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يتولى مركز تطوير االعالم للسنة الثانية على التوالي اعداد دراسة مسحية 
حول المشهد اإلعالمي بواليات إقليم الشمال الغربي األربعة )سليانة، باجة، 
وصحافة  االستقصائية  »الصحافة  برنامج  إطار  في  وذلك  الكاف(،  جندوبة، 
إنجازه بدعم من سفارة  يتم  الذي  المواطنة من اجل حوكمة محلية رشيدة« 

مملكة هولندا بتونس وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 

وقد بادرنا بالقيام بهذه الدراسة ايمانا منا باّن معرفة الواقع الميداني هي 
الكفيلة بتشخيص األوضاع وتحديد األولويات في مجال تطوير االعالم وتعزيز 
النسيج اإلعالمي ودعم قدرات المهنيين بما يسهم في تلبية حق المواطن في 

االعالم خاصة في الجهات الداخلية للبالد. 

وجاءت نتائج الدراسة التي بين ايديكم مؤكدة لفرضيات معلومة أهمها:

 ضعف النسيج اإلعالمي بإقليم الشمال الغربي على مستوى مؤسسات 
للمؤسسات  الكمية  المؤشرات  ذلك  على  تّدل  كما  التقليدية  االعالم 

اإلعالمية ولعدد المراسلين القارين. 

لما  الويب مسايرة  على منصات  الصحفية  للمبادرات  السريع  التطور   
توفره شبكة االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي من إمكانيات وفرص 

لم تكن متاحة سابقا. 

 تواصل عدم الترخيص لإلذاعات الخاصة والتجارية والجمعياتية بإقليم 
الويب  على  الناشطة  االذاعية  المشاريع  بعض  ان  رغم  الغربي  الشمال 

جاهزة للحصول على إجازة البّث على موجة االف أم. 

ونظرا ألهمية المعطيات الميدانية المتوفرة في هذه الدراسة المسحية 
تطوير  مركز  فاّن  الداخلية  بالجهات  االعالم  أوضاع  تشخيص  في  ولفائدتها 
جهات  بقية  لتشمل  تعميمها  والى  الدراسة  هذه  تطوير  الى  يطمح  االعالم 

البالد.

من  لكل  والتقدير  الشكر  عبارات  بأسمى  اإلعالم  تطوير  مركز  ويتقّدم 
أسهم في إعداد هذه الدراسة التي أشرف على إنجازها الصحفي والمدّرب ثامر 

الزغالمي.

كلمة المركز 

رئيس مركز تطوير االعالم
األ�ستاذ عبد الكرمي احلزياوي
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التونسي  الغربي  الشمال  إقليم  يشمل 
ويعد  وباجة وسليانة  وجندوبة  الكاف  واليات 
يعادل  ما  اي  نسمة  ألف  و180  مليون  قرابة 
ويتركز  التونسية  البالد  بالمائة من سكان   10
الفالحة  على  باإلقليم  االقتصادي  النشاط 

بالدرجة األولى.

منجميه  موارد   على  توفراالقليم  ورغم 
وسياحية هامة  إال أنه يعتبر من اقل األقاليم 
االستثمارات  نسبة  حسب  تنمية  التونسية 

العمومية والخاصة بالواليات األربعة.  

بنظام  اإلطاحة  بعد  المنطقة  وشهدت 
واألمنية  االجتماعية  األحداث  عديد  علي  بن 
مما جعلها محط أنظار وسائل إعالم تونسية 
الّتغطيات  حجم  نسبيا  وتطور  وأجنبية 
المراسلين  ونشاط  اإلقليم  في  اإلعالمية 

المحليين.

المشهد  رصد  إلى  تهدف  الدراسة  هذه 
اإلعالمي في إقليم الشمال الغربي ومقارنتها 
ببقية اإلقليم التونسية للوقوف على النقائص 
ان  يمكن  بما  لتطويره  مقترحات  وتقديم 
االقتصادي  الواقع  على  إيجابا  ينعكس 

والثقافي واالجتماعي بالمنطقة.

المقدمة 
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إذاعة الكاف:

إقليم  في  إعالمية عمومية  اكبر مؤسسة  الكاف  إذاعة  تمثل 
المتعاونين  و  للصحفيين  مشغل  اكبر  و  الغربي  الشمال 
انطلقت في البث يوم 7 نوفمبر 1991 تبث برامجها على امتداد 
24 ساعة دون انقطاع منذ اكتوبر 2015 ضمن شبكة برامجية 
االجتماعية  السياقات  و  الفصول  حسب  متغيرة  و  جامعة 
 6 تشغل  جندوبة  و  سليانة  و  بباجة  مكاتب   3 اإلذاعة  لهذه 

صحفيين و مجهزة باستوديوهات تسجيل و بث رقمية.

1 -المؤسسات االعالمية العمومية و الخاصة والجمعياتية 
)االعالم التقليدي(

الكافسليانة

إذاعة
الكاف

جندوبة باجة

مؤسسة اعالمية تقليدية  واحدة وهي اذاعة الكاف  وهي مؤسسة 
عمومية تابعة لالذاعة التونسية و يشمل بثها كامل االقليم.
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جندوبة

الكاف سليانة

باجة

خريطة التغطية )إذاعة الكاف(

عين دراهم

طبرقة وشتاتة

نفزة

القراعة

الزعترية

مذران

الكاف

نبر

غار الدماء

ساقية سيدي 
يوسف

سيدي سالم

عين سنان
الحميمة

سوق الجمعة
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2 -تجارب اعالمية جمعياتية وخاصة على الواب و على 
مواقع التواص االجتماعي )االعالم الرقمي(            

 راديو سيكا / الكاف: مقر االذاعة مدينة الكاف و تبث 
اف  للبث على  الحصول على رخصة  انتظار  الواب في  على 
ام  اذاعة تم بعثها من قبل جمعية« شباب نحو الريادة » و 
تعامل معها في انتاج المضامين االعالمية قرابة 20 شاب 

من اختصاصات مختلفة .

 اف ام بالدي / سليانة: مبادرة اعالمية شبابية خاصة 
اختصاصات  لهم  سليانة  والية  من  شبان  ثالثة  اسسها 
في االنتاج السمعي البصري والصحافة و لهم تجارب في 
العمل مع مؤسسسات اعالمية مركزية  . تطمح االذاعة 
تطوير  و  ام   االف  على  للبث  رخصة  على  الحصول  الى 
وسائل عملها لالذاعة موقع واب يختص في اخبار سليانة 

و الشمال الغربي .

 راديو شمال  واب /باجة: اذاعة جمعياتية  جامعة تهتم 
اكثر بالمسائل الحقوقية  تعتمد على قرابة 20 متعاون و 
مواقع  على  صفحاتها  على  الغربي  الشمال  اخبار  تغطي 
المدني  جمعيةالقطب  اسستها  و  االجتماعي  التواصل 
للتنمية و حقوق االنسان بباجة في ديسمبر 2017 و يسعى 
الى نشر ثقافة حقوق االنسان و رصد االنتهاكات في واليات 

الشمال الغربي  

 راديو ريحانة / جندوبة: اذاعة تم بعثها من قبل  جمعية 
انطلق  المشروع  وهو  بجندوبة  الثقافة  و  للمرأة  ريحانة 
إلى  تطور  ثم   2014 منذ  للتواصل  ناد  بدايته في شكل  في 
فكرة إذاعة نسائية جمعياتية على “الـواب ” بناء على اقتراح 
مجموعة من الناشطات صلب الجمعية   . برامجه متنوعة 
و تشمل كل ماهو ثقافي و سياسي و اجتماعي وفق مقاربة 
يشغل  و  الشباب  ابداعات  على  الراديو  وينفتح   . نسائية 

بصفة تطوعية قرابة عشرين شاب  من المتعاونيين .
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راديو سيكا 
الكاف

راديو ريحانة 
جندوبة

راديو شمال واب 
باجة

راديو أف أم بالدي 
سليانة

اذاعات جمعياتية  من الواب الى اف ام : أي صعوبات ؟

تواجه االذاعات الجمعياتية عديد الصعوبات للمرور من البث على الواب 
الى اف فالى جانب صعوبات التمويل و ضمان استمرارية البث . يرى 
سرعة  امام  عائقا  تعتبر  االدارية   االجراءات  ان  المؤسسين  من  عدد 

حصولها على رخصة البث على الموجة القصيرة اف ام .

مالحظة
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3 - تجارب اعالمية جمعياتية ورقية:  

مجلة فصلية  اصدرتها جمعية 
”جسور المواطنة”   بالكاف    

الكاف

 مجلة جسور

مجلة جسور نشرية فصلية تعنى بمشاغل الشباب في 
الشمال الغربي  تندرج في اطار مشروع ”مجلة شاركنا 
بالكاف  المواطنة”  جسور  ”جمعية  اطلقته  للشباب” 
ومكونات  عمومية  مؤسسات  مع  تشاركي  بشكل 
.اصدرت  جندوبة  و  الكاف  واليتي  من  المدني  المجتمع 
بمشاغل  متصلة  مواضيع  تضمن  اول  عددا  المجلة 
و   . الغربي  الشمال  لمتساكني  اقتصادية  و  اجتماعية 
تجربة   2018 سنة  اي  الماضية  السنة  الجهة  شهدت 

مماثلة لم تتواصل هي مجلة ”سيكا ماق”

طاقم االشراف و المتعاونون مع المجلة :

 شارك في هذا العدد قرابة عشرين متعاونا ينتمون الى 
تقنيات  تكوينا  في  تلقوا  دراسية مختلفة   اختصاصات 
الصحفي  امنها  المهنة   اخالقيات  و  الصحفية  الكتابة 
تجربة  لها  استشارية  هيئة  الفريق  رافق  و  زيود  معز 

اعالمية .

جوان 2019 3

جمعية جسور املواطنة
نرشية تُعنى مبشاغل الشباب

يف الشامل الغريب

املديرة املسؤولة:
آمال العرباوي

اإلرشاف عىل التحرير:
معز زيّود

االتصال والتقييم:
جميلة حسني

اللجنة االستشاريّة:
زيك الفقيه

هنّية العيش
حسني املسلّم

 شكري الفرشييش
سامي العثامين

الشؤون املالّية واإلداريّة:
بسمة الرّحايل

التنسيق واملتابعة:
ساّرة املرسني

عاطف الطاهري

شارك يف هذا العدد:
الصفاء حمري - ذكرى العيساوي - كرمية الكويك 

- إيناس بوحيل - لسعد بن جبله - جامل سليامين 

- إلهام بن غنّية - حنان سومري - كريم الشارين 

- ضحى عامر - آمال براييك - لطيفة بالهادي - 

محبوبة درشاوي - رسور بشيني - نائلة إبراهيم 

- ملياء نور - رياض العبيدي - رانيا بن ضيف - 

هناء مراد - وفاء الفرشييش - رحاب الخاميس - 

صابرين نايت إمام - حبيبة دبويس - رائد عامر 

- ألفة اليعقويب - جميلة بالربيعي - حنان علوي - 

نورزاد الحنايش - مروان العوادي

التصوير:
خلود الفضالوي

اإلخراج الفّني والطباعة
MEDIA HORIZON

في االختالف والتسامح 
بقلم معز زيّود

ــاة التطــرّف  ــّي دع ــن ف ــورة، فريســًة ســهلة ب ــد الث ــس سيســقطون، بُعي ــباب تون ــن ش ــا م ــْن كان يتصــّور أّن آالفً َم

ــة شــنيعة ضــّد مواطنيهــم بجبــال البــاد وســهولها وقلــب مدنهــا الكــرى. واقــع  ــات إرهابيّ والعنــف، ويرتكبــون عمليّ

ــة  ــت حاضن ــه االســتبداديّة قــد خلّف ــإّن طبيعت ــة عــام 2011، ف ــن ســقط، يف بداي ــأّن النظــام الســابق ل ــأ ب ــد أنب معّق

ــة برّمتهــا يف بنــاء جيــل  خصبــة للتطــرّف. ومــن مثّــة، كشــف هــذا االختــال القيمــي عــن فشــل املنظومــة االجتامعيّ

جديــد يســتبطن إميانــا عميقــا بقيــم التعايــش والتســامح والحــّق يف االختــاف. وهــو مــا يُثبــُت ُمجــّددا أّن مقاومــة 

ــاًرا للقضــاء عــى جــذور التعّصــب بإســهام مختلــف  ــا تســتوجب جهــًدا تشــاركيّا عميقــا وجبّ ــاء الوافــد إّن هــذا الوب

ــات املجتمــع التونــي. مكّون
ــة، عــن رضورة وضــع حــّد للتفــاوت التنمــوي بــن  كــُر إذن الحديــث والجــدل، بعــد الثــورة يف شــتّى املنابــر اإلعاميّ
ــم  ــة مــن الضي ــز إيجــايب، بعــد عقــود طويل ــرة مــن متيي ــه جدي ــا هــي ب ــة م ــاء املناطــق الداخليّ ــاد وإي ــات الب جه

للرشيــط  والتهميــش  إىل والحرمــان  شــاملها  مــن  للبــاد  الغــريب 
دولــة  خطــت  فلــن  ــة جنوبهــا.  ــة يف سياس ــى ثابت ــتقال خط االس
ــة  ــة العاّم ــاين والصّح ــم املج فإنّهــا تغاضــت كذلــك عــن مبــدأ التعلي
فحّولــت  االجتامعيّــة.  كــرى العدالــة  مــدن  إىل  القــرى  بعــض 
أنــواع التمييــز التنمــوي، يف حــن حبتهــا منــذ فجــر االســتقال بــكّل 
وعاقبتهــا »صّحــرت« تنمويـًـا وثقافيًــا مناطــق  الدواخــل  يف  شاســعة 
ــا  ــت منه ــه، فجعل ــب مل ترتكب ــن الفاحــي أو لذن ــع للتموي ــرّد تواب مج
تاريخيّــة يعرفهــا القــايص والــداين، املنجمــي أو الطاقــي. هــذه وقائــع 
ــباب  ــّم أس ــد أه ــّكلت أح ــد ش مــا تشــهده البــاد اليــوم مــن حالــة وق
تجاهلهــا...اختــال وتشــتٍّت، ال فائــدة مــن  يف  املكابــرة 

ومــع ذلــك فــإّن اختبــارات اإلرهــاب والرتهيــب املتاحقــة التــي كابدتهــا تونــس، خــال الســنوات الســابقة، مل متــّس 
مــن وحــدة التونســيّن بقــدر مــا قــّوت إرصارهــم عــى التصــّدي ملخطّطــات مــا فتئــت الجامعــات املتطرّفــة تحيكهــا 
ــن  ــك املواطن ــة أيضــا أّن متّس ــاد، رغــم وصــم جهــات دون غريهــا باإلرهــاب. أظهــرت هــذه الهبّ ــوع الب ملختلــف رب

بنمــٍط مجتمعــّي مــديّن منفتــح هــو القــادر عــى لفــظ التعّصــب خــارج هــذه األرض املعطــاء. 
يف املقابــل علينــا التســاؤل: هــل يكفــي أن نُعــّر بصــوٍت واحــد عــن رفضنــا املطلــق للتطــرّف واإلرهــاب، حتـّـى ننتــر 
عــى رشور هــذا الكيــان الهجــن املرتبـّـص بشــباب البــاد واملســتهدف ملؤّسســاتها واملدّمــر ملقّدراتهــا؟!. مــن املؤكّــد أّن 
ذلــك ال يكفــي، فاإلجابــة الحاســمة الكفيلــة بدحــر اإلرهــاب تكمــن أساًســا يف اســتهداف العوامــل املاديّــة والنفســيّة 
ــيايس  ــدين والس ــع امل ــة واملجتم ــات الدول ــود مؤّسس ــر جه ــه إاّل بتضاف ــن تحقيق ــا ال ميك ــو م ــه. وه ــأته وترعرع لنش

ــة... ووســائل اإلعــام وامليديــا االجتامعيّ
مــن األهميّــة الوعــي خصوًصــا بأنـّـه ال ســبيل إىل كســب تحــّدي مقاومــة التطــرّف إاّل باملراهنــة عــى فئــة الشــباب التــي 
ــة ثلثــي املجتمــع التونــي. ومــن دون غــرس ثقافــة الفكــر النقــدي لــدى الشــباب يصعــب كذلــك  ــل اليــوم قراب مُتثّ
االنتصــار عــى غــول التعّصــب املعّشــش يف األذهــان يف كافـّـة أنحــاء البــاد مــن جــرّاء عقــوٍد مــن سياســة كتــم األنفــاس 

ورضب حريـّـة التعبــري وتشــتيت قــوى املجتمــع املــدين، ومــا أفــرزه كّل ذلــك مــن تنميــط تربــوي وتصّحــر ســيايّس...
يبــدو، يف هــذا املضــامر، مــن أوكــد مهــام مؤّسســات الدولــة ومكّونــات املجتمــع املــدين اإلحاطــة بالشــباب يف مختلــف 
ــاوالت  ــا ملح ــر تعرّض ــة األك ــباب الفئ ــؤالء الش ــل ه ــة أن مُيثّ ــا غراب ــا. ف ــة منه ــة واملهّمش ــيام املحروم ــات والس الجه
االســتقطاب األيديولوجــي. وهــو مــا يتطلـّـب اإلنصــات لهــم وإيــاء أهميّــة قصــوى ملشــاغلهم وحاجاتهــم وانتظاراتهــم 
وآمالهــم. مــن مثّــة يســتدعي هــذا الرهــان املحــوري إدمــاج الشــباب يف القــرى واألريــاف واملناطــق الشــعبيّة، اليــوم 
قبــل الغــد، يف حــوار مجتمعــي منفتــح يتّســم بالتســامح وحــّق االختــاف ويُغلـّـب التفاهــم عــى الــراع. إنـّـه الســبيل 
الوحيــد القــادر عــى إنتــاج خطــاب جامعــي مضــاّد للتطــرّف ومناهــض للكراهيّــة ورافــض لثقافــة االنتقــام والتعّصــب 

لفكــر أحــادي يتوّهــم احتــكار الحقيقــة...
ــا لهــذه األفــكار املحتدمــة، وقــد صاغــت معظــم مضامينهــا أقــام شــابّة تتــوق إىل  مجلّــة »جســور« تُعــّد نتاًجــا عمليّ
توســيع الحريـّـات العاّمــة والفرديـّـة يف تونــس الجديــدة وتُدافــع عــن العدالــة االجتامعيّــة والحــّق يف التنميــة العادلــة، 

والســيام يف مناطــق عانــت طويــا مختلــف رضوب التهميــش والحرمــان.

ــّر عــن  ــكاف وســائر مناطــق الشــامل الغــريب املجــاورة. جــاءت لتُع ــة ال ــخ والي ــارزة يف تاري ــة ب ــة صحفيّ ــا محطّ إنّه

ــور«  ــة... »جس ــاغلها الراهن ــرة ومش ــا الغاب ــق وأمجاده ــا العري ــات تراثه ــور حكاي ــامت والص ــوغ بالكل ــا، وتص واقعه

ــل... ــن األم ــن عناوي ــوان إعامــي م ــا عن ليســت مجــرّد ُمســّكن وإّن

من دون اإلنصات للشباب
وإيالء أهمّية قصوى ملشاغله ال 

مُيكن إنتاج خطاب مجتمعي ينترص 
للحّق يف االختالف وقيم التسامح 
والعيش املشرتك ويرفض التطرّف 
والفكر األحادي القائم عىل وهم 

امتالك الحقيقة!
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جمعية جسور املواطنة
نرشية تُعنى مبشاغل الشباب

يف الشامل الغريب

املديرة املسؤولة:
آمال العرباوي

اإلرشاف عىل التحرير:
معز زيّود

االتصال والتقييم:
جميلة حسني

اللجنة االستشاريّة:
زيك الفقيه

هنّية العيش
حسني املسلّم

 شكري الفرشييش
سامي العثامين

الشؤون املالّية واإلداريّة:
بسمة الرّحايل

التنسيق واملتابعة:
ساّرة املرسني

عاطف الطاهري

شارك يف هذا العدد:
الصفاء حمري - ذكرى العيساوي - كرمية الكويك 

- إيناس بوحيل - لسعد بن جبله - جامل سليامين 

- إلهام بن غنّية - حنان سومري - كريم الشارين 

- ضحى عامر - آمال براييك - لطيفة بالهادي - 

محبوبة درشاوي - رسور بشيني - نائلة إبراهيم 

- ملياء نور - رياض العبيدي - رانيا بن ضيف - 

هناء مراد - وفاء الفرشييش - رحاب الخاميس - 

صابرين نايت إمام - حبيبة دبويس - رائد عامر 

- ألفة اليعقويب - جميلة بالربيعي - حنان علوي - 

نورزاد الحنايش - مروان العوادي

التصوير:
خلود الفضالوي

اإلخراج الفّني والطباعة
MEDIA HORIZON

في االختالف والتسامح 
بقلم معز زيّود

ــاة التطــرّف  ــّي دع ــن ف ــورة، فريســًة ســهلة ب ــد الث ــس سيســقطون، بُعي ــباب تون ــن ش ــا م ــْن كان يتصــّور أّن آالفً َم

ــة شــنيعة ضــّد مواطنيهــم بجبــال البــاد وســهولها وقلــب مدنهــا الكــرى. واقــع  ــات إرهابيّ والعنــف، ويرتكبــون عمليّ

ــة  ــت حاضن ــه االســتبداديّة قــد خلّف ــإّن طبيعت ــة عــام 2011، ف ــن ســقط، يف بداي ــأّن النظــام الســابق ل ــأ ب ــد أنب معّق

ــة برّمتهــا يف بنــاء جيــل  خصبــة للتطــرّف. ومــن مثّــة، كشــف هــذا االختــال القيمــي عــن فشــل املنظومــة االجتامعيّ

جديــد يســتبطن إميانــا عميقــا بقيــم التعايــش والتســامح والحــّق يف االختــاف. وهــو مــا يُثبــُت ُمجــّددا أّن مقاومــة 

ــاًرا للقضــاء عــى جــذور التعّصــب بإســهام مختلــف  ــا تســتوجب جهــًدا تشــاركيّا عميقــا وجبّ ــاء الوافــد إّن هــذا الوب

ــات املجتمــع التونــي. مكّون
ــة، عــن رضورة وضــع حــّد للتفــاوت التنمــوي بــن  كــُر إذن الحديــث والجــدل، بعــد الثــورة يف شــتّى املنابــر اإلعاميّ
ــم  ــة مــن الضي ــز إيجــايب، بعــد عقــود طويل ــرة مــن متيي ــه جدي ــا هــي ب ــة م ــاء املناطــق الداخليّ ــاد وإي ــات الب جه

للرشيــط  والتهميــش  إىل والحرمــان  شــاملها  مــن  للبــاد  الغــريب 
دولــة  خطــت  فلــن  ــة جنوبهــا.  ــة يف سياس ــى ثابت ــتقال خط االس
ــة  ــة العاّم ــاين والصّح ــم املج فإنّهــا تغاضــت كذلــك عــن مبــدأ التعلي
فحّولــت  االجتامعيّــة.  كــرى العدالــة  مــدن  إىل  القــرى  بعــض 
أنــواع التمييــز التنمــوي، يف حــن حبتهــا منــذ فجــر االســتقال بــكّل 
وعاقبتهــا »صّحــرت« تنمويـًـا وثقافيًــا مناطــق  الدواخــل  يف  شاســعة 
ــا  ــت منه ــه، فجعل ــب مل ترتكب ــن الفاحــي أو لذن ــع للتموي ــرّد تواب مج
تاريخيّــة يعرفهــا القــايص والــداين، املنجمــي أو الطاقــي. هــذه وقائــع 
ــباب  ــّم أس ــد أه ــّكلت أح ــد ش مــا تشــهده البــاد اليــوم مــن حالــة وق
تجاهلهــا...اختــال وتشــتٍّت، ال فائــدة مــن  يف  املكابــرة 

ومــع ذلــك فــإّن اختبــارات اإلرهــاب والرتهيــب املتاحقــة التــي كابدتهــا تونــس، خــال الســنوات الســابقة، مل متــّس 
مــن وحــدة التونســيّن بقــدر مــا قــّوت إرصارهــم عــى التصــّدي ملخطّطــات مــا فتئــت الجامعــات املتطرّفــة تحيكهــا 
ــن  ــك املواطن ــة أيضــا أّن متّس ــاد، رغــم وصــم جهــات دون غريهــا باإلرهــاب. أظهــرت هــذه الهبّ ــوع الب ملختلــف رب

بنمــٍط مجتمعــّي مــديّن منفتــح هــو القــادر عــى لفــظ التعّصــب خــارج هــذه األرض املعطــاء. 
يف املقابــل علينــا التســاؤل: هــل يكفــي أن نُعــّر بصــوٍت واحــد عــن رفضنــا املطلــق للتطــرّف واإلرهــاب، حتـّـى ننتــر 
عــى رشور هــذا الكيــان الهجــن املرتبـّـص بشــباب البــاد واملســتهدف ملؤّسســاتها واملدّمــر ملقّدراتهــا؟!. مــن املؤكّــد أّن 
ذلــك ال يكفــي، فاإلجابــة الحاســمة الكفيلــة بدحــر اإلرهــاب تكمــن أساًســا يف اســتهداف العوامــل املاديّــة والنفســيّة 
ــيايس  ــدين والس ــع امل ــة واملجتم ــات الدول ــود مؤّسس ــر جه ــه إاّل بتضاف ــن تحقيق ــا ال ميك ــو م ــه. وه ــأته وترعرع لنش

ــة... ووســائل اإلعــام وامليديــا االجتامعيّ
مــن األهميّــة الوعــي خصوًصــا بأنـّـه ال ســبيل إىل كســب تحــّدي مقاومــة التطــرّف إاّل باملراهنــة عــى فئــة الشــباب التــي 
ــة ثلثــي املجتمــع التونــي. ومــن دون غــرس ثقافــة الفكــر النقــدي لــدى الشــباب يصعــب كذلــك  ــل اليــوم قراب مُتثّ
االنتصــار عــى غــول التعّصــب املعّشــش يف األذهــان يف كافـّـة أنحــاء البــاد مــن جــرّاء عقــوٍد مــن سياســة كتــم األنفــاس 

ورضب حريـّـة التعبــري وتشــتيت قــوى املجتمــع املــدين، ومــا أفــرزه كّل ذلــك مــن تنميــط تربــوي وتصّحــر ســيايّس...
يبــدو، يف هــذا املضــامر، مــن أوكــد مهــام مؤّسســات الدولــة ومكّونــات املجتمــع املــدين اإلحاطــة بالشــباب يف مختلــف 
ــاوالت  ــا ملح ــر تعرّض ــة األك ــباب الفئ ــؤالء الش ــل ه ــة أن مُيثّ ــا غراب ــا. ف ــة منه ــة واملهّمش ــيام املحروم ــات والس الجه
االســتقطاب األيديولوجــي. وهــو مــا يتطلـّـب اإلنصــات لهــم وإيــاء أهميّــة قصــوى ملشــاغلهم وحاجاتهــم وانتظاراتهــم 
وآمالهــم. مــن مثّــة يســتدعي هــذا الرهــان املحــوري إدمــاج الشــباب يف القــرى واألريــاف واملناطــق الشــعبيّة، اليــوم 
قبــل الغــد، يف حــوار مجتمعــي منفتــح يتّســم بالتســامح وحــّق االختــاف ويُغلـّـب التفاهــم عــى الــراع. إنـّـه الســبيل 
الوحيــد القــادر عــى إنتــاج خطــاب جامعــي مضــاّد للتطــرّف ومناهــض للكراهيّــة ورافــض لثقافــة االنتقــام والتعّصــب 

لفكــر أحــادي يتوّهــم احتــكار الحقيقــة...
ــا لهــذه األفــكار املحتدمــة، وقــد صاغــت معظــم مضامينهــا أقــام شــابّة تتــوق إىل  مجلّــة »جســور« تُعــّد نتاًجــا عمليّ
توســيع الحريـّـات العاّمــة والفرديـّـة يف تونــس الجديــدة وتُدافــع عــن العدالــة االجتامعيّــة والحــّق يف التنميــة العادلــة، 

والســيام يف مناطــق عانــت طويــا مختلــف رضوب التهميــش والحرمــان.

ــّر عــن  ــكاف وســائر مناطــق الشــامل الغــريب املجــاورة. جــاءت لتُع ــة ال ــخ والي ــارزة يف تاري ــة ب ــة صحفيّ ــا محطّ إنّه

ــور«  ــة... »جس ــاغلها الراهن ــرة ومش ــا الغاب ــق وأمجاده ــا العري ــات تراثه ــور حكاي ــامت والص ــوغ بالكل ــا، وتص واقعه

ــل... ــن األم ــن عناوي ــوان إعامــي م ــا عن ليســت مجــرّد ُمســّكن وإّن

من دون اإلنصات للشباب
وإيالء أهمّية قصوى ملشاغله ال 

مُيكن إنتاج خطاب مجتمعي ينترص 
للحّق يف االختالف وقيم التسامح 
والعيش املشرتك ويرفض التطرّف 
والفكر األحادي القائم عىل وهم 

امتالك الحقيقة!

طاقم انجاز العدد االول 
من مجلة جسور

غالف العدد االول من مجلة جسور
مجلة فصلية  اصدرتها جمعية 

”جسور المواطنة” بالكاف
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4 - مكاتب المؤسسات االعالمية : 

سليانة

يستاثر االعالم العمومي باكبر عدد من المكاتب في الشمال الغربي 
التونسي حيث لالذاعة التونسية 3 مكاتب بكل من سليانة و باجة و 
جندوبة  تعمل على انجاز مواد سمعية و سمعية بصرية لالذاعات 
المركزية و اذاعة الكاف و موقع االذاعة التونسية  على الواب. هذه 
السويسرية  ايروندال  منظمة  مع  بالتعاون  احداثها  تم  المكاتب 
ضمن برنامج لدعم االعالم العمومي تواصل من سنة 2011 الى سنة 
معهد  من  متخرجان  محترفان  صحافيان  مكتب  بكل  يعمل    2016
الصحافة و علوم االخبار و هذه المكاتب مجهزة باستوديو بث رقمي 
على  المكاتب  بهذه  العاملون  الصحفيون  ويساهم  تحرير  قاعة  و 
اعداد و تقديم برامج مباشرة و مسجلة ضمن الشبكات البرامجية 

باذاعة الكاف.

مكاتب  ثالثة  على  تعتمد  لالنباء  افريقيا  تونس  لوكالة  بالنسبة 
بكل من الكاف و باجة و جندوبة و مراسلة بوالية سليانة  و يعمل 
الصحفيون على تامين التغطية االخبارية لحرفاء الوكالة كما ينجزون 

مجموعة من الريبورتاجات و التحقيقات تنشر على موقع الوكالة.

بالنسبة للتلفزة التونسية لها وحدتان تلفزيتان بكل من الكاف  -مقر 
اذاعة الكاف –و والية باجة و يعمل بها صحافيان و ثالثة مصورين و 

تؤمن التغطيات االخبارية للوطنية 1 و الوطنية 2 .

و رصدنا في االقليم مكتب وحيد لمؤسسة اعالمية خاصة هي جريدة 
الشروق اليومية التي يشتغل بها صحفي واحد يتعامل مع مجموعة 

من المتعاونيين .

بالنسبة لالعالم السمعي البصري الخاص فانه يتعامل مع مجموعة 
من المراسلين يوفر لهم وسائل تقنية للتصوير .
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الكافسليانة

جندوبة
باجة

االذاعة 
التونسية

التلفزة 
التونسية

وكالة تونس
افريقيا لالنباء

جريدة
 الشروق

-مكتبمكتب-الكاف
-مكتبمكتبمكتبباجة

-مكتب-مكتبجندوبة
مكتبمراسل-مكتبسليانة
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5 - الصحافيون القارون بالمؤسسات االعالمية العمومية

صحفي

ارتفع عدد الصحفيين القاريين باذاعة الكاف بين سنتي 2018 و2019 
الماضية   السنة  اخر  خالل  وضعياتهم  تسوية  تم  صحفيين  باربعة 
بينما حافظت التلفزة التونسية و ووكالة تونس افريقيا على نفس 
بقيت  بالتالي  و   . جديدة  انتدابات  تقع  لم  و  الصحفيين  من  العدد 
اذاعة الكاف هي المؤسسة التي تشغل اكبر عدد من الصحفيين في 
الشمال الغربي . و يعود ذلك ان المؤسستين وكالة تونس افريقيا 
لالنباء و التلفزة التونسية تعتمد على مكاتب ممثلة لها في االقليم .
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صحفيصحفيصحفي مصورمراسل

38

44
المجموع: 53

05

02 060304

04

% 83

% 9,5

% 7,5
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7 - المتعاونون مع االعالم الخاص حسب الواليات6 - المتعاونون مع االعالم العمومي

متعاونمتعاونمتعاونين

المجموع: 08

080000

و  الكاف  اذاعة  المتعاونين مع  كثيرا عدد  2019 تقلص  و   2018 بين سنتي 
على  الضغط   ( مالية  دواعي  الى  المسؤولين  من  عدد  حسب  ذلك  يعود 
تكاليف االنتاج ( و دواعي ادرية ) االعتماد اكثر على الصحفيين القاريين ( . 
بالنسبة للتلفزة التونسية و ووكالة تونس افريقيا لالنباء فالمؤسستين ال 

تعتمدان على متعاونيين بمكاتبها بالشمال الغربي .

تنويع  في  المؤسستين  امام  عائقا  يعتبر  قارين  مراسلين  على  واالعتماد 
موادها االعالمية المحلية خاصة بعد التطورات المتسارعة التي تشهدها 
في  وتاثيرهما  المؤسستين  اشعاع  على  ذلك  واثر  الملتوميديا  مجاالت 
لالنتاجات  اهمية  اي  تولي  ال  االذاعة  ان  الوطني.كما  االعالمي  المشهد 
االعالمية المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة رغم توفر منصة لنشرها على 
اوسع نطاق. وبقي المتعاونون يقدمون انتاجات كالسيكية )برامج اذاعية 
او تحليل لالحداث السياسية و االقتصادية ( ولم يشهد قسم الواب في 
االذاعة اي تطورا في اتجاه انتاجات مبتكرة .ويذكر ان ميزانية االنتاج الخاصة 
بالمنتجين  التلفزة تسمح بتطوير عملها في عالقة  بمؤسستي االذاعة و 
الخارجيين اذا تم التركيز على انتاجات تعتمد وسائل العمل الحديثة وتتيح 

الفرصة للصحفي المواطن لتقديم افكاره في هذا المجال.

هذا و رصدنا خالل سنة 2019 تطورا الفتا في العمل بصفة مشتركة بين 
االذاعة و التلفزة خاصة اثناء تغطية االنتخابات البرلمانية  الرئاسية .

مع  المتعاونين  عدد  يتقارب 
الشمال  واليات  في  الخاص  اإلعالم 
مراسلون  وهم  األربعة  الغربي 
ومواقع  وتلفزات  إلذاعات  محليون 
ويعملون  وجهوية  مركزية  واب 
تكوينا  يتلق  لم  واغلبهم  بالقطعة 
أن  ويذكر  الصحافة  في  أكاديميا 
 50 بنسبة  ارتفع  المراسلين  عدد 
نظرا   2011 سنة   بعد  تقريبا  بالمائة 
مركزية  إعالمية  مؤسسات  النتداب 
وعددمن  باإلقليم.  جدد  لمتعاونين 
المتعاونين يحتكرون العمل مع اكثر 
اذاعة  تكون  ما  وعادة  مؤسسة  من 
الكتروني. وعموما  وتلفزيون وموقع 

يتقارب عدد المتعاونيين مع االعالم الخاص في كل الواليات

لم يشهد عدد المتعاونين مع االعالم الخاص تطورا بين سنتي 2018 و 
2019 و لعل ذلك يعود النحصار نسبة التغطية في االقليم حيث تراجع 

تواتر االخبار خاصة االمنية المتصلة باالرهاب .
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7 - المتعاونون مع االعالم الخاص حسب الواليات

الكافسليانة

جندوبة باجة

17
متعاون

14
متعاون

13
متعاون

16
متعاون

مع  المتعاونين  عدد  يتقارب 
الشمال  واليات  في  الخاص  اإلعالم 
مراسلون  وهم  األربعة  الغربي 
ومواقع  وتلفزات  إلذاعات  محليون 
ويعملون  وجهوية  مركزية  واب 
تكوينا  يتلق  لم  واغلبهم  بالقطعة 
أن  ويذكر  الصحافة  في  أكاديميا 
 50 بنسبة  ارتفع  المراسلين  عدد 
نظرا   2011 سنة   بعد  تقريبا  بالمائة 
مركزية  إعالمية  مؤسسات  النتداب 
وعددمن  باإلقليم.  جدد  لمتعاونين 
المتعاونين يحتكرون العمل مع اكثر 
اذاعة  تكون  ما  وعادة  مؤسسة  من 
الكتروني. وعموما  وتلفزيون وموقع 

يتقارب عدد المتعاونيين مع االعالم الخاص في كل الواليات

لم يشهد عدد المتعاونين مع االعالم الخاص تطورا بين سنتي 2018 و 
2019 و لعل ذلك يعود النحصار نسبة التغطية في االقليم حيث تراجع 

تواتر االخبار خاصة االمنية المتصلة باالرهاب .

توزيع الصحفيين و المتعاونيين حسب النوع االجتماعي   

اعالم خاصاعالم عمومي  

% 75% 34 % 25% 66
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سنة  قبل  الواب  إذاعات  ظهرت 
2011ولم تكن هناك تجارب تذكرفي 
المبادرات  بعض  عدا  ما  االقليم 
إلذاعات  الفردية  الشبابية 
الحقة  فترة  في  لكن  موسيقية  
تبث  التي  اإلذاعات  عديد  ظهرت 
االنترنت خاصة بعد مشروع  على 
يهدف  والرياضة  الشباب  لوزارة 
إلى بعث إذاعة بكل دار شباب هي 
مضامين  اغلبها  في  تبث  اذاعات 
برمجة  لها  وليس  موسيقية 
المتلقي  لدى  ومعلومة  دقيقة 
على  التجارب  بعض  باستثناء 
راديو  و  بالكاف  سيرتا  راديو  غرار 
راديو  و  الدماء  غار  الشباب  دار 
واب تستور وتبث من حين الى اخر 
مضامين اخبارية او تثقيفية يسهر 
على تنفيذها مجموعة من الشباب 
االذاعات  ولهذه   . المتطوعين 
التواصل  مواقع  على  صفحات 
اخبار  لنشر  مخصصة  االجتماعي 

تتصل بالمجال تغطيتها.

اغلب االذاعات تنتمي الى دور الشباب ناشطة في االقليم وال تتوفر نسب 
قياس استماع لهذه االذاعات ولكن الثابت انها ال تتحتل مساحة استماع 
بعض  حاولت  الشباب  دور  اذاعات  جانب  والى  محدود  وتاثيرها  واسعة 
المجموعات الشبابية وخاصة التلمذية بعث اذاعات على الواب وهي ذات 
اوالريقي  الراي  موسيقى  مثل  الموسيقية  ميوالتهم  عن  تعبر  مضامين 
او الراب وعددها متغير دائما .ويتقارب عدد اذاعات الواب حسب مختلف 

الواليات كما يوضح الرسم البيان أعاله.

8 - اذاعات الواب حسب الواليات )مشروع لوزارة الشباب و الرياضة(

سليانة
الكاف

جندوبة باجة
05
اذاعات

05
اذاعات

04
اذاعات

04
اذاعات

االذاعات  على  اقتصرنا  مالحظة: 
التي تنتج من حين الى اخر مضامين 
االذاعات  بعض  هناك  اعالمية 

االخرى التي تبث فقط الموسيقة

9 - مقارنة تركز المؤسسات االعالمية )تجارية وجمعياتية(
بين اقليم الشمال الغربي وبقية الجهات:

اقليم الجنوب الشرقي

لم يشهد اقليم الشمال الغربي الى حد االن بعث اذاعة جمعياتية او تجارية 
عدد  في  الفوارق  التالي  البياني  الرسم  يوضح  و  االقاليم   بقية  غرار  على 

االذاعات بين االقاليم التونسية .
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9 - مقارنة تركز المؤسسات االعالمية )تجارية وجمعياتية(
بين اقليم الشمال الغربي وبقية الجهات:

00
مؤسسة

05
مؤسسة

08
مؤسسة

03
مؤسسة 01

مؤسسة

اقليم الشمال الغربي

اقليم الوسط

اقليم الشمال 
الشرقي والساحل

اقليم الجنوب الشرقي

اقليم الجنوب الغربي

لم يشهد اقليم الشمال الغربي الى حد االن بعث اذاعة جمعياتية او تجارية 
عدد  في  الفوارق  التالي  البياني  الرسم  يوضح  و  االقاليم   بقية  غرار  على 

االذاعات بين االقاليم التونسية .
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بين 2018 و 2019 لم يتطور المشهد االعالمي او خارطة المشهد 
االعالمي في الشمال الغربي و بقي دون دون المامول بعد تحرر 

القطاع في البالد ولم يشهد االقليم مبادرات لبعث

في  االقليم  يشهد  ان  ينتظر  و  جمعياتية.  او  تجارية  مؤسسات 
االشهر المقبلة بعث اولى االذاعات الجمعياتية على اف ام بعد 
ان تقدمت اذاعات تبث على الواب بمطالب للحصول على رخصة 

للبث على اف ام .

وشهد االقليم مبادرات جمعياتية وشبابية لبعث مواقع واذاعات 
لمبادرة  والرياضة  الشباب  وزارة  تبني  بعد  خاصة  االنترنات  على 
في المجال.و يمكن ان يساعد االعالم العمومي ممثال في اذاعة 

الكاف في تطوير هذه التجربة .

وبمتابعة للمضامين االعالمية الخاصة باخبار االقليم في مختلف 
المؤسسات االعالمية نلحظ استاثار االخبار االمنية واالجتماعية 
بنسب عالية من التغطية نظرا لالحداث التي شهدها االقليم بعد 

سنة 2011

بالتغطية  والثقافة  والتراث  كالسياحة  مواضيع  تحظى  وال 
الكافية وسيطر الشكل النمطي المعهود على شكل التغطيات 
)تغطيات اخبارية وغياب صحافة التحقيق واالستقصاء وصحافة 
افريقيا  تونس  لوكالة  المبادرات  بعض  الموبايل(...باستثناء 

لالنباء واالعالم الخاص واحيانا اذاعة الكاف.

  هذا ولم تقدم المكاتب التي تم احداثها لفائدة االذاعة التونسية 
واقتصر  امكانيات  من  لديها  توفر  ما  رغم  مبتكرا  منتوجااعالميا 

عملها على تغطيات لفائدة االثير.

خاتمة 
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االقليم  في  العاملين  المحترفين  الصحفيين  عديد  حسب 
واعتبر  التغطيات  خالل  جسيمة  اخطاء  المدونون  ارتكب 
االقليم  في  االعالمي  المشهد  الى  يسيئون  انهم  اخرون 
وفي حاجة الى التاطير ومعرفة اساليب التغطية المهنية.
المجاالت  شتى  في  كبيرة  موارد  على  يتوفر  االقليم  ان 
واتاحت وسائل التواصل الحديثة امكانات كبيرة لممارسة 
العمل االعالمي مما يستدعيمزيد تكثيف التكوين والتاطير 
النتاج مضامين اعالمية مؤثرة في الواقع وقابلة للتسويق 
مؤسسة  وجود  ودولي.ان  وطني  مستوى  على  والترويج 
اعالمية كبيرة في االقليم -اذاعة الكاف- يمكناالستفادة منه 
بشكل كبير حيث من الممكن التفكير في شراكات بين هذه 
الراغب  الشباب  لتاطير  المؤسسة وجمعيات ومنظمات 
مضامين  النتاج  الفرصة  واعطاءه  االعالمي  العمل  في 

اعالمية في المستوى المهني المطلوب

متعاونيين  على  تعول  مازالت  المؤسسة  هذه  ان  ويذكر 
كالسكيين في انتاج البرامج رغم تقلص عددهم في سنة 
الممكن  من  حيث  اشعاعها  نسبة  من  حد   ما  2019وهو 
مبادرات شبابية خاصة في مجال  الى  التعاون  توجيه هذا 
اشعاع  في  يساهم  ان  الممكن  من  الذي  الرقمي  االعالم 

االذاعة خاصة على مواقع التواصل االجتماعي .
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استنتاجات عامة   بين 2018 و 2019

المشهد االعالمي لم يتغير كثيرا بين 2018 و 2019 .

 2018 التي رصدناها سنة  التجارب االعالمية  عدد من 
اندثرت على غرار  مجلة سيكا ماق.

بدات  الشباب  دور  داخل  الواب  على  االذاعات  تجربة 
تبث  االذاعات  و بعض  االزم  التاطير  تتعثر في غياب 

فقط الموسيقى بعد ان كان لها مضامين اعالمي.

اذاعات  مع  المتعاملين  و  المدونيين  عدد  ارتفاع 
جمعياتية في جهات اخرى. 

يبقى اقليم الشمال الغربي في انتظار اول مؤسسة 
 2019 سنة  شهدت  و  جمعياتية  او  تجارية  اعالمية 
اربعة مبادرات للحصول على رخص الذاعات جعياتية 
بعث  االن  حد  الى  الغربي  الشمال  اقليم  ينتظر  و 

مؤسسة اعالمية تجارية.





www.mdc.tn


