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بحث  /دراسة
حول وسائل االعالم
التونسية واالنتقال
الرقمي
وسائل االعالم التقليدية تحاول استقطاب
جمهور متمكن من التقنيات الرقمية

وقــع إنجــاز هــذه الوثيقــة مــن قبــل خ ـراء مســتقلني يف إطــار برنامــج دعــم وســائل االعــام يف تونــس
 Media UPالــذي ميولــه االتحــاد األورويب ويديــره ويســهر عــى إنجــازه املركــز االفريقــي لتدريــب
الصحفيــن واالتصالــن ( )CAPJCويــرف عليــه مج ّمــع ; France Media Monde ; Partcip ; Ansa
 ; Deutsche Welleواملــادة  19تونــس
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مذكرة تمهيدية
وقــع انجــاز هــذه الدراســة يف إطــار برنامــج دعــم وســائل االعــام يف تونــس PAMT-
 Media UPاملمــول مــن االتحــاد األورويب والــذي يديــره املركــز االفريقــي لتدريــب
الصحفيــن واالتصاليــن مســتفيدا مــن املســاندة التقنيــة للمج ّمــع املكــون مــن
; Particip ; France Medias Monde ; Deutsche Welle ; Ansaواملــادة  19تونــس.
يــود املؤلفــون أن يتوجهــوا بالشــكر الخــاص اىل جميــع األشــخاص الذيــن قابلوهــم
يف إطــار الدراســة عــى تعاونهــم وجــودة مســاهمتهم .هــم ممتنــون بشــكل خــاص
ألكادمييــة France , ,MEDIA MONDE– PAMT-MEDIA UPواملركــز االفريقــي
لتدريــب الصحفيــن واالتصالــن ( ) CAPJCويشــكرهم لحســن اســتقبالهم ،دعمهــم
وتوفرهــم.
يعتــذر املؤلفــون مقدمــا عــن أي خطــأ أو ســهو عــى الرغــم مــن يقظتهــم ،قــد يظهــر
يف هــذا التقريــر يف مشــهد اعالمــي تونــي متحــرك ،تصبــح املعلومــات برسعــة قدميــة.
ومــا مل يقــع التنصيــص عــى خــاف ذلــك فــان املعلومــات والقوانــن واللوائــح التــي
وقــع اعتامدهــا هــي نفســها املعمــول بهــا زمــن كتابــة هــذه الوثيقــة (أكتوبــر )2018
وتحديثهــا (فيفــري .)2019
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مؤلفو الدراسة
كلــود ايفــس روبــن  – Claude –Yves Robinاملديرالســابق لـــ – France 24كلــو ايفــس
روبــن  ,ينشــئ  ,يسـ ّـر ويطـ ّور منــذ مــا يقــارب  30ســنة مؤسســات يف ميــدان االعــام ،الوســائط
املتعــددة والثقافــة ،يف القطــاع العــام والخــاص  .هــو رائــد يف مجــال التلفــزة الرقميــة األرض ّيــة.
أنشــأ مــن الصفــر  8رشكات يف املجــال ملج ّمــع مك ـ ّون مــن مســاهمني خــواص ( ،)1989وبعــد
ذلــك  5قن��وات تلفزيّةــ لـــ Lagardère (Canal J …Gulli)iو - France Télévisionsشــغل
خطّــة مديــر عــام  France 4 – France 5ثــم  France 2هــو أيضــا مص ّمــم عــرض تلفزيــون
اإلعــادة  Pluzz . frلـــ  France Télévisionsيف  2010ومهنــدس عمل ّيــة اطــاق قنــوات France
 télévisionsيف الخــارج عــر األنرتنــات  ،الراديــو والتلفــاز تحــت العالمــة التجاريــة Première
(مثــال قودلــوب  )Premièreهــو رئيــس املؤســس يف  1997لنقابــة القنــوات الرقميــة ()ACCES
متكنــت هــذه النقابــة مــن تطويــر القانــون الرقمــي الفرنــي ،وضعــت اتفاقيــة مشــركة للقطــاع
وســاهمت يف النصــوص القانونيــة التــي مكنــت مــن اطــاق التلفــزة الرقميــة األرضيــة يف فرنســا
شــغل كلــود ايفــس خطــة املحــاور الرئيــي مــع الســلطات العموميــة الفرنســة إلطــاق وتطويــر
التلفــزة الرقميــة األرضيــة أ ّوال باســم مجموعــة  ) 2005-Lagardère ( 1997ثـ ّم باســم France
)2012-Télévisions (2005
كلــود ايفــس هــو عضــو يف مركــزي بحــوث هــا Le digital world» Executive Club« :و
« »Thik Tank Audiovisuel et numériqueبجامعــة « »Assasمنــذ  ،2012يرافــق وســائل
وخاصــة)
االعــام ومؤسســات يف فرنســا (– Radio France – Lagardèreهيــاكل عموميــة
ّ
افريقيــا والــرق األوســط يف تح ّولهــا الرقمــي.
ـص يف القانــون ال ّرقمــي وصناعــة الشــبكات،
زيــاد ميــاد مهنــدس يف االتصــاالت ،محامــي مختـ ّ
زيــاد ميــاد هــو أيضــا حكــم معتمــد لــدي الغرفــة التجاريّــة بباريــس ومدقّــق ملعهــد الدّفــاع
ـص يف اقتصــاد وقانــون االتصــاالت واملجــال الرقمــي ،عهــدت اليــه
الوطنــي يف تونــس هــو مختـ ّ
طيلــة عرشيــن ســنة مســائل تنظيم ّيــة وتعديل ّيــة لــدى عديــد مشـغّيل االتصــاالت يف دول الــرق
األوســط وشــال افريقيــا تــرأس اىل حــدود  2016يف وزارة تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال
لجنــة تحريــر املجلّــة ال ّرقميــة .فيــا بعــد أصبــح عضــوا متط ّوعــا يف ديــوان الوزيــر املكلّــف
بالعالقــات مــع الهيئــات الدســتورية املســتقلّة.
يــد ّرس القانــون الرقمــي لطلبــة املاجســتري يف عـدّة جامعــات .طلــب منــه يف شــهر جانفــي 2019
املســاهمة يف تحيــن هــذه الدراســة عــى وجــه الخصــوص يف بعدهــا القانــوين وتناســقها العــام.
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ملخص الدراسة

ّ
ملخص
ان كان تطــور وســائل االعــام مرتبــط بشــدة بالتطــور االقتصــادي فــا ّن وســائل االعــام الح ـ ّرة تبقــى قبــل كل يشء
رم ـزا للدميقراطيــة يف تونــس ،حريــة التعبــر واقــع لكــن مــع ذلــك يجــب أن متتلــك وســائل االعــام اإلمكانيــات
االقتصاديــة للبقــاء والتطـ ّور كــا ال يجــب االعتــاد فقــط عــى تطـ ّور الســوق لرتكيــز وســائل االعــام املســتقبليّة ،بــل
مــن امله ـ ّم التحــرك برسعــة دون انتظــار توفّــر الظــروف املالمئــة.
أصبــح أغلــب التونســيني منــذ ثــورة  2011-2010مســتعملني يقظــن للخدمــات الرقميــة لقــد متكنــوا مبفردهــم مــن
تحقيــق تح ّولهــم الرقمــي ال ّخــاص بهــم .يبقــي اِذا عــى الوســائل واملؤسســات اإلعالميــة انتــاج وتقديــم عــروض
جديــدة تتــاءم وحضــور املســتهلك التونــي املكثّــف عــى صفحــات الفايــس بــوك .
وحســب نعــان الفهــري رئيــس  Bi@labببنــك تونــس العــريب الــدويل ( )BIATوالوزيــر الســابق لتكنولوجيــات
املعلومــات واالتصــال فــا ّن التّحــول الرقمــي الناجــح مي ّكــن مــن احــداث منــاخ اقتصــادي يوفّــر مــا بــن 10.000
و 15.000موطــن شــغل جديــد.
توفــر هــذا العــدد الهــام مــن مواطــن الشــغل ســيكون نتيجــة لسياســة اســتباقية تهــدف إلحــداث قطــاع اعــام
نشــيط مي ّكــن مــن ادخــال منــاخ اقتصــادي جديــد مكـ ّون مــن منتجــن أصليــن مــن مقدّمــي خدمــات ومــن مص ّممني
ملنتوجــات رقم ّيــة يعملــون عــى الصعيــد الوطنــي والعاملــي.
تنخــرط تونــس يف منــاخ عاملــي خلــق تو ّجهــات جديــدة :يف البلــدان املنتميــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة
ـى أمــام شاشــات التلفــاز كــا أ ّن اســتهالك
( )OCDEالوقــت املمــى أمــام الشاشــات الرقميــة يعــادل الوقــت املقـ ّ
األفــام واملــواد الرياضيــة عــى شــبكات األنرتنــات عــن طريــق الخدمــات املدفوعــة لالش ـراكات الغــر مح ـدّدة يف
تزايــد مســتمر كــا أ ّن الصفقــات واقتنــاء الســلع والخدمــات عــن طريــق األنرتنــات تتجــاوز الحــدود .وتســ ّجل
الفيديوهــات تف ّوقهــا عــى النــات.
مــن  30أكتوبــر  2017اىل  25فيفــري  ،2018أكــر مــن مائــة مقابلــة مــع مهنيــن ينتمــون اىل وســائل االعــام ،القطــاع
الرقمــي ،االتصــال ،االشــهار ،الترشيــع والبحــوث مكّنــت مــن اعــداد تشــخيص كامــل حــول التحـ ّول الرقمــي لوســائل
االعــام التونســية وتقديــم خمــس وعرشيــن توصيــة ســتضمن ان وقــع تطبيقهــا نجــاح املراحــل القادمــة.
تتوفّــر تونــس عــى مزايــا عديــدة رغــم ان العوائــق اإلداريــة والترشيعيــة تح ـ ّد مــن رسعــة التح ـ ّول الرقمــي ،فــان
ي منــذ الثــورة ،مل يعــد هنالــك وزارة
توفّــر اإلرادة للتقــدم لتأهيــل القطــاع ولتطويــر املنــاخ االقتصــادي واضــح وجـ ّ
لالتصــال يف تونــس باإلضافــة اىل ذلــك وقــع صياغــة رؤيــة جديــدة للقطــاع مك ّونــة مــن ســلطة انتقاليــة مســتقلّة
ودســتورية لتنظيــم املجــال الســمعي البــري (الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البــري هايــكا) ،مــن رئاســة
الحكومــة ومــن وزارة مف ّوضــة مهت ّمــة بالعالقــات مــع الهيئــات الدســتورية ووزارة للتكنولوجيــا الحديثــة لالتصــال
(لهــا صبغــة تقنيــة بحتــة يف عالقــة مــع وســائل االعــام)
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ومنــذ  ،2016وبعــد اعتــاد تعريفــات منخفضــة انتقلــت القنــوات التلفزيّــة املر ّخــص لهــا يف تونــس اىل التلفــزة
الرقميّــة األرضيــة .)TNT)iباإلضافــة اىل ذلــك ،فــا ّن اإلذاعــات اســتفادت مــن التعريفــات املنقّحــة املتعلّقــة بالبــث
عــى موجــات التضمــن الــردّدي (.)FM
(خاصــة الجهويــة أو
مــن ناحيتهــا شــجعت الهايــكا عــى الحصــول عــى تراخيــص لتلفــزات واذاعــات جديــدة ّ
الجمعياتيّــة).
يف الســابق ،كانــت الصبغــة الجهويــة لإلذاعــات مقتــرة فقــط عــى املناطــق الســاحلية .بعــض مــن هــذه اإلذاعــات
التوســع الجغ ـرايف للبــثّ عــن طريــق التعريفــات املنقّحــة مــن طــرف الديــوان الوطنــي
اســتفادت مــن إمكانيــة ّ
ٍ
لإلرســال (مثــل جوهــرة آ.ف.م  ,موزاييــك آ.ف.م و ا.ف.م ) يف املقابــل فــا ّن اإلذاعــات األقـ ّـل مردوديّــة (التّــي تبــثّ
التوســع الجغ ـرايف لبثّهــا وذلــك للصعوبــات االقتصاديــة التــي
يف املناطــق الغــر ســاحلية ) مل تتم ّكــن مــن تحقيــق ّ
ِ
تعيشــها .ويف هــذا االطــار يتســاءل املهنيــون عــن مردوديــة أمنوذجهــا االقتصــادي ان كانــت مطالبــة بتح ّمــل التكلفــة
الكاملــة للبــثّ .
اِذا فاالِعتــاد عــى تقنيــة تحليــل املعلومــات املتعلّقــة بالتحـ ّول الرقمــي ســيمكّن مــن تحديــد الطريــق الــذي وقــع
قطعــه ومــا الــذي ال يـزال يتعـ ّـن فعلــه.
املصفوفــة ( SWOTنقــاط القـ ّوة  /الضعــف  /الفــرص  /التهديــدات) التاليــة ســتمكّن مــن وضــع تشــخيص لقطــاع
االعــام يف تونــس.
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نقاط القوة

االنتقال الرقمي لوسائل االِعالم التونسية

‐مامرسات متطورة جدّا
‐طرق بثّ عالية الجودة ( 35%من التونســيني ويتلقّون
التلفزيون الرقمي األريض)
منصات لخدمات الزبائن بالنســبة للرشكات األجنبية
‐توفّــر ّ
‐الشهرة والســمعة التجارية لوسائل االِعالم
‐ تطويــر برمجيات رقم ّية
‐حضــور مكثّف ملهنيني ذوي تجربة
‐تطوير رشكات ناشــئة ومؤسســات رقمية عالية الجودة
‐قانــون رقمي يف طور اإلنجاز
‐تشجيع املســتثمرين لتطوير نشاطهم

الفرص

‐وضع أدوات للتوجيه الرقمي لوسائل االعالم
‐تج ّمع وسائل االعالم لتب ّني أدوات اشهارية مشرتكة منافسة
لفايس بوك
‐اِرسال نظام ف ّعال لقيس نسب املشاهدة لوسائل االعالم
الوطنية
‐شبكة أرضية للتلفزيون الرقمي األريض لتقديم عروض
للخدمات املدفوعة
‐إمكانية كبرية للتطوير مع رشكات االت ّصال الثالث
‐ارسال طرق جديدة للدفع
‐الوضع التدريجي ملعايري متطابقة لبيع البطاقات الرقمية
الخاصة بفتح األقامر الصناعية
‐تط ّور يف املهارات والخربات املهنية

نقاط الضعف

‐ضعف شــديد يف حجم االســتثامرات يف السوق االشهارية
‐ اســتحالة اِحداث مجموعات اِعالمية (االقتصار عىل اِذاعة
وتلفزة)
‐غياب احصائيات مشــاهدة كاملة وناجعة
‐تخ ّوف املستثمرين
‐بطىء االِجراءات االِدارية
‐ســيطرة فايس بوك عىل الســوق الرقمية حيث يستحوذ عىل
اهتامم التونســيني ويستأثر باإليرادات
‐غياب للتنســيق الثاليث يف االِتصاالت (هاتف ،تلفزة وانرتنات)
‐أكــر من  90%من التونســيني يتمتّعون.......التلفزيوين بصفة
فردية
‐حضــور مكثّف لقــرض املضامني دون متابعة عىل النت

التهديدات

‐فقدان السيطرة عىل البثّ التلفزي عند توقّف األقامر
الصناعية األجنبية
‐بطء يف وضع نظام لحامية حقوق املؤلف وامللكية الفكرية
‐-ستبقى تونس مرتبطة باملسيطرين العامليني عىل املوسيقى
الخاصة
والربامج اِن مل يط ّور مضامينها
ّ
ملسيي وسائل االِعالم الرقمية هذا
‐-نقص يف التكوين العميل ّ
باإلضافة اِىل الترشيع
‐-طرق انتطاف قانونية دوليّة يف حالة القرضيّة
‐-قصور يف التحكّم يف االستثامرات ويف اليقظة يف ما بخص
التكلفة

رشوط التحـ ّول الرقمــي تســتوجب بالــرورة القيــام بعمــل اســتباقي ميكــن تصنيفــه عــى أربــع محــاور كــرى ســيقع
تلخيصهــا يف هــذا التقريــر يف خمــس وعرشيــن مقــرح عمــي.
يف البدايــة يجــب العمــل عــى االِطــار القانــوين والترشيعــي مبنــح وســائل االِعــام العموميــة قــدرا ها ّمــا مــن املرونــة
رف (املقرتحــات مــن  1اِىل )10
يف الحوكمــة ومزيــد مــن االســتقاللية يف التـ ّ
فيــا بعــد ،يجــب تطويــر العــروض واملضامــن مــع محاولــة اســتعادة جمهــور الشــباب ،هــذا بالتــوازي مــع العمــل
خاصــة بقطــاع الصحافــة الــذي يجــب أن يكــون مرجعــا
عــى تحســن نوعيــة الربامــج املقرتحــة واالهتــام بصفــة ّ
حقيق ّيــا( .املقرتحــات مــن  11اىل )15
املحــور الثالــث يتعلّــق بعائــدات القطــاع الرقمــي الــذي يجــب احتوائــه وذلــك بدعــم وتعميــم العالمــات التجاريــة
دراسة حول وسائل االعالم التونسية واالنتقال الرقمي
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التقليديــة عــى الشــبكة الرقميــة باإلضافــة اىل اِعطــاء األولويــة ملســألة التح ـ ّرر مــن ســيطرة فايــس بــوك الــذي
اســتحوذ عــى اِهتــام التونســيني ويح ـ ّد مــن تط ـ ّور االشــهار يف وســائل االِعــام (املقرتحــات مــن  16اىل )20
ـص مســألة التحـ ّول الرقمــي ،ال ميكــن تخيّــل الوصــول اىل هــذه املرحلــة مــا مل تكــن مرفوقــة بإرســاء
أخـرا فيــا يخـ ّ
ِ
ـاص بامللكيــة الفكريــة وبخلــق تناســق بــن مجمــوع
ـ
خ
ـون
ـ
قان
ـود
ـ
وبوج
ـة
ـ
ي
الرقم
دارة
ال
ا
ـاع
ـ
قط
يف
تكويــن خــاص
ّ
ّ
القوانــن والترشيعــات واألحــكام الدســتورية (مقرتحــات مــن  21اىل )25
هــذا التقريــر يســتعرض حالــة القطــاع ويقــرح خمــس وعرشيــن محــورا عمليــا مــن شــأنها أن تدعــم التحــ ّول
الرقمــي يف تونــس وهــي:
1.1حامية االِبداع الفكري والف ّني
2.2انشاء مصلحة خدمات عمومية تكميلية ذات جودة يف اإلذاعة والتلفزة
3.3السامح ببناء صناعة مبتكرة مرتبطة بالقطاع العمومي
4.4تغيــر األنظمــة األساســية يف القطــاع العــام لتصبــح منشــأة عا ّمــة ذات طابــع صناعــي وتجــاري ( )EPHأو
رشكــة ذات مســؤولية محــدودة ( )SAحتــى متتلــك قــدرة عاليــة عــى التط ـ ّور ومرونــة يف العــروض
5.5دعم اِنشــاء مجموعات اِعالمية خاصة متعدّدة الوســائط
6.6تدعيم الشــفافية الرأساملية
7.7اتخــاذ اإلجراءات الرضورية التي تسـ ّهل تركيز رشكات انتاج أجنبية
8.8اِرســاء العرض الدويل القانوين للتلفزيون الرقمي األريض

9.9تحويــل تدريجــي لعــروض البطاقــات الخاصــة بفتــح األقــار الصناعيــة ( )SHARINGاىل نشــاط توزيــع
منظّــم
1010دعــم التعــاون بــن القطــاع العــام  /الخــاص  /الــركات الناشــئة إلنشــاء خدمــات بديلــة للعــروض التــي
توفرهــا(G(GOOGLE, APPLE, FACEBOOK, AMAZON, NETFLIX) GAFAN
1111استعادة جمهور الشباب
1212العمل عــى تطوير الكتابة املرئية
1313تركيــز املجهودات عىل الرسد ،التشــخيص ،التصميم ،الهويّة املرئّية...
1414التفكري يف انتاج يتالءم مع أغلب الوســائط
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1515جعــل املعلومــات أكرث فاعلية وموثوقية بالعمل عــى املصادر وعىل التحليل النوعي
1616زيــادة جاذبيــة وســائل االِعــام عــى األنرتنــات وقدرتهــا عــى اســتقطاب الجمهــور باالعتــاد عــى افتتاحيّــات
ج ّيــدة للمضامــن املقرتحــة
1717عوملــة املضامني التقليدية والرقمية لوســائل االِعالم لقيــس قدرتها عىل اِدارة عالمتها التجاريّة
1818اســتعامل تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف اِدارة التحكم يف املضامني ويف مختلف وســائط البثّ
1919االعتــاد عىل آليات دوليــة معرتف بها لتثمني املضامني
2020االبتكار يف الرقمي
2121تطوير التكويــن املو ّجه للمديرين العا ّمني
املختص يف االِدارة الفنيّة لوســائل االِعالم والعالمات التجارية
2222تطويــر التكويــن
ّ
مختصني يف التســويق التجاري القادر عــى ضامن التنويع والتربئة يف العروض
2323تكويــن
ّ
مختصني يف االنرتنات قادرين عىل تطوير املضمون الرقمي يف وسائل االعالم
2424تكوين
ّ
2525تكويــن مختصــن يف القانــون الخــاص باملحتــوى الرقمــي وبامللكيــات الالماديــة والتنســيق بــن املنــاخ القانــوين
الحــايل واألحــكام الدســتورية املتعلّقــة بالحريــات األساسـ ّية
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اِطار الدراسة

إطار الدراسة
تقديم برنامج دعم وسائل االعالم يف تونس ميديا آب
يهــدف برنامــج دعــم وســائل االعــام يف تونــس ميديــا آب اىل اصــاح وتحديــث وســائل االعــام الوطنيــة واملحليــة
اِضافــة اِىل التأهيــل املهنــي ملختلــف الفاعلــن يف قطــاع الصحافــة والهيئــات التعديليــة والرتبيــة عــى وســائل
االِعــام.
تنفيــذ هــذا الربنامــج عهــد اىل املركــز االِفريقــي لتدريــب الصحفيــن واالتصالــن وذلــك بعــد اِمضــاء اتفاق ّيــة
متويــل يف جــوان  2015بــن الجمهوريــة التونســية ومف ّوضيــة االتّحــاد األوريب.
يشــمل برنامــج عــدم وســائل االِعــام يف تونــس» ميديــا آب» تنظيــم دورات تكوينيــة لعــدد هــام مــن الصحفيــن
املنتمــن لوســائل اِعــام وطنيــة| ،جهويــة ومحل ّيــة ،تزويــد املؤسســات االِعالميــة بتجهيــزات ســمعية برصيــة
تكنولوجيّــة ســيهتم هــذا الربنامــج أيضــا بإنجــاز دراســات حــول تطـ ّور وســائل االِعــام الوطنيــة واملحليــة بإصــدار
كتــب بيداغوجيــة وبدعــم اســراتيجي لوســائل االِعــام العموميــة .هــذا ويشــمل برنامــج «ميديــا آب» باإلضافــة اىل
ذلــك عقــد ملتقيــات عمليّــة منتظمــة التباحــث حــول القطــاع ولدعــم املشــاريع التــي يقرتحهــا ممثّلــو املجتمــع
الصلــة بالقطــاع االِعالمــي.
املــدين وذات ّ

السياق
تنــدرج الدراســة الحاليــة يف اِطــار برنامــج دعــم وســائل االعــام يف تونــس «ميديــا آب» ويهــدف أساســا اِىل
«تعزيــز حرفيــة قطــاع االِعــام يف تونــس وضــان بــثّ معلومــة مســتقلّة متعــدّدة وضامنــة لحريّــة التعبــر»
يــرد هــذا البحــث حــول وســائل االِعــام التونســية والتحـ ّول الرقمــي مــن بــن جملــة مــن الدّراســات املربمجــة يف
اِطــار هــذا الربنامــج ويهــدف اىل اِج ـراء تشــخيص للواقــع وتقديــم بعــض املقرتحــات التــي مــن شــأنها أ ّن تط ـ ّور
القطــاع.
ـص
مــع العلــم ،أن برنامــج «ميديــا آب» يف جميــع الدراســات املنجــزة أعتمــد عــى تحاليــل محايــدة لخبــر مختـ ّ
يف االِعــام مــع مراعــاة الخصوصيــات التونســية
وقع انجاز ثالث دراســات بالتوازي:
• دراســة  /بحث مقارنة حول املدارس الكربى للسياســات ال ّعامة اإلعالمية
• دراســة  /بحث حول التكوين الصحفي يف تونس
• دراســة قانونية حول اِرســاء آلية جديدة لقيس نســب املشاهدة لوسائل االِعالم.
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األهداف
تهــدف الدراســة اِىل تقديــم اإلفــادة اىل مجمــوع األط ـراف الفاعلــة يف قطــاع االعــام يف تونــس (عمومــي وخــاص)
وذلــك بإعطائهــم رؤيــة اســترشاف ّية ملختلــف االســتخدامات ،لالســتهالك وللنــاذج االقتصاديــة وباالِعتــاد عــى
مقارنــة بــن الحالــة الراهنــة يف تونــس واملعايــر الدوليــة.
كــا تس ـلّط الضــوء عــى التحدّيــات الكــرى املرتبطــة بهــذا التح ـ ّول ال ّرقمــي (قانونيــة ،اجتامعيــة ،تكويــن املــوارد
البرشيــة واالنعكاســات عــى الحريــة الفرديــة والجامعيــة)
وعــى وجــه التحديــد ،امله ّمــة تقتــي صياغــة توصيــات خاصــة بوســائل االِعــام العموميــة يف تونــس (اإلذاعــة
التونســية ،مؤسســة التلفــزة التونســية ووكالــة تونــس اِفريقيــا لألنبــاء) إلنجــاح تح ّولهــم ال ّرقمــي.

ضبط مجال التحليل
تهتــم الدراســة بالبيئــة التــي تتط ـ ّور فيهــا وســائل االِعــام التونســية مــع اِســتثناء الصحافــة املكتوبــة .يســتعرض
املؤلــف الرتابــط القائــم بــن وســائل االِعــام ،املؤسســات ،مكاتــب البحــث واالستشــارة ،املستشــهرين ،موزّعــي
االتصــاالت ،املبتكريــن وأيضــا الــركاء االقتصاديــن املحتملــن والفاعلــن الجــدد يف القطــاع الرقمــي.
التحليــل يهت ـ ّم أيضــا باســتظهار أوجــه التعــاون املحتملــة واِمكانيــات التط ـ ّور بــن الفاعلــن يف قطــاع الســمعي،
البــري والرقمــي.

املنهجية
لضــان أكــر موثوقيــة ونجاعــة للمعلومــات :وقــع اِعطــاء األولويــة لشــهادات الناشــطني يف الواقــع العمــي عــى
حســاب شــهادات املالحظــن التــي تبقــى عالقتهــم بامليــدان أقـ ّـل بكثــر.
ترتكــز الدراســة عــى املعلومــات والبيانــات التــي وقــع جمعهــا يف تونــس (وثائــق ،بحــوث ومقابــات) وبصفــة أعـ ّم
عــى معلومــات أخــرى تهتـ ّم مبوضــوع البحــث (جمــع املعلومــات عــن طريــق البحــث والتوثيــق واِجـراء اســتجوابات
عــر الهاتــف والربيــد اإللكــروين)
الدراسة انقسمت اىل أربع مراحل:
1.1مرحلــة البحــث والتوثيــق والجمــع املبــارش للمعلومــات – قــام املؤلــف بجمــع املعلومــات مــن انرتنــات ،مــن
الجامعــات واملراكــز البحث ّيــة ،مــن الدراســات املتوفّــرة ( PAMTواكادمييــة  )FMMوبالرجــوع اىل هيــاكل أخــرى
ومبتابعــة للصحافــة التونســية.
2.2مرحلــة تشــاركية لتوضيــح احتياجــات الناشــطني يف القطــاع (اإلذاعــة التونســية  /مؤسســة التلفــزة التونســية
ووكالــة تونــس اِفريقيــا لألنبــاء) ولضبــط محــاور الدراســة (مقابــات وورشــات يف تونــس) .قــام املؤلــف مبقابلــة
األطـراف الرئيســية الفاعلــة يف القطــاع ،وقــد أجــرى مائــة اســتجواب مبعـدّل ســاعة اىل ثالثــة ســاعات لــكل واحــد
دراسة حول وسائل االعالم التونسية واالنتقال الرقمي
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(متــى كان املتحدّثــون يف حاجــة كبــرة للتعبــر عــن رأيهــم بش ـدّة وتبــادل مشــاغلهم).
والخاصــة واِعــداد التوصيــات العامــة والخاصــة
3.3مرحلــة تحريــر الدراســة ،تحليــل القطــاع وأطرافــه الفاعلــة العامــة
ّ
باإلذاعــة التونســية مبؤسســة التلفــزة وبوكالــة تونــس اِفريقيــا لألنبــاء.
النــص النهــايئ للدراســة والتوصيــات الخاصــة باإلذاعــة التونســية مبؤسســة التلفــزة التونســية
4.4مرحلــة صياغــة ّ
ووكالــة تونــس اِفريقيــا لألنبــاء.

نقاط القوة والضّ عف
جــرت مختلــف اللّقــاءات واالِســتجوابات يف ظــروف جيّــدة جـدّا .استحســن املســتجوبون العاملــون يف القطــاع تبــادل
كل املواعيــد التــي برمجــت تــ ّم االِيفــاء بهــا .يف
الخــرات والتفاعــل مــع نظــر لــه درايــة بامليــدان وبصعوباتــهّ .
املجمــل ،املعلومــات التــي وقــع جمعهــا شــفاهيّا كانــت ذات جــودة عاليــة مــع العلــم ،أ ّن عــددا مــن املســتجوبني
ســاعدوا يف برمجــة لقــاءات مــع عــدد مــن زمالءهــم.
كــا وقــع االِعتــاد عــى  MESSENGER, FACEBOOKأو  LINKED INلربمجــة مقابــات مــع أشــخاص عاملــن
يف القطــاع.
فباِســتثناء ثالثــة اِســتجوابات مربمجــة (مــع قنــوات تلفزيــه) مل تت ـ ّم بســبب مســائل متعلّقــة بالرسيّــة ،ف ـاِ ّن بقيّــة
اللقــاءات متــت يف ظــروف ج ّيــدة.
الســوق ،فهــي يف العمــوم غــر كاملــة ،حيــث أن اِحصائيــات نســب املشــاهدة
ا ّمــا بالنســبة للمعطيــات املتوفّــرة يف ّ
ناقصــة أل ّن مكاتــب الدراســات تخضــع لـراع املصالــح (حرفــاء ،مؤثريــن ،عمــاء)
وتعتــر هــذه املامرســة يف قيــاس نســب املشــاهدة رائجــة يف العــامل حيــث ميكــن للمســاهمني فقــط الوصــول اىل
النتائــج .وفيــا يتعلّــق بتونــس فـاِ ّن الوضــع أكــر تعقيــدا نظـرا لتقاســم مكتبــن فقــط ملجــال قيس نســب املشــاهدة.
بالنســبة لعمليــات تقييــم ســوق االِشــهار ،فـاِ ّن املعطيــات املتوفــرة تقـدّم خامــا دون احتســاب التخفيضــات وبالتــايل
فهــذه املعطيــات تبقــى ذات طابــع ارشــادي فقــط .كــا أن تقلــب ســعر رصف الدينــار مقارنــة ببقيــة العملــة يزيــد
مــن تعقيــد عمليــة التثمــن واالســتنطاق لهــذه املعلومــات
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الخاصة التونسية يف فرص
ّ
تطوير وسائل االِ عالم
البالد يف موقع مثايل لتصبح جرسا رقمياّ وســمعياّ برصياّ بني الشــال والجنوب.
التوجهات العاملية :مؤرشات التحول الرقمي الناجح
حتــى نتمكــن مــن مقارنــة املــؤرشات العامليــة والوضعيــة التونســية ،فــاِ ّن التقريــر الحــايل يراهــن عــى كشــف
ـي
مسـبّقا عــى بعــض النتائــج واالســتنتاجات التــي ســيقع تحليلهــا يف الجــزء الثــاين مــن هــذه الدراســة .هــذا التمـ ّ
ســيمكّن القــارئ مــن اكتســاب رؤيــة واضحــة حــول االســتخدامات التــي تعتــر متط ـ ّورة نســب ّيا يف تونــس ،مــن
كشــف االِمكانيــات املتاحــة لتنميــة املجــال ال ّرقمــي وتحديــد الفجــوات مقارنــة ببعــض الــدول األكــر تقدّمــا يف
مجــال املعلومــات.

املؤرشات العاملية

الوضعية يف تونس

‐ املــرور اىل البثّ التلفــزي الرقمي توقف البثّ التناظري

‐نجاح تا ّم ،ما بني  30اىل  35%من العائالت التونســية
وحســب الديوان الوطني لإلرسال ( )ONTيستقبلون
التلفــزة الرقمية األرضيــة ،لكن يبقى عدد القنوات محدود

‐املــرور اىل التلفزة العالية الدقّة ()TV HD

‐اختبــار الـ TV HDعرب القمــر الصناعي من قبل التلفزة
الوطنية 1

‐حجم االِشــهار عىل شــبكة االنرتنات يساوي أو يفوق حجم
االِشهار يف التلفزة

‐ميثّل ســوق االنرتنات ( 3%محل ّيا) و 7%اِذا أضفنا فايس
بوك وقوقل (حســب وكاالت األخبار) ومتثّل ســوق االِشهار يف
التلفزة ( 66%حســب )SIGMA CONSEIL

‐ظاهرة تجميع وســائل االِعالم:
‐ تكويــن مجموعــات اِعالمية تتدخل يف صناعة املضامني،
اِصــدارات اِعالميــة متكاملة( ،إذاعة ،تلفزة ،صحافة ،انتاج،
خدمات اِتصالية ،طبع الكتيبات وتســويق العروض)...

‐قوانني تجميع وســائل االِعالم يف تونس ال تســمح بتكوين
مجموعــات اِعالميــة وطنية حيث يقترص فقط عىل اِذاعة
وتلفزة

‐وجــود خدمة مع باقــات مك ّونة من عدّة قنوات تلفزيّة عن
طريق االِشــراك بنظام املشــاهدة حسب الطلب ،عرب القمر
االِصطناعي أو عرب االنرتنات أو شــبكة االتصاالت

‐كام هم الحال لبقية دول شــال اِفريقيا ،ال تتوفر يف تونس
خدمة القنوات املدفوعة األجر نظرا لتوفّر ما يسـ ّمى بـ
( SHARINGالقنــوات التي وقع قرصنتها)  90%من
التونســيني يلتجؤون اىل هذه الخدمة
دراسة حول وسائل االعالم التونسية واالنتقال الرقمي
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‐وجــود نارشي ومنتجي مضامني للفيديوهات مســبقة الدفع
( )SVOD – VODجزء من ســوق تتط ّور وتنمو برسعة
يف العامل
‐ارتفاع الخدمات الغري محدودة عن طريق االِشــراكات
(رياضة ،أفالم ،مسلســات ،موسيقى)...

‐ال يوجد عروض للفيديوهات مســبقة الدفع (VOD -
 )SVODقدرة ضعيفة عىل التنافس مقابل أســعار الشــرنج
‐يوجد عروض لألفالم واملسلســات عىل شبكة االنرتنات،
مربحة بفضل االِشــهار لكن ال يتم الدفع ألصحاب الحقوق
مقابل ذلك

‐وجــود خدمة الحكومة االلكرتونية e - gouvernement

‐خدمات الحكومة اإللكرتونية ســيقع انشــائها اِ ّما يف اِطار
القانــون الرقمــي املقبل أو يف اِطار مرشوع قانون أع ّد من
طرف مصالح رئاســة الحكومة

‐وجــود أنظمــة دفع آمنة عن طريق االنرتنات ()e – money
إمكانية عقد صفقات ورشاء ســلع وخدمات عرب االنرتنات يف
كافة دول العامل

‐تبقــى أنظمة الدفع اإلليكــروين مرتبطة بالبنوك ومراكز
خاصة وأنّها توفّــر اِمكانية مراقبة التبادالت
الربيــد ّ
‐الربيــد االلكــروين وفّر خدمة  e- dinarsاِذ ال ميكن للرشكات
الناشــئة املبتكرة والنشــيطة ( )start-up-actأن تقوم باقتناء
تراخيــص برمجيّــات من رشكات دوليّة هذه الرشاءات ميكن
أن تصل اىل  100ألف دينار .الهيئة املكلفة بإســناد عالمة
الرشكة الناشــئة وقع تعيينها يف فيفري 2019

‐اِمكانيــة تطوير خدمات االِتصاالت الحديثة ذات
القيمة املضافة عىل شــبكة االنرتنات والهواتف الذكيّة:
e-agriculture, e-santé, e-éducation

‐مكّن االِبداع التونيس من ابتكار خدمات بســيطة مثل:
 e-agriculture, e-santé, e-éducationاىل حـ ّد يومنا
هذا ،االســتخدامات املتاحة يف الهواتف النقاّلة المتكّن من
استقبال خدمات متط ّورة
‐املرور اىل  5Gســيمكن من تجاوز هذه الصعوبات
‐ 60%من التونســيني يســتعملون الهاتف الذك ّية للولوج اىل
شــبكة االنرتنات مقابل  42%يف املغرب (املصدر WE ARE
) SOCIAL

‐أكرث من  70%يســتعملون الهواتف الذكية

‐ 60%من التونســيني يســتعملون الهاتف الذكيّة للولوج اىل
شــبكة االنرتنات مقابل  42%يف املغرب (املصدر WE ARE
) SOCIAL

‐أكرث من  55%من سـكّان أوروبا وأوقيانوســيا يستعملون
مواقــع التواصــل االجتامعي مقابل  70%يف الواليات املتحدة
االمريكية

‐ 62%من التونســيني ناشــطني عىل مواقع التواصل االجتامعي
مقابــل  44%يف املغرب (املصدر ) WE ARE SOCIAL

‐استخدام خدمات OTT
(SKYPE , MESSENGER, MESSAGERIE,
)FACEBOOK

‐التونســيون الذين ميتلكون هواتف ذكية يســتعملون بصفة
مكثّفــة الخدمــات االتصالية ( OTTحتى وان كانت الجودة
متدن ّية)
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منصات الســتخدام املوسيقى والفيديوهات...
‐توفّر ّ

الوضعية يف تونس

‐توفّــر خدمــة YOU TUBEبصفة جيّدة يف تونس هو
عرض مجاين يقع متويله عن طريق االِشــهار تتيح ا ِالطالع
عــى الفيديوهات ،برامــج التلفزة ،مقاطع ومقتطفات
وموسيقى...
‐برزت خدمة ( IC FLIXســينام ومسلسالت) و Digester
(قامئــات األغاين) بالرشاكة مع  .Tunisie télécomتعاين
هــذه الخدمات مــن صعوبة تحديد منوذجها االقتصادي أل ّن
املحتوى الذي توفّره مصدره باألســاس القرصنة.
‐وتعترب ذات القيمة املضافة مثل ( Netflixســينام
ومسلســات)  ( Deezerعروض مشخّصة للموسيقى) و
) Spoti fy (Idemأن رشوط التدفــق العايل الجودة
لالنرتنــات والحامية القانونية لإلنتاج املوســيقي مل تتوفّر بعد
إلطــاق هــذه الخدمات يف تونس يف املقابل أعلنت Deezer
انّه ســيقع تسويقها قريبا يف تونس.
‐وكمثــال عىل ذلك ،توجــد يف تونس خدمة انرتنات تقدّم قامئة
مــن األفالم الجديدة والقدميــة ميكن التمتّع بها عن طريق
اشــراك شــهري بـ 10دينار قيمة االشرتاك تظهر بوضوح انه مل
يقع دفع حقوق االِســتغالل.

‐وجود ســوق اِشــهارية مكتملة يتوفّر فيها االِشهار املرتبط
بأحداث مع ّينة ،االِشــهار املو ّجه ،االِشــهار العايل الجودة
املختص.
واالِشهار
ّ

‐ســوق متواضع من حيث القيمة مقارنة بدول جنوب أوروبا
واملغــرب العريب ،فقط الحمــات املرتبطة بأحداث مع ّينة
وموســمية يقع رشاءها من قبل املستشــهرين الوطنيني.
‐كام يشــتيك قطاع االِشــهار من الجودة ( سوق األسعار،
منافســة غري عادلة يف اِطار غياب قاعدة بيانات لتطوير
االِشــهار املو ّجه وأزمة اقتصادية منذ )2012

‐شــبكة هواتف ج ّوالة للجيل الرابع لالتصاالت 4G

‐منح رخص ملشــغيل الهاتف الجوال الثالث TUNISIE
 TELECOM OOREDOOو  ORANGEمقابــل أداءات
مخصصة ملشـغّيل الهواتف
قارة ورضيبة جديدة مرتفعة
ّ
الج ّولة هذا دون اِحتســاب املشـغّلني الجدد للشبكات
االفرتاضيــة للهاتــف الج ّوال ( )MUNOوالتي ال تزال يف
املراحل األوىل.
‐حرب أســعار بني مختلف املشـغّلني (تعريفات ترابط
منخفضة جدّا ،مامرســات تجاريّة تقييديّة ،مامرســات ض ّد
املنافسة الرشيفة)
‐ضعــف جودة الخدمات املقدّمة.
‐هيئات تنظيميّة تعاين من اســتقالليّة محدودة ( تســميات ،
عزل وقرارات)

دراسة حول وسائل االعالم التونسية واالنتقال الرقمي
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‐عرض طلب لشــبكات الهواتــف الج ّوالة للجيل الخامس
لالتصاالت ()5G

‐مرشوع قيد الدّراســة من طرف وزارة تكنولوجيات
املعلومات واالتصال

‐وجود شــبكات أرضيّة ذات النطاق الرتدّدي الواسع

‐مرشوع يف طور الدّراســة من طرف وزارة تكنولوجيات
املعلومات واالتصال بالتعاون من مشــغيل االتصاالت
‐ال وجــود ملناطق تجريبية حتى اآلن
‐بطئ مرتبط دون شـ ّـك باملبالغ الكبرية التي دفع مشـغّيل
الهواتــف الج ّوالة للحصول عىل رخص 4G

‐دخول أطراف دول ّية فاعلة

قوي منذ الثورة
‐ FACEBOOKو  GOOGLEيف موقــع ّ
‐تســويق  BEIN SPORTيف السوق التونسية
‐اختارت  AMAZONاالســتقرار يف مالطا (ال يزال املناخ
التونــي من الناحية القانونية واللوجســتية غري مواتية
للتجــارة االلكرتونية غياب تا ّم لـ NET FLIX
‐(مشــكل مرتبط بضعــف التدفّق والغموض القانوين فيام
ـص حامية املمتلكات الفكريّة واملنافســة الغري عادلة)
يخـ ّ

‐تط ّور انرتنات األشــياء أو انرتنات القيمة ()IOT
‐()INTERNET OF THINGES

‐منح رخص ملشـغّيل انرتنات األشــياء ( )IOTرخص (نظام
مبســط) ســيقع اِدراجها يف املجلّة الرقم ّية التونسية
ّ

‐حامية املؤلفني عىل شــبكة االنرتنات مع التعويض النســبي

‐التفكري يف املســائل املرتبطة بحقوق املؤلفني يف املناخ
الرقمي

‐حامية املعطيات الشــخصيّة يف أروبا منذ  25ماي
)RGPD(2018

‐تعمــل الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشــخصية عىل
توحيــد مجموعة القوانني الحاليــة التي وقع املصادقة عليها
حديثا من طرف مجلس ن ّواب الشــعب يف ( 2017املطابقة
ملعاهدة  108املتعلقة بحامية األشــخاص تجاه املعالجة
اآللية للمعطيات ذات الطابع الشــخيص)
‐مع املبادئ األساســية للقانون األورويب لحامية املعطيات
الشــخصية ( )RGPDوالذي دخل حيز التنفيذ منذ ماي
.2018
‐واملســألة الحقيقة املطروحــة مرتبطة بالنفاذ اىل املعلومات
املتصلة بالشــأن العــا ّم ،بالتعقيدات االِدارية ،بنقص موارد
الهيئة ،مرتبطة أيضا باســتقاللية الهيئة عن الســلطة
التنفيذيــة وبنقــاط الرتابط بني الهيئة ( )INPDPواألطراف
املنظمة ملشـغّيل االتصاالت و وسائل االِعالم.
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‐تف ّوق الفيديو عىل بق ّية وســائل االِعالم كطريقة جديدة
للتعبري والتواصل عىل شــبكة االنرتنات (إذاعة ،تلفزة،
صحافة مكتوبة)

‐متكنت وســائل االِعالم التونســية من تطوير املضامني املرتبطة
باآلنيــة بإضافة صور تحمل تعاليق ورســومات بيانية عىل
مواقعها اإللكرتونية وبشــكل متزايد ،أصبح التونســيون
ميـ ّررون فيديوهات عىل  YOUTUBEو FACEBOOK
املرحلــة القادمة متكــن يف النجاح يف اِدماج هذه الفيديوهات
عىل مواقع وسائل االِعالم.

‐االعتامد عىل املســاعدين الشخصيني وتطوير خدمات
التع ّرف عىل الصوت

‐هذه الخدمات ليســت متوفّرة بعد يف الســوق التونسية
ترغب الرشكات الناشــئة يف تطوير هذه الخدمات نظرا ملا
توفّر من إمكانات كبرية (ســيارات ،منازل)
‐تجارب أولية مع مشـغّيل االتصاالت ووســائل االِعالم وقع
تشــجيعها ،لكن تأســيس رشكات فعليّة يبقى صعبا (سياسة
انفراديــة ،قانون الرشكات الناشــئة مل يدخل ح ّيز التطبيق،
ضعــف الحوافــز ذات الصبغة الجبائ ّية غموض قانوين)

تط ّور الوضع التونيس
عاشــت تونــس منــذ مثــاين ســنوات مــا عرفتــه الــدول األوروبيــة يف أكــر مــن قــرن :ثــورة يف ظـ ّـل انتظــارات سياســية
واجتامعيّــة ،دســتور جديــد وقــع التصويــت عليــه بطريقــة دميقراطيــة ،ترســيخ دولــة القانــون ،تط ـ ّور الحريــات
بجميــع أشــكالها (شــخص ّية ،عا ّمــة ،سياس ـ ّية ،اقتصاديّــة ،حريّــة التعبــر ،وســائل االِعــام ،االتصــال)...
هــذا التح ـ ّول اله ـاّم والضخــم يف وقــت وجيــز جديــر باملالحظــة وقــد مكّــن تونــس مــن الحصــول عــى جائــزة
نوبــل للســام ،لكــن الصعوبــة تكمــن يف تطبيــق هــذه املبــادئ الجديــدة ميكــن لتونــس أن تصبــح محــور التجــارة
املتوســط كــا كانــت قرطــاج يف عرصهــا ،لكــن للوصــول اىل ذلــك ،عــى تونــس أن تبحــث مبزيــد
يف البحــر األبيــض
ّ
مــن االِشــارات التــي تشـ ّجع املســتثمرين األجانــب وتحمــي اســتثامراتهم (عــى ســبيل املثــال  AMAZONتــردّدت
كث ـرا بــن االنتصــاب يف تونــس أو مالطــا لتختــار يف األخــر املرونــة االِداريــة وغيــاب اإلج ـراءات الدّيوانيــة املرهقــة
يف مالطــا)
وكل
يجــب أن تف ّكــر تونــس أيضــا يف تبســيط اإلج ـراءات اإلداريــة لبعــث املؤسســات وتخفيــض التدابــر الديوانيــة ّ
مشــاكل الحواجــز والتعقيــدات التجاريــة
ـاص
يكمــن االمــل يف تكويــن رشكات ناشــئة مبتكــرة ونشــيطة هــذه األخــرة تتمتــع منــذ أفريــل  2018بقانــون خـ ّ
بهــا وهــو مثــرة مجهــود كبــر لــوزارة تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال ومــا يتبقــى عملــه هــو قيــاس مــدى
فاعليّــة هــذا القانــون مــن الناحيــة التطبيقيــة باعتبــاره يرتكــز عــى عـدّة أحــكام وتدابــر مخالفــة للقانــون العــام.
ســتأيت املبــادرة االقتصاديــة بالتأكيــد مــن الــركات الحديثــة ذات النمــو الرسيــع واملعتمــدة باألســاس عــى الدعــم
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الخاصة التونسية يف فرص تطوير وسائل االِعالم
ّ
واملرافقــة الفعل ّيــة لهــا .وللتذكــر ف ـاِ ّن كل املبــادرات التــي وقعــت يف اِطــار حاضنــات املؤسســات س ـ ّجلت نتائــج
هزيلــة (عــى مســتوى املردوديــة والجاذبيــة االقتصاديــة)
حســب ســمري ال ـزاوي الوزيــر الســابق لتكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال يف  2011والرشيــك يف مكتــب& Y E
تحســن بصفــة ملحوظــة مــع ذلــك ،ويف غيــاب الزيــادة يف صــادرات املــواد الصناعيــة واملنجم ّيــة
املنــاخ االجتامعــي ّ
(الفســفاط خصوصــا) ال ميكــن للعملــة الصعبــة املتوفّــرة أن تدعــم االســتثامرات ومــن املفارقــة العجيبــة أن الرتســيخ
الفعــي لدولــة القانــون يســتوجب وقتــا طويــا بالنســبة لبلــد ناضــل مــن أجــل بنــاء ركائــزه.
يف املقابــل فـاِ ّن النمــو الــذي ســجله القطــاع الســياحي يف  2018وأل ّول مــرة منــذ الثــورة ميثــل نقطــة إجابيــه ،ميكــن
تحســنا يف املنــاخ الســياحي (أمــن ،تع ـدّد الــدول املرســلة ،تنــوع العــروض ،تجديــد أســطول
أن نســتخلص منهــا ّ
العاملــن يف القطــاع ،جدولــة بعــض الديــون ،تشــجيعات مال ّيــة)...
ورغــم أنهــا محتشــمة نوعــا مــا فاِنــه ميكــن تعميــم عوامــل النجــاح يف القطــاع الســياحي لتشــمل بقيــة القطاعــات
كالقطــاع الرقمــي موضــوع هــذه الدراســة.
ومت ّر تونس حالياّ مبرحلة هامة يف تط ّورها تستوجب التنسيق بني األهداف قصرية املدى ومتوسط املدى.
املتوســط لكنهــا
وأظهــرت املائــة اســتجواب التــي وقــع برمجهــا يف إطــار هــذه الدراســة ثقــة يف املســتقبل عــى املــدى ّ
كشــفت عــن تحفّظــات جــادّة حــول النمــو االقتصــادي الحايل.
وقــد شــكلت االزمــات السياســية املتعـدّدة عوامــل ســلبية عــى االقتصــاد وعــى ثقــة املســتثمرين إذا يكمــن ال ّرهــان
الرئيــي حاليـاّ يف تحقيــق مكاســب عاجلــة للتحـ ّول مــن هــذه الديناميكيــة االقتصاديــة العقيمــة واملشــلة اىل أخــرى
أكــر فاعليــة وجــدوى واســتقامة .قــد يبــدو النمـ ّو االقتصــادي لوســائل االعــام وتح ّولهــا الرقمــي رهانــا هامشــياّ لكن
وجــود وســائل اعــام مزدهــرة يعـ ّـر بوضــوح عــن دميقراطيــة راســخة وصلبــة .كــا ميكــن للتحـ ّول الرقمــي الناجح يف
هــذا القطــاع أن ميثــل مثــاال اقتصاديــا ملهــا لتحـ ّوالت قطاعيــة أخــرى ويخلــق فــرص عمــل مبــارشة وغــر مبــارشة.

التحول الرقمي لوسائل االعالم التونسية عن ماذا نتحدّ ث؟
يتمثــل التحــ ّول الرقمــي لوســائل االعــام باألســاس يف تك ّيفهــا مــع اآلليــات الجديــدة لالتصــال وهــذه اآلليــات
الجديــدة تكمــن يف اســتخدامات مو ّجــه للجمهــور العريــض ،طــرق جديــدة للبــث ،وســائل اتصــال أرسع داخــل
وخــارج املؤسســات ،التأقلــم مــع منــاخ تكنولوجــي جديــد ومــع أفضــل األســاليب واملامرســات عــى الصعيــد العاميل.
وقــد حقــق التونســيون نقلتهــم الرقميــة باســتعامل مكثــف لشــبكات التواصــل االجتامعــي ،واذا كان األف ـراد قــد
متكّنــوا مــن اكتســاب التقنيــات الرقميــة ،ف ـاِن املؤسســات ،وســائل االعــام والــركات تبــدو أقـ ّـل اســتعدادا لهــذا
التحـ ّول نظـرا للعراقيــل البريوقراطيــة ،التنظيميــة والثقافيــة وظهــر  FACEBOOKكأكــر مســتفيد مــن هــذا التحرير
يف االتصــال بــن األشــخاص واذا مل تنخــرط الجهــات الفاعلــة يف قطــاع االِعــام ،االقتصــاد والسياســة يف هــذا املســار
فإنهــا لــن تســتفيد مــن القيمــة املضافــة التــي يحققهــا هــذا املجــال والتــي ســتعود باألســاس اىل FACEBOOK
مــع العلــم أن هــذه الشــبكة أصبحــت وســيلة االتصــال األوىل يف تونــس ( 6.4مليــون مســتعمل لشــبكات التواصــل
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االجتامعــي عــى  11.5مليــون ســاكن يف .)2018
وتعتــر هيمنــة  FACEBOOKعــى شــبكات التواصــل االجتامعــي غــر مســبوقة يف العــامل ،يف أغلــب الــدول،
تتعايــش شــبكات التواصــل االجتامعــي بطريقــة متوازنــة لكــن العالقــة املتينــة بــن  FACEBOOKوالتونســيني أثنــاء
الثــورة أعطتــه هــذا ال ـدّور املهيمــن.
وبالنســبة لوســائل االِعــام ،فيمكــن التحـ ّول الرقمــي يف الســيطرة عــى عمليــة املــرور مــن البــثّ التناظــري املو ّحــد
اىل التعــدد يف قنــوات البــثّ والخدمــات املتاحــة .كــا يوفّــر التحـ ّول الرقمــي فــرص جديــدة للعمــل املشــرك ،بابتــكار
طــرق جديــدة لإلنتــاج وبتق ّبــل ردود أفعــال الجمهــور بصفــة آنيــة.
اِذا ال يكمــن التحـ ّول الرقمــي يف امتــاك التكنولوجيــات الحديثــة لكــن يف طريقــة اســتعاملها لتحســن ســر العمــل،
للوصــول اىل مشــاهدين جــدد وزيــادة الفاعليــة ،املهــارة واالِبــداع.
تسـ ّجل وســائل االِعــام التونســية حضورهــا عــى شــبكة االنرتنــات عــن طريــق بعــض املواقــع ،تطبيقــات وخدمــات
عــى شــبكة التواصــل االجتامعــي  FACEBOOKو  ،YOUTUBEلكــن نظــرا لســيطرة  FACEBOOKعــى
شــبكات التواصــل االجتامعــي ،فانــه يحظــى بأغلــب االســتعامالت واالســتخدامات (أنظــر يف امللحــق كيــف يهــدد
الحممــي).
فايــس بــوك وســائل االِعــام التونســية للصــادق ّ
تط ّورت طرق البثّ وأصبحت التلفزات واالذاعات مج ّهزة باملعدات الرقميّة للتنفيذ واإلنتاج والتسويق.
تبــثّ القنــوات التلفزيّــة حاليـاّ باالعتــاد عــى تقنيــة البــثّ الرقمــي وحســب املعايــر الدوليــة وبالنســبة لإلذاعــات
الكــرى ف ـاِ ّن املــادة اإلعالميــة تنتــج رقمي ـاّ وتبــثّ بإرســال اِشــارة مختلطــة ومركّبــة مــن البــثّ العــادي التناظــري
والرقمــي معــا (كــا هــو الحــال يف أغلــب الــدول األوروبيــة).
تونــس اِذا ال تعــاين مــن تأخــر تقنــي يف االِنتــاج والبــثّ  ،غــر أ ّن اســتعامالت املعــدا ّت الجديــدة عاليــة الجــودة التــي
تســمح بهــا التقنيــة الرقميــة تبقــى محــدودة داخــل وســائل االِعــام .هــذا النظــام املعلومــايت املتكامــل يســمح
رف يف املعلومــات ومختلــف الوســائط ...حاليـاّ يقــع االِعتــاد فقــط عــى حلــول
يتحســن التخطيــط ،الربمجــة ،التـ ّ
جزئيــة وال يوجــد مخطّطــات مديريــة إلرادة شــاملة للتحـ ّول الرقمــي داخــل املؤسســات االِعالميــة ولتحســن مســتوى
الخدمــات املقدمــة يجــب األخــذ بــرأي املســتعملني واملســتفيدين وهــو مــا يتطلــب االعتــاد عــى أمنــوذج االِدارة
الالمركزيــة التــي تقطــع مــع التمييــز.
ولنجــاح هــذا التوجــه ،يجــب ومنــذ البدايــة تحديــد األهــداف لوضــع االسـراتيجية والسياســات التــي ســيقع اتّباعهــا
بطريقــة متناســقة مــع العلــم أ ّن مثــل هــذا التحـ ّول الجــذري يســتوجب عـدّة ســنوات يك يحقــق النتائــج امللموســة.
اِذا فتأخــر اِقامــة هــذه الشــبكات املتطــورة ســيأخّر بالــرورة الوصــول اِىل هــذه النتائــج املوجــودة .باإلضافــة اِىل
رف صــارم مي ّكــن مــن تنفيــذ مختلــف
ذلــك فـاِ ّن اعتــاد التــد ّرج يف النتائــج يحتّــم بالــرورة االعتــاد عــى مثــال تـ ّ
التغيـرات الرضوريــة بطريقــة تدريجيــة.
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سيطرة الفيديو يف الرقمي :الفرص املتاحة لتونس
حســب  KLEINER PERKINSيعــرف معــدّل الفــرة الزمنيــة للفيديوهــات املســتهلكة عــى شــبكة االنرتنــات
للفــرد الواحــد يف اليــوم من ـ ّوا مســتم ّرا حيــث م ـ ّر مــن  5دقائــق ســنة  2012اِىل  35دقيقــة ســنة .2017

كل وســائل االِعــام
أصبــح الفيديــو يف العــامل وســيلة االتصــال األوىل عــى شــبكة االنرتنــات وهــو مــا يســتوجب عــى ّ
ومــن بينهــا الصحافــة املكتوبــة أال تكتفــي بربــط عالقــة مــع جمهورهــا عــن طريــق البــثّ الرقمــي لكــن أن تطـ ّور
مهاراتهــا يف التجــاوب والتفاعــل مــع متابعيهــا وذلــك باالِعتــاد عــى وســيلة التعبــر األكــر مالمئــة لــكل وضعيــة:
مقــروء بــري ،صــور حاملــة لتعليقــات ،بيانــات ،فيديوهــات (تقاريــر أو شــهود عيــان).
ال يجــب االعتقــاد بــأ ّن القنــوات التلفزيــة تتمتــع باألفضليــة مقارنــة باإلذاعــة والصحافة املكتوبــة واملواقــع االلكرتونية
الجديــدة .متتلــك القنــوات التلفزيــة األجهــزة املتطــورة لكنهــا تعــاين مــن ضعــف يف القــدرة التنافســية عــى النــات
اِذا فهــي عــى قــدم املســاواة مــع بقيــة وســائل االِعــام عندمــا يتعلّــق االمــر بالتعبــر عــن رأي أو التعليــق عــى
حــدث .عــاوة عــى ذلــك فـاِ ّن  60%مــن الفيديوهــات يف تونــس يقــع اســتهالكها عــى الهواتــف الج ّوالــة (مصــدر
 )OOYALAوهــو مــا يســتوجب بالــرورة اِعــادة النظــر يف كيفيــة بــثّ هــذه الصــور عــى الهواتــف وأيضــا عــى
بقيــة الوســائط الثابتــة.
ـتحتل
اِذا فوســائل االِعــام التــي ستســيطر بطريقــة أفضــل عــى مختلــف طــرق التعبــر وتتحكــم يف التكاليــف سـ ّ
املراتــب األوىل وال يقتــر االمــر عــى توفــر التكويــن املالئــم ،بــل أيضــا عــى اِحــداث خطــط ومناصــب داخــل
الهيــاكل التنظيميــة لهــذه املؤسســات اإلعالميــة قــادرة عــى التنســيق بــن الفنانــن ،الصحفيــن ،املربمجــن ،التقنيــن
واملصوريــن
متتلــك تونــس رصيــد بــري مؤ ّهــل وذو كفــاءة عاليــة وهــي بالفعــل طــرف فاعــل ومهــم يف الخدمــات الرقميــة
عــن بعــد بالنســبة للــركات األوروبيــة ،وميكنهــا أن تصبــح منصــة رقميــة عامليــة لالبتــكارات الرقميــة والســمعية
البرصيــة وبنــاء منــاخ مثمــر مك ـ ّون مــن مجمــوع رشكات مرتابطــة داخــل شــبكة وقــادرة عــى تبــادل وتقاســم
الخ ـرات واملهــارات.
كل أشــكال التعبــر الســمعية البرصيــة للحصــول عــى أفضــل ســعر تكلفــة اِضافيــة
الهــدف ســيكون اِذا التح ّكــم يف ّ
اىل انتــاج أفــام ســينامئية وتلفزيــه ،ذات جــودة عاليــة.
ميكــن لتونــس عــى غ ـرار  CAPيف اِفريقيــا الجنوبيــة  MELBOURNEيف أس ـراليا WELLINGTONيف نيوزلنــدا
أو يف ســنغافورة هــذه املــدن التــي تحتضــن تصويــر اإلعالنــات واألفــام وانتاجــات رقميــة أخــرى ألكــر املجموعــات
العامليــة أن تط ـ ّور هــذه املجــاالت ذات القــدرة الهامــة عــى االبتــكار والقيمــة املضافــة العاليــة بتقديــم خدمــات
لفائــدة الفاعلــن العاملــن يف قطــاع االِعــام والقطــاع الرقمــي.
مــع العلــم أن املنــاخ االقتصــادي التونــي يتوفّــر عــى ع ـدّة مزايــا :بنيــة فندقيــة موزّعــة عــى كامــل البــاد مــع
وجــود ديكــور طبيعــي مم ّيــز ،إضافــة اىل املــوارد البرشيــة الها ّمــة (مواهــب ومهــارات مهنيــة يف تونــس ،يف املغــرب،
ـى يف لــوس أنجلــوس)
افريقيــان أوروبــا وحتـ ّ
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الخاصة التونسية يف فرص تطوير وسائل االِعالم
ّ
اِذا مــن الــروري أن تبــذل تونــس مجهــودا اِضاف ّيــا لتنشــيط الســوق املحل ّيــة ألنّــه مــن الصعــب أن يقــع جــذب
مســتثمرين عامليّــن جــدد يف غيــاب ســوق محليّــة متتلــك مي ـزات تنافس ـيّة .لقــد دفعــت فرضيّــة االش ـراكات عــن
طريــق ( LE SHARINGالتبــادل الغــر قانــوين لالش ـراكات)
 +CANALاِىل وقــف نشــاطها يف تونــس كــا أن تفــي هــذه املامرســات الغــر قانونيــة مل يشــ ّجع عــى بعــث
مختصــة ومل يســاعد القنــوات العموميــة عــى تطويــر انتاجــات فنيّــة ذات مســتوى عاملــي .مــع العلــم
قنــوات محليّــة
ّ
أن القرصنــة عــى النــات تع ّممــت لتشــمل عـدّة مجــاالت (الصــور) املوســيقى ،الســينام ،الربامــج الســمع ّية البرصيّــة)
لحل هذه املشكلة.
وحتى شعب ّية عوائق حقيقية ّ
وقد مثّل وجود عدّة تعطيالت ثقافية ،قانونية
ّ
حاليــا يوجــد رهــان مهــم يجــب تحقيقــه وهــو تحويــل تونــس اىل جــر رقمــي بــن الشــال والجنــوب .اذ تتوفّــر
املتوســط واســتقرار
لتونــس عـدّة عوامــل مثــل املــوارد البرشيــة ،العالقــات الثقافيــة املميــزة التــي تربطهــا بشــال
ّ
كل هــذه
التبــادل التجــاري بــن املجموعــات األوروبيــة ورشكات الخدمــات عــن بعــد املنتصبــة يف تونــس .اِذا بتوفــر ّ
املمي ـزات ميكــن لتونــس أن تلعــب دورا مه ـاّ يف القطــاع الرقمــي لذلــك مــن امله ـ ّم أن تكــون اآلليــات القانونيــة
الخــاص بالقطــاع الرقمــي وبحاميــة املعطيــات الشــخصية أكــر
الجديــدة املتعلّقــة بالتعديــل ،بالنظــام الجبــايئ
ّ
جاذبيــة مـ ّـا يوجــد يف الــدول األوروبيــة مــع املحافظــة عــى املبــادئ األساســية العامليــة يف هــذا املجــال.

دراسة حول وسائل االعالم التونسية واالنتقال الرقمي

23

الدروس املستخلصة من الدراسة

الدروس المستخلصة
من الدراسة
الســوق التونســية التــي تعــاين مــن نقــص التمويــل ،مل تنجــح بعــد يف
تحقيــق التحـ ّول الرقم ّيــة الكامــل يف حــن أن التونســيني مــن اشــدّ مســتعميل
الوســائط الرقم ّيــة..
مصــادر مداخيل وســائل االِعالم يف العــامل مقارنة بتونس
ـكل الــدول أيــن يعــرف املجــال الرقمــي وصناعــة املضامــن تطـ ّورا كبـرا ،فـاِ ّن تونــس ال تســتفيد من إيـرادات
خالفــا لـ ّ
االشـراكات ومــن عائــدات  VODأو ( SVODمشــاهدة األفــام والفيديوهــات حســب الطلب مثــل )NETFLIX
يتــوزّع مجمــوع العائــدات للخدمــات الســمع ّية البرصيــة يف العــامل حســب الرســم البيــاين املوجــود يف األســفل
(ترتيــب تنــازيل)
1.1منح عمومية
2.2إيرادات االشهار
3.3اشــراكات يف عروض القنوات التلفزية مدفوعة االجر
4.4خدمات الفيديوهات يف املســاكن الخاّصة املراقبة عىل شــبكة االنرتنات
5.5فيديوهات حســب الطلب ( VODو)SVOD
وتقتــر العائــدات يف تونــس عــى املنــح العموميــة وايـرادات االِشــهار التــي ال تتجــاوز  40%مــن املجمــوع الجمــي
للعائــدات وهــي بالتــايل ال تســتفيد مــن  60%مــن مصــادر املداخيــل املمكنــة.
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من ّو السوق السمعي البرصي العاملي حسب كل قطاع
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خدمــات الفيديوهــات يف املســاكن الخاصــة املراقبــة عــى شــبكة االنرتنــات
فيد يوهــات حســب الطلــب (  SVODو )VOD

2015

2014

منــح عمومية
عائدات االشــهار
اشــراكات يف عــروض القنــوات املدفوعة األجر

يف التســعينات ،اعتقــدت  + CANALأ ّن الســوق التونســية تتوفــر عــى إمكانيــات واعــدة لذلــك رصــدت أمــوال
ها ّمــة لالنتصــاب يف تونــس وبعــث ســنة  1992قنــاة تونســية منبثقــة عــن النســخة الفرنســية تحــت اســم
.CANAL+ HORIZONS
وقــد اعتمــدت القنــاة التــي اختــارت ضاحيــة قمــرت للتموقــع عــى برامــج تونســية تنتــج عــى عــن املــكان .وتبــثّ
مقســمة عــى الفــرة الصباح ّيــة ،منتصــف النهــار ويف املســاء هــذا باإلضافــة اىل رشاء
مبعــدل ثــاث ســاعات يومي ـاّ ّ
حـ ّـق بــثّ مقابــات كــرة القــدم وبــثّ أفــام وبرامــج فرنسـ ّية يقــع اختيارهــا بالرجــوع اىل ميــوالت الجمهــور التونيس.
أحــدث هــذا العــرض املدفــوع األجــر ثــورة يف املشــهد اإلعالمــي التونــي .النجــاح كان فوريـاّ حيــث متكّنــت القنــاة
مــن تحقيــق أكــر مــن  65ألــف اشـراك يف ظــرف ثــاث ســنوات .لكـ ّن القرصنــة وانتشــار القنــوات األجنبيــة التــي
تبــث عــر األقــار الصناعيــة حـ ّد مــن تطـ ّور بــث هــذه القنــوات ،اذ مل تتم ّكــن مجموعــة  + CANALواملســتثمرين
التونســيني مــن اِســرداد قيمــة اســتثامراتهم (حقــوق املؤلفــن ،تكاليــف اإلنتــاج  )...وهــو مــا أدّى اىل وقــف البــثّ يف
 16أكتوبــر  2001وبالتــايل غلــق قنــاة  CANAL + HORIZONSيف تونــس.
يف تونــس وقــع اخ ـراق نظــام التشــفري الــذي وضعــه  PHILIPSمــع العلــم ا ّن النظــام مل تت ـ ّم قرصنتــه مطلقــا يف
أوروبــا ولتجــاوز ذلــك جربــت  + CANALنظــام آخــر لكــن وقعــت قرصنتــه مج ـدّدا.
يف أوروبــا ،الخــوف مــن املالحقــات القضائيــة الصارمــة (ســجن وخطيّــة) والفــرص الضئيلــة لتحقيــق مرابيح مل تشـ ّجع
ـي اإلعالميــة يف
عــى انتشــار القرصنــة .إذا غيــاب املالحقــة القضائيــة يف تونــس والثغ ـرات القانونيــة دفعــت بتقنـ ّ
تونــس اىل اســتغالل مواهبهــم لفـ ّـك أنظمــة التشــفري.
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دفعــت املنافســة الكبــرة التــي تفرضهــا القنــوات األجنبيــة التــي تبــثّ عــر األقــار الصناعيــة اىل بنــاء شــبكات
صغــرة حيــث يقــع فـ ّـك الشــيفرة األصليّــة ث ـ ّم إعــادة توزيعهــا عــى املشــركني (عــادة مــا يقــوم بهــذه العمليــة
املختصــن يف تركيــب الهوائيــات) تتحــدث هنــا عــن صناعــة موازيــة يطلــق عليهــا اســم الشــرنج وهــو
األشــخاص
ّ
عبــارة عــن مشــاركة ملشــاهدة القنــوات املشـفّرة بعــد فـ ّـك الشــيفرة يعـ ّد هــذا التوزيــع الغــر قانــوين مربحــا جـدّا
(حتّــى وان كان املشــرك يدفــع اقـ ّـل مــن  10أورو يف العــام) ألنّــه ال يقــع دفــع مثــن االش ـراكات للقنــوات وأخ ـرا
ـى أن بعــض املؤسســات العموميّــة تســتعمله الولــوج اِىل القنــوات
أصبــح الشــرنج ،نظامــا مع ّمــا يف تونــس ،حتـ ّ
التلفزيــة.
أكــر مــن  90%مــن التونســيني يســتقبلون القنــوات الوطنيــة والدوليــة بطريقــة غــر قانونيــة عــن طريــق هــذه
الشــبكات املوازيــة.
كل مبــادرة لتقديــم عــروض مبقابــل لخدمــات
اِذا فالشــرنج ،او مــا يعـ ّـر عنــه مبشــاركة القنــوات املش ـفّرة ،يفتـ ّـك ّ
ـتغل االتصــاالت
متن ّوعــة وبالتــايل بحــرم وســائل االِعــام مــن عائــدات االشـراكات يف القنــوات التلفزيــة ومينــع مسـ ّ
مــن االســتثامر يف عــروض تجاريّــة جديــدة
وال تعـ ّد تونــس حالــة معزولــة ،اذ تنتــر هــذه املامرســة يف دول املغــرب والــرق األوســط ،لكــن وعــى خــاف هــذه
الــدول ،تعتــر تونــس حاليـاّ دميقراطيــة سياســية واقتصاديــة وهــو مــا يفــرض عليهــا احـرام قواعــد قانــون املنافســة
وقانــون املســتهلك .وميكــن لتونــس أن تقــدم أفضــل صــورة لنفســها يف هــذا املجــال بالدخــول يف نقــاش عــى النطــاق
الواســع (ال ليــكا ميكــن أن متثــل االِطــار األمثــل ملثــل هــذه النقاشــات) للحصــول عــى أســعار اشـراكات يف القنــوات
التلفزيــة العامليــة أقـ ّـل مـ ّـا هــو موجــود حالي ـاّ عــى غ ـرار مــا قامــت بــه  MICROSOFTيف تونــس للح ـ ّد مــن
ظاهــرة قرصنــة برمجياتهــا واستنســاخها بطريقــة غــر قانونيــة .وتع ـ ّد قنــاة  BEIN SPORTاالســتثناء الوحيــد يف
هــذا املجــال حيــث متكّنــت مــن مراقبــة بثّهــا يف املحــات العامــة (مقاهــي ,مطاعــم ,قاعــات شــاي) عــن طريــق
ارســال مراقبــن اقتصاديــن للتثبــت مــن ا ّن املح ـاّت التــي تبــثّ قنواتهــا متتلــك عقــدا صالحــا وتقــوم باســتخالص
اشـراكها .وإذا كانــت  BEIN SPORTقــد نجحــت يف التموقــع يف األماكــن العاّمــة ،فإنهــا مل تنجــح بعــد يف التحكــم
يف بثهــا داخــل املنــازل التــي تلتجــئ غالبــا اىل القرصنــة ومــن املنتظــر أن تالحــق القنــاة قضائيــا األشــخاص الذيــن
يقومــون بقرصنــة بثهــا .كــا أن مجمــوع القوانــن الجديــدة ميكــن ان تكــون رادعــا وتشـكّل خطــوة مه ّمــة لتأســيس
منــاخ أكــر تطابقــا مــع القواعــد الدول ّيــة.
يجــب أن يعتمــد مثــال الـــ BEIN SPORTلتقنــن توزيــع القنــوات املدفوعــة االجــر ،ال س ـ ّيام وأن هــذه الشــبكة
مختصــة يف األفــام واملسلســات.
ن ّوعــت مــن منتوجهــا ببعــث قنــوات جديــدة يف الــرق األوســط
ّ
هذه القنوات ميكن نرشها يف تونس وتكون بالتايل نقطة انطالق لعمل ّية التوزيع عىل أساس سليم.

انعدام املداخيل من خدمة االشرتاك يف الفيديوهات حسب الطلب ()SVOD

تجهيــزات االنرتنــات يف تونــس قامئــة عــى شــبكة  3Gالجبــل الثالــث لالتصــاالت) ،وقــع تحويلهــا اىل  WIFIيف
املنــازل عــن طريــق املحـ ّركات التــي يوفّرهــا املشــغلني الثــاث لخدمــات االتصــال اتصــاالت تونــس ،أورونــج وأوردو
وتبقــى تونــس لالتصــاالت تســيطر عــى شــبكة الهاتــف القــار والتــي ال توفــر التدفــق العــايل باســتثناء تجربــة IPTV
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التــي وقــع تجربتهــا عــى ع ّينــة مك ّونــة مــن  1500مســكن .إذا ال وجــود يف تونــس التدفــق العــايل لألنرتنــات حتــى
يقــع برمجــة عــروض االِش ـراك يف الفيديوهــات حســب الطلــب ( )SVODمســبقة الدفــع عــن طريــق اش ـراكات
عــى غـرار  . NETFLIXاِضافــة اىل ذلــك فـاِ ّن عــدم احـرام قواعــد املنافســة يــؤدي بالــرورة اىل هــذه الوضعيــة.
رع قــد أخــذ ق ـرار يف
ويف الواقــع ال تســمح اتصــاالت تونــس بتقاســم حزمــة خطــوط الهاتــف القــار رغــم أن امل ـ ّ
ـى بانــت اليــوم تحتكــر كل عــروض الهاتــف القــار .إذا فهــذه
هــذا الصــدد ومل يقــع معاقبــة اتصــاالت تونــس حتـ ّ
الوضعيــات ال ميكــن أن تجــذب املســتثمرين األجانــب يف القطــاع الرقمــي وال مت ّكــن تونــس مــن أن تصبــح رائــدة يف
هــذا املجــال عــى املســتوى اإلقليمــي.

هيمنة التلفزيون عرب األقامر الصناعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا
كل وسيلة التقاط
التلفزيون املنزيل حسب ّ

الرشق األوسط وشامل افريقيا
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ـث التلفــزي ال ّرقمــي األريض مقابل ّ
البـ ّ
البث عرب طريــق القمر الصناعي
عرفــت التلفــزة يف تونــس تجربــة البــث الرقمــي يف أواخــر  2016وذلــك تطابقــا مــع الرزنامــة التــي وضعهــا االتحــاد
ـص القــارة االفريقيــة مــع العلــم أن البــثّ التناظــري ال يـزال معتمــدا العتبــارات أهمهــا
الــدويل لالتصــاالت فيــا يخـ ّ
مرتــب بتســعرية البــثّ الرقمــي األريض .
الســت دول (عــى  54دولــة افريقيــة التــي وقعــت اتفــاق جينيــف لالتحــاد الدولــة
كانــت تونــس مــن ضمــن
ّ
لالتصــاالت يف  16جــوان  )2006التــي احرتمــت االجــل النهــايئ آخــر  2016حتــى وان سـ ّجلت تأخـرا ببعــض األشــهر
نتيجــة الثــورة مبــا أ ّن عمليّــة االنتقــال اىل البــثّ ال ّرقمــي قــد انطلقــت منــذ  2010حســب الديــوان الوطنــي لإلرســال
وقــد نجحــت الســلطات العموميــة نســبيا يف هــذا التح ـ ّول التكنولوجــي مــن خــال التشــجيع عــى تركيــز التلفــزة
الرقميــة األرضيــة ودعــم تجهيــز املنــازل باملع ـدّات الخاصــة ( 60.000مســكن معنــي بهتــه العمليــة) وقــد أثنــى
مراقبــو االتحــاد الــدويل لالتصــاالت عــى املثــال التونــي وهــو مــا دفــع بالعديــد مــن الــدول االفريقيــة (عــى غـرار
البنــن).
اىل طلــب مســاعدة الديــوان الوطنــي لإلرســال لالســتئناس بخربتــه يف هــذا املجــال وحســب الديــوان الوطنــي لإلرســال
حيــث أن أغلبيــة الـراب التونــي يحظــى بتغطيــة شــبكة االنرتنــات ،فــا ّن مــا بــن  30و % 35مــن املنــازل التونســية
متتلــك التجهيـزات الخّاصــة وأجــرت التعديــات التقنيــة الرضوريــة لاللتقــاط التلفــزة الرقميــة األرضيــة بعــض املنــازل
متتلــك تقنيتــي اســتقبال للبــثّ (الشــرنج والبــثّ الرقمــي األريض).
انطــاق عمليــة البــثّ الرقمــي األريض كان بصفــة فرديــة يف تونــس .تظاهــرت القنــوات الخاّصــة بعــدم حاجتهــا لهــذه
التقنيــة باهظــة التكلفــة وميكنهــا االقتصــار عــى البــثّ عــر األقــار الصناعيــة باعتبــاره أقـ ّـل تكلفــة.
ولتســهيل عمليــة إطــاق التلفــزة الرقميــة األرضيــة ،قــررت الحكومــة منــح البــثّ املجــاين ( )TNTملــدّة عــام
للقنــوات الخاّصــة املرخّصــة لهــا .ومــن املفارقــة أن التلفــزة الرقميــة األرضيــة تحظــى اليــوم بالدعــم املؤقــت ال ّن
القنــوات الخّاصــة ال تريــد أو ال تســتطيع دفــع تكاليــف البــثّ .
وتــرى تونــس أن التخـ ّـي عــن التلفــزة الرقميــة األرضيــة ســيمثل خســارة للســيادة يف مجــال البــثّ مبــا انّهــا ســتفقد
الســيطرة عــى الهيــاكل الرئيســية للبــثّ  .هــذا وتعتمــد القنــوات التلفزيــة عــى أقــار صناعيــة متتلكهــا دول أجنبيــة
هــوت بــرد – اوتلســات (أوروبــا) ،أرا بســات (العربيــة الســعودية) ،نايلســات (مــر) وإذا اقتــرت عمليــة البــثّ
ـكل عــى األقــار
فقــط عــى األقــار الصناعيــة فســتصبح تونــس معتمــدة كثـرا عــى جريانهــا أيضــا فــا ّن االعتــاد الـ ّ
الصناعيــة يشـ ّجع عــى القرصنــة والشــرنج.
واجتيــاح القنــوات األجنبيــة للمشــهد البــري يف تونــس مبــا أن القنــوات األجنبيــة للمشــهد البــري يف تونــس مبــا أن
القنــوات األجنبيــة التــي يقــع قرصنتهــا تبــثّ عــى نفــس األقــار الصناعيــة ،وأ ّن الشــرنج يســمح بالتقــاط كل هــذه
القنــوات مبعلــوم ســنوي ال يأخــذ بعــن االعتبــار مصاريــف القنــوات وأصحــاب الحـ ّـق.
كان الشــرنج وراء ازدهــار اقتصــاد مــوازي مربــح ،ال يســاهم يف متويــل االبتــكار ويف دفــع الرضائــب يف املقابــل ان
وقــع فــرض تضييقــات عــى هــذا النهــب للمضامــن واِخضاعــه اىل تتبعــات جنائيــة باإلضافــة اىل تثمــن االشـراكات
28

دراسة حول وسائل االعالم التونسية واالنتقال الرقمي

الدروس املستخلصة من الدراسة

يف القنــوات التلفزيــة ،كان ميكــن لتونــس أن متتلــك دون أدىن شـ ّـك صناعــة مبتكــرة ملضامــن مختلفــة لهــا تأثــر
اِيجــايب عــى املنــاخ االِعالمــي العــام وميكــن للتلفــزة الرقميــة األرضيــة أن تكــون وســيلة بــث كونيــة تســاعد عــى
املتحصلــة عــى موافقــة مــن الهايــكا .وميكــن للهايــكا يف اِطــار التنافــس املفتــوح
انتشــار القنــوات التلفزيــة الجديــدة
ّ
مختصــة  ...هــذا النفــس الجديــد املمكــن
أن تختــار قنــوات تلفزيــة وطنيــة أو اجنبيــة مجانيــة او مدفوعــة األجــر
ّ
عــن طريــق القنــوات األجنبيــة ميكــن أن يخلــق تنافســا ويســمح بالحصــول عــى متويــل ذايت لوســيلة البــثّ هــذه
عــوض عــن ذلــك فــان أكــر مــن  % 90مــن املســاكن التونســية تلتقــط القنــوات املمنوعــة مــن البــثّ األريض عــن
طريــق الشــرنج ( )le sharingأو عــن طريــق تلفزيــون برتوكــول االنرتنــات  IPTVدون املســاهمة يف تطويــر القطــاع
الســمعي البــري .يف املقابــل تفتقــر الهايــكا للوســائل الدعيــة ملجابهــة هــذه الوضعيــة املخالفــة للقانــون.
كــا أن قطــع أو منــع البــثّ كأقــى عقوبــة يف هــذا املجــال ال ميكــن تطبيقهــا يف تونــس ألن هــذه القنــوات األجنبيــة
تبــثّ مــن خــارج البــاد .اِضافــة اىل ذلــك ،ال توجــد يف تونــس إجـراءات ردعيــة ملنــع اســتعامل الشــرنج.
إذا أصبحــت التلفــزة الرقم ّيــة األرضيــة خــال الســنوات القادمــة وســيلة البــثّ القانونيــة ،فـاِ ّن ذلــك ســيمكن الهايــكا
ـص منــح ال ّرخــص.
مــن تعزيــز ســلطتها ومصداقيتهــا فيــا يخـ ّ
عىل سبيل املثال،
إذا اختــارت قنــاة رياضيــة عموميــة أو خاصــة متتلــك حقــوق البــثّ ملقابــات كــرة القــدم عــى البــثّ الحــري عــى
التلفــزة الرقميــة األرضيــة فـاِ ّن ذلــك يعــزز مــن القــدرة التنافسـ ّية للتلفــزة الرقميــة األرضيــة وبالرغــم مــن االســتثامر
الهامــي والضعيــف يف القطــاع ،ف ـاِ ّن الديــوان الوطنــي لإلرســال ميكــن ان مينــح الرتخيــص لشــبكة ثانيــة متعــددّة
القنــوات مك ّونــة مــن  12قنــاة.
والســتغالل البنيــة التحتيّــة الحاليــة دون تأثــر ســلبي عــى القنــوات العامــة التــي تجــد صعوبــة يف تحقيــق توازنهــا
ميكــن هــذه الشــبكة الثانيــة مك ّونــة مــن قنــوات مدفوعــة االجــر ،وهــو مــا يســمح لهــا ببيــع باقــات مــن الربامــج
النوعيــة التونســية أو األجنبيــة عــن طريــق االشـراكات.
ويف النهايــة ،فــان محاربــة املحتويــات الغــر قانونيــة ميكــن أن تطـ ّور مــن العــروض القانونيــة املدفوعــة االجــر عــى
التلفزيــون الرقمــي األريض وتســاهم يف اِثـراء عــروض مشـغّيل االتصــاالت .مــع العلــم أ ّن اآلفــاق االقتصاديــة ضعيفــة
جـدّا لحــثّ مشـغّيل االتصــاالت لالســتثامر ألن عــدد املشــركني املحتملــن يبقــى محــدودا جـدّا نظـرا للمنافســة الغــر
نزيهــة للشــرنج.
ولتمكــن املشــاهدين مــن الحصــول عــى مضامــن جذّابــة عــى شــبكة االنرتنــات ،فــان القنــوات التلفزيــة ومشـغّيل
االتصــال ميكــن أن تق ـدّم عرضــا الش ـراكات مربحــة يف  SVODرشيطــة أن تــويل أهميــة ملجموعــة الحقــوق التــي
تربطهــا بجميــع األطـراف أن تختــار الربامــج والعنــارص التــي يقــع بثّهــا عــى االنرتنــات اِضافــة اىل الحــرص عــى تت ّبــع
املضامــن.
هكذا ميكن لتونس أن تطالب بالحصول عىل نفس مصادر االِيرادات كام هو الشأن بالنسبة للدول الغربية.
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حقوق املؤلف
يتحصــل املؤلفــون عــى منــح أو أجــور منتظمــة نتيجــة بــثّ أعاملهــم .يجــري حالي ـاّ رغــم بطــيء
يف تونــس ،ال ّ
اإلج ـراءات وضــع نظــام ملكافئــة كل مــن لهــم حـ ّـق وحســب املديــر العــام للمؤسســة التونســية لحقــوق املؤلــف
والحقــوق املجــاورة ( ،)OTDAVفــاِ ّن عــدد قليــل مــن وســائل االعــام ال تتجــاوز العــرة تقــوم باســتخالص
مســتحقاتها بصفــة منتظمــة .وال يدفــع الشــرنج بالطبــع أي معلــوم خــاص بحقــوق املؤلــف.
الشــعور بــأ ّن االبــداع الغبــي هــو مجــاين وملكيــة مشــركة هــو شــعور واســع االنتشــار نســبيا يف تونــس .يقــوم
املشــاهدون بأنفســهم بنــر املقاطــع التــي أعجبتهــم والربامــج التلفزيــة عــى  YOU TUBEوملتفــن بالتــايل حــول
مختصــة يف العــادة.
اِمكانيــة اِنشــاء ســوق نتيجــة ظهــور قنــوات
ّ
اِ ّن عــدم منــح أصحــاب هــذه األعــال حقوقهــم يف تونــس يهدّد مســتقبل القطــاع أل ّن اللجــوء اىل هذه االســتخدامات
مــع برامــج أجنبيــة ميكــن أن يحــرم هــذه القنــوات مــن التــز ّود بربامــج مبتكرة.

وميكــن ملنصـاّت كـــ NET FLIXاســتغالل هــذا النقــص الفــادح يف الربامــج املبتكــرة الفرديــة لتســويق عروضهــم عىل
حســاب القنــوات املحليــة العموميــة والخاصــة الغــر قــادرة عــى تطويــر هــذا املجــال.
اِ ّن الدفاع عىل امللكية الفكريّة والفنيّة هو رشط أسايس لظهور سوق حقيقي من منطلق اقتصادي.

طرق االستخالص
تجــري  60%مــن عمليــات اســتخالص االنرتنــات يف العــامل عــر الهاتــف الج ـ ّوال بواســطة األرشطــة املر ّمــزة ثنائيــة
األبعــاد ( )CODE A BARRE 2Dأو عــن طريــق تطبيقيــة مخصصــة للغــرض (املصــدر.)KLEINER PERKINS :
تحتل آسيا املرتبة األوىل حيث يعترب الصينيون والكوريون من أكرث مستعميل هذه الطرق يف االِستخالص
ّ
إذا للتمتع باملضامني التي يقدّمها املجال الرقمي يجب أن تتوفّر طرق استخالص مالمئة للغرض
اِ ّن انتشــار عــروض الفيديوهــات حســب الطلــب ( )SVODمســبقة الدفــع عــن طريــق االشــراكات عــى غــرار
 NETFLIXيف تونــس تعرقــل بســبب أحــكام محليّــة الديوانــة (غــر قابليــة الدينــار للتحويــل ،ســقف مبــادالت مالية
محــدودة عــى االنرتنــات) اِضافــة اىل مشــكل ثقــة مرتبــط باألســاس بغيــاب طــرق اســتخالص ناجعــة عــن طريــق
االنرتنــات (الدينــار االلكــروين  E- DINARSللربيــد التونــي يبقــى قليــل االســتعامل نظ ـرا لبطــيء اإلج ـراءات).
وحســب اإلج ـراءات املنصــوص عليهــا يف قانــون الــركات الناشــئة  « » start-up-actاملصــادق عليــه يف أفريــل
 2018فــان ســقف االســتخالص املســموح بــه يف بعــض الحــاالت ميكــن أن يتجــاوز  100ألــف دينــار وذلــك لتمكــن
الــركات الناشــئة مــن اقتنــاء تراخيــص برمجيــات الحاســوب .الرهــان ميكــن يف تطبيــق هــذا القانــون تعطيــات
بريوقراطيــة التــي قــد تدفــع ببعــض الباعثــن الشـ ّبان اىل التخــي عــن فكــرة االســتثامر يف تونــس والتوجــه اىل مناطــق
أكــر جاذبيــة.
30

دراسة حول وسائل االعالم التونسية واالنتقال الرقمي

الدروس املستخلصة من الدراسة
كــا تجــدر االِشــارة اىل أن التجــارة االلكرتونيــة يف تونــس تواجــه ع ـدّة عراقيــل منهــا طــرق االســتخالص واملشــاكل
اللوجســتية .كــا أن غيــاب دمقرطــة التجــارة االلكرتونيــة يف املنــازل ســتؤث ّر ســلبا يف عمليّــة «تربيــة» املســتهلكني
عــى رضورة اســتخالص الخدمــات االِعالميــة واملضامــن التــي تبــثّ عــى االنرتنــات
اِذا سيشكّل تط ّور التجارة االلكرتونية للمنتوجات املادية عامال إيجابيا للمنتوجات الالمادية.

السوق االِشهارية
الســوق االشــهارية خدّاعــة :فقــد ســ ّجلت بشــكل غريــب منــ ّوا يف  2015و 2017وكســادا يف  2016يف الواقــع .اِن
أضفنــا اىل هــذه املعطيــات تدهــور قيمــة الدّينــار ،يظهــر بوضــوح أن الســوق االشــهارية يف  2017تضاءلــت قيمتهــا.
تت ـ ّم عمل ّيــة تقييــم الســوق االشــهارية عــى أســاس اجــايل حيــث يقــع رضب املســاحة االشــهارية املســتعملة يف
التعريفــات الجــاري بهــا العمــل دون احتســاب التخفيضــات ميكــن أن ت ـراوح بــن  30و .50%اِذا مــن الــروري
الخاصــة بالســوق االشــهارية التونســية.
اِصــاح املعطيــات
ّ
قيمة السوق االِشهارية الخام حسب :SIGMA CONSEIL
• 195.9 :2014مليون دينار
• 220.5 :2015مليون دينار
• 219.5 :2016مليون دينار
• 239.5 :2017مليون دينار موزعة حســب ما ييل:

وسيلة االِعالم

النسبة

القيمة

التلفزة

 159.5مليون دينار

% 66.1

االِذاعة

 34.9مليون دينار

% 14.5

امللصقات

 23.3مليون دينار

% 9.7

الصحافة املكتوبة

 14.5مليون دينار

% 6.7

االنرتنات

 7.3مليون دينار

%3

** ال يأخــذ لالســتثامر يف االنرتنــات بعــن االعتبــار ال ـراءات الدوليــة عــن طريــق  facebookو You Tubeالتــي
قيّمــت مــن طــرف وكاالت االعــام بـــ  8مليــون دينــار.
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وحســب مكتــب االِعــان التفاعــي ( ،)Interactive Adverting bureauف ـاِ ّن االســتثامر العاملــي يف مجــال االشــهار
عــى االنرتنــات تطــ ّور مــن  72.5مليــار دوالر يف  2016اىل  88مليــار دوالر يف  2017ليتســاوى وأل ّول مــ ّرة مــع
املداخيــل العامليــة لإلشــهار التلفــزي.
اِ ّن التو ّجــه العاملــي لالســتثامر يف االِشــهار يكشــف عــن تقــارب بــن االشــهار التلفــزي واالشــهار عــى شــبكة االنرتنــات،
وهــو مــا يحتّــم بالــرورة اِجـراء مقارنــة يف تونــس بــن  159.5مليــون املتأتيــة مــن الســوق التقليديــة مقابــل 15.3
مليــون دينــار التــي تحققهــا ســوق االشــهار عــى شــبكة االنرتنــات (وقــع احتســاب الـــ  7.3مليــون دينــار التــي
تحققهــا الســوق املحليــة و 8مليــون دينــار املتأتيــة مــن شــبكات التواصــل االجتامعــي)
إذا فالهامــش اإلجــايل الــذي مي ّكــن تونــس مــن تحقيــق الدّيناميكيــة العامليــة لالســتثامر يف االِشــهار عــى القمــي هــو
يف حــدود  144.2مليــون دينــار.
مــع انّــه يبقــى نظريّــا اىل حـ ّد كبــر ،فـاِ ّن هــذا التفكــر مي ّكــن مــن احتســاب وتحديــد اإلمكانيــات الهائلــة يف تونــس
لالســتثامر يف االشــهار عــى شــبكة االنرتنــات.
هــل أن نهايــة ســيطرة التلفــزة قريبة ؟
اإلســتهالك اليومــي و االنرتنــات لــكل فــرد (بإحتســاب الدقائق)
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الدروس املستخلصة من الدراسة
بصفــة عا ّمــة ،تعــاين وســائل االِعــام التونســية مــن قلــة االِســتثامرات يف االِشــهار :االســتثامر الســنوي يف االشــهار لــكل
ســاكن يف تونــس ( 9دوالرات) يع ـ ّد االقـ ّـل انخفاضــا مقارنــة باملغــرب ( 17دوالر) فرنســا ( 221دوالر) أو بريطانيــا
( 404دوالر) (مصــدر .)Zenith
هنالــك قلّــة مــن املستشــرين ســنوياّ يف تونــس ،يبــدو أ ّن ســوق االِشــهار تعــاين مــن كســاد .هــذه الســوق يســيطر
ـر هــذا الرتاجــع :أزمــة اقتصاديــة ،منــاخ
عليهــا مشـغّيل االتصــاالت لكــن اســتثامراتهم يف تراجــع عديــد العوامــل تفـ ّ
غــر مشـ ّجع غمــوض قانــوين ،عالقــة وســائل االعــام بســلطات االِرشاف ،ثقــة...
تع ّد سوق االشهار يف تونس غري منطية حيث يسيطر عليها املستثمرين يف القطاعات التالية:
1.1الرتفيه ()27%
2.2املواد الغذائية ()20.4%
3.3صحة وتجميل ()7.5%
4.4توزيع ()5%
5.5السيارات ()1.7%
مقارنة ببق ّية العامل ،تسيطر خمسة قطاعات عىل السوق االِشهارية:
1.1توزيع ()13.9%
2.2الرتفيه () % 12.7
3.3ص ّحة وتجميل ()% 9.5
4.4سيارات ()% 8.6
5.5مواد غذائية ()8.3%
مع اختالف بني العامل القديم
1.1الرتفيه
2.2التوزيع
والدول الحديثة التي هي يف حالة من ّو:
1.1صحة وتجميل
2.2التوزيع
مــن جهــة أخــرى فــان ســوق الســيارات يف تونــس يشــهد نقصــا واضحــا يف االِشــهار فخالفــا ملعظــم األســواق العامليــة،
تعتــر هــذه الســوق باألســاس ســوق توريــد حيــث تخضــع الســيارات األجنبيــة التــي يقــع جلبهــا اىل آليــات الحصــص
(ميـزان الدفوعــات ومراقبــة الــرف).
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هــذا املثــال يوضّ ــح أنــه اذ أردنــا الوصــول اىل التط ـ ّور الرقمــي ،فاِنــه مــن الحتمــي رفــع الحواجــز الغــر جمركيــة
ويقيّــة العوائــق عنــد الدخــول والتــي تعتــر معيقــة لتنافســية تونــس يف قطــاع يتّســم برسعــة االنتشــار ،بشــمولية
وعامليــة الفاعلــن فيــه وبش ـدّة تأثــره باإلشــاعات الســلبية.

قيس نســب املشاهدة
يقــوم مكتبــان اثنــان يف تونــس بقيــس نســب املشــاهدة باالعتــاد عــى منهجيتــن مختلفتــن وبالرجــوع اىل نســب
املشــاهدة املس ـ ّجلة يف اليــوم التــايل يقــع اســتنتاجها عــن طريــق االســتعانة بذاكــرة املشــاهدة لــدى املســتهلكني،
وهــي طريقــة قدميــة وتقليديــة يخــر غيــاب مقيــاس آيل للســمع واقرتانــه بنظــام حكومــة فــوق مســتوى الشــبهات
عقبــة مزدوجــة بالنســبة لعمليــة قيــس نســب املشــاهدة يف تونــس .اذ ميكــن للمستشــهرين ووكاالت االعــام أن
ـتهل عمليــة
يعتمــدوا عــى االختالفــات املســجلة يف النتائــج املنبثقــة عــن كلتــا الطريقتــن ويختــاروا النتائــج التــي تسـ ّ
التفــاوض مــع وســائل االعــام وأصحــاب القـرار.
تقــوم «« »Sigma Conseilســيقام كنســاي» بقيــس نســب املشــاهدة عــى املســتوى الوطنــي عــن طــرق الهاتــف
وباالعتــاد عــى القرعــة الختبــار الجهــة .أ ّمــا  Media Scanميديــا ســكان وتعتمــد عــى تقنيــة املقابــات املبــارشة
يف الثــاث مــدن الكــرى التــي يطلبهــا املستشــهرين (تونــس ،صفاقــس وسوســة).
وتختــار وســائل االعــام االعتــاد عــى خدمــات أحــد مكاتــب قيــس نســب املشــاهدة أو االثنــن معــا .يف كل دراســة،
عمل ّيــة التعاقــد ميكــن أن تكــون كاملــة أو جزئيــة (اختبــار الجمهــور وفــرز متقاطــع للعينــة) هنالــك يف تونــس
أربعــن إذاعــة (تشــمل اإلذاعــات الجمهوريــة) ومــا بــن  11اىل  20قنــاة تلفزيــة .كــا ميكــن لهذيــن املكتبــن تحقيــق
دخــل اِضــايف متــأيت مــن اإلعالنــات.

االِذاعات

كل مــن موزاييــك آ .ف .م ،اِ .ف .م واكسـراس آ .ف .م لتشــمل الســاحل
ســمحت الهايــكا بالتوســع الجغـرايف لبــثّ ّ
والجنــوب التونــي وجوهــرة آ .ف .م لتصــل اىل الشــال.
متّت هده التوسعات يف مناطق البثّ يف  2016و .2017
اِ ّن الزيــادة يف عــدد املحطـاّت االِذاعيــة أدّى اىل لخبطــة يف نتائــج نســب االســتامع الوطنيــة .كــا فقــد املســتمعون
ـص املداخيــل.
معايريهــم .اِذا ومنــذ عــام هنالــك عــدم يقــن فيــا يخـ ّ
ســابقان كان تقاســم للســوق مــع أســبقية ملوزاييــك آ .ف .مــن شــمس آ .ف .م واِ .ف .م عــى شــال البــاد وتنــس
الكــرى وســيطرة كليــة لجوهــرة آ .ف .م عــى الســاحل.
يعــرف الســوق اإلذاعــي بوجــه الخصــوص ديناميكيــة ألنــه يعتمــد عــى تكاليــف انتــاج وبــثّ متغــرة وعائــدات
اشــهارية متواضعــة ويقــع احتســابها حســب املناطــق التــي شــملها البــثّ .
سبع اذاعات وطنية متثّل معظم السوق االذاعية منها  15اِذاعة (7وطنية و8جهوية).
34

دراسة حول وسائل االعالم التونسية واالنتقال الرقمي

الدروس املستخلصة من الدراسة

موزاييــك آ ف م
زيتونــة آ ف م
جوهــرة آ ف م
شــمس آ ف م
ا الِذاعــة الوطنية
اِ ف م
اكســراس آ ف م

 1 628 000مســتمع
 587 000مســتمع
 428 000مســتمع
 42 000مســتمع
 384 000مســتمع
 382 000مســتمع
 80 000مســتمع

 15.7مليون
ال يوجد اشــهار
 7.7مليــون دينار
 2.5مليــون دينار
ال يوجد
 6.5مليــون دينار
 2.3مليــون دينار

ارتفاع
ا نخفا ض
ا نخفا ض
ارتفاع
ا نخفا ض

املصدرSigma Conseil :

تض ـ ّم اإلذاعــة الوطنيــة أربــع قنــوات إذاعيــة عموميــة وطنيــة وهــي إذاعــة الشــباب ( 15.0000مســتمع يومي ـاّ
حســب  ،)Sigma Conseilإذاعــة الثقافــة ( 70.000مســتمع يوميــا حســب  ،)Sigma Conseilاإلذاعــة الدوليــة
(غالبيــة بثهــا باللغــة الفرنســية  54.000مســتمع يوميــا حســب  ،)Sigma Conseilوتعـ ّد اإلذاعة الوطنيــة (384.000
مســتمع يوميــا) الوحيــدة القــادرة عــى منافســة القنــوات االذاعيــة الخاصــة.
اإلذاعــة التونســية بانورامــا والتــي تعـ ّد واجهــة لإلذاعــات الجهويــة يف تونــس الكــرى يتابعهــا 67.000مســتمع يوميــا
حســب .Sigma Conseil
جمعــت الخمــس اِذاعــات جهويــة (صفاقــس بـــ 194.000مســتمع يوميــا ،املنســتري بـــ  16.8000مســتمع يوميــا،
تطاويــن بـــ 108.000مســتمع يوميــا ،الــكاف بـــ 106.000مســتمع يوميــا وقفصــة بـــ 82.000مســتمع يوميــا) نتائجــا
الخاصــة.
محرتمــة ج ـدّا يف محيطهــا باالعتــاد عــى جاذبيتهــا الخاصــة مقابــل املنافســة املحليــة لإلذاعــات
ّ
وقــع نــر النتائــج عــى املســتوى الوطنــي يف حــن أ ّن كل محطــة تالمــس فقــط جــزءا مــن البــاد ،يصبــح إذا مــن
كل منهــا بشــكل صحيــح.
الصعــب تقييــم املنــاخ التنافــي وأداء ّ
منــذ الثــورة ،نجحــت محطّــة إذاعيــة وحيــدة ،وهــي اِ .ف .م يف التط ـ ّور مــن خــال اِيجــاد متوقــع فريــد ،أمنــوذج
اقتصــادي مربــح ولهجــة تحريريــة مريحــة يف خدمــة املســتمعني.
اِذا تغـ ّـر الوضــع اليــوم بوجــود اذاعــات متكّنــت حديثــا مــن توســيع منطقــة تغطيتهــا (جوهــرة آ .ف .م ،موزاييــك آ.
ف .م  ,اِ,كسـراس آ .ف .م واِ .ف .م) دون عائــد إيجــايب عــى االســتثامر .هــذه اإلذاعــات نشــطة عــى امليــدان وقريبــة
مــن جمهورهــا .وقــد متكّنــت هــذه املحطــات االِذاعيــة مــن القيــام بعمــل ملمــوس لتحقيــق التموقــع التســويقي
خاصيــات مميــزة ،خـ ّط تحريــري ،أحــداث)...
(تجزئــةّ ،
مــن جهــة اخــرى ،هــذه اإلذاعــات حــارضة ونشــطة عــى النــات وتهت ـ ّم أكــر فأكــر بالتفاعــل وبنوعيــة املعلومــة،
هــذا العمــل يتطلــب اســتثامرات طويلــة املــدى حتــى تكــون قــادرة عــى توقــع عائــدات إيجابيــة عــى االســتثامرات
مــع ظهــور أول عالمــات االنتعــاش االقتصــادي.
تتص ـدّر موزاييــك آ .ف .م بــا منــازع نســب االســتامع .هــذه الصــدارة متكّنهــا مــن أن تكــون يف طليعــة االبتــكار
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عــى شــبكة االنرتنــات مــن خــال اعتامدهــا عــى خـ ّط تحريــري مك ّمــل ملــا يبــثّ عــى موجاتهــا .ويؤكّــد نشــاطها
ال ّرقمــي ســيطرتها بــا منــازع يف هــذا امليــدان بامتالكهــا أل ّول موقــع تحريــري تونــي .وهــو مــا يـ ّ
ـدل عــى أهميــة
االســتثامرات يف املحتــوى ،يف العالمــة التجاريــة والتموقــع يف الســوق وبالتــايل الحاجــة اىل إيجــاد مصــادر جديــدة
للمداخيــل .ويع ـ ّد االشــهار عــى شــبكة االنرتنــات الحـ ّـل الطبيعــي نظ ـرا ملــا يحتويــه مــن إمكانيــات كبــرة ،هــذا
باإلضافــة اىل أ ّن الســوق االفرتاضيــة يف تونــس مل يقــع اســتغاللها بعــد.

القنــوات التلفزية
حال ّيــا يعـ ّد االقتصــاد املعتمــد عــى الصــور اقتصــادا للبقــاء عــى قيــد الحيــاة  ,يحــاول فيــه الجميــع وبصفــة يوم ّيــة
ـى يتم ّكــن لهــم الحفــاظ عــى هــذا النشــاط  ,دون وجــود اســتثامرات جديــدة خــال أزمــة
التح ّكــم يف تكاليفهــم حتـ ّ
ـر افتقــار الجميــع للحــاس تجــاه مــا يحــدث يف التلفــزة الوطنيــة التونســية.
املداخيــل االشــهارية .وهــذا مــا يفـ ّ
تعــاين القنــوات الوطنيــة مــن تدفّــق القنــوات التّــي تبــثّ عــى األقــار الصناعيّــة عــرب ســات ،نيــل ســات واتلســات،
والقنــوات األجنبيــة اِضافــة اىل القنــوات التلفزيــة الغــر مر ّخــص لهــا مــن الهايــكا والتــي تبــثّ متجــاوزة القوانــن
املعمــول بهــا يف تونــس.
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القنوات التلفزية

معدّ ل نسبة املشاهدة التط ّور خالل سنة

العدد الرتاكمي للمشاهدين

قناة نسمة

31.0%

38+%

 3667000مشاهد

الحوار التونيس

25.5%

11+%

 3 264 000مشاهد

الوطنية ( 1مؤسسة
التلفزة التونسية)

7.1%

25-%

 1 333 000مشاهد

ح ّنبعل

4.9%

63-%

 751 000مشاهد

التاسعة 9

4.3%

3+%

 426 000مشاهد

الوطنيّة ( 2مؤسسة
التلفزة التونسية)

2.9%

20-%

 350 000مشاهد

قنوات أخرى

*24.3%

غري متوفر

MBC 2

غري متوفر

 225 000مشاهد

MBC 4

غري متوفر

 220 000مشاهد

National Géographic

غري متوفر

 212 000مشاهد

BeIN Sport HD1

غري متوفر

 196 000مشاهد

املصــدر* / Sigma Conseil 2018 :القنــوات األجنبيــة

يف هــذا الصــدد ،تجــدر اِضافــة قناتــن تلفزيتــن اخريــن يقـدّر جمهورهــا بـــ (نســب وقــع جمعهــا مــن مؤسســات
أخــرى غــر :)Sigma Conseil
‐قناة الزيتونة بـ  % 5من نســب املشــاهدة
‐الجنوبية بـ  % 4من التونســيني
يف املجمــل ،هنــاك خمســون قنــاة معروفــة للتونســيني مــن بــن مئــات القنــوات الدوليــة التــي ميكــن اســتقبالها يف
تونــس بواســطة األقــار الصناعيــة الثــاث أو عــن طريــق الشــرنج .اِىل جانــب القنــوات التونســية هنالــك قنــوات
أخــرى مدرجــة يف الرتتيــب مثــل د ّيب ( ،)Rotana Networkالريــاض (مجموعــة  ,)MBCاِضافــة اِىل National
 Géographic، BeIN Sportوالقنــوات الفرنســية.
دراسة حول وسائل االعالم التونسية واالنتقال الرقمي
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محتوى العروض عىل شــبكة االنرتنات
مختصــة )...اىل أن تكــون نشــطة
تســعى جميــع وســائل االِعــام التونســية (تلفــزة ،اِذاعــة ،صحافــة ،مجـاّت ،صحافــة
ّ
عــى شــبكة االنرتنــات .يف املقابــل وحدهــا الصحافــة املكتوبــة الجامعــة تجــد صعوبــة يف مواكبــة هــذا التحــول.
تحظــى القنــوات التــي تعتمــد عــى قرصنــة املضامــن دون دفــع الحقــوق مثــل  Forja.tnلألفــام باملتابعــة.
يعتمــد النمــوذج االقتصــادي عــى مداخيــل اإلعالنــات وهــو مــا يدفــع بالقــول بصعوبــة تصـ ّور ابتــكار عــرض جـذّاب
قــادر عــى مواجهــة وســيلة اعــام تنــر أكــر املضامــن الدوليــة جاذبيــة دون معاليــم لذلــك.
ال تـزال نــرة أخبــار الثامنــة للوطنيــة األوىل وســيلة شــعبية جـدّا للحصــول عــى املعلومــات واالخبــار مبــا يف ذلــك
عــى شــبكة االنرتنــات حتــى ولــو كانــت تتم ّيــز بجمهــور مــن كبــار السـ ّن ونســب مشــاهدة يف انخفــاض.
تس ـ ّجل التلفــزة العموميــة نســب مشــاهدة محرتمــة عــى شــبكة االنرتنــات وهــو مثــرة عمــل عــى البــث الحــي
( )Streamingعــى يوتيــوب وعــى املوقــع الرســمي للوطنيــة .1هنالــك اِذا عمــل كبــر لتعزيــز وتثمــن املحتــوى،
لكــن اِليــاس ج ّرايــة ،مديــر االتصــال يف مؤسســة التلفــزة التونســية يتأســف ألن الصحفيــن واملتعاونــن يف الربامــج مل
ينتهــزوا بعــد الفــرص التــي يتيحهــا الرقمــي .ال يوجــد اىل حـ ّد اآلن عمــل حقيقــي عــى الخـ ّط التحريــري مــن قبــل
مؤسســة التلفــزة التونســية و الــذي ميكــن ان يســاهم بســهولة يف زيــادة نســب املشــاهدة وتحقيــق النجــاح.
عــى شــبكة االنرتنــات ،هنالــك العديــد مــن املواقــع التــي تتنافــس عــى االخبــار واملعلومــات االقتصاديــة وتركّــز
عــى العناويــن الفضفاضــة عــى حســاب التحليــل ،التحقيــق والتح ّقــق .تعطــي األولويــة للخــر الــذي يحــدث ض ّجــة
( )BUZZوللرسعــة عــى حســاب دقــة املعلومــات.
يجــب االِشــارة اىل قلــة املحتويــات الفريــدة واملبتكــرة أو تلــك التــي تهتــم مبواضيــع مع ّينــة ،وأيضــا نقــص يف املضامــن
املختصــة يف املوســيقى ،الرياضــة ،ألعــاب الفيديــو ...وبالتــايل مل تتـ ّم تلبيــة حاجــة املتل ّقــي اىل
املو ّجهــة للشــباب او
ّ
مضامــن ممتعــة ســهلة االســتعامل ،قابلــة للتشــارك وللتفاعــل .مــن ناحيــة أخــرى يجــب اســتنكار غيــاب عمليــة
تثمــن االعــال الف ّنانــن رغــم تف ـ ّوق عديــد التونســيني يف بعــض املياديــن الفنيــة مثــل ال ـراب ،الســينام ،الفنــون،
التصميــم ،املوضــة...

ترتيب الفاعلني التونسيني عىل شبكة االنرتنات يف :2016

•طيـاّرة (مــن مجموعة  Schibstedمعادل لـ  )Bon Coinلديها الطمــوح لتطوير املحتوى التحريري
• Tunisia-sat .comأ ّول موقــع لإلعالنات
•موزاييك آ ف م
•جوهرة آ ف م
•الحوار التونيس
•شمس آ ف م
•( Jawabkom .comالو دكتور)
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• Inkifadموقــع لألرشطة الوثائقية
•نواة موقع األخبار والحوار
•Businessnews.com
•( Tuitecمعلومــات اقتصادية والبورصة)
ال مؤسســة التلفــزة التونســية بقنواتهــا الوطنيــة  1والوطنيــة  2و ال اإلذاعــة الوطنيــة مبحطاتهــا االذاعيــة تظه ـران
يف هــذا التصنيــف .هــل يعــود دلــك أل ّن املضامــن واملحتويــات التــي يضعونهــا عــر شــبكة االنرتنــات منتــرة عــى
شــبكات التواصــل االجتامعــي وليــس عــى موقعهــم أو تطبيقاتهــم؟
يف  2017وحســب  We are Socialأظهــرت ترتيــب املواقــع األكــر زيــارة يف تونــس (Alexa ran king top web
 )sitesبعــد خدمــات االنرتنــات العامليــة ،أربعــة وســائل إعالميــة تقليديــة وموقــع حــري عــى االنرتنــات وهــو
ط ّيــارة (:)Le Bon Coin
•يف املرتبة  5بعد خدمات االنرتنات العاملية :نســمة
•يف املرتبة  :6موزاييك
•يف املرتبة  :7جوهرة
•يف املرتبة  :13طيارة
•يف املرتبة  :14شــمس آ ف م
تجــدر االِشــارة اىل أ ّن قنــاة الحــوار التونــي قــد اختفــت مــن التصنيــف لســنة  2017رغــم أن نســبة مشــاهدتها
مشــابهة لنســبة مشــابهة قنــاة نســمة .وســائل االعــام العموميــة ال تظهــر أيضــا يف هــذا الرتتيــب كــا مل تظهــر أي
وســيلة اعــام مــن بــن عمليــات البحــث العرشيــن األكــر تكـرار عــى ).GOOGLE (20 Top Google Search Queries
وهــو مــا يعنــي عــدم التواصــل بــن التونســيني و «الــيء» اإلعالمــي .اِذا بــات مــن الــروري العمــل واالســتثامر
الالمــادي يف املضمــون ،يف العالمــة التجاريــة ويف الخصائــص املميــزة.

دراسة حول وسائل االعالم التونسية واالنتقال الرقمي

39

الدروس املستخلصة من الدراسة

دميقراطية االســتخدام الرقمية
الرقمي يف تونس
املؤرشات الرئيسية لالنرتنات يف تونس

Source : Etude WeAreSocial

مستعملني نشطاء عىل
الهاتف املحمول

انرتنات عىل
الهواتف الجو|ّالة

نشطاء عىل شبكات
التواصل االجتامعي

مستخدمي
االنرتنات

مجموع
السكان

6,40

17,26

7,20

7,89

11,60

نســبة االخــراق

نسبة الدخول حسب
عدد السكان

نســبة ا الخــراق

نســبة ا الخــراق

نســبة التحــر

62%

68%

67%

مليــون

55%

مليــون

149%

مليــون

مليــون

مليــون

تس ـ ّجل وســائل ا ِالعــام التاريخيــة خصوصــا موزاييــك آ ف م ،جوهــرة آ ف م واكس ـراس آ ف م يف فئــة االِذاعــة,
ونســمة والحــوار التونــي يف فئــة التلفــزة نســب مشــاهدة مرتفعــة عــى االنرتنــات وعــى شــبكات التواصــل
ـي املبــارش للوطنيــة  300.000( 1مشــاهدة عــى Youtube
االجتامعــي باإلضافــة اىل نتائــج محرتمــة جـدّا يف البــثّ الحـ ّ
و 330.000مشــاهد عــى .)Facebook
أي قنــاة عــى الرقمــي حيــث أنهــا تســتوجب دمــج نســب املشــاهدة
مــن الصعــب معرفــة البصمــة التــي تحدثهــا ّ
عــى شــبكات التواصــل االجتامعــي ،عــى املواقــع الرســمية للقنــوات ،عــى التطبيقــات وYoutube.
وعــى الرغــم مــن النتائــج الجيّــدة املسـ ّجلة ،يوجــد ضعــف يف عمليــة تحويلهــا اىل رقــم معامــات مــن قبــل وســائل
االعــام .متثّــل االنرتنــات  6%مــن رقــم معامــات االشــهار يف  2016و  7%يف ( 2017معظمهــا عــن طريــق facebook
والتــي ال تظهــر إيراداتهــا يف النتائــج الوطنيــة).
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والي ـزال املســتثمرين حدريــن وتابعــن ،يعتمــدون عــى اآلليــات الكالســيكية وفقــا لجــدول زمنــي مح ـدّد بعــدد
األســابيع بــدال مــن البحــث عــن األداء الجيّــد مــع أهــداف محـدّدة .وقــد يقتــر املستشــهرين فقــط عــى اســتعامل
اآلليــات التــي يقــع تســويقها عــى  Facebookو  Youtubeاذا مل تطـ ّور وســائل االِعــام اآلليــات التجاريــة الخاصــة
بهــا ذات التنافســية العاليــة واملكملــة لتلــك املوجــودة عــى  .Facebookهــذا املوقــف الســلبي قــد يــؤدّي اىل
التفويــت يف ربــح مح ّقــق لصالــح  Facebookو ..Youtube
تحتــل أفضــل املراتــب للمواقــع القــادرة عــى تحويــل نســب
ّ
 Tayara, Google, Facebookوموزاييــك آ ف م
املشــاهدة اىل معامــات (حســن األداء ،معطيــات ،تركيــز عــى األهــداف ،اسـراتيجية ،بيانــات ،سياســة تجاريّــة) .هذه
عــى كل حــال شــهادة وكاالت االِعــام فيــا يتعلّــق باالسـراتيجية التجاريــة لوســائل االِعــام واآلليــات التــي بحوزتهــا.
تحقــق بق ّيــة وســائل االِعــام نســب مشــاهدة ج ّيــدة دون أن تتم ّكــن مــن جــذب املستشــهرين بآليــات تجاريــة
جذّابــة قامئــة عــى حســن األداء واملعطيــات واألدوات الرقميّــة.

تطـ ّور الخدمات الرقمية
يف عــام  2016اطلقــت نســمة عرضــا للهاتــف املحمــول يحمــل أســمها (نســمة موبايــل) باالشـراك مــع ,Ooredoo
مـ ّـا مكّنهــا مــن جلــب االشــهار عــى قناتهــا وتقديــم صــورة لنفســها لــدى جمهورهــا تتّســم بالحداثــة و العرصيــة.
كــا أطلقــت اتصــاالت تونــس تجربــة  IPTVلتشــمل  1500منــزل .ومــا دام الشــرنج ميثــل  % 90مــن طريقــة
اســتقبال البــثّ التلفــزي ،ال ميكــن اســتيفاء الــروط الالزمــة لتقديــم عــروض عاليــة الجــودة .وعــى غ ـرار تجربــة
 ,Canal + Horizonsفاِنّــه مــن املســتحيل يف مثــل هــذه الظــروف جعــل مــن حزمــة االنرتنــات باهظــة التكلفــة
مربحــة.
ويقتــر بــثّ عــروض التلفزيــون أو عــروض  SVODالتــي يقــع اســتخالصها باالنرتنــات (دون وجــود حزمــة انرتنــات
مخصصــة للغــرض) أيضــا عــى النطــاق الــردّدي لخدمــة االنرتنــات .اِذا يبقــى
مــن أحــد مشــغّيل االتصــاالت ّ
التونســيون أقـ ّـل تطلّبــا فيــا يتعلّــق بالخدمــة املجانيــة املتقطعــة مقارنــة بالخدمــة مدفوعــة االجــر.
ال يقــدم مش ـغّيل االتصــاالت ســوى حــزم ( )Flyboxتســمح باســتعامل االنرتنــات وتص ّفــح القنــوات القادمــة مــن
األقــار الصناعيــة أو الشــرنج .ال يبــذل املشــغلني الثالثــة أي جهــود لتوفــر عــروض التشــغيل الثــايث (هاتــف،
انرتنــات وتلفــاز بواســطة اش ـراك).
فقــط اتصــاالت تونــس لديهــا مشــركني يف الخطــوط ال ّقــارة ،مـ ّـا يتيــح تقديــم خدمــات تكميليــة ســمعية برصيــة
وتحويلهــا اىل اشــراكات قــا ّرة .يف املقابــل ooredoo ،و  orangeلديهــا فقــط حرفــاء هواتــف محمولــة ويقــع
تجهيــز املنــازل باالنرتنــات عــر جهــاز توجيــه  .)WIFI (ROTEURمـ ّرة أخــرى فـاِ ّن الحواجــز التــي تضعهــا اتصــاالت
تونــس ملنــع اســتغالل شــبكة الهاتــف القــار املحـ ّـي تشـ ّـل املنافســة وال تســمح باملــرور اىل التشــغيل الثــايث.
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مــن ناحيــة أخــرى ،تقــوم الهيئــة الوطنيــة لالتصــاالت بتخفيــض أســعار االتصــاالت للحفــاظ عــى القــدرة الرشائيــة
للتونســيني مــن خــال تأطــر الخدمــات والعــروض وأيضــا عــن طريــق اعتــاد تعريفــات ربــط بينــي منخفضــة جـدّا
مقارنــة بالتعريفــات األوروبيــة.
الح ّجــة القانونيــة املســتخدمة هــي رضورة توجيــه تعريفــات الربــط البينــي نحــو الكلفــة  ,يحــ ّد هــذا التأطــر
ـص األســعار وتغيــر العــروض .كــا تــؤدّي هــذه املراقبــة املسـبّقة
الكبــر مــن الحريــة التجاريــة للمشـغّلني فيــا يخـ ّ
اىل توحيــد العــروض الفن ّيــة والتجاريــة للمســتغّلني الثالثــة واِىل تفاعــل ضعيــف مــع العــروض التنافســية يف ضــوء
للســوق.
الحاجــة دامئــا اىل الحصــول عــى موافقــة مســبقة مــن الهيئــة املعدّلــة ّ
ال توجــد تقريبــا اشـراكات مســبقة الدفــع يف ســوق الهاتــف الجـ ّوال ،حيــث يفضــل الحرفــاء اســتخالص االســتهالك
عــن طريــق بطاقــات الشــحن الخاّصــة بالهاتــف الجــ ّوال أو يف نقــاط البيــع .و هــو مــا يــؤدّي اىل االســتخفاف
بعــروض املشـغّلني الثالثــة الذيــن يقرتحــون أســعار خدمــات وهوامــش ربــح متقاربــة .إذا هــذا املنــاخ ال يشـ ّجع عــى
االســتثامر يف التكنولوجيــا ،يف الخدمــات ،يف املضامــن ويف التســويق.
ـكل
يســتعمل بعــض الحرفــاء رشائــح هاتــف جـ ّوال لعديــد املشـغّلني ( ) multi-simللتمتــع بالعــروض الرتويجيــة لـ ّ
مش ـغّل أو االســتفادة مــن تعريفــات االنرتنــات عــى نفــس الشــبكة ( ) on-netوالتــي تع ـ ّد أقـ ّـل مــن تعريفــات
االنرتنــات مــن مش ـغّلني مختلفــن (.)off-net
كــا تشــهد تونــس دمقراطيــة يف تطـ ّور الخدمــات الرقميــة مثــل  Messengerو ،WhatsAppهــذا التطـ ّور يتــاىش
ومعـدّل انتشــار الهواتــف الذكيّــة .مــع العلــم ان طــرق التواصــل  Facebookو WhatsAppالتــي تتـ ّم عــر خدمــات
الديــوان التونــي لالتصــال تــد ّر مداخيــل ضعيفــة مقارنــة باملكاملــات الهاتفيــة.
أطلــق ات ّصــاالت تونــس يف فيفــري عــرض جديــد للهاتــف الجـ ّوال املسـبّق الدفــع لفائــدة فئــة الشــباب Hayya.tn
.ومبــا أنــه ميكنهــا بالــكاد أن تخلــق االختــاف عــر تخفيــض بســيط يف األســعار ( 50مليــم  /الدقيقــة – centime 1.6
 )Deضــ ّم هــذا العــرض مضامــن عامليــة تتــاىش وانتظــارات الشــباب( Word of Red Bull ، Icflix :ســينام)،
( Digsterموســيقى) ( Game loft ،ألعــاب فيديــو عــى الهواتــف الذكيــة).
هــذا املثــال الناجــح لتــزاوج املضامــن مــع مشــغّل االتصــاالت ميكــن أن يلهــم مــن ناحيــة مــن ميتلــك العالمــة
التجاريــة لتطويــر محتواهــا ومــن ناحيــة أخــرى وســائل االعــام التونســية لتصميــم عــروض مضامــن مالمئــة .وتخلّــت
املجموعــات الدوليــة املالكــة للقــوات التلفزيــة ،باســتثناء  Bein Sportعــن اكتســاب حقــوق البــثّ يف الســوق
التونســية نظ ـرا لعــدم توفّــر إي ـرادات ها ّمــة مــن االش ـراكات.
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كــا ال يوجــد لــدى مشـغّيل االتصــاالت يف تونــس ســوق محتملــة كافيــة إلطــاق حــزم متكنهــا مــن تقديــم خدمــات
ذا قيمــة مضافــة (اشـراكات يف القنــوات مدفوعــة االجــر ،مضامــن فيديوهــات)... SVOD,VOD ،
وال ميكــن أن تشــجع هــذه العوائــق واالِخــاالت عــى اِطــاق عــروض قانونيــة مثــل العــروض التــي توفّرهــا Net
 Flixوالتــي ال ميكــن الحصــول عليهــا اِالّ عــن طريــق انرتنــات املحمــول.يف الواقــع نظـرا لغيــاب نطــاق تــردّدي كاف
وعــروض مالمئــة مــن طــرف مشّ ــغيل االتصــاالت ،فـاِ ّن الصــورة تفقــد جودتهــا عــى الشاشــات الكبرية.ســتمثّل هــذه
العوائــق اِذا عوامــل خارجيــة ســلبية لعالمــات مثــل .Net Flix
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دور وسائل االِ عالم العمومي
أهم المستفيدين من
برنامج عدم وسائل االِ عالم
يف تونس
يوجــد الفاعلــون (اإلذاعــة التونســية مؤسســة التلفــزة التونســية  /وكالــة
تونــس افريقيــا لألنبــاء) يف منتصــف الطريــق مك ّبلــون بنظامهــم األســايس
وعــدم اســتقاللية اإلدارة.
كــا حدّدهــا جــون بــول فيليبــو  ،JEAN PAUL PHILIPPOTالرئيــس التنفيــذي لـــ  RTFBيف  4أكتوبــر  2018يف
 LES ECHOSأصبحــت تحدّيــات القطــاع العــام متكــن باألســاس يف الدّفــاع عــن النظريــة الوطنيــة لإلعــام العمومــي
يف مواجهــة الفاعلــن العاملــن يف القطــاع الرقمــي بــدال مــن االِهتــام باملرتكــزات األساســية لإلعــام العمومــي
الســمعي البــري اال وهــي «االعــام ،التثقيــف والرتفيــه»
«اِ ّن مه ّمتنــا التــي تشــمل االعــام ،خلــق التن ـ ّوع والتعدديــة ،الدفــاع عــن تراثنــا| ،خلــق التامســك يف مجتمعاتنــا
أي وقــت مــى اذ تبـ ّـن أن املجتمــع القمــي ال يدافــع عــن هــذه القيــم كــا ك ّنــا نأمــل منــذ
مفيــدة أكــر مــن ّ
البدايــة» ‹نحــن مختلفــون عــن الـــ ،Gofaفنحــن نســتثمرها يقــارب ثلــث مواردنــا يف املعلومــات.

النصوص الحالية املتعلّقة بالتلفزة العموم ّية:

يف مــارس  ،2013قــام تقريــر اليونســكو ،بإعــداد جــرد لواقــع التلفــزة التونســية العموميــة ثـ ّم فيــه التذكــر بالنصــوص
األساســية ‹الغــاء وزارة االتصــال ووضــع مكانهــا هيئــات يف األيــام التــي تبلــت ثــورة جانفــي  ،2011ألغــت الســلطة
االنتقاليــة يف تونــس وزارة االتصــال كخطــوة للفصــل بــن الســلطات والدفــاع عــن حريــة التعبــر».

ثم قامت الهيئة الوطنية إلصالح االعالم واالتصال بإصدار ثالثة نصوص لهيكلة القطاع:
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•املرسوم عدد  41املتعلّق بحريّة النفاذ اىل الوثائق االِدارية للهياكل العمومية.
•املرسوم عدد  115املتعلّق بحرية الصحافة.
ـص عــى اِنشــاء هيئــة تعديليــة للمشــهد
•املرســوم  ،116املتعلّــق بحريــة القطــاع الســمعي البــري الــذي ينـ ّ
الســمعي البــري ،الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتصــال الســمعي البــري (الهايــكا).
وكــردّة فعــل واحتجاجــا عــى عــدم متابعــة توصياتهــا ،أنهــت الهيئــة الوطنيــة إلصــاح قطــاع االعــام واالتصــال
مهامهــا بصفــة طوعيــة يف جويليــة .2012
وبالتــايل فــا ّن قانــون ســنة  2007املتعلــق باملؤسســات العموميــة للقطــاع الســمعي البــري هــو آخــر نــص قانــوين
ســاري بــه العمــل .مل يتـ ّم إذا تحديــد مهــام القطــاع العــام أو وقــع فقــط اإلشــارة اليهــا بألفــاظ فضفاضــة:
•«*القيام باملرفق العمومي السمعي البرصي»
•«*املســاهمة يف النهــوض باإلعــام والتثقيــف والتعريــف بالسياســة العامــة الدوليــة مــن منطلــق مقومــات
الهويــة الوطنيــة»
•«*اِثراء املشهد السمعي البرصي وتطويره عند اإلنتاج والنرش».
يتكــون مجلــس اإلدارة بأغلبيــة مطلقــة مــن أعضــاء ممثلــن للدولــة التونســية .وال ي ـزال النظــام األســايس للتلفــزة
التونســية مرتبطــا بالنظــام األســايس لإلذاعــة التونســية .كــا أن اِمضــاء اتفاقيــة اهــداف بــن التلفــزة التونســية
ـم تعيــن مديــر عــام جديــد يف أوت  2018هــو الســيد لســعد الداّهــش.
والدولــة التونســية قيــد الدراســة بعــد أن تـ ّ
نظ ـرا لعــدم وجــود نصــوص قانونيــة جديــدة ،ف ـاِ ّن االحــكام القدميــة ال ت ـزال ســارية املفعــول وال تســمح بالتأقلــم
الــازم ملجــاراة اِشــكالية القطــاع الرقمــي الــذي يتطلــب الرسعــة واملرونــة.

املؤسسات الثالثة الكربى:

تحــاول املؤسســات التونســية الثالثــة الكــرى للقطــاع العــام اال وهــي اإلذاعــة التونســية ،مؤسســة التلفــزة التونســية
ووكالــة اِفريقيــا لألنبــاء أن تؤ ّمــن دورهــا اليومــي كمؤسســات قطــاع عــام وأن تحتــل مكانــة بــن وســائل االعــام
الرقميــة.
اِال أ ّن نظامهــا األســايس الــذي يص ّنفهــا كمؤسســات عموميــة ال تكتــي الصبغــة اإلداريــة ،يحـ ّد مــن إمكانيــة العمــل
كل ق ـرار اِداري يجــب أن تقــع املصادقــة عليــه مس ـبّقا مــن قبــل مجلــس االِدارة ،عــى ســبيل املثــال جــدول
ألن ّ
تعريفــات الومضــات االشــهارية او ادخــال خدمــات جديــدة يجــب أن يقــع منــا قشــتها يف اِطــار مجلــس اِدارة
للمصادقــة عليهــا.
بالنســبة للخدمــات ،يت ـ ّم منــح طلــب العــروض لعــرض للمرتشّ ــح األقـ ّـل تكلفــة .يــؤدّي بــطء اإلج ـراءات اإلداريــة
كل ثــاث ســنوات أي عندمــا يكــون هــذا األخــر
والبريوقراطيــة يف بعــض األحيــان اىل تغيــر مــز ّودي الخدمــات ّ
قــد اندمــج وفهــم طــرق العمــل داخــل هــذه املؤسســات العموميــة .هــذا الوضــع يحـ ّد مــن كل امكانيــة لتمويــل
تجــارب جديــدة ومــن النجــاح.
دراسة حول وسائل االعالم التونسية واالنتقال الرقمي

45

دور وسائل االِعالم العمومي أهم املستفيدين من برنامج عدم وسائل االِعالم يف تونس

اإلذاعة التونسية

هنالــك توجــه إلعــادة الهيكلــة ،لكــن االســتعامالت الرقميــة تشــهد تباطــؤا
نظ ـرا لتغيــر مقدمــي الخدمــات بكــرة.
املالحظــات:
تض ّم االِذاعة التونسية عرش محطاّت منها خمس جهوية:
•الوطنيــة ،إذاعة جامعة ،جمهــور عريض باللغة العربية
•اإلذاعة الدولية ( )RTCIبالفرنســية وســاعة باإلسبانية واألملانية وســاعة أخرى باإليطالية واإلنجليزية.
•اِذاعة الشباب
•اإلذاعة الثقافية
•اِذاعة صفاقس (جهوية)
•اِذاعة املنستري (جهوية)
•اِذاعة الكاف (جهوية)
•اِذاعة قفصة (جهوية)
•اِذاعة تطاوين (جهوية)
•بانورامــا تبــثّ منــذ  2016عــى تونــس الكــرى ومتثّــل واجهــة لإلذاعــات الجهويــة يف العاصمــة .مــن محطّــة
إذاعيــة اىل أخــرى ،تتبايــن نتائــج االســتعامل الرقمــي .هــذه النتائــج املرتبطــة أساســا بالخــ ّط التحريــري
وبتحديــث املعطيــات املوجــودة يف موقــع كل إذاعــة ليســت متجانســة .يف هــذا الصــدد تســجل إذاعــة
تطاويــن نتائــج ممتــازة بفريــق رقمــي مشــابه ملــا هــو موجــود يف بقيــة اإلذاعــات .ومبكــن القــول بــأن
ضعــف نســبة املنافســة مــن املحطـاّت االذاعيــة التجاريــة املحليــة سـ ّهل وســاهم يف ســيطرة اِذاعــة تطاويــن
عــى البــثّ الرقمــي يف منطقــة تغطيهــا.
انطلــق مــروع اإلصــاح الداخــي لإلذاعــة التونســية .ويشــمل املحطــاّت االِذاعيــة العــرة الوطنيــة والجهويــة
ويأخــذ بعــن االعتبــار ال مركزيــة املســؤوليات للســاح مبزيــد مــن الفاعليــة والنجاعــة يف القطــاع الرقمــي.
العمليــة تســر يف االتجــاه الصحيــح مــع العلــم أنهــا تحظــى بدعــم ودفــاع مــن االِدارة العامــة .ومــن املقـ ّرر تغيــر
نظامهــا ( )EPNAأي مؤسســة عموميــة ذات صبغــة صناعيــة وتجاريــة .وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤدّي اىل اســتقاللية
رف .لكــن املــرور اىل هــذا النظــام يتطلــب بالــرورة متريــر قانــون أمــام الربملــان.
أكــر يف التـ ّ
ويف وقت إمتام هذا التقرير ،ال يوجد أي مرشوع قانون امام مجلس نواب الشعب يتط ّرق اىل هذه املسألة.
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ـي ( )streamingعــن طريــق طلــب عــروض .يــؤدّي
ّ
كل ثــاث ســنوات يقــع اســتبدال مقــدم الخدمــات ببــثّ الحـ ّ
التغيــر املســتم ّر ملــز ّودي الخدمــات الرقميــة اىل خســائر يف املعرفــة املكتســبة يف الخــرة ويف جــودة الخدمــات
املقدمــة للمســتعملني ألســابيع طويلــة.
يف بدايــة  ،2018اشــتكت األقســام الدّاخليــة للتلفــزة مــن االخــاالت التقنيــة املرتبطــة بالبــثّ الحــي وبالتجميــد
املســتم ّر للتطبيقــات ،مــز ّود الخدمــات يف تلــك الفــرة مل يكــن متح ّمســا لتقديــم الحلــول نظـرا النتهــاء مــدة تعاقــده.
ويف نفــس الســياق ،وقــع اعتــاد حلــول رقميــة غــر متجانســة بــن مختلــف املحطـاّت االذاعيــة .عــى ســبيل املثــال،
ال متتلــك االذاعــة الدوليــة نفــس التقنيــات التــي اعتمــدت لتصنيــع وتوجيــه الهــوايئ مقارنــة ببقيــة االِذاعــات وهــو
مــا يحـ ّد مــن تط ّورهــا الرقمــي.
ومع ذلك ،فا ّن معدّات التسجيل ،اإلنتاج وما بعد اإلنتاج تتوافق متاما مع املعايري الدولية للجودة الرقمية.
املخصصــة للمراســات
كل االســتديو هــات ســواء أكانــت مخصصــة للبــثّ املبــارش أو التســجيل ،وكذلــك الغــرف
ّ
ّ
مج ّهــزة مبع ـدّات رقميــة حديثــة وذات جــودة عاليــة.
كل املحطّــات االذاعيــة لديهــا مديريــن مجتمعيــن
يف املجمــل ،عمليــة االنتقــال الرقمــي تتــ ّم بشــكل جيّــدّ .
«  » Community managerيقومــون بــإدراج الربامــج والحصــص عــى شــبكة االنرتنــات ويتفاعلــون بصفــة
مبــارشة.

توصيــات:
1.1تعزيــز ودعــم األدوات واآلليــات املتعــددة الوظائــف ووســائل املراقبــة لتحســن النجاعــة يف مختلــف
املحطــاّت
2.2لتحكــم يف عمليــة تنــاوب املوســيقى عــى الهــواء يســاهم يف تشــكيل هويــة لــكل محطــة إذاعيــة ،وتوزيــع
الحقــوق املاديــة عــى امللحنــن .ومــن الــروري يف املســتقبل القريــب تخصيــص معلمــو مــادي للمتعاونــن
كل املقاطــع املربمجــة بدقّــة.
يف اإلذاعــات واعتــاد نظــام ترصيحــات آليــة ملعرفــة ّ
3.3ميكــن ان تتـ ّم عمليــة التحقــق والتأكــد مــن ص ّحــة بعــض املعلومــات غــر االخبــار بالتشــارك مــع قســم آخــر
لالتصــال الرقمــي لتج ّنــب إنهــاك واالســتغالل املفــرط لإلمكانيــات البرشيــة ألقســام التحريــر .يف الواقــع،
أخــذ مــروع اإلصــاح ،البــثّ الرقمــي ،االِدارة املجتمعيــة او اِدارة املــوارد العامــة بعــن االعتبــار .لكــن
عمليــة التحقــق مــن املعلومــات التــي ســتبثّ عــى االنرتنــات واملرتكــزة باألســاس عــى عمــل ســكرتري
التحريــر الرقمــي ميكــن أن تح ـ ّد مــن انســيابية ورسعــة ادراج املعلومــة عــى املوقــع االلكــروين للمحطّــة.
4.4ميثّــل األرشــيف الصــويت عنـرا ف ّعــاال وذو إضافــة وميكــن تبســيط وتســهيل عمليــة الوصــول اليــه مــن قبــل
الجمهــور العريــض بفهرســته .كــا ميكــن اســتغالله اســتغالال أفضــل يف البــثّ االِذاعــي .كــا تتيــح هــذه
العمليــة للمســتمعني الوصــول اىل هــذا األرشــيف عــر املوقــع االلكــروين.
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5.5يــويص بالح ـ ّد مــن اســتعامل تقنيــة  MP3بالنســبة للعناويــن املوســيقية االقـ ّـل شــعبية اذ أ ّن جــودة هــذه
الوســائط الصوتيــة للموســيقى والتــي يقــع بثّهــا عــى الهــواء (ملفــات  MP3مضغوطــة) تبقــى محــدودة
مقارنــة باإلذاعــات التــي تســتعمل الوســائط االصليــة لــركات اإلنتــاج .جــودة الصــوت وراحــة املســتمعني
رضورة.
6.6مــن الــروري ،إيجــاد الطــرق األمثــل لجلــب مســتخدمي االنرتنــات وذلــك بتوفــر أليــة مناســبة للحــوار
وتحليــل البيانــات التــي تــ ّم الحصــول عليهــا .هــذه العمليــة متكّــن مــن تنميــة التفكــر حــول تطــ ّور
اإلذاعــات.
7.7حمــات ترويجيــة متقاطعــة بــن اإلذاعــات والقنــوات التلفزيــة املنتميــة للمرفــق العــام ميكــن أن تزيــد مــن
نســبة الوعــي بأهميــة هــذه القنــوات لــدى مســتخدمي االنرتنــات.

مؤسســة التلفزة التونسية

تجــدر اإلشــارة اىل الحضــور القــوي للفيديــو يف برامــج التلفــزة التونســية التي
تبـ ّ
ـث عــى الرقمــي باالعتــاد عــى مــز ّودي خدمــات مــن خــارج املؤسســة.
هــذا التوجــه يــؤ ّدي اىل ضعــف التحكّــم مــن داخــل التلفــزة التونســية.
املالحظــات:
متتلــك الوطنيــة  1والوطنيــة  ،2أحســن التجهيـزات الرقميــة لإلنتــاج والبــثّ  .تبــثّ هــذه القنــوات عــن طريــق البــثّ
الرقمــي العــادي .يف ربيــع  ،2018تــم تجربــة البــثّ العاليــة الدقّــة ()HD
ال يتــ ّم التشــارك مبــا فيــه الكفايــة يف عمليــة التخطيــط والتحكــم يف عمليــة البــثّ لالســتفادة مــن امتيــازات
التــي يوفرهــا املجــال الرقمــي .يف الواقــع ال ميكــن لــإدارة أن تطّلــع عــى املخطّطــات الوقتيــة لتســيري الربامــج
() Conducteurs prévisonnels
اال عــن طريــق الربيــد االلكــروين .كــا ال ميكــن التفاعــل مبــارشة مــع هــذه الوســائط اإللكرتونيــة دون املــرور عــر
املشــغلني الذيــن يضعــون هــذه املخططــات ،حيــث أن ادخــال تحســينات عــى شــبكات الربامــج بصــورة آنيــة يعـ ّد
مســتحيال.
مــن ناحيــة أخــرى ،تعــ ّد احصائيــات املتابعــة عــى االنرتنــات محرتمــة جــدّا بأكــر مــن  300.000متابــع عــى
 facebookو 330.000مشــرك عــى .you tube
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يؤ ّمــن مــز ّود خدمــات خارجــي البــثّ الحــي( )streamingوتنشــيط الوســائط الرقميــة ،بــكل مســؤولية وجديــة .يف
املقابــل ميكــن أن ننـدّد بالنقــص الحاصــل يف التسلســل الهرمــي للمعلومــات التــي يقــع بثّهــا عــى االنرتنــات وكذلــك
ـي للربامــج.
بالنســبة للبــثّ الحـ ّ
كــا يظهــر أن صحفيــي القناتــن ال يتحكمــون يف اإلمكانيــات املتاحــة عــى شــبكة االنرتنــات لحشــد الجامهــر
واســتقطابهم ومدّهــم مبعلومــات اِضافيــة .مــع املالحــظ أن إدارة االتصــال والتواصــل الرقمــي مكّنــت الصحفيــن مــن
قاعــة إعالميــة وحيــدة قليــا مــا يقــع اســتعاملها للتفاعــل مــع الجمهــور.

التوصيــات:
1.1االِطــاع والتفاعــل عــن بعــد وآن ّيــا مــع مخطّطــات الربامــج ( )Les conducteursمــن طــرف االِدارة أمــر
رضوري .يجــب أن يوفّــر املجــال الرقمــي هــذا النــوع مــن تقاســم املعلومــة لتســهيل االســتباق ،تبــادل
املعلومــات التحكيــم والتخطيــط.
رف يف الخدمــات القامئــة عــى النفــاذ
2.2يجــب ان يســمح ّ
توســع اســتعامل الرقمــي يف هــذه املجــاالت والت ـ ّ
املــروط بتحقيــق التميــز عــى مســتوى الجــودة ،املوثوقيــة والتفاعــل اآلين.
3.3يجــب أن يكــون املجــال الرقمــي قــادرا عــى تســهيل الحصــول عــى هويــة مرئيّــة ()charte graphique
كل قنــاة وتنفيــذ نظــام تأثيــث للربامــج آين ونشــيط ( اِعالنــات تظهــر بصفــة مفاجئــة عــى
لتحديــث ّ
الشاشــة  )POP UPلترسيــع وتبســيط تسلســل الفق ـرات عــى الشاشــة وتكثيــف وســائل الرتويــج الــذايت
لكســب جمهــور ويف .مــن ناحيــة أخــرى ،ميكّــن املجــال الرقمــي مــن اِجــراء محــاكاة لفقــرات الربامــج
التلفزيّــة للتح ّقــق مــن أهميّتهــا قبــل بثّهــا عــى القنــاة .هــذا التوجــه يســمح بإج ـراء اختبــارات وتجــارب
والعمــل يف فريــق لتحســن األداء.
4.4يف اِطــار العمــل التشــاريك ،يجــب أن تهتــ ّم املؤسســة مبســألة التسلســل الهرمــي للمعلومــة وبتطويــر
املضامــن لتحســن جــودة خطّهــا التحريــري.
5.5يظهــر تحليــل أداء مؤسســة التلفــزة التونســية ان التطــور الرقمــي مل يكــن مــن أولويــات الرئاســة املؤقتــة
للمؤسســة .مــن الــروري أن يتبنــى الرئيــس املديــر العــام وأعضــاء اللجنــة املديــرة مســألة نــر التقنيــة
الرقميــة وبصفــة طوعيــة ملــا تحتويــه مــن إمكانيــات للتفاعــل .ميثّــل تعيــن الســيد لســعد الدا ّهــش كرئيــس
مديــر عــام ملؤسســة التلفــزة التونســية تغيــرا مهـ ّـا حيــث يع ـ ّد التطــور الرقمــي أحــد محــاور اســراتيجيته.

6.6ميكــن لعمليّــة توحيــد العالمــات التجاريّــة الوطنيــة  1والوطنيّــة  2أن تت ـ ّم يف اِطــار مجهــود تحديــد هويّــة
العالمــة التجاريّــة واضفــاء حلّــة متميــزة للقنــاة .وهــو مــا يســمح بعقــد رشاكات دعائيــة وتبــادل تفاعــي
مــع االِذاعــات العموميــة.
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وكالــة تونس اِفريقيا

كل البعــد عــن مامرســات الحرفــاء
أدوات قدميــة ومنــوال داخــي بعيــد ّ
الدوليــن.
توفّــر الوكالــة االخبــار الوطنيــة التونســية والعامليــة  24ســاعة عــى  24و 7ايّــام عــى  7بثــاث لغــات :العربيــة،
مختصــة ( )deskلألحــداث الوطنيــة وتســتفيد مــن اتفاقــات مــع وكاالت
الفرنســية واإلنجليزيــة .متتلــك فرقــا وأقســام
ّ
أنبــاء أخــرى لألحــداث واألخبــار الدوليــة.
بعــد الثــورة ،مل يقــع فهــم تح ـ ّول «وات» اىل وكالــة صحافــة تبيــع االخبــار التــي تبثّهــا .للتذكــر فاِنّــه منــذ نشــأتها
ســنة  ،1961كانــت «وات» تش ـ ّجع حرفائهــا عــى أخــذ ونــر لألخبــار الرســمية مجانــا.
وتشــكو الوكالــة يف بــاد تعـ ّد فيهــا حاميــة امللكيــة الفكريــة نقطــة ضعــف ،مــن صعوبــات احـرام االتفاقــات التــي
أبرمتهــا .كــا تتع ـ ّرض «وات» اىل املنافســة الغــر رشيفــة مــن قبــل مجموعــة مك ّونــة مــن أربــع مواقــع اِعالميــة
والتــي تقــوم بنــر كامــل برق ّياتهــا االِعالميــة عــى االنرتنــات ،وهــذا مخالــف لاللتزامــات التعاقديــة .ومل تتم ّكــن
االِدارة مــن اِج ـراء تتبّعــات قانونيــة اىل ح ـ ّد اآلن أل ّن هــذه اإلج ـراءات متشــعبة ونتائجهــا غــر مؤكــدة.
عندمــا يتعلّــق األمــر مبعلومــات حساســة ودقيقــة يقــع ذكــر املصــدر «وات» بشــكل منهجــي لحاميــة الصحــف
واملواقــع االلكرتونيــة .هــذا االلت ـزام ال يقــع احرتامــه إذا مــا تعلّــق األمــر بأخبــار أقــل حساســية.
وينقســم حرفــاء «وات» كالتــايل أربعــون وســيلة اِعــام (منهــا  10وســائل اِعــام الكرتونيــة بحتــة) ،مــا يقــارب مثانــون
مؤسســة (وزارات وســفارات) وبعــض الحرفــاء األجانــب (أمريــكا وأوروبــا) كــا متتلــك اتفاقــات تبــادل مــع وكاالت
أخبــار أجنبيــة.
يف سنة  ،2016وقع اِقتناء تجهيزات اِعالمية جديدة لتطوير الخدمات املقرتحة.
يف املع ـدّل ،تنــر الوكالــة يوميّــا ســتني برقيــة (تصــل اىل مثانــن برقيــة إذا اســتوجبت االحــداث ذلــك) لحرفائهــا.
ومنــذ  ،2016تقــوم الوكالــة أيضــا بنــر عــرض مجــاين عــى الــواب مخصــص للجمهــور العريــض محــد ّد بـــ  15برق ّيــة
يوميـاّ بثــاث لغــات.
مكّنــت التطــورات التــي وقــع اِدراجهــا يف  2016مــن منــح اِمكانيــات كبــرة للوكالــة لكــن قامئــات الخيــارات عــى
االنرتنــات ونوافــذ الحــوار بقيــت محــدودة ج ـدّا ومل يقــع أيضــا اِعــادة برمجــة األرشــيف واملخــزون التاريخــي.
املنــاورات والتجاذبــات للمصادقــة عــى املعلومــات تســتغرق وقتــا طويــا وهــو مــا يؤخــر ويعطّــل بثّهــا .كــا تبــدو
أنظمــة فهرســة وتبويــب الربقيّــات جامــدة حاليّــا وغــر مالمئــة لتطلعــات وانتظــارات الحرفــاء املشــركني .باإلضافــة

50

دراسة حول وسائل االعالم التونسية واالنتقال الرقمي

دور وسائل االِعالم العمومي أهم املستفيدين من برنامج عدم وسائل االِعالم يف تونس

اىل أن ســعر االش ـراك الــذي يعتــر مرتفعــا ج ـدّا ،يح ـ ّد مــن تطــور عــدد الحرفــاء .وهــو مــا يجعــل مــن الــروري
تجزئــة الخدمــات والتســعرية.
ـص التثبّــت مــن املعلومــات لكــن بعــض الحرفــاء يعيبــون عليهــا غيــاب التفاعــل معهم.
تعـ ّد «وات» مرجعــا فيــا يخـ ّ
وتبــدو مســألة التوفيــق بــن الرسعــة والتحقــق مــن املعلومــة امـرا مع ّقــدا.
يف الوقــت الحــايل ،مل تطـ ّور «وات» خدمــة األحــداث الصوتيــة او املصـ ّورة .الصــورة حــارضة مبعـدّل عــر برقيــات يف
األســبوع .تعـ ّد الرياضــة مــادة جذا ّبــة وجالبــة للقـراء .ويطالــب الحرفــاء بالصــور ،لكــن مــع وجــود عــرة أشــخاص
فقــط يف القســم ،ال تســتطيع الوكالــة االســتجابة لهــذا الطلــب .كــا ال تــزال الوكالــة يف مرحلــة مبكــرة للغايــة
فيــا يتعلّــق بانتقالهــا الرقمــي .ميكــن تفســر ذلــك بنقــص يف اإلمكانيــات لكــن باألســاس يعــود ذلــك اىل عــدم
اقتنــاع املتعاونــن .يف الواقــع ،بعــض الحرفــاء مثــل االِذاعــات الجهويــة ورغــم امتالكهــا إلمكانيــات وتجهيـزات أقـ ّـل،
يتمكنــون مــن نــر االخبــار ،املعلومــات الصــور والفيديوهــات يف وقــت قيــايس.
رف مبنطــق االعــال ( .business to business (B2Bال يتعامــل الجمهــور العريــض مــع
ال تــزال الوكالــة تتــ ّ
الخدمــات التــي تقدمهــا ،باســتثناء نســبة ضئيلــة جـدّا مــن املقيمــن الناطقــن باللغــة اإلنجليزيــة والذيــن يريــدون
ـص البــاد التونســية بلغتهــم اال ّم.
الحصــول عــى أخبــار تخـ ّ

توصيــات:
1.1يســتوجب الرهــان الرقمــي تفعــا وإث ـراء للعــرض :املــرور اىل الصــورة ،الفيديــو والتســجيالت الصوتيــة يف
هــذا الصــدد ،يــوىص ان تلتجــأ «وات» اىل تطويــر شــبكة رشكات محليــة متكّنهــا مــن نــر أرسع للصــور
والتســجيالت الصوتيــة وتســمح ملختلــف األقســام يف الوكالــة بالرتكيــز أكــر عــى مســألة التثبــت والتحقــق
مــن نجاعــة املعلومــة.
كل أشــكال الخلــط والنتائــج الســلبية املنجـ ّرة
2.2وتعـ ّد مســألة تبويــب االخبــار وفهرســتها أمـرا عاجــا لتفــادي ّ
عنهــا .وهــذا مــا يس ـ ّهل مســتقبال عــى حرفــاء الوكالــة الوصــول اىل االخبــار واملعلومــات .هــذه املنهجيــة
يجــب تب ّنيهــا مــن طــرف الصحفيــن وكذلــك مــن قبــل املســؤولني عــن التوثيــق يف الوكالــة.
3.3لضــان جــودة ومتيــز املعلومــات املق ّدمــة وجــب عــى الوكالــة تبويــب املــادة اإلعالميــة التــي تقدّمهــا
كل جهــات البــاد.
لحرفائهــا ســيام وأنهــا املصــدر الوحيــد لألخبــار الــواردة مــن ّ
4.4مــن الــروري أن تفــرض الوكالــة احــرام رشوط وبنــود االشــراكات عــى حرفائهــا وذلــك حتــى تحافــظ عــى
مواردهــا واســتمراريتها.
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5.5ميكن أن ترتكز االســراتيجية الرقمية عىل:
أ -اعطــاء األولوية للنشــاط الريايض كعنــر لجذب الحرفاء.
ب -رشاكات عــى مســتوى التحرير إلثــراء محتوى العروض
ت -تثمــن املخزون التاريخي واالطالع عىل األرشــيف
ث -املصادقــة عــى مصادر متعددة عــى امليدان ملضاعفــة تفاعل الحرفاء
ج -مجهودخــاص لطــرح عــرض مخصــص للجمهــور العريــض (باللغــة اإلنجليزيــة) بــرط ان يقــع ادراج
صــور وفيديوهــات وكذلــك تســجيالت صوتيــة.
ح -ادراج عــرض االخبار اآلتيــة للبورصة.
6.6مــن الــروري اســتعراض وتحليــل نتائــج التجــارب الجديــدة التــي وقــع اِدراجهــا ســنة  2018ملعرفــة
األولويــات الجديــدة
لــكل اســراتيجية ناجحــة مــن الــروري مشــاركة وتحديــد األولويــات واالهــداف
7.7كــا هــو الحــال ّ
والرســائل وذلــك باتبــاع نهــج مــن األعــى اىل األســفل  TOP DOWNولكــن ّأيضــا مــن القاعــدة اىل القمــة
 BOTTON-UPمــع ترشيــك املســتعملني يف عمليــة التفكــر
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االسرتاتيجية الوطنية لقطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصال :االخذ بعني االعتبار االنتقال الرقمي

االستراتيجية الوطنية
لقطاع تكنولوجيات
المعلومات واالتصال:
االخذ بعين االعتبار االنتقال
الرقمي
يعــد تعويــض مجلــة االتصــاالت الصــادرة ســنة  2001مبجلــة رقميــة أكــر شــموال ،مــع تخصيــص جــزء اول يهت ـ ّم
بالبنيــة التحتيــة للقطــاع وجــزء ثــاين يركّــز عــى املضامــن وجميــع الرهانــات املشــركة لالســتخدامات الجديــدة مــن
أولويــات وزارة تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال .وقــد بــدأت أعــال تصميــم وتنظيــم املجلّــة مــن قبــل الوزيــر
نعــان الفهــري .وعملــت فــرق مك ّونــة مــن محامــن ورجــال القانــون يف هــذه املرحلــة يف اتفــاق تــام مــع جميــع
املســؤولني يف اِدارات وهيــاكل وزارة تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال الذيــن تع ّرفــوا عــن قــرب عــى إشــكاليات
خاصــة باملجلّــة الرقميــة وعهــدت رئاســتها اىل الســيد
وتحدّيــات القطــاع الرقمــي .وتــم هــذه املرحلــة بعــث هيئــة ّ
ـص يف القانــون الرقمــي.
زيــاد ميــاد محامــي مختـ ّ

املجلة الرقمية
يجــب أن يقــع درس مــروع املجلّــة الرقميــة مــن طــرف مجلــس نــواب الشــعب يف الثالثيــة األخــرة مــن ســنة
 ،2018لكــن اىل حــدود هــذا اليــوم مل تقــع برمجــة مناقشــة هــذا املــروع .وقــد تـ ّم تصـ ّور وتصميــم هــذا املــروع
عــى غـرار مــروع «االســتثامرات يف االقتصــاد الرقمــي يف تونــس» وبالتــايل ،فهــو يتكـ ّون مــن جزئــن مختلفــن مــع
رابــط بينهــا يتمثّــل يف جــزء ثالــث يتعلّــق بالجانــب املؤسســايت (مل يقــع االنتهــاء مــن الصيغــة النهائيــة اىل حــدود
هــذه الدراســة)

الجــزء  :1مــروع محــايك للمجلــة القدميــة لالتصــاالت لكــن يتض ّمــن ثــاث اِضافــات
هامــة.
املخصــص باألســاس للبنيــة التحتيــة للقطــاع الرقمــي يف اِعــادة الكتابــة وتحديــث مجلّــة
يتمثّــل هــذا الجــزء
ّ
االتصــاالت .أهــ ّم العنــارص الجديــدة.
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	• تثبيــت واِدراج مفهــوم االتصاالت االلكرتونية الغائبة عن النصوص الســابقة.
	•ِدراج نظامــن مختلفــن :الرتخيــص املســبق والرتخيــص العــام .يصبــح الرتخيــص املســبق اســتثناء ويخضــع اىل
ـص الرتخيــص
الرتخيــص الشــخيص الصــادر مســبقا عــن وزارة تكنولوجيــات املعلومــات االتصــال .امــا فيــا يخـ ّ
العــام فهــو يخضــع اىل كـ ّراس رشوط بســيط يــدار مــن قبــل هيئــة تعديليــة ويخضــع أيضــا للمراقبــة الالحقــة.
	•تدعيــم اســتقاللية الهيئــة التعديليــة عــى غــرار املعايــر الدوليــة يف هــذا املجــال .وزارة تكنولوجيــات
املعلومــات واالتصــال «مل تعــد تســيطر عــى كل يشء».

الجزء  :2خطّة مقسمة عىل ستة نقاط تتناول إشكاليات مختلفة.

النقطــة األوىل تهــدف اىل تحديــد مختلــف عنــارص املجلّــة الرقميــة وتص ـ ّور منظومــة مســؤولة قابلــة للتطبيــق:
للمنصــات االلكرتونيــة.
مــز ّودو الخدمــات ،رشكات االســتضافة ،نــارشون ومز ّوديــن
ّ
النقطــة الثانيــة ،تركّــز عــى الحفــاظ عــى مقومــات االنرتنــات التــي تجعــل منهــا ركيــزة أساســية للحريــات :حريــة
التعبــر واالتصــال ،حريــة الوصــول اىل املعلومــة وتبادلهــا وأيضــا حريــة انشــاء مؤسســة وحريــة االبتــكار.
عــى هــذا النحــو ،املبــدأ هــو انــه بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا ضــان حريــة الــرأي ،الفكــر ،التعبــر ،الحصــول
عــى املعلومــة والنــر واالتصــال خــارج شــبكة االنرتنــات فانــه يجــب أن تكــون هــذه الحريــات مضمونــة عــى
االنرتنــات
النقطة الثالثة تهدف اىل تطوير االقتصاد الرقمي التونيس.
بثقافتهــا ،مبادئهــا ،محيطهــا ،ديناميكيــة شــبابها ومتوقعهــا الجغــرايف ،متلــك تونــس اإلمكانيــات لتصبــح وجهــة
رع التونــي مــع النمــو الهائــل لالقتصــاد الرقمــي وذلــك بالتحفيــز
إقليميــة لالبتــكار لذلــك يجــب أن يتفاعــل املـ ّ
عــى االســتثامر واالبتــكار يف القطــاع الرقمــي مــن اجــل تحقيــق النمــو وتطويــر القــدرة عــى املنافســة واالســتقطاب
والتشــغيل .اعتمــدت تونــس مؤخـرا عــى إطــار طمــوح لتطويــر منــاخ االســتثامر يف املؤسســات الناشــئة .يهــدف هــذا
العنــوان اىل اســتكامل أحــكام قانــون املؤسســات الناشــئة « .» START UP ACT
النقطــة الرابعــة جــاءت إلصــاح قانــون امللكيــة الفكريــة الــذي يه ـ ّم تطويــر القطــاع الرقمــي ،خاصــة مــا يتعلّــق
بامللكيــة األدبيــة والفنيــة وامللكيــة الصناعيــة .وتعنــي امللكيــة الفكريــة حســب املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة
( )OMPIابداعــات العقــل مثــل االخرتاعــات ،املصنفــات األدبيــة والفن ّيــة التصاميــم الصناعيــة وشــعارات وأســاء
وصــور مســتخدمة يف التجــارة.
وامللكيــة الفكريــة محميــة قانونــا بالفصــل  1مــن الدســتور التونــي ،قانــون عــدد  94-33املــؤرخ يف فيفــري 1994
واملتعلّــق بامللكيــة الفكريــة والفنيــة والــذي وقــع مراجعتــه واســتكامله بالقانــون عــدد  2001 – 21املــؤرخ يف 6
فيفــري  2001املتعلّــق بحاميــة الرســوم والتصاميــم الصناعيــة اِضافــة اىل عــدد مــن املعاهــدات الدوليــة.
كل جــزء مــن املجتمــع ،ال يجــب أن تكــون أداة
النقطــة الخامســة تدعــم االنتشــار الرقمــي .الثــورة الرقميــة ته ـ ّم ّ
لإلقصــاء.
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كل يشء اىل ضــان أال يرتبــط التطــور الرقمــي بزيــادة يف نســب
مــن اآلن فصاعــدا ،تهــدف االحــكام التاليــة أوال وقبــل ّ
الالمســاواة .يقــع االعتــاد عــى التكنولوجيــات الرقميــة لتقليــص هــذه التفاوتــات والترسيــع يف تطبيــق الحقــوق
ـص عليهــا الدســتور .ترتكــز هــذه االحــكام عــى ركيزتــن :التخطيــط الرقمــي ملختلــف املناطــق
االجتامعيــة التــي نـ ّ
للمســاهمة يف تقليــص الهــوة الرقميــة يف تونــس وسياســة طموحــة لالنتشــار وللوصــول اىل التكنولوجيــات الرقميــة
مو ّجهــة للجامهــر الضعيفــة ذات األولويــة
النقطــة السادســة متعلّقــة مبســألة االمــن يف الفضــاء الرقمــي واالخـراق الرقمــي وكذلــك ارتباطهــا بحاميــة املعطيــات
الشخصية.

قانون الرشكات الناشــئة START UP ACT
بـــ  110صــوت مــع  4محتفظــن و 0صــوت ض ـ ّد صــادق مجلــس نــواب الشــعب عــى القانــون املتعلــق بالنهــوض
بالــركات الناشــئة  START UP ACTيــوم االثنــن  2افريــل .2018

«قانون ثوري»

وصــف أنــور معــروف وزيــر تكنولوجيــات االتصــال واالقتصــاد الرقمــي هــذا القانــون «بالثــوري» واعتــر املصادقــة
عليــه «خطــوة أوىل يف مســار بنــاء مســتقبل تونــس» واعتــر أن هــذا القانــون « هــو اســتجابة لنــداء أطلقــه الشــباب
اذ مي ّكــن مــن تذليــل عديــد الصعوبــات والعراقيــل التــي تعرتضهــم لتنفيــذ مشــاريعهم» .وأضــاف أن هــذا القانــون
يجمــع مختلــف الــوزارات واملؤسســات اِضافــة اىل املجتمــع املــدين ،مد ّعــا مبــدأ االندمــاج الجغـرايف يف إعطــاء فــرص
للجهــات لالســتفادة مــن هــذه الديناميكيــة الجديــدة ومســاعدة الــركات الناشــئة الكتســاب األســواق العامليــة.
منصــة إلطــاق املؤسســات الناشــئة ومركــز الكتســاح
وبالنســبة للوزيــر «هــذا القانــون الجديــد ســيجعل مــن تونــس ّ
مخصصــا للــركات الناشــئة التونســية.
األســواق العامليــة .وســتطلق الحكومــة قبــل نهايــة  ،2018صندوقــا ّ

«حل ضدّ هروب االدمغة»
ّ

حســب عــدد هــام مــن نــواب الشــعب ،فــا ّن قانــون الــركات الناشــئة  ،START UP ACTميكــن أن يســاهم يف
الحـ ّد مــن ظاهــرة هــروب االدمغــة أو هجــرة الكفــاءات اىل الخــارج والتــي تشـكّل نزيفــا للمــوارد البرشيــة املؤهلــة.
يف املقابــل ،أشــار النــواب اىل التأخــر الحاصــل يف تقديــم هــذا املــروع الــذي اســتغرق ثــاث ســنوات للمــرور امــام
مجلــس نــواب الشــعب بينــا تســر الثــورة الرقميــة والتكنولوجيــة بوتــرة متســارعة يف العــامل.

كــا أشــار النــواب باالجتــاع اىل ان الــركات الناشــئة تلعــب دورا مه ـاّ يف االقتصــاد الرقمــي ويف خلــق الــذكاء،
وهــي عوامــل ميكــن أن تســاهم يف من ـ ّو االقتصــاد وجلــب العملــة الصعبــة.
ورأى نــواب آخــرون أن هــذا القانــون املو ّجــه للشــباب ميكــن أن يســاعد عــى رقمنــة الخدمــات وبالتــايل محاربــة
الفســاد.
دعــا النــواب اىل تشــكيل لجنــة تنظــر يف أزمــة هجــرة االدمغــة مك ّونــة مــن ممثلــن عــن جميــع الــوزارات املعنيــة
بإنشــاء وخلــق املشــاريع (تعليــم عــايل ،تكنولوجيــا ،تشــغيل )...وفتــح حــوار وطنــي لتشــجيع الشــباب والحـ ّد مــن
هجــرة االدمغــة والخــروج مــن االزمــة املاليــة العامــة
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قانون الرشكات الناشئة :كيف يط ّبق؟

خاصــة بالــركات الناشــئة  START UPتحــت ارشاف وزارة تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال
اِنشــاء لجنــة فنيــة ّ
ـكل مؤسســة تســتجيب للــروط (أال يكــون قــد م ـ ّر عــى تكوينــا أكــر
مهمتهــا اســناد عالمــة املؤسســة الناشــئة لـ ّ
مــن مثــاين ســنوات رقــم معامالتهــا أقـ ّـل مــن  30مليــون دينــار ،أن ينطــوي نشــاطها عــى إمكانيــة مهمــة للنم ـ ّو
االقتصــادي).
هــذه اللجنــة الفنيــة مك ّونــة مــن اطاريــن ميثــان القطــاع العــام ،مــن أربــع كفــاءات مــن القطــاع الخــاص مــن بــن
املختصــن يف مجــاالت االســتثامرات املو ّجهــة للشــباب واثنــن مــن الخـراء املعــرف بهــا.
وقع احداث هذه اللجنة فعليا يف فيفري .2019
تتيــح عالمــة املؤسســة الناشــئة الحصــول عــى جملــة مــن االمتيــازات املاليــة :تضاعــف ســقف البطاقــة التكنولوجيــة
التــي مت ّكــن مــن اجـراء معامــات ماليــة بالعملــة الصعبــة عــن بعــد مــن  10.000اىل  100.000دينــار وهــو ما يســمح
باســترياد املك ّونــات اإللكرتونيــة ،لدفــع مســتحقات الروابــط والصفحــات عــى الشــبكات االجتامعيــة أو للحصــول عىل
تراخيــص التنزيــل والتحميــل عــى شــبكة االنرتنــات.
كــا يســمح الحصــول عــى عالمــة الرشكــة الناشــئة التمتــع بخدمــات مكتــب املخاطــب الوحيــد وذلــك لتســهيل
وترسيــع اإلج ـراءات االِداريــة .كــا تتيــع عالمــة الرشكــة الناشــئة أيضــا الحصــول عــى صفــة املتعامــل االقتصــادي
املعتمــد لــدى الديوانــة لتجنــب اِج ـراءات املعاينــة والرقابــة التقنيــة عــى االســترياد.
هذا وميكن للرشكة الناشئة فتح حساب خاص بالعملة الصعبة يقع متويله من مساهامت رأس املال.
وحســب نعــان الفهــري ،الوزيــر الســابق لتكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال ،فــا ّن هــذا القانــون ميثّــل تقدّمــا
ملحوظــا .بــرف النظــر عــن أهميتــه يف الرتويــج ودعــم الــركات الناشــئة ،فــا ّن هــذا القانــون يعتــر اول قانــون»
تشــاكري» يف تونــس.
انــه مثــرة عمــل تعــاوين ،شــارك فيــه كل الفاعلــن مــن أصحــاب مؤسســات مســتثمرين ،هيــاكل مســاندة ومرافقــة،
اِدارة مجتمــع مــدين وكل ذلــك بــإرشاف وزارة تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال والحكومــة .وعــى غـرار القانــون
الرقمــي ،هــذا القانــون يشــهد عــى اســتمرارية الدولــة .يف الواقــع هــذه املشــاريع برمجــت منــذ  2016مــن قبــل
فريــق عمــل نعــان الفهــري ووقــع االســتمرار فيهــا مــن طــرف فريــق عمــل الوزيــر الحــايل أنــور معــروف.

تونــس الذكّية Smart Tunisia
حســب رضــا الدّبــايب ،مــن وزارة تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال ،هــذا الربنامــج مخصــص لتوفــر لتوفــر مواطــن
الشغل.
ـكل افريقيــا وذلــك بالقيــام بــدور املســتضيف للــركات االجنبيــة وســتكون
ميكــن لتونــس أن تصبــح مركـزا رقميّــا لـ ّ
حوافــز االســتثامر يف البنيــة التحتيــة للبيانــات موضــع ترحيــب وذلــك لجــذب الــركات األجنبيــة وتعزيــز قطــاع
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تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال يف تونــس.
وحســب الــوزارة فقــد ت ـ ّم بالفعــل بعــث  3000موطــن شــغل 10.000 ،قيــد االنشــاء مـ ّـا يســمح رضــا الدب ـاّيب
بتحقيــق هــدف توفــر  50ألــف موطــن شــغل يف خمــس ســنوات.
يف املقابــل ،ال يثــر برنامــج تونــس الذكيــة مســألة البحــث يف إيجــاد وظائــف جديــدة يف قطــاع االعــام ،يف حــن أن
عمليــة االنتقــال الرقمــي داخــل وســائل االعــام تعتــر أساســية واالحتياجــات بــدأت تظهــر وتتزايــد.

النــدوة الوطنية لالســتثامر تونس 2020
انعقــدت هــذه النــدوة مــن  20اىل  29نوفمــر  2016بحضــور  70رئيــس دولــة .مل يقــع برمجــة أي مــروع اســتثامر
يف قطــاع االعــام ،بينــا يف العــامل ،هنالــك كل شــهر مشــاريع تطويــر لقطــاع االعــام وعمليــات دمــج واســتحواذ .مــن
جديــد فــا ّن هــذه الثقافــة الحامئ ّيــة التــي متــارس عــى القطــاع ،أصبحــت مد ّمــرة للقيــم وغــر جاذبــة للمســتثمرين.

تطوير الرتددات االذاعية :توســعة مجــال ّ
البث لخمس
خاصة وتعزيز التلفــزة الرقمية األرضية
اذاعــات ّ
خاصــة عــى املوافقــة عــى توســعة مجــال البــثّ  ،إضافــة اىل تعريفــات مخفّضــة ومشـ ّجعة
تحصلــت خمــس اذاعــات ّ
ج ّد ا.
ويعتــر هــذا الق ـرار عمليــة دعــم مزدوجــة إذا انهــا تســمح مــن ناحيــة يبعــث ســوق إذاعيــة حقيقيــة تســتند اىل
التغطيــة الوطنيــة لإلذاعــات ومــن ناحيــة أخــرى توفــر الدعــم االقتصــادي لتطويــر املؤسســات االذاعيــة.
إضافــة اىل ذلــك ،فــا ّن التلفــزة الرقميــة األرضيــة وقــع بعثهــا يف اآلجــال ،حتّــى وان كانــت ال تجلــب يف الوقــت الحــايل
مضامــن ومحتويــات جديــدة للتونســيني .مثّلــت التلفــزة الرقميــة األرضيــة فرصــة اقتصاديــة مهمــة للــدول الغربيــة.
وقــد أدت اىل ظهــور مجموعــة مــن القوانــن املهمــة يف البلــدان األوروبيــة .ومكّنــت يف مناســبتني مــن تغيــر معايــر
البــثّ (مــرت فرنســا يف ســنة  2005اىل البــثّ الرقمــي العــادي ثـ ّم اىل البــثّ العــايل الجــودة ســنة .)2010
ـكل ألجهــزة التلفــزة القدميــة يف ســبع ســنوات ،وم ّكــن مــن
كــا ادّى ظهــور التلفــزة الرقميــة األرضيــة اىل التعويــض الـ ّ
انشــاء مئــات القنــوات التلفزيّــة وتطويــر الخدمــات الرقم ّيــة.

يتم اخذ وســائل االعالم يف االعتبار؟
كيــف ّ
ال يتـ ّم اســتعامل وســائل االعــام مــن طــرف الحكومــة كركائــز وعوامــل دعــم ملشــاريع التنميــة الرقميــة او كأمثلــة
للتحـ ّوالت والتغيـرات التــي يجــب اتباعهــا أو كمحـ ّركات فعالــة لتعبئــة وحشــد الجامهــر مــن أجــل التغيــر..
ميكــن أن تــؤدّي مشــاريع التحـ ّول مثــل القانــون الرقمــي ،قانــون املؤسســات الناشــئة أو تونــس الذكيــة اىل تطويــر
دراسة حول وسائل االعالم التونسية واالنتقال الرقمي
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االتصــال والرتويــج والرتبيــة عــى وســائل االعــام التونســية .هــذا مــن شــانه أن يخــدم الرؤيــة املســتقبلية لوســائل
االعــام.
بشــكل عــام ،فلســفة التقــارب بــن الوســيلة واملحتــوى غائبــة تقريبــا يف املجــال الــذي وقــع بحثــه .ثقافــة التقســيم
والتجزئــة حــارضة للغايــة وأصبحــت عامــا مد ّمـرا للقيمــة .كــا ان الهيئــات اإلداريــة املســتقلة مثــل الهيئــة العليــا
املســتقلة لإلعــام الســمعي البــري ،الهيئــة الوطنيــة لالتصــاالت والهيئــة الوطنيــة لحاميــة املعطيــات الشــخصية
تتواصــل مــع بعضهــا لكــن مســتوى التنســيق يف مــا بينهــا ال يـزال ضعيفــا جـدّا رغــم وجــود مصلحــة مشــركة مه ّمــة،
وهــي الهــدف مــن هــذه ال ّدراســة :البيانــات . La Data
أع ـ ّد مــروع اصــاح القطــاع الســمعي البــري مــن طــرف الــوزارة املكلّفــة بالعالقــات مــع الهيئــات الدســتورية
مبشــاركة املجتمــع املــدين ومنظــات حقــوق االنســان أل ّن الجــزء الرئيــي مــن القانــون يتعلّــق بتطويــر الهيئــة
التعديليــة لوســائل االعــام (الهايــكا) اســتقال الوزيــر املكلّــف الســيد مهــدي بــن غربيــة يف  14جويليــة  ،2018وال
ي ـزال القانــون يف مراحلــه املب ّكــرة.
ومــع ذلــك ،ال ي ـزال وجــود تنســيق عمــي وف ّعــال بــن وســائل االعــام والســلطة التنفيذيــة والهيئــة الدســتورية
املســتقلّة املكلّفــة بوســائل االعــام رضورة.
وهــو مــا يدفــع اىل االســتنتاج بــأ ّن النقــص يف التنســيق قــد يدعــم ،يف لحظــات معيّنــة ،الســلوكيات الضــارة
للدمقراطيــة الناشــئة.
إذا ،فاِ ّن وسائل االعالم التونسية ال تؤخذ بعني االعتبار يف تحديد السياسة العامة وأيضا يف السياق االنتقايل.
ـش مــن خــال هيئــة تعديليــة مســتقلّة ،مــع مراعــاة املقتضيــات
يف الواقــع ،يجــب أن يتـ ّم تطويــر هــذا القطــاع الهـ ّ
كل ذلــك يف إطــار سياســة عامــة شــاملة مو ّجهــة لهــذا القطــاع.
الدســتورية والتغيـرات والصعوبــات االقتصاديــةّ ،
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االنتقال الرقمي لوسائل االعالم :مح ّرك لألداء

االنتقال الرقمي لوسائل
محرك لألداء
االعالم:
ّ
ا ّن وســائل االعــام توجــد اليــوم يف عــامل تنافــي حيــث يتـ ّم احتــكار انتبــاه جمهورهــا املختلــف مــن خــال شاشــات
جديــدة ،جذابــة ،تفاعليــة ومحمولــة ترافــق املســتخدمني أينــا كانــوا وتســمح بالتفاعــل الــذي يعطــي شــعورا
باالســتقاللية.
عدم اخذ هذا الواقع بعني االعتبار يعني ادانة وجود وسائل االعالم التقليدية يف املستقبل القريب.
اذ يقــي أصغــر املشــاهدين وقتــا أكــر عــى الشاشــات الصغــرة مقارنــة بالشاشــات الكبــرة .لذلــك مــن الــروري
اليــوم الولــوج اىل عــامل الشــباب عــر الشاشــات التــي تجذبهــم ويح ّبونهــا ،وكذلــك توقّــع ردّة فعــل الجمهــور األكــر
سـ ّنا
يســتخدم الفاعلــون الجــدد يف القطــاع الرقمــي تكنولوجيــا معلومــات بســيطة ،رشــيقة ،قويــة ومتطــورة تتيــح لهــم
أي وقــت لجعلــه جذا ّبــا .وبالتــايل
ان يكونــوا يف اتصــال آين مــع حرفائهــم وقادريــن عــى ضبــط ومراجعــة عرضهــم يف ّ
ميكــن لهــذه الخدمــات الجديــدة اختبــار وتحســن صفحــة االســتقبال والخدمــات املقرتحــة.
وهكــذا ميكــن أن يســتهدف فايــس بــوك أو  Booking.comعيّنــات مختلفــة مــن الجمهــور ( 10.000مســتخدم
ـكل ع ّينــة.
انرتنــات لــكل منهــا) مــع اعتــادا اختبــارات عــى صفحاتهــا للتحقــق مــن مع ـدّل النقــر لـ ّ
كل يــوم يقــع اختبــار تجــارب جديــدة خاصــة باملســتخدمني .يتطـ ّور هــؤالء الفاعلــون الرقم ّيــون وفقــا لطــرق ف ّعالــة
ّ
تحســن دائــم ،وباالعتــاد عــى النتائــج اليوميــة للتجــارب التّــي تجريهــا الــركات الرقميــة الجديــدة
والتــي هــي يف ّ
بينــا تشــهد الخدمــات الجديــدة ومنــذ بدايتهــا تط ـ ّورا مســتم ّرا ورسيعــا ،فانــه عــى وســائل االعــام التقليديــة
مراقبــة جــودة املحتــوى الــذي تنتجــه ،تبثّــه وتنــره عــى مــدار الـــ  24ســاعة يوميــا مــع التو ّجــه اىل التحـ ّول الرقمــي
الــذي يتيــح لهــم االســتفادة مــن االمتيــازات التــي توفّرهــا الوســائل الجديــدة لالتصــال.
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االمتيــازات التــي يوفرها التح ّول الرقمي لوســائل االعالم
يحسن النجاعة
خمس كلامت مفاتيح :يسهل ،يتأقلم ،يتط ّور ،يتم ّيزّ ،
•تطوير طــرق جديدة اإلنتاج وابتكار املضمون:
تتيــح الوســائل املتوفّــرة التمييــز بــن مختلــف طــرق اإلنتــاج وذلــك وفقــا للنتائــج املتوقعــة واملربمجــة :العمــل مــع
فــرق صغــرة ،العمــل خــارج االســتوديو ،اختبــار حجــم االســتوديو ،اللجــوء اىل اســتوديو مج ّهــز بتقنيــات التح ّكــم
اآليل ،او عــى العكــس االعتــاد عــى آليــات اإلنتــاج الثقيــل .أصبحــت إذا الخيــارات واســعة وقابلــة للتك ّيــف
والتأقلــم ،لكــن يجــب التمســك بالخيــارات التــي اتخذهــا منــذ البدايــة حتــى ال يقــع الجمــع بــن طــرق متناقضــة
ومحاولــة االســتفادة مــن كل األســاليب املعتمــدة.
•عالقــة أفضل مع جامهريها
أصبــح تواصــل وســائل االِعــام مــع جامهريهــا ممكنــا مــن كال االتجاهــن .ميكــن اذا لوســيلة االِعــام أن تطلــب مــن
جمهورهــا أن يتابعهــا ويف املقابــل ميكــن للجمهــور أن يســتوجب ويتفاعــل مــع وســيلة االعــام.
وهكــذا ميكــن لوســيلة االعــام أن تحظــى تفاعــات آنيــة يقــع توظيفهــا عــى املبــارش أو نرشهــا عــى صفحــة
االنرتنــات .اذ يجــب أن تحــرص وســيلة االعــام عــى املتابعــة االنيــة للتفاعــات عــر املبــارش أو عــر االنرتنــات وعــدم
تــرك جمهــور هــدون إجابــة.
هذا التفاعل يف االتجاهني يتطلّب الرصامة والدقّة يف الشكل واملضمون.
•املعرفــة اآلنية للتفاعالت ولنســب املتابعة عىل االنرتنات
مم يسمح بتقييم االستجابة ،التعبئة واملصلحة العا ّمة.
تفاعالت الجمهور قابلة للقياس ّ
تحقق وتثبت رسيعة وف ّعالة.
•النجاعــة والتحكّــم يف املضمــون من البداية اىل النهاية ،وضع أنظمــة ّ
رع
مت ّكــن األدوات الرقميــة مــن وضــع آليــات تشــغيل وتحقــق رسيــع مــن املعلومــة باعتــاد الحاســوب الــذي يـ ّ
مــن عمل ّيــة اتخــاذ الق ـرارات وبالتــايل تجنــب التأخــر الــذي ينج ـ ّر عــن عمليــات التحقــق مــن املعلومــة باتبــاع
التسلســل الهرمــي.
كل املراحــل وهــو
هنالــك تتبــع دقيــق للقـرارات املتخــذة وهــو مــا يســمح بتحميــل املســؤولية ألصحــاب القـرار يف ّ
مــا مي ّكــن أيضــا مــن متابعــة أعاملهــم.
•تحســن تســيري وســائل االعــام وإمكانيــة اإلدارة يف نفــس الوقــت لعــدّ ة وســاائط بـ ّ
ـث ،اإلنتــاج والنــر عــى
عديــد الحوامــل معــدّ الت ومواقيــت مختلفــة.
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ميكــن للتقنيــات اإلعالميــة أن تديــر عمليــة اِدراج املضامــن عــى الهــواء وعــى شــبكة االنرتنــات .كــا ميكــن اِعطــاء
ـص الفيديوهــات ،ميكــن أن
األولويــة لوســيط اعالمــي دون بقيــة الوســائط وفقــا للسياســة التحريريــة .فيــا يخـ ّ
تكــون لهــا أحجــام وم ـدّة زمنيــة مح ـدّدة مســبقا ويقــع تكييفهــا حســب وســيلة االعــام.
•دقــة أفضل وتحديث املعلومة
بنفــس الطريقــة التــي يقــع اعتامدهــا للتثبــت مــن ص ّحــة نــر املعلومــة أو الفيديــو ،فاِنّــه يقــع التحقــق مــن
صلوحيــه بقائهــا او ســحبها مــن االنرتنــات لتج ّنــب تقــادم املعلومــات.
ميكــن أن يقــع أيضــا تكذيــب للمعلومــة أو ملقطــع الفيديــو مبعلومــة أخــرى تــأيت الحقــا .مــن ناحيــة أخــرى ،وجــود
اخبــار متناقضــة يف نفــس الوقــت عــى املوقــع االلكــروين ميكــن أن يعتــر دليــا عــن عــدم مصداقيــة وســيلة االعــام.
•تثمني التجربة ،التاريخ واالرشــيف.
مت ّكــن عمليــة الرقمنــة مــن الوصــول الرسيــع للســجالت ذات الصلــة بفضــل عمليــة فهرســة املعطيــات .كــا ميكــن
توضيــح ودعــم موضــوع مــا بإضافــة صــور مــن األرشــيف ،وهــي ميــزة تنافســية حقيقيــة ،مــع التنصيــص عــى أن
الصــور تــم أخذهــا مــن األرشــيف ...ومــن هنــا تــأيت أهميــة وجــود نظــام حفــظ واعــداد الوثائــق والــذي يفتقــر اليــه
املجــال الرقمــي التونــي.
•يجــب أن يتح ّمــل مديــر املؤسســات الجانــب األســايس التح ـ ّول الرقمــي لوســائل االعــام ،لتصبــح قضيــة
الجميــع .ويتعلّــق االمــر بإصــاح شــامل لتنظيــم هــذه املؤسســة .يجــب أن يرصــد املديــرون امليزانيــة
الالزمــة لذلــك ويج ّنــدوا أيضــا األقســام االِداريــة (القســم القانــوين ،اِدارة املــوارد البرشيــة ،املاليــة ،التنظيــم)
املســتعملني (الربامــج ،اإلنتــاج ،التحريــر )...وأيضــا اِدارة التكنولوجيــات واملعلوماتيــة ( )DTSIوالتــي تــوكل
اليهــا مهمــة اِدارة تنفيــذ عمليــة التح ـ ّول الرقمــي واحــرام املواعيــد النهائيــة.
يقع تنظيم عملية االنتقال الرقمي وتقدّمها تدريج ّيا عىل أساس األولويات واملواعيد النهائية املحددة مسبقا.
هي عملية متواصلة مع مراحل حاسمة يجب احرتامها.
يجــب ارشاك اإلدارة املركزيــة بق ـ ّوة يف عمليــة االنتقــال الرقمــي ألنهــا الهيئــة الوحيــدة التــي مبكنهــا أن تحســم يف
حالــة تجــاوز امليزانيــة أو يف حالــة تبايــن اآلراء مــن قســم آلخــر.
يرســخ التحــ ّول الرقمــي ثقافــة جديــدة داخــل املؤسســة لهــا تأثــر عــى هيــكل املؤسســة (أكــر تف ّرعــا) عــى
ّ
اســراتيجيتها وعــى عمليــات اتخــاذ القــرار.

دراسة حول وسائل االعالم التونسية واالنتقال الرقمي

61

االنتقال الرقمي لوسائل االعالم :مح ّرك لألداء
مثال :مرشوع تنظيم  France infoبعد التحول الرقمي:
التنظيــم املســتهدف :املبــادئ الكــرى إلدارة التحريــر
املسؤولية التحريرية  :رئيس التحرير
ا ملبا رش

التحضــر
قــرار التحريــر
مركــز الوكالة

‐مراقبة شبكات الواصل االجتامعي
‐املواقع االلكرتونية ،املنافسة
‐إعادة االستامع اىل ( France Infoاذاعة وتلفزة)
‐ربط عالقات مع صحفي France Bleu
‐التحقق من املعلومات
‐تحرير الربقيات

الوكا لــة
‐قسم الراديو
‐تحرير الرشيط االخباري للتلفزة
‐ربط مستمر مع France TVلتنسيق
املعلومات الساخنة مع جميع
الوسائط التي تستعملها املؤسسة
االعالمية

مركــز النرش /
التقديــم

مركــز اإلنتاج

ا إلنتــاج
‐قـرار املواضيع وزوايا التط ّرق
‐تحضــر وبناء املادة اإلعالمية
‐قرار حول الضيوف
‐تحضري املادة اإلعالمية
‐(عنارص ،مقابالت ،صوت)
‐تحضري les conducteurs
‐التحقق من املعطيات
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النــر
‐تحضري عمليات إطالق
الربامج
‐تحضري الصوت
‐تحرير املقابالت
‐تحضري العنارص املرئية
‐(صوت ،تأثيث)
‐اِثراء املضامني

ا لتقد يــم
‐تحرير الصف
‐تقديــم املضامني عىل الهواء:
التوزيع
‐اِصدار املواد اإلعالمية
باستمرار ،خاصة النرشات
الخاصة
‐عىل كل الوســائط :إذاعة /
تلفزة املجال الرقمي.
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ا لتقد يــم
ا إلنتــاج  /النــر
رئاســة التحر يــر

مواقع ،هواتف جوالة
شبكة التواصل االجتامعي

تلفزة

الوكالــة

الشكل:
فيديوهات

نص ،صورة
االشــكال :سمعي ،فيدبوّ ،

اذاعة

الشكل :سمعي

•تنظيــم عــى شــكل محــور وأشــ ّعة ،)organisation en étoile)eحــول الوكالــة ورئاســة التحريــر (التــي
كل القنــوات (تلفــزة ،اِذاعــة ،مواقــع الكرتونيــة،
تتح ّمــل مســؤولية القــرار التحريــري) .ميكّــن مــن تزويــد ّ
هواتــف ج ّوالــة ،شــبكات تواصــل اجتامعــي).
•دور قيادي لرئاســة التحرير التي توجه املضامني واألشــكال يف اتجاه القناة األنســب.

تتبنى وســيلة االعــام االنتقال الرقمي
كيف ّ
•العمــل يف شــكل مــروع لتلبيــة االحتياجــات الحقيقيــة للتط ـ ّور التــي وقــع رصدهــا مــن الدّ اخــل وكذلــك
االســتجابة للمتطلبــات الخارجيــة.
يجــب فقــط اج ـراء التغي ـرات الرضوريــة والطبيعيــة ،ال يجــب التغيــر فقــط ملج ـ ّرد التغيــر .عــى وســائل االعــام
تجنــب أن تكــون دامئــا يف وضــع متحـ ّرك ومتحـ ّول ،مــن الــروري أن تكــون هنالــك لحظــات تأ ّمــل لتثمــن األشــواط
التــي قطعــت والتطــورات الحاصلــة.
•اتباع نهج تعاوين يســمح بالتط ّور التدريجي والشــامل للمؤسســات اإلعالمية.
يشــمل التح ـ ّول الرقمــي جميــع مك ّونــات املؤسســة ويجــب أن تســتفيد منــه جميــع الفــرق .كــا يجــب أن يصــل
تدفّــق املعلومــات داخــل املؤسســة اإلعالميــة اىل الجهــات املناســبة لترسيــع ،تســهيل وتبســيط عمليــة نقــل
املعلومــات.
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االنتقال الرقمي لوسائل االعالم :مح ّرك لألداء
•اعتامد التكنولوجيا لخدمة املضامني واالهداف املنشــودة
خاصــة تجعــل مــن املمكــن إيجــاد أفضــل الحلــول لتنفيــذ االنتقــال
تحديــد األهــداف املنشــودة ورصــد ميزانيــة ّ
الرقمــي لكــن ال يعنــي الحصــول عــى مع ـدّات جديــدة تحقــق النتائــج الجيّــدة املتوقّعــة .اذ يجــب أوال تحديــد
األهــداف واج ـراء االختبــارات والتجــارب مــع املســتفيدين.
تحســنا مســتم ّرا لألداء الداخيل لوســيلة االعالم واكتســاب النجاعة.
•اعتامد طرق تطوير رقمي تضمن ّ
يتطلّــب االنتقــال الرقمــي تغي ـرا للثقافــة ألن التطــورات تت ـ ّم بطريقــة رشــيقة .مــن الــروري إذا تطويــر األداء
بطريقــة تدريجيــة وفقــا لربمجيــات حديثــة ومؤقلمــة.
ـى تضفــي نســقا تصاعديــا عــى هــذه التطــورات ولــرح الفوائــد
االِدارة تطّلــع بــدور املرافقــة يف ّ
كل الخدمــات حتـ ّ
املتوقّعــة ،االمــر الــذي يـ ّرر املــرور بفـرات مثــرة للقلــق (التشــكيك يف العــادات االتصاليــة القدميــة) للوصــول فيــا
بعــد اىل الخطــوات الحاســمة واملطابقــة لألهــداف املنصــوص عليهــا.

أهم ّية األســلوب والدقــة يف التنفيذ
•تعريــف وتحديد الحاجة بوضوح
مشاركة ورشح الخيارات والتو ّجهات حتى ال تحصل خيبة أمل
•تحديــد حجم املوارد التقنية
يجب أن متكّن املوارد البرشية ،التقنية واإلعالمية من الحفاظ عىل رزنامة انجاز التح ّول الرقمي
•تحديد ميزانية املرشوع
تجنب املفاجئات السيّئة يجب االعتامد عىل التقييامت التي اجراها املختصون.
•التنفيذ
للمختصــن يف اإلعالميــة ورشكات الرتكيــب للعمــل يف إطــار املواعيــد املحــددة مســبقا حتــى ال يقــع
تــرك املجــال
ّ
الحقــا تأخــر يف عمــل املســتفيدين.
•كتابة جميع مراحــل عملية التح ّول ال ّرقمي

يف عمليــة التحــول الرقمــي يجــب اعتــاد كتيبــات ارشــاد مشــركة بــن مختلــف الفــرق أثنــاء التكويــن واال فاِنّــه لــن
يتـ ّم اســتخدام التكنولوجيــا بصفــة كاملــة وناجعــة.
•تطبيــق عملية التح ّول الرقمي بدقّة وتطويرها حســب الحاجة.
كل الجزئيــات .ويعــود عــدم احـرام
مت ّكــن عمليــة كتابــة مختلــف مراحــل التحـ ّول الرقمــي مــن التثبــت مــن احـرام ّ
مراحــل هــذه العمليــة غالبــا اىل ســوء فهــم او صعوبــات يف التنفيــذ او عــدم االســتبداد للتغيــر .يف كلتــا الحالتــن
يجــب أن يتخــذ املديــر إجـراءات تصحيحيــة
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توصيات االنتقال الرقمي
الناجح لوسائل االعالم
التونسية
تحتــاج تونــس اىل اســتعادة ثقــة الجهــات االقتصاديــة الفاعلــة يف مســتقبل وســائل االعــام لتمكينهــا مــن ضــان
انتقالهــا الرقمــي وذلــك بإحــداث خدمــات جذّابــة ومســتدامة.
والخاصــة .ولــن تكــون
يجــب عــى الدولــة اتخــاذ تدابــر لتســهيل التط ـ ّور املتناغــم لوســائل االِعــام العموميــة
ّ
التوقعــات االقتصاديــة لالنتقــال الرقمــي مثمــرة االّ إذا اســتفادت وســائل االعــام التونســية مــن العائــدات املســتقبلية
للقطــاع الرقمــي .اِ ّل أنّــه يف هــذه املرحلــة ،يســتحوذ فايــس بــوك ويوتيــوب عــى أهـ ّم العائــدات ويســيطر الشــرنج
عــى تطـ ّور االشـراكات ذات املضامــن الفريــدة ،الجديــدة ،املبتكــرة والقــادرة عــى خلــق القيمــة املضافــة يف كامــل
املنــاخ االقتصــادي.
متثّــل العائــدات الرقميــة يف عــام  2018نســبة  7%مــن االســتثامرات يف االِشــهار (مبــا يف ذلــك  facebookو ،)youtube
بينــا يف بلــدان أخــرى مثــل الواليــات املتحــدة ،تتســاوى اإليـرادات الرقميــة مــع عائــدات التلفزيــون ،والتــي متثّــل
مــا بــن  40اىل  45%مــن الســوق االشــهارية.
وتهــدف الخمســة وعــرون توصيــة التــي تــي ،اىل متكــن أصحــاب الق ـرار يف وســائل االعــام التونســية اىل اِعــادة
توجيــه عروضهــا الســتئناف املراقبــة عــى املضامــن التــي صــدرت ،للوصــول اىل الحجــم املرج ـ ّو والنضــج الــروري
لخلــق عــادات اســتهالكية جديــدة ،والتح ـ ّرر جزئيــا مــن  FACEBOOKو  ،YOUTUBEواِنشــاء آليــات جذّابــة
مو ّجهــة للجمهــور وللمستشــهرين واِعــادة بنــاء منــاخ اقتصــادي جديــد أكــر فاعليــة وكفــاءة بدمــج مختلــف
األط ـراف التونســية الفاعلــة وأخ ـرا ضــان عائــدات مــن االســتثامر يف القطــاع الرقمــي مامثلــة لتلــك املوجــودة يف
بيئــات دوليــة مشــابهة.
وبالقيــاس بــدول أخــرى راهنــت عــى انتــاج الصــور يف منــاخ اقتصــادي مك ـ ّون مــن «وســائل االعــام ،االقتصــاد
الرقمــي ،صناعــة الربامــج ،التجديــد التكنولوجــي ،ابتــكار اشــهاري ،ميكــن توقــع اِحــداث مــا بــن  10و 15ألــف
موطــن شــغل يف غضــون حمــس ســنوات يف تونــس .وهــذا حتــا لــن يكــون اال بوجــود تشــجيع لهــذا القطــاع
وبتمكــن الحرفــاء الدوليــن املحتملــن مــن االســتفادة بســهولة مــن التســهيالت التــي توفّرهــا تونــس ،هــذا وفقــا
ملــا قالــه الســيد نعــان الفهــري ،رئيــس  BIG LABالتابــع لبنــك تونــس العــريب الــدويل ( )BIATوالوزيــر الســابق
لتكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال.
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االحــكام ذات الطابــع التنظيمــي والترشيعي :عرش توصيات
1.1حامية االبداع الفكري والفني

حســب يوســف بــن إبراهيــم ،املديــر العــام للمؤسســة التونســية لحقــوق املؤلــف والحقــوق املجــاورة «أقــل مــن
عــرة وســائل اعــام تونســية فقــط متتثــل لقواعــد امللكيــة الفكريــة ،يجــب إذا اصغــاء الطابــع الرســمي عــى هــذه
املســألة ،لكــن طاملــا أن القنــوات التلفزيــة عــى شــفري الهاويــة اقتصاديــا وال يوجــد خطــر اللّجــوء اىل القانــون ،ملــاذا
بــذل الجهــد؟»

سيرتســخ نظــام الدفــاع عــن االبــداع الفكــري
مــن خــال تفعيــل االِعــان وحاميــة األعــال واالبداعــات الفريــدة،
ّ
والفنــي بطريقــة آليــة وبصفــة طبيعيــة.
ســيمكّن هــذا مــن ناحيــة ،مــن مكافئــة تقليــد وتزويــر بعــض املفاهيــم وقرصنــة االعــال الفنيــة واألدبيــة ،ومــن
ناحيــة أخــرى ،يســاهم يف ميــاد كفــاءات جديــدة ودعمهــا يف تونــس ويف الخــارج.

2.2التأسيس لخدمة عامة ذات جودة ،متكاملة يف االِذاعة والتلفزة.

يــرى حســني الغريــاين ،الرئيــس املديــر العــام لوكالــة االعــام واالشــهار  OMDبــأن القنــوات العموميــة يجــب «أن
تكــون مثــاال يحتــذى بــه وذلــك بالتجديــد واالســتثامر يف برامــج مبتكــرة وبدعــة»

يجــب أن تكــون وســائل االِعــام العموميــة مواكبــة للتطــورات لتحقيــق الجــودة العاليــة .كــا أن التوجــه ل ـراء
مضامــن مبتكــرة وفريــدة مــن الــركاء يف امليــدان تســمح بتشــكّل منــاخ اقتصــادي جديــد داخــل املؤسســات
اإلعالميــة العموميــة.
اليــوم ،أغلــب الربامــج واملنوعــات يقــع انتاجهــا داخــل هــذه املؤسســات اِذا ف ـاِ ّن العمــل عــى تطويــر مجموعــة
مــن املنتجــن الذيــن ميتلكــون املوهبــة مي ّكــن مــن توفــر املــال واالقتصــاد يف املصاريــف .كــا أن اســتعامل املعـدّات
التقنيــة لإلذاعــة الوطنيــة ومؤسســة التلفــزة التونســية مــن قبــل املنتجــن الخارجيــن ميكــن ان يســاهم يف تحســن
والضغــط عــى تكلفــة انتــاج الربامــج.
يجــب أن تســاهم وكالــة تونــس اِفريقيــا لألنبــاء «وات» اإلذاعــة التونســية ومؤسســة التلفــزة التونســية يف تقديــم
موســع ومتن ـ ّوع مــن حيــث املضامــن والربامــج يت ـ ّم تجديدهــا باســتمرار وبالتــايل املســاهمة يف ابتــكار
محتــوى ّ
مضامــن فريــدة ومتنوعــة باإلضافــة اىل اِضفــاء القيمــة عــى أرشــيف الربامــج الســمعية البرصيــة
تجــدر االِشــارة اىل أن عمليــة تحديــد هندســة وهيكلــة املشــهد االِعالمــي التونــي ميكــن أن تكــون فرصــة لفتــح بــاب
الحــوار الواســع ليشــمل املهنيــن وممثّلــن عــن الدولــة .وميكــن يف هــذا الصــدد أن تطــرح أســئلة عديــدة مثــل غيــاب
مختصــة يف الرياضــة واالخبــار .كــا ميكــن مناقشــة اِشــكاليات النمــوذج االقتصــادي
قنــوات (إذاعــة ،تلفــزة ،انرتنــات)
ّ
كل ذلــك يف اِطــار يتســم بالشــفافية
املعتمــدّ ،
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3.3إمكانية انشاء صناعة مبتكرة يف عالقة باملفرتق العام

تــرى أســاء النيفــر ،مســؤولة العالقــات العا ّمــة يف اورنــج تونــس أ ّن التونســيني يعرفــون كيفيّــة تطويــر خدمــات
كل هــذه املواهــب لــن تكــون قــادرة
مبتكــرة يف الرســم والتصميــم عــى الحاســوب ،تركيــب الصــور واِعــداد النــاذجّ .
عــى تشــكيل ســوق يف هــذا املجــال االّ إذا قــام املرفــق العــام بتعميــم وتوســيع االســتخدامات».

ا ّن تط ـ ّور قطــاع انتــاج الربامــج يف تونــس مل يرتقــي اىل مســتوى اِمكانياتــه .ميكــن للعــروض والطلبيــات املقدمــة
مــن املؤسســات العموميــة أن تســاعد يف بنــاء نســيج مك ـ ّون مــن رشكات اإلنتــاج والــركات الناشــئة املختّصــة يف
التكنولوجيــا والتــي تق ـدّم خدمــات جديــدة (برمجيــات ،3D ،تصميــم والخدمــات ذات الصلــة)
ـى تكــون تونــس قــادرة عــى املنافســة يف ســوقها املحــي وقــادرة أيضــا عــى اســتقبال واســتيعاب املبتكريــن
حتـ ّ
والحرفــاء األجانــب
يجب أن تكون السياسة العامة لالبتكار أولوية لـ:
•املز ّوديــن التونســيني للخدمــات التقنيــة واإلعالميــة (دعــم وتشــجيع املؤسســات العاملــة يف قطــاع
تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال)
•وللعاملني يف عامل االشــهار واالبتكار الســمعي البرصي (دعم وتشــجيع ظهور مهارات تونســية شابة)

4.4تغيري األنظمة األساسية للمرفق العام للسامح بتطور ومرونة أكرب العروض.

كلّــف الســيد لســعد الداهــش حتــى أوت  2018بإصــاح اإلذاعــة التونســية (قبــل أن تقــع تســميته رئيــس مديــر
عــام ملؤسســة التلفــزة التونســية) «داخــل مؤسســة اإلذاعــة التونســية وقــع الدفــاع عــن مــروع اإلصــاح مــن كافــة
االِدارة وتــم فهــم جميــع مبــادئ هــذا اإلصــاح .لكــن الــرط األســايس لتنفيــذ االِصــاح هــو إق ـرار قانــون يثبــت
مســألة تغيــر النظــام األســايس للمؤسســة»
ال يســمح نظــام املؤسســة ذات الصبغــة الغــر اِداريــة ( ) EPNAبتطويــر ســلس للــركات التــي تحتــاج اىل مرونــة
تجاريــة ،اىل القــدرة عــى الت ّك ّيــف والتأقلــم يف الســوق واىل رشاكات متكاملــة قطــاع عــام  /عــام  /قطــاع عــام /خــاص
ـى قطــاع خاص/خــاص (مثــال اســتضافة التصويــر يف االســتديوهات او تقاســيم عائــدات اإلنتــاج املشــرك) ،عــدم
وحتـ ّ
التقســيم أو التجزئــة رضوري للغايــة لخلــق قيــم مشــركة يســتفيد منهــا جميــع الفاعلــن

خاصة
5.5دعم تأسيس مجموعات إعالمية ّ

حســب نــور الديــن بوطــار ،مديــر عــام ،موزاييــك آ ف م «ميكــن ان تســمح تجربــة اإلذاعــة بإنشــاء محطّــة أخــرى
أكــر تخصصــا .ال يتعلّــق االمــر بإعــادة رشاء إذاعــة منافســة لكــن يخلــق وابتــكار متوقعــات جديــدة عــى الســاحة.
القوانــن ال تســمح بذلــك ،وهــو عائــق أمــام التنميــة االقتصاديــة واقتصاديــات الحجــم»
يجــب عــى املجموعــات التونســية (اِذاعــة ،تلفــزة ،صحافــة ،انرتنــات) أن تعــزز مــن قدراتهــا عــن طريــق ضبــط
خاصــة .مثــال ،يجــب إعطــاء الفرصــة للمســتثمرين يف قطــاع االِعــام لتقديــم
العتبــات املحــددّة للقانــون بأحــكام ّ
للتحصــل عــى رخصــة بعــث إذاعــة ثانيــة أو قنــاة تلفزيــة ثانيــة .كــا أن انشــاء قنــوات مختصــة مــن شــأنه
عــروض
ّ
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ـس مــن القنــوات الجامعــة املوجــودة حاليــا .املفارقــة يف وســائل االعــام
أن ّ
يوســع مــن قاعــدة العــروض دون أن ميـ ّ
وتوســع يف مناطــق البــثّ وبالتــايل
االذاعيــة والتلفزيــة هــي أنهــم يواجهــون زيــادة يف عــدد الفاعلــن يف قطــاع االعــام ّ
ارتفــاع يف ح ـدّة املنافســة ،يف املقابــل ال يســمح لهــم بتأســيس مجموعــات إعالميــة متكاملــة .مــع املحافظــة عــى
التعدديــة االعالميــة ،ف ـاِ ّن ظهــور مجموعــات اعالميــة قويــة قــادرة عــى املســاهمة يف توحيــد الســوق واملنافســة
ـيعي عــى الهايــكا أو الهيئــة الدســتورية املســتقبلية ضــان
عــى املســتوى الــدويل هــو أكــر مــن رضوري اليــوم .وسـ ّ
تحصلــت عــى الرتاخيــص دون تقديــم
هــذه التوازنــات ،مــع العلــم أ ّن عديــد االذاعــات والقنــوات التلفزيــة قــد ّ
منــاذج اقتصاديــة مســتدامة كــا أ ّن وجــود فحــص دقيــق للســنوات املاضيــة ،مي ّكــن مــن اج ـراء تدقيــق عقــاين يف
حســابات االســتغالل وامليزانيــات املرصــودة للقنــوات ويحـدّد قــدرة مســتثمريها عــى تنميتهــا دون تح ّمــل مخاطــر
ماليــة كبــرة.

6.6تعزيز وجود الشفافية يف رأس املال

حســب مـراد قديــش ،مديــر عــام اكـراس آ ف م «مــن العــادي أن يقــع مراقبــة بيانــات رأس املــال مــن قبــل ســلطة
مســتقلة أو مــن طــرف الســلطات العموميــة».

مقابــل الســاح بإنشــاء مجموعــات إعالميــة ،يجــب أن يفــرض القانــون شــفافية أكــر يف الترصيــح بالنتائــج وفــرض
كل مــن يتخلّــف عــن ذلــك ميكــن توفّــر رؤيــة واضحــة مــن تحقيــق االســتقرار يف املشــهد اإلعالمــي
عقوبــات عــى ّ
املختصــة ويح ـدّد مناطــق تدخّلهــا مــن اجــل حاميــة رفاهيــة املســتهلك  /املســتعمل.
ويضمــن رصامــة الســلطات
ّ
ومــرة أخــرى ،يجــب احـرام قواعــد التنافــس لتج ّنــب مظاهــر االختــال يف الســوق اإلعالميــة.

7.7اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل انتصاب رشكات اإلنتاج األجنبية

حســب حامــد الســويّح ،مديــر عــام ا ف م ،يوجــد يف تونــس مواهــب فنيــة التــي مت ّكــن مــن اســتقبال رشكات انتــاج
ي ،يجــب يف اآلن نفســه تشــجيع املبــادرة التونســية إلنشــاء
األفــام أو الربامــج يف تونــس .ولبنــاء نســيج انتــاج مح ـ ّ
رشكات اِنتــاج والســاح لــركات اإلنتــاج األجنبيــة باالنتصــاب يف تونــس لتمكــن الســوق التونســية مــن الوصــول اىل
بتبســيط اإلجـراءات اإلداريــة خاصــة يف مســتوى الديوانــة
كتلــة تنافســية هامــة .تشــجيع االنتصــاب يف تونــس يكــون ّ
وذلــك باالعتــاد عــى طــرق دفــع دوليــة آمنــة .ميكــن للعراقيــل املرتبطــة بعمليــة الــرف والتبــادل املــايل أن تؤثّــر
ســلبياّ عــى مصداقيــة املنــاخ االقتصــادي التونــي وذلــك عــى املســتوى الـدّويل

8.8توفري العرض القانوين العاملي عىل التلفزة الرقمية األرضية

حســب ذاكــر بكــوش مديــر عــام الديــوان الوطنــي لإلرســال ،االنتشــار الناجــح للتلفــزة الرقميــة االرضيــة يســمح لهــا
أن تصبــح وبتكلفــة منخفضــة العــرض املرجعــي الوطنــي لإلذاعــة والتلفزيــون»

تتمتّــع التلفــزة الرقميــة األرضيــة مبيــزة مضاعفــة تتمثــل يف كونهــا ترتكــز عــى بنيــة تحتيّــة تونســية بحتــة عــى
عكــس األقــار الصناعيــة ( Eutelsatأوروبــا) ( ARAB SATالعربيــة الســعودية) و ( NILE SATمــر) اِضافــة
اىل كونهــا وســيلة بــثّ ميكــن التح ّكــم فيهــا جغرافيــا ألنهــا تقتــر عــى األرايض التونســية .وتســمح التلفــزة الرقميــة
خاصــة أو عموميــة ،مجانيــة او
األرضيــة أيضــا بالقيــام بطلــب عــروض للحصــول عــى مضامــن جديــدة جذّابــة ّ
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مبقابــل ،يقــع انتاجهــا بــرأس مــايل تونــي بالكامــل او جزئيــا فقــط .ميكــن لهــذه القنــوات الجديــدة أن توفــر عــروض
ثريــة متكونــة مــن مضامــن رياضيــة او برامــج مو ّجهــة لجمهــور الشــباب أو عــرض أفــام ،مسلســات أو برامــج
ثقافيــة (حفــات كــرى عــى ســبيل املثــال).
ومبــا ان البــثّ يقتــر عــى داخــل األرايض التونســية ،فــا ّن معرفــة الحقــوق ســيكون أكــر ســهولة وتكلفــة .الحصــول
عــى املضامــن ســيكون أقـ ّـل مــن تكلفــة األقــار الصناعيــة .كــا أنــه ال ميكــن احـرام حقــوق البــثّ األريض للرياضات
الناجحــة ككــرة القــدم أو بــث األفــام االّ عــى التلفــزة األرضيــة الرقميــة .ســتمكّن هــذه القــوات الجديــدة التلفــزة
الرقميــة األرضيــة مــن أن تصبــح أكــر جاذبيــة مــن القنــوات األجنبيــة التــي تبــثّ عــر األقــار الصناعيــة أو الشــرنج.

9.9تحويل تدريجي لعروض الشرينج اىل نشاط توزيع منظّم

حســب توفيــق رجبــي ،مديــر عــام الوكالــة الوطنيــة للــرددات يســاهم الشــرنج يف عمليــة ريــط املنــازل الســتقبال
البــثّ التلفــزي .اليــوم مــن الــروري إيجــاد إطــار قانــوين حتــى يســاهم هــذا القطــاع املــوازي يف تنميــة اقتصــاد
مبتكــر وذلــك باملســاهمة يف اســتخالص املضامــن وحقــوق املؤلفــن.
يف املقابل «يجب الترصيح لدى الهايكا مبضمون العروض التي يقع بثّها وذلك للتأكّد من احرتام التعددّية»
يجــب أن يســاهم الشــرنج يف متويــل ازدهــار البــاد وذلــك عــن طريــق اســتخالص مثــن الربامــج ،الرضائــب وحقــوق
املؤلــف .يجــب أن يكــون هــذا النشــاط قانــوين ،منظّــم ويخضــع للمراقبــة أو يجــب أن يختفــي متامــا ملنــع الفاعلــن
التونســيني العموميــن او الخــواص مــن الخضــوع اىل كل أنــواع التتبعــات مــن أجــل القرصنــة عــى غـرار اإلجـراءات
التــي تط ّبــق يف الــدول الغربيــة.
ان إزالــة التشــويه املنج ـ ّر عــن عمليــة املنافســة بــن الشــرنج ومش ـغّيل االتصــاالت ميكــن أن يســاهم يف إيجــاد
ـأت مــن املشــركني لــدى مش ـغّيل االتصــاالت
تكامــل لبــثّ املضامــن الســمعية البرصيــة وتوفــر ومتويــل متـ ّ

ميكــن للتلفــزة الرقميــة األرضيــة أن تط ـ ّور يف عــروض االش ـراك لتشــمل كامــل ال ـراب التونــي بإتاحــة مضامــن
تســتعمل.
البثّ فائق الدقة ( )HDويقع تسويقها من قبل مشغيل االتصاالت يف املناطق الحرضية.
وبالتــايل الســاح للصناعــة الثقافيــة للمضامــن يف تونــس مــن االســتفادة مــن عائــدات االشــراكات يف القنــوات
املختصــة أو خدمــات  VODأو ( SVODمشــاهدة فيديوهــات وأفــام مســبقة الدفــع).
ّ

1010تعزيــز الرشاكــة والتعــاون قطــاع عــام – خــاص – رشكات ناشــئة لخلــق خدمــات
بديلــة لعروض الـــGAFAN
NETFLIX – AMAZON- FACEBOOK- APPLE- GOOGLE

يقــرح يــارس اإلســاعييل االدريــي مديــر عــام «طيــارة› تجميــع املضامــن املبتكــرة لتصبــح متاحــة للجمهــور «نظـرا
لعــدم وجــود مضامــن مبتكــرة يف تونــس فـاِ ّن بعــث مج ّمــع للقنــوات التلفزيــة التونســية لتجميــع وتبــادل مضامينهــا
عــى االنرتنــات ســيكون مالمئــا وسيســمح بالتنســيق يف عمليــة البحــث عــن الحلــول التقنيــة»
دراسة حول وسائل االعالم التونسية واالنتقال الرقمي
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التغيــرات التــي حصلــت يف خوارزميــات فايــس بــوك يف ربيــع ( 2018تفضيــل تجــارب األصدقــاء عــى حســاب
وســائل االعــام)
أّدّت اىل تخفيــض بـــ  30اىل  50%مــن جمهــور بعــض مواقــع وســائل االعــام يف أوروبــا والواليــات املتحــدة  .لذلــك
مــن الــروري ان تقــوم وســائل االعــام بتصميــم مواقعهــا الخاصــة والــروري أن تقــوم وســائل االعــام بتصميــم
مواقعهــا الخاصــة وتطبيقــات تونســية جذّابــة خــارج نطــاق FACEBOOK.
ميكــن أن يكــون تصميــم منصــة تونســية للفيديوهــات  VOD / SVODوالتــي تجمــع كل وســائل االعــام الســمعية
البرصيــة العموميــة والخاصــة موضــوع دراســة جديّــة .هــذا املج ّمــع ميكــن ان يــؤدّي فيــا بعــد اىل ظهــور عــرض
مدفــوع االجــر إذا أصبحــت املضامــن جذّابــة مثــل  HULUيف الواليــات املتحــدة االمريكيــة TV ،يف الكيبــاك ورمبــا
 SALTOقريبــا يف فرنســا (عــرض  SVODمدفــوع األجــرـ  France Télévisionو TF1و .)M6

تطــور العروض واملضامــن :خمس توصيات
1111استقطاب الشباب:

حســب حســني الغريــاين ،رئيــس مديــر عــام وكالــة االعــام « OMDهنالــك نقــص يف األفــام واملسلســات يف التلفــزة
التونســية وهــو مــا ال يســمح بإنشــاء رابــط «عاطفــي» بــن جمهــور الشــباب البالغــن والقنــوات التلفزيــة .وال يكــون
ذلــك متوفّــر اال يف رمضــان يف حــن أنهــا يجــب أن تبــثّ عــى طــول العــام .التونســيون متعطّشــون ملضامــن تونســية
متجــددة وهــم غــر راضــون»

يف الغالــب يســتهلك الشــباب الصــور عــى الهاتــف املحمــول .ال توجــد عــروض إعالميــة أو رقميــة مصممــة حرصيـاّ
لهــم وتعطــي القيمــة ملواضيــع تهمهــم مثــل الرياضــة ،املوســيقى الســينام ،املسلســات ،الهــزل ،أخبــار النجــوم،
املوضــة ،الربامــج التنشــيطية ،العــروض الفرجويــة ،الســفر...
اىل اليــوم هــذا النــوع مــن العــروض غــر موجــود .ميكــن أن تظهــر هــذه العــروض عــى شــبكة االنرتنــات أو عــى
القنــوات املختصــة.
يف فرنســا هنالــك اذاعــات تابعــة للمرفــق العــام عــى غــرار  France INTERو  France CULTUREحققــت
تقدّمــا كبـرا مــع الشــباب ،بفضــل مضامــن وضعــت عــى شــبكة االنرتنــات يف شــكل تســجيالت صوتيــة أو فيديوهات
(بالخصــوص كموميديــو  France INTERواملجــات اإلخباريــة)

1212العمل عىل الكتابة املرئية.

حسب سارة بورشارة من الوكالة اإلعالمية  MINDSHAREهنالك نقص يف املضامني التونسية املبتكرة.
«لتلبيــة انتضــارات الجمهــور بشــكل أفضــل» ،يجــب أن ننتــج أكــر وأفضــل وبســعر أقـ ّـل مــع تحريــر ملكــة االبــداع
لــدى املنتجــن»
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من خالل استعامل وسائل تقنية أصغر حجم ،ميكن أن تصبح االنتاجات أكرث جاذبية وفاعلية.
اليــوم ،ميكــن صناعــة صــور بأقـ ّـل تكلفــة ،باســتعامل الوســائل الرقميــة للتصويــر .الهــدف ليــس اســتبدال الكتابــة
التلفزيونيــة للمجــات والربامــج الحواريــة عــى ســبيل املثــال بتقديــم برامــج رياضيــة وأخبــار تلفزيــة ،لكــن اث ـراء
املضامــن لتنويــع الكتابــات التلفزيونيــة وتقديــم محتويــات متج ـدّدة ،أكــر حداثــة وأرسع .مــن أه ـ ّم التوجهــات
الجديــدة يف االعــام ،تعلّــم خلــق برامــج قصــرة ،روبرتاجــات ،حــوارات وبرامــج ميدانيــة حــول الحيــاة الحقيقيــة.
التونســيون قــادرون عــى التطويــر والنجــاح يف هــذا املجــال .املرونــة يف متنــاول الذيــن مييّــزون بــن أســاليب الكتابــة
رصفــون وفــق أســعار التكلفــة وذلــك بتحســن مــردود املعــدات الثقيلــة وعــدم توفــر الوســائل الحفيفــة لإلنتــاج.
ويت ّ

1313توجيه الجهود نحو الرسد ،التخصيص ،التصميم ،ميثاق التحرير

حســب باســكال آالرد ،PASCAL ALLARD ،مديــر عــام « HAVAS MAGHREBفـ ِا ّن عرفــت كل وســائل االعالم
يف العــامل تط ـ ّورا ملحوظــا ف ـاِ ّن وســائل االعــام التونســية بقيــت يف مجملهــا تقليديــة مــن حيــث النســق ،الكتابــة
والصبغــة .وســواء تعلــق االمــر باإلذاعــة ،التلفــزة الصحافــة املكتوبــة أو األخبــار عــى االنرتنــات فهنــاك رضورة مل ّحــة
ـى ينســجم مــع تطلّعــات الــرأي العــام .وميكــن أن تســاعد وكاالت االشــهار وســائل االِعــام يف
لتحديــث األســلوب حتـ ّ
تحديــد طــرق التعبــر املختلفــة للجمهــور»
اعتامد كتابة تلفزية متناغمة مع انتظارات املجتمع املعارص:
•تقليص مدّة ومحتوى الرســائل املو ّجهــة للجمهور ،آنية ،تفاعلية...
•الحاجة اىل مضامني ترفيهية ومســلية وتشاركية...
•رضورة اعتامد الفيديــو والطرق الجديدة للكتابة.

1414التفكري يف انتاجات ميكن أن تتالءم مع جميع وسائل االعالم.

ـص يف الرقمــي ،باعــث « THD.TNيجــب عــى املضامــن الجيــدة أن تتــاءم مــع
حســب وليــد النفــايت ،صحفــي مختـ ّ
جميــع الوســائط اإلعالميــة حيــث ميكــن بثّهــا عــى تجهيـزات مختلفــة (تلفــزة ،هواتــف ذكيــة ،حاســوب)...
أفضــل وســيلة للتح ّكــم يف التكلفــة متكــن يف بــثّ الربامــج ذات الجــودة عــى وســائط متعـدّدة بصفــة عا ّمــة ســتمثّل
االقتصاديــات القامئــة عــى وفـرات الحجــم عامــل النجــاح يف هــذا التحـ ّول الجديــد».
كام ستسمح عملية اِدراج الربامج يف كتالوجات الحقا بتأثيث العروض الخاصة مع وكاالت ا ِالشهار

1515جعل املعلومات أكرث موثوقية بالعمل عىل املصادر والجودة

حســب نـزار بوقيلــة| ،رئيــس مديرعــام اتصــاالت تونــس اىل حــدود خريــف « 2017عــى وســائل االِعــام اِعــادة بنــاء
منــاخ ثقــة مــع التونســيني قائــم عــى موثوقيــة ونجاعــة املعلومــة»

اِحــداث خدمــات رقميــة ذات مرجعيــة قــادرة عــى تحييــد االخبــار الزائفــة وتســليط الضــوء عــى املعلومــات
الناجعــة.
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يسمح الرقمي بتحديث املعلومات ،بتغيريات اللحظة األخرية ،بتت ّبع املعلومات وتثمينها.
يجب أن تستع ّد الدميقراطية التونسية لوضع وسائل مراقبة فعاّلة للمضامني الرقمية (موثوقية)
احرتام الحريات والحقوق األساسية حسب ما ورد يف الدستور.
الهدف هو الوصول اىل تط ّور متناسق للمضامني الرقمية.

تحويــات عائدات القطاع الرقمــي :خمس توصيات
معرفــة كيفيــة جــذب املداخيــل الرقميــة أينــا وجــدت ومحاربــة االحتــكار الــذي ميارســه
 FACEBOOKو  YOUTUBEيف تونــس.

1616دعــم قــدرة وســائل االِعــام عــى االســتقطاب عــى شــبكة االنرتنــات بتثمــن
املضامــن اإلعالميــة
حســب عفيفــة شــيحاوي ،رئيــس مديــر عــام وكالــة االعــام  MC CANNتونــس «ميثّــل الشــباب الرشيحــة األكــر
اســتعامال لالنرتنــات يف تونــس ،غــر أن املضامــن التونســية عــى النــات ال تأخــذ بعــن االعتبــار اهتامماتهم :موســيقى،
رياضــة ،ترفيــه ،تربيــة وتعليــم.

ال يعـ ّد القطــاع الرقمــي حاليـاّ مربحــا يف تونــس باعتبــار عــدم تثمــن قيمــة هــذا الفضــاء االفـرايض وعــدم قدرتــه
عــى اقنــاع املستشــهرين .كــا ال يوجــد آليــة ناجعــة لقيــاس نســبة املتابعــة عــى االنرتنــات وعــروض تجاريــة مثمــرة.
اِضافــة اىل عــدم توفّــر تكافــئ بــن نســب املتابعــة عــى االنرتنــات وتعريفــات االشــهار املعتمــدة».
 CNNميكن اعتبارها مثاال يحتذى به لتحديد محاور التط ّور واالستقطاب.
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1717الجمــع بــن نســب املشــاهدة التقليديــة والرقميــة لقيــس قـ ّوة العالمــة التجاريــة
لوســيلة االعــام
حسب سنية لغامين ،مديرة االتصال يف اتصاالت تونس «يجب أن يقع قياس حجم وسائل االعالم مع االخذ بعني
االعتبار نسب املتابعة عىل الحامل األصيل واِضافة النسب املس ّجلة عىل االنرتنات وشبكات التواصل االجتامعي .ميكن
بهذه الطريقة معرفة عدد الزائرين يوم ّيا والوقت املمىض يف املشاهدة».
يف امللخّص ،لتحديد اشعاع وسيلة االعالم يويص بـ :

	•قيــاس األداء باالعتــاد عــى التكامــل بــن العــروض وذلــك بجمــع نســب متابعــة وســائل االعــام عــى
الحوامــل االصليــة مــع نســب املتابعــة عــى الوســائط الرقميــة.
	•إدارة العالقــة مــع مســتخدمي االنرتنــات ،تقديــم حضورهــم ،التزامهــم ،مشــاركتهم ،ووقــت التبــادل مــع
وســائل االعــام.

1818استعامل الوسائل التكنولوجية إلدارة وتسيري املضامني ومختلف وسائط النرش

كل اإلمكانات التي
يرى نزار الشعري ،املدير العام لـ  TUNIVISIONSان وسائل االِعالم التونسية ال تستعمل ّ
توفّرها الوسائل التكنولوجية مثل محاكاة الشبكات ،اِدارة سري العمل  ،WORL FLOWSمراقبة الحقوق قياس
األداء والفاعلية»
يف امللخّص ،يويص إذا بـ :
	•وضــع مختلــف اآلليــات لتســهيل عمليــة التطويــر والتنســيق بــن مختلــف الخدمــات والــركاء ،امتــاك
أفضــل التوقّعــات
	•احرتام املواعيد النهائية
	•تحســن مواعيد حقوق بثّ الربامج
يخص ســر العمل وســيطرة أفضل عىل مختلف وســائط البثّ
	•امتالك نجاعة أكرب فيام ّ

1919استخدام أدوات دولية معرتف بها لتثمني املضامني:

حسب حياة الرايس ،مديرة العام ملجموعة وكاالت االعالم «  « GROUPMأدوات تثمني نسب املشاهدة غري
متط ّورة يف تونس ،هنالك نقص يف البيانات وعدم وجود مامرسات ميدانية مبتكرة ومتجدّدة».
يستعمل املستشهرون الدوليون أدوات تسويق عاملية معرتف بها لدى وكاالت االشهار والتي أثبتت نجاعتها يف عديد
أقل ارتباط واعتامدا عىل  FACEBOOKو .YOU TUBE
كل ذلك ليصبحوا ّ
األسواقّ .
تحقيق الفاعلية والتم ّيز يف األداء ممكن يف تونس وذلك باعتامد طريقة وحيدة للتسويق تستند اىل خاصيات يقع
اختيارها منذ البداية عىل غرار ما حصل فيه:
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	• OUT BRAINيف الواليــات املتحدة االمريكية
	• LIGATUSيف أملانيا
	• TEADSيف فرنسا

2020التجديد يف الرقمي:

استنتج مدير التسويق واالسرتاتيجية يف أوريدو حسام ع ّبايس ان «الجمهور التونيس واملستشهرين محافظني جدّا .يف
املغرب والجزائر ،قام املستشهرون بتجارب حول العالمة التجارية « « GRAND CONTENTعىل شبكة االنرتنات
خصيصا ملنتوجاتهم ،مل يقع تطبيق ذلك يف تونس اىل ح ّد اآلن»
باعتامد مضامني مبتكرة وقع تصميمها ّ
ويعترب تطوير العالمة التجارية بني وسائل االعالم ووكاالت االشهار بالتعاون مع املستشهرين فرصة للتجديد ،إلعادة
استعامل املضامني املوجودة ولدعم املواهب التونسية املبدعة.

كام أن هذه الخدمات ذات القيمة املضافة تعطي القيمة ملهارات الرسد والكتابة التي متتلكها وسائل االِعالم لخدمة
املستشهرين .
يجب البحث عىل حلول تونسية باالعتامد عىل الرشكات الناشئة وذلك لتطوير املداخيل استنادا اىل قاعدة بيانات
ضخمة وعىل الذكاء االصطناعي.

التكويــن ومواءمة النصوص القانونيــة :خمس توصيات
-2121تطوير التكوين الخاص باملديرين العامني

حسب محمود بوناب الذي ادار وسائل اعالم يف سويرسا والرشق األوسط ،ال يوجد يف تونس تكوين عام إلدارة
مؤسسات االِعالم .لدعم تط ّور وسائل االِعالم ،يجب أن يكون املدير قادر عىل تحديد وفهم ك ّراسات الرشوط ،عىل
اِيجاد التكامل ،عىل تقييم امليزانيات والتكاليف ،عىل ضامن التعاون والتنسيق بني املوظّفني واملتعاونني الخارجيني.

-2222تطوير التكوين الخاص باإلدارة الفنية لوسائل االعالم وللعالمة التجارية.

ترى فاطمة حجايل ،مسؤولة العالقات العامة يف أوريدو أ ّن «املهن الفنية الخاصة بوسائل االِعالم وباملستشهرين غري
متط ّورة .من الصعب اليوم اِيجاد مدير أو مديرة فنية قادر عىل تصميم اسرتاتيجية قامئة عىل الخاصيات املميزة
لوسيلة االِعالم»
يخص تطوير وسائل االعالم باالعتامد عىل خصوصياتها وتاريخها وسمعتها.
ويع ّد عمل املدير الف ّني حاسام فيام ّ
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2323تكويــن مختصــن يف التســويق قادريــن عــى تحديــد إمكانيــات تنويــع وتجزئــة
العــروض
املختصة يف دعم املؤسسات الصغرى واملتوسطة .ال يوجد تكوين خاص بالتسويق
بالنسبة ألنيس الفاهم من BERD
ّ
تخصصا يف وسائل االعالم.
االسرتاتيجي عموما يف تونس ،وحتّى ّ
أقل ّ

كل الوسائط.
تحتاج وسائل االِعالم التونسية اىل خبري يف نسب املشاهدة واملتابعة عىل ّ
لذلك يويص بـ:
	•تطويــر القدرة عىل ضبــط االحتياجات وتحديد املهارات أينام وجدت
كل الوســائط مبــا يف ذلــك العــروض
	•املســاهمة يف اِعــداد املراجــع الخاّصــة بعــروض وســائل االِعــام عــى ّ
املجانيــة واملدفوعــة
	•ضامن اليقظــة واملتابعة عىل الصعيد الدويل

مختصني يف االنرتنات قادرين عىل تطوير الرقمي يف وسائل االِعالم
2424تكوين
ّ

يرى سامي الزاوي ،رشيك يف  E § Yتونس والجزائر والوزير السابق لتكنولوجيات املعلومات واالتصال بأ ّن القدرات
املميّزة رضورية الستباق ومرافقة التح ّوالت التكنولوجية لوسائل االعالم.

لن تكون وسائل االعالم قادرة عىل تجاهل املهارات التكنولوجية والعلمية الالزمة:
إذا يويص بـ:
	•تفضيــل وتعزيز جودة التجربة
	•االستمرارية يف العمل
	•اختيار أفضل األدوات وأحســن الرشكاء
	•تطوير قاعــدة بيانات ضخمة ،الذكاء االصطناعي
الصوت ،العالمة التجارية.
	•اســتعامل تقنية التعـ ّرف عىل ّ
	•انشــاء أنظمة اقتصادية مثمرة لوسائل االِعالم

مختصــن يف القانــون الرقمــي ،امللكيــات الالماديــة والعمــل عــى التنســيق
2525تكويــن ّ
بــن مختلــف القوانــن املعمــول بهــا
حتى شهر ماي  ،2018عملية االنتقال الرقمي يف الربيد التونيس.
بدأ مع ّز شقشوق كرئيس مدير عام للربيد التونيس ّ
مختصني يف القانون الرقمي وامللكيات الالمادية لتوقع وتحديد االسرتاتيجيات القانونية التي
ويشري اىل رضورة تكوين
ّ
ستط ّبقها.
ستنفتح املهن الرقم ّية أكرث عىل العامل ،وسيقع اللجوء اىل االنتصاف القانوين عىل الصعيد الدويل.
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البعد التكويني يف الهيئات الدميقراطية وأجهزة املراقبة واملحاكم رضوري ألنه ستكون هنالك رضورة لوجود محاورين
قانونني مؤهلني داخل املؤسسات التونسية .من الرضوري أيضا التصدّي للقطاع املوازي والقرصنة ومعاقبة كل
حتى تكون نقطة البداية إلحداث مجموعة من القوانني الخاصة بالقطاع مع ترك بعض
مخالف بطريقة تدريجية ّ
لكل
رصفاتهم ومن مناذجهم االقتصادية املدمرة ّ
حتى يغّريوا من ت ّ
الوقت للمخالفني والفاعلني يف القطاع املوازي ّ
االقتصاد التونيس.
وحتى ال يكون الولوج اىل الفضاء الرقمي مصدر للتشكيك
وبعيدا عن أفكار السيد مع ّز شقشوق حول التكوين،
ّ
يف اليقني القانوين ،فاِنّه من الرضوري القيام مبزيد من املواءمة والتنسيق بني عدد من االحكام القانونية واالحكام
الدستورية فيام يتعلّق بحرية التعبري
أه ّم االحكام املقصودة هي:
	•القانــون األســايس عــدد  26لســنة  2015املتعلّــق مبكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل األمــوال يج ـ ّرم الخطــاب
املدافــع بشــكل عــام ورصيــح عــن اآلراء واألفــكار املتعلقــة بالجرائــم اإلرهابيــة .ومــع ذلــك ،مــن الــروري
وقــع تعريــف قانــوين للخطــاب املدافــع مــن اجــل تج ّنــب فتــح األبــواب أمــام إشــكالية عــدم اليقــن القانــوين
وهــو مــا يحـ ّد مــن حريــة التعبــر.
	•الفصــل  91مــن مجلــة املرافعــات والعقوبــات العســكرية يج ـ ّرم تحقــر الجيــش واملــس بكرامتــه وســمعته
أو معنوياتــه .هــذه املفــردات يجــب ان يقــع تحديدهــا ورشحهــا بدقــة حتــى ال تشــكل تهديــدا آخــر لحريــة
التعبــر.
	•الفصــل  86مــن مجلــة االتصــاالت يجــ ّرم كل شــخص بتع ّمــد اإلســاءة اىل الغــر أو ازعــاج راحتهــم عــر
الشــبكات العموميــة لالتصــاالت .مــن الــروري إذا تعريــف هــذه املصطلحــات حتــى ال يقــع الحـ ّد بطريقــة
خطــرة مــن حريــة التعبــر يف هــذا املجــال الرقمــي الجديــدة والــذي هــو يف طــور االنشــاء .عــى هــذا
األســاس وقــع الحكــم عــى املد ّونــة فضيلــة بالحــاج بعامــي ســجن وخطيّــة ماليــة مــن طــرف املحكمــة
االبتدائيــة بتونــس .يف الواقــع ،عديــد األشــخاص قدمــوا شــكوى ضــ ّد املد ّونــة بســبب اهانتهــا لهــم عــى
شــبكات التواصــل االجتامعــي.
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