي  كل يأ  إل ى على وسائل اإلعالم ودراسات الص 

غيرة"، واألدهى في ذلك غياب قنوات تلفزي ة تعلي ، مي ةالِكبار ومشاغلهم، فضالً عن معاملته الن اشئة معاملة البالغين وتغييب "أحالمهم الص 

بل األخطر واألمرُّ هو انعدام نوايا االستثمار العمومي  و/أو الخاص  في إعالم تلفزي جادٍّ يأخذ في االعتبار الحقوق   أو محط ات تربوي ة.

اعدة وحاجياتهم الخصوصي ة وتمث التهم للمستقبل كجماعة اجتماعية مختلف وذات  اإلعالمي ة والث قافية والت ربوية لألجيال الص 

في هذا المستوى أن  دراستنا هذه خطوة في فعل الت ركيم البحثي، وواحدة بين الدراسات االجتماعية واألبحاث  ة.ونحن نعتبر خصوصي  

 االتصالية المتفحصة لعالقة الناشئة المتعلمة لجزء من الجمهور العام للنظارة والمشاهدين، وهي تنتهج بالضرورة أسلوب العينة المركبة،
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حليلها وتفسيرات تلكم الدراسات منطلقا أكاديميا لعقد دراسات مقارنة وهو أمر ضروري إلظهار أوجه التشابه بقصد جعل نتائج ت

واالختالف بين شتى العينات وبيئات دراستها، بما ييسر للمشتغلين في حقول الميديا والمجتمع وال سيما التلفزيون فتح أبواب الحقائق 

ا القائم باالتصال، ورجاالت التعليم، ومشتغلو البيداغوجيا والت عل مية وصناع القرار والمحتوى والمآالت الجلية والخفية ليتحس ب له

  االتصالي والسياسي استفادة واستئناسا بها.
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