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 تمهيد: 

مثل تزايد اعداد اإلذاعات الخاصة والمجتمعية عقبقا القثق    

م في اليمن الث    الثانية في االعالم اليمني ٣١٢٢الشبابية 

م، عندما تم إقرا  التعقدديقة ٢٩٩١اذ كانت الث    االولي عام 

السياسية والحزبية وسن قان ن جديد للصحافة اليمنقيقة يقتقيق  

 حرية امتالك الصحف.

ومع ان تجربة اإلذاعات في اليمن تقجقربقة حقديقثقة اال انقهقا 

استطاعت ان تستبطا مستمعين ومقعقجق قيقن كقثقر و قزداد 

حض  ها اكثر ألسباب عديد  لعل ابرزها خقروجقهقا عقن األدا  

 م.٣١٢٢التبليدي لإلذاعات الحك مية المحتكر  للبث حتي 

يش ب تجربة اإلذاعات في اليمن الكثير من البقصق   لقكقنقهقا 

تجربة تستحق الدراسة بهدف التعرف على اإلذاعات اليقمقنقيقة 

بأن اعها المختلفة وحجم تأثيرها وكذلك مقد  مسقاهقمقتقهقا 

في تناول قضايا المجتمع وه  ما تركز عليه القدراسقة القتقي 

اعدها فريق مركز القدراسقات واالعقالم االققتقصقادي كقأول 

 دراسة في هذا المجال .

نامل ان تشكل الدراسة إضافة ن عية الي الحبل القمقعقرفقي 

لإلعالم في اليمن كما تسهم في مراجعة أدا  تلك اإلذاعات 

بما ينسجم ومتطلقبقات القجقمقهق   وأولق يقافقه وحقبقه فقي 

 المعرفة.

 

 مصطفي نصر                              

  ئيس مركز الدراسات واالعالم االقتصادي 
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 املقدمة 
 .معرفة واقع اإلذاعات اليمنية  و ان اعها والتحديات التي ت اجهها 

 اإلذاعقات فقي   التعرف علي البضايا ذات االول ية في النباش لقد

 اليمن.

  معرفة مد  إدراك المستمع  للبضايا ذات االولق يقة القتقي يقنقبقغقي

 لإلذاعات المحلية مناقشتها.

    معرفة مدي استجابة اإلذاعات اليمنية الحتياجات و اول يات الجمهق

 المستهدف.

   التعرف على االشكال التي تسقتقعقمقلقهقا االذاعقات إلخقراج القمق اد

 االعالمية.

  معرفة السياسة المتبعة لد  االذاعات في افخاذ البرا  ح ل ط يعة و

 ن ع البرامج و االخبا  في االذاعة.

   التعرف على أهم المهارات التي يحتاجها فقريقق القعقمقل فقي هقذ

 االذاعات.

  التعرف على المع قات التقي تضقعقف أدا  االذاعقات سق ا  كقانقت

 ع امل داخلية أو خا جية.
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و قد كانت اليمن في ذلك ال قت محتلة من قبل الب ات  2942عرفت اليمن البث االذاعي مبكرا عام 

البريطانية فأنشأت بريطانيا إذاعة عدن , و هي عبا   عن إذاعة صغير  كانت تبث ا سالها لليمنيين و 

لألجانا المبيمين في عدن لمتابعة أخبا ها العسكرية و أخبا  انتصا  الحلفا  على المانيا و حلفائها من 

.  و مرت هذ  2945دول المح   و سميت هذ  االذاعة إذاعة ص ت الجزير  و ظلت تعمل حتى عام 

 اإلذاعة بعد مراحل:

و كان يشرف عليها  2954: أنشئت إذاعة عدن في الشطر الجن بي من اليمن عام المرحلة االولى 

مكتا العالقات العامة و النشر التابع لإلدا   البريطانية في عدن , و استمرت هذ  المرحلة حتى 

 .2967االستبالل عام 

تغير أسم إذاعة عدن ليصب  إذاعة جمه رية  2967بعد االستبالل في شهر ما   عام المرحلة الثانية : 

اليمن الجن بية الشع ية , و أصبحت تابعة للجبهة الب مية و الحك مية الجديد  , و أخذت هذ  االذاعة 

 تبث مضم نا و شكال جديدا لكي تعبر عن الدولة الجديد  و ت جهافها.

و االطاحة بنظام قحطان الشعبي , تغير  2969  ني  التصحيحية عام  00: بعد خط   المرحلة الثالثة 

 أسم االذاعة إلى إذاعة جمه رية اليمن الديمبراطية الشع ية .

 االذاعة في الشطر الشمالي 

عندما أهد  وفد أمريكي من شركة أرامك  جهازا السلكيا  2946نشأت فكر  إذاعة صنعا  عام 

لإلمام يحيى حميد الد ن ,إمام اليمن وقتها الستخدامه كإذاعة , و سميت بإذاعة صنعا  و مرت هذ  

 االذاعة بثالث مراحل .

بي مين  2947إذاعة الطير ه ا :  بدأت اإل سال الفعلي في عام   –إلذاعة صنعا  المرحلة االولى : 

فبط في االسب ع مسا  الخميس و األحد و لمد  ساعة و  بع فبط , حيث كان ينحصر البث على 

الم اد الدينية و بعض م سيبات الجيش و أخبا  البصر , و سميت االذاعة باسم الطير ه ا  و هي 

 التسمية التركية ألي جهاز السلكي.

استخدمت اإلذاعة من قبل قاد  الث    المضاد  لإلمام , و مدت الحركة إ سالها  2948و في عام 

ط ال االسب ع , و ذلك لمد  أ بعة و عشرين   ما هي عمر تلك الحركة و لكن بعد أسب ع من إنتصا  

 اإلمام أحمد على الث ا  عاد اإل سال لمد    مين ثم ت قفت اإلذاعة عن البث بعد ستة أشهر و نصف.
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تم شرا  محطة إ سال إذاعية جديد  ببد   خمس و عشرين كيل  وات و افتت  البث المرحلة الثانية : 

. و قد تم تط  ر هذ  االذاعة و أحدث تغيرا في البرامج 2955  ني  عام  02اإلذاعي  سميا في 

 المختلفة و سم  ألول مر  بإذاعة بعض االغاني اليمنية و العربية.

ببياد  المشير السالل , أست لى قاد   2960بعد قيام الث    اليمنية , ث    سبتمبر المرحلة الثالثة : 

الث    على اإلذاعة, و كانت ال سيلة االهم في المشروع االعالمي الث  ي اليمني , فتم تزويد االذاعة 

بالفنيين من المذيعين و التبنيين و التحق بها ألول مر  عدد من الفتيات , و تمت إعاد  تنظيم اإلذاعة 

 بمساعد  من اإلعالميين المصريين. 

و شهدت اإلذاعة اليمنية في عبد الثمانينات و التسعينات تط رات هامة , و ت سعت االنشا ات 

اإلذاعية و أقيمت اإلذاعات المحلية األخر  في أنحا  اليمن تحت مسمى المؤسسة اليمنية العام 

 لإلذاعة و التلفزي ن.

 المؤسسة اليمنية العامة لإلذاعة و التلفزي ن:

بعد قرا  ال حد  االندماجية لشطري اليمن شماال و جن با تم ت جيه جميع المؤسسات نح  اإلندماج, 

فتم دمج هيئة اإلذاعة و التلفزي ن في عدن و المؤسسة اليمنية لإلذاعة و التلفزي ن في صنعا  في 

مؤسسة واحد  سميت بالمؤسسة اليمنية العامة لإلذاعة و التلفزي ن , و أصبحت إذاعة عدن أحد 

قطاعي المؤسسة في مجال اإلذاعة , و أصبحت إذاعة صنعا  هي إذاعة البرنامج العام للجمه رية 

 اليمنية و إذاعة عدن هي البرنامج الثاني.
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إنشا  اإلذاعات و هيمنت  0222إحتكرت الدولة في اليمن قبل عام 

االذاعات الرسمية المتمثلة بإذاعتي صنعا  و عدن الرسميتين , إضافة إلى 

إذاعات محلية في بعض المحافظات تحت إدا   السلطات المحلية. و بعد 

بدأت االذاعات في االنتشا  و الت سع و أنشئت االذاعات  0222عام 

 الخاصة و المجتمعية في صنعا  و المحافظات االخر  .

 االذاعات الحك مية : 

تعد االذاعات الحك مية واحد  من أهم وسائل االعالم في اليمن حيث 

تنتشر في معظم المحافظات اليمنية و و لد ها جمه   ك ير من 

المتابعين و هي تعد أحد  وسائل الدعاية للسلطة في اليمن و مسيطر 

عليها تماما من قبل الحك مة و هي لسان السلطات التنفيذية في 

المحافظات و تت لى مهام نبل وجهة نظر الحك مة و الدعاية لها و 

استغالل كل ال سائل إلقناع المستمع بما تريد  السلطات , و هي 

م جهة مائة بالمائة لصال  نظام الحكم من حيث التخطيط و التنظيم و 

 الت جيه.

إذاعة منها إذاعتين  سميتين هي إذاعتي صنعا   25حيث أنشئت الدولة 

محافظة و هي إذاعات تعز ,  20و عدن , إضافة إلى إذاعات محلية في 

المكال , الحديد  , سيئ ن , أبين , إذاعة الشباب , إذاعة المهر  , إذاعة 

حجة , إذاعة أب  , إذاعة صعد  , إذاعة لحج , إذاعة شب  , إضافة إلى 

إذاعات أنشئت مؤخرا و هي إذاعة الج ف , إذاعة مأ ب , إذاعة 

 سبطر .

و تسيطر جماعة الح ثي على إذاعات صنعا  , الحديد  , حجة, إذاعة إب , 

صعد  . بينما تسيطر الحك مة التابعة لهادي على إذاعات صنعا  )إذاعة 

جديد  أنشئت من قبل الشرعية و ينطلق بثها من محافظة عدن , إذاعة 

مأ ب, إذاعة الج ف , إذاعة سبطر  , إذاعة المهر  , إذاعة المكال , 

 إذاعة سيئ ن. 

 االذاعات المت قفة 

 

إذاعة الشباب , إذاعة  

تعز , إذاعة عدن , إذاعة 

لحج , إذاعة شب  . 

حيث ت قفت إذاعة 

الشباب بسبا عدم 

ت فر التم  ل المالي 

لإلذاعة من قبل 

السلطات في صنعا  , 

كما تعرضت إذاعة تعز 

للبصف و الحرق و ما 

زالت مت قفة حتى 

الي م , إذاعة عدن , و 

إذاعة لحج , و إذاعة 

شب   جميعها  تعرضت 

للتدمير بسبا 

الم اجهات العسكرية 

و ما زالت مت قفة 

 حتى الي م , 
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حيث تتبنى هذ  االذاعات السياسة االعالمية الخاصة بالسلطة التابعة 

لها , و عمدت هذ  السلطات الى تغيير قيادات هذ  االذاعات الى 

إعالميين م الين لها ,  كما حدث مع مد ر عام إذاعة صنعا  و مد ر 

 إذاعة إب.

 

 الذاعات الخاصة :  ا

بدأت االذاعات الخاصة في اليمن  الظه   في ن فمبر  عام 

كملكية ألفراد أو شركات تجارية الهدف الرئيسي منها   0222

الرب  و التي تم ل من خالل االعالنات التجارية و  عاية الشركات و 

الهيئات و المؤسسات التجارية , و استطاعت هذ  االذاعات من كسر 

سيطر  االذاعات الحك مية في ايصال المعل مة. و انتشرت االذاعات 

الخاصة في صنعا  و المحافظات االخر  حيث حظيت صنعا  بعدد 

خاصة , تليها   FMإذاعة  25ك ير من اإلذاعات الخاصة بما يبا ب 

إذاعات نظرا لحالة االستبرا  التي تمر بها  5محافظة حضرم ت بعدد 

المحافظة بعد طرد تنظيم الباعد  منها , إضافة إلى حركة 

االستثمارات المتزايد  في المحافظة و التي ترافق معها الحاجة 

لإلعالن عن طريق أفضل ال سائل لل ص ل الى  المستهلك و هي 

االذاعة , و تأفي في المرتبة الثالثة محافظة عدن بإذاعة واحد  

 02فبط .  و بهذا يصل إجمالي عدد اإلذاعات الخاصة في اليمن 

 إذاعة خاصة.

 

 االذاعات الخاصة في حضرم ت :  

تعتبر محافظة حضرم ت هي المدينة الثانية في انتشا   االذاعات 

إذاعات  و هي  5حيث وصل عدد االذاعات الخاصة فيها   FMالخاصة 

إذاعات نما أف أم , إذاعة رؤيا أف أم , إذاعة حلم ,  إذاعة الماهر , 

 إذاعة نهضة أف أم .

 

 االذاعات الخاصة في محافظة عدن : 

  جد في محافظة عدن إذاعة خاصة  واحد  و هي إذاعة الغد 

 المشرق.

تنتشر في صنعا  االذاعات 

بشكل ك ير حيث بلغ   FMالخاصة 

عدد اإلذاعات الخاصة وفبا 

للرصد الذي قام به فريق الدراسة 

إذاعة خاصة منها إذاعات  25

يصل بثها الى عد  محافظات و 

اخر  يبتصر بثها على صنعا  و 

المناطق المجاو  . و تت زع هذ  

االذاعات على إذاعات خاصة 

ألفراد مستبلين  و اذاعات 

مدع مة من أحزاب سياسية 

وجماعات دينية و هي إذاعات 

حيا  أف أم , إذاعة ص ت اليمن , 

إذاعة طيرمانة أف أم ) هي 

إذاعة ناطبة باللغة االنجليزية( , 

إذاعة برق أف أم , إذاعة جراند 

أف أم  , إذاعة أف أم شباب , 

إذاعة أ رم أف أم , إذاعة يمن 

مي زك , إذاعة ه كة أف أم 

)أطلبتها الشابتان مالك 

الحكيمي و سا   الخياط عبر 

النت بجه د و امكانيات بسيطة(, 

يمن أف أم التابعة ,  إذاعة ناس 

أف أم, إذاعة ص ت الشعا , 

إذاعة سام أف أم , إذاعة اله ية,  

 إذاعة المسير  أف أم.

 االذاعات الخاصة في
 صنعا  : 
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 حضرم ت 
 

إذاعة األمل تابعة  .2

لمؤسسة األمل 

 الثبافية النس ية 

إذاعة سالمتك وهي  .0

إذاعة صحية أنشأفها 

مؤسسة حضرم ت 

 لمكافحة السرطان 

إذاعة جامعة  .0

 حضرم ت

 الذاعات المجتمعية : ا

تهدف هذ  اإلذاعات إلى الرقي بالمجتمع و العمل على حث المجتمع 

لتبني الخطط التنم ية و ذلك من خالل إنتاج البرامج المشجعة لخطط 

التنمية و الت عية المستمر   للمستمعين و هي تت جه إلى فئات بعينها 

بالرسالة االعالمية مثل النسا  و تشجيعهم على االنخراط في التعليم و 

المشاريع المفيد  لألسر  , و هذ  االذاعات ترتبط ا تباطا ك يرا بالمجتمع 

المدني و لها صالت غير  بحية بمؤسسافه و لذلك هي تب م ببنا  شراكة 

مع مؤسسات المجتمع المدني و تتبنى و تروج ألفكا ها التنم ية و من 

أهم إيجابيات هذ  االذاعات أن العاملين فيها هم  من أفراد المجتمع 

 المحلي الذي تعمل فيه االذاعة . 

تت اجد 

االذاعات 

المجتمعية في 

صنعا  و 

حضرم ت 

 وعدن  فبط 

 صنعا   
 

 إذاعة يمن تايمز  .2

م اها اف أم 5اذاعة  .0

إذاعة متخصصة في 

 اعالم الطفل

ذاعة كلية االعالم  .0

وتستخدم اإلذاعة في 

تدريا طالب كلية 

أإلعالم وتغطية أنشطة 

الجامعة والحيا  الطالبية 

واإلسهام في  بط 

 .الجامعة بالمجتمع

إذاعة صحتك : إذاعة  .4

 متخصصة بالصحة.

 عدن 
 

 إذاعة لنا أف أم .2
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 لحرب في اليمن و أثرها على االذاعات :  ا

عهدا جديدا لإلعالم في اليمن من حيث عدد ال سائل الجديد  التي تم إنشاؤها أو  0222مثلت مرحلة ما بعد 

من حيث مساحة الحرية التي افيحت ل سائل االعالم , و كانت االذاعات واحد  من هذ  ال سائل التي 

ص ت اليمن , و إذاعة  حيا  إف إم  , و راد   يمن تايمز , و  انتعشت خالل هذ  الفتر   حيث تم إنشا  إذاعة

 يمن إف إم , إذاعة ص ت الناس.

و الذي صادف سيطر  جماعة أنصا  اهلل )الح ثيين( على مباليد الحكم فيها بب   السالح ,  0224و مع نهاية 

 واجهت االذاعات مشاكل و تحديات و انتهاكات جسيمة تتمثل في التالي:

 

اقتحام  إذاعة حيا  أف أم و نها كافة المحت يات من األجهز  االذاعية و ما زالت مت قفة حتى  .2

 الي م و لم تعاود البث. 

, و لم   0225-0-2اقتحام إذاعة وديان في محافظة الحديد  و نها كافة محت يافها بتاريخ  .0

 يستأنف نشاطها حتى الي م.

من قبل عناصر مسلحة و نها و حرق  0225  -4  –  0إذاعة المكال المحلية تعرضت لالقتحام بتاريخ  .0

كافة محت يافها من أجهز  و معدات , و استأنفت االذاعة نشاطها بعد خروج تنظيم الباعد  من 

 مدينة المكال.

و احتجاز العاملين فيها,  و استأنفت  0225   -  22  –  24اقتحام و ت قيف إذاعة ص ت اليمن بتاريخ  .4

 اإلذاعة نشاطها بعد الت قيف بأسب ع.

 , و عاودت البث مؤخرا من محافظة مأ ب. 0225اقتحام و نها إذاعة ناس أف أم في   ني   .5

, و ما زالت اإلذاعة مدمر  و لم يستأنف  0225قصف مبر إذاعة تعز من قبل الطيران في ما    .6

 النشاط فيها.

, و  استأنفت  0225أوقفت إذاعة يمن تايمز أنشطتها بسبا التهديدات األمنية في منتصف  .7

 نشاطها هذا العام بعد بيعها من إدارافها الساببة.

, و ما زالت اإلذاعة مدمر  و لم يستأنف  0225تدمير و نها و حرق إذاعة شب   المحلية في عام  .8

 النشاط فيها.

 , و مازالت مت قفة حتى الي م. 0225تدمير و نها و إحراق إذاعة عدن في عام  .9
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معل مات أساسية عن المبح ثين في هذ  

 الدراسة 

ي ين الشكل الثاني عدد المبح ثين من الجنسين و هي 

 47.0نسبة متبارية حيث بلغ عدد المبح ثين النسا  

%  50.8% , بينما بلغ عدد المبح ثين من الرجال 

يت زع ن على ثالث محافظات صنعا  و حضرم ت و  

 شب   

 مد  متابعة الم اطنين لإلذاعات في اليمن 

تنامي اقبال اليمنيين على االذاعات في اليمن بسبا الصراع الدائر حاليقا  

نتيجة لكثير من الع امل أهمها ت قف الصحف ال  قية و انعدام الكهربقا  

و التكلفققة العاليققة لالنترنققت , إضققافة إلققى سققه لة وصقق ل االذاعققة 

للمستمعين في كل مكان و عبر و سائل ممكنقة و  خيقصة. حيقث يقشكل 

%  مققن أجمالققي  75نققسبة االسققتماع لإلذاعققة فققي اليمققن مققا نققسبته 

 % فبط ال يستمع ن الى االذاعة نهائيا.  05المبح ثين , مبا نة ب 

و ما يدلل على هذا االقبال المتزايد على االذاعات العدد الك ير لإلذاعقات 

في صنعا  و حضرم ت , فمثال قبل نح  عام لم تكن تبث فقي حقضرم ت 

اذاعقة المكقال وأخقر    –س   اذاعة واحد  هي الص ت الرسمي للدولة 

في سيؤن في بضع ساعات من الي م ويبتصر بثهما علقى المقدينتين وان 

اذاعات محلية أو يزيد و ثبث  22تجاوز قليال ليصل لألرياف المجاو   .. االن 

بعضها على مدا  اال بقع والعقشرين سقاعة . هقذ  الطفقر  فقي االذاعقات 

المحلية لم تكن اال نتيجة لالستجابة ال اسعة من شريحة فقي المجتمقع و 

 االقبال على سماعها  بما لظروف استثنائية قد تتغير بين الحين و االخر .

 جل شا ك  

 في الدراسة

008  

امرا  شا كت  

 في الدراسة

020 

 

75 %  

 يتابع ن

 االذاعات 

05 %  

 ال يتابع ن

 االذاعات 
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%24.6  
يسققتققمققعقق ن الققى 

الراد   لمد   تزيد عن 

 ثالث ساعات 
 

 %06 
يسققتققمققعقق ن الققى 

الراد   لمد  تقتقراوح 

بيقن سقاعقتقيقن القى 

 ثالث ساعات
 

 %

02.4  
يسققتققمققعقق ن الققى 

الراد   لمد  تقتقراوح 

بققيققن سققاعققة الققى 

سققاعققتققيققن فققي 

 الي م

 

 %08  
يسققتققمققعقق ن الققى 

الققراد قق  لققمققد  

, إضافة إلى حالة االستبرا  التي تمر بها المحافظة بعد طرد تنظيم 

الباعد  منها , إضافة إلى حركة االسقتقثقمقارات القمقتقزايقد  فقي 

المحافظة و التي ترافق معها الحاجة لإلعالن عقن طقريقق أفضقل 

 ال سائل لل ص ل الى  المستهلك و هي االذاعة.

و تتفاوت متابعة االذاعات بين المستمعين في الي م ال احد حيث 

% من متابعي االذاعات يبض ن أقل من ساعة فقبقط فقي  08أن 

% يقبقضق ن مقن  02.4االستماع إلى االذاعة في الي م ال احد , 

 06ساعة إلى ساعتين في الي م في متابعة االذاعة , في حين أن 

% ممن يستمع ن إلى االذاعات يبض ن من ساعقتقيقن القى ثقالث 

%  فبط من متابعي االذاعة يسقتقمقرون  24.6ساعات في الي م , 

 لثالث ساعات فما ف ق لالستماع

 

 إ
سهام االذاعة في مقعقالقجقة قضقايقا القمقجقتقمقع 

 التنم ية :

تفاقمت المشاكل االجتماعية في اليمن و القمقتقمقثقلقة فقي 

انخفاض مست   المعيشة و افساع  قعة الفبر  و انخقفقاض و 

تردي مست   التعليم و التدريا , و عمالة االطقفقال , و تقفقشقي 

االمية خاصة في اوساط االناث , و  غياب فرص العمل , و سيطقر  

الروح الببلية على المجتمع بعادافه و تباليد  البديمة , و ضقعقف 

الطببة ال سطى , س   الحالة الصحية و قلة الخدمات القطق قيقة , 

إضافة الى مشقكقالت أخقر  كقتقرد  القخقدمقات االسقاسقيقة و 

 انبطاعها كالكهربا  و الميا  و الطرقات.

في ظل هذ  الظروف التي يعيشها الم اطن في اليقمقن , كقان  

على االذاعات اليمنية مقمقا سقة دو  فقاعقل فقي نقبقل مقعقانقا  

الم اطنين و مناصر  قضاياهم و ت عيتهم , إال أن هذ  االذاعات ال 

يزال دو ها قاصرا فيما يتعلق بالمرأ  والطفل والشباب بقل وتقجقا  

الخدمات األساسية للم اطنين ، حيقث الحقظقنقا طقغقيقان لقلقمقاد  

 الترفيهية الغنائية والسياسية على البضايا المجتمعية.
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و  تمثل قضايا الخدمات االساسية كالكهربا  و الميا  و مشاكل الطرقات و المشاكل األمنية نسبة ضئقيقلقة 

%  فبط , بينما تحتل الماد  الترفيهية و الغنائيقة و القريقاضقيقة و  02في تناوالت االذاعة حيث تمثل نسبة 

 % من برامج االذاعات . 82السياسية ما نسبته 

 02الجدول التالي ي ين نسبة اهتمام االذاعات ببضايا المجتمع ذات االول ية و التي تمثل كما أسلفنا فبط 

% من إجمالي وقت برامج االذاعة في االسب ع ال احد و يظهر  في الجدول أن هناك قضايا ذات أهقمقيقة 

يند   تخصيص وقت لمناقشتها في االذاعة و هي الميا  و الصقرف الصقحقي , القكقهقربقا  , القمقعقامقالت 

 الحك مية , حب ق االنسان , المشا كة المجتمعية.

 النسبة الم ض ع النسبة الم ض ع

 %8 التعليم بص    عامة %2 الميا  و الصرف الصحي

 % 9 تعليم الفتا  % 0 الكهربا 

 % 5 المشا كة المجتمعية %8 أزمات الطرقات

 .%22 الصحة االنجابية .%22 المشاكل االمنية

 %5 حب ق االنسان %25.25 الصحة

 . %20 حب ق المرأ  %0 المعامالت في الجهات الحك مية

  .%22 زواج الباصرات

 ا
 لبضايا المجتمعية الغائبة عن تناوالت االذاعة في اليمن:

في مثل هذ  ال يئة التي تنتشر فيها البضايا المجتمعية الشائكة يما س االعالم دو   في القتق عقيقة و 

المناصر  لمثل هذ  البضايا و على رأس هذ  ال سائل االذاعة و التي ينبغي أن يك ن لقهقا دو  فقاعقل 

في مناصر  قضايا المجتمع و ت عيته بحب قه , لكن اإلذاعة في اليمن و بسبا الحقرب القدائقر  انشقغقلقت 

ببضايا اخر  ثان ية ال تالمس قضايا المجتمع حيث غابت قضايا هامة عن برامج االذاعات منها بحسا نتقائقج 

االستطالع الذي أستهدف عينة من مستمعي االذاعة  و  ر  الجمه   بأنها غائبة تماما عن البرامج االذاعية 

في اليمن هي : اال تفاع الك ير في اسعا  الم اد الغذائية و المشتبات النفطية ,  االضرا  التي تعقرض لقهقا 

البطاع الزراعي بسبا ا تفاع اسعا  المشتبات النفطية , الدع   الى السالم ,  ا تفاع الرس م الدراسية فقي 

الكليات العامة و الخاصة ,  البطالة و غياب فرص العمل , انعدام المشاريع الصحية و التعليمية في الريف ,  

مشاكل التعليم ,  ايصقال صق ت القمق اطقن إلقى القجقهقات القمقخقتقصقة , القفقسقاد فقي القمقعقامقالت 

الحك مية ,مشاكل الفبر و عمالة االطفال , زواج الباصرات ,  حب ق المرأ  ,  الرش   , التالعا في معاييقر 

البب ل في الكليات , انبطاع الروافا و أثرها على االسر محدود  الدخل ,  التفكك االسري ,  غياب الحب ق 

و الحريات في ظل الحرب البائمة في اليمن ,  التثبيف الصحي ,  البضايا االمنية المتمثلة بانتشا  السرقة و 

النها و البتل و التبطعات , الثأ  , انبطاع الكهربا  , حب ق الطقفقل , قضقايقا الشقبقاب , غقال  القمقهق   , 

 االختطافات .

24 



 

 الشكال التي تستعملها اإلذاعات إلخراج الم اد االعالمية ا

تستخدم االذاعات في إخراج الم اد االعالمية طرق مختلفة حيث يتصد   الرسائل البصير  في ايصقال 

%  , و يأفي في المرتبة الثقالقثقة القعقرض   02%  يليها المبابالت بنسبة   02الرسالة االعالمية بنسبة 

%  , و يأفي بعد ذلك الدراما و التحليل و التغطية الحية لألحداث بنسا متسقاويقة  25الكالمي بنسبة 

 %  5% لكل طريبة من الطرق الثالث و يأفي في مؤخر  الترتيا طريبة المجلة بنسبة  22

 تخاذ البرا  ح ل البرامج في االذاعات  ا

تعاني االذاعات من المركزية الشديد  في إفخاذ البرارات مما  ؤثر في تناول األحقداث القمقخقتقلقفقة و 

بالتالي في المست   المهني و الحرفي لإلذاعة. حيث تتحكم اإلدا   في العمل الفني و التحقريقري و 

 المهني داخل االذاعة بما يع ق روح التجديد و االبتكا  و يحد من سبف الحريات المسم ح بها.

حيث الحظنا من خالل المبابالت  بأنه ال يتم ترك مساحة لمبدمي البرامج و الكتاب في اققتقراح و اخقتقيقا   

البرامج , إضافة إلى تغييا الجمه   عن البرامج التي تستهدفه س ا  أفراد المجتمع بشكل عام أو المرأ  أو 

 الطفل , و يتم افخاذ البرا  من قبل اإلدا   العليا أو مدرا  البرامج.

 لحض   النس ي في االذاعات اليمنية : ا

ينحصر ال ج د النسائي في االذاعة على مهام عرض البرامج و تبديمها فقبقط أو السقمقاح القمقحقدود  

بإعداد البرامج الخاصة باألسر  و الطفل بعد عرضها على المسئ لين في قطاع البقرامقج فقي االذاعقة . 

كما أن م قع المرأ  اليمنية في سلم ال ظيفة العامة في االذاعة ما زال بعيدا عن مركز القبقرا . كقمقا أن 

هناك إذاعات ال   جد فيها إمرأ  واحد  من ضمن العاملين منها على س يل المثال إذاعة سيئ ن , و إذاعقة 

 النهضة حضرم ت حيث يشكل عدد النسا  في هذ  االذاعات صفر . 

% من أوقات  0.0البرامج الخاصة بالمرأ  هي ايضا تشكل نسبة ضئيلة بين البرامج االخر  حيث تشكل نسبة 

البث الخاص باإلذاعة في االسب ع   في ال قت الذي فيه كل فئات المجتمع بما فيها  المقرأ  مشقاكقل و 

 تحديات اجتماعية و معيشية صعبه في ظل استمرا  الصراع البائم في اليمن تتمثل في النزوح و انبطاع 

االشكال التي تستخدمها اإلذاعة 
 إلخراج الم اد اإلعالمية

 سائل 
 قصير 

 مبابالت
عرض 
 كالمي

 دراما
تغطية حية 

 لألحداث
 مجلة تحليل

02 02 25 22 22 22 5 
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الخدمات االساسية كالكهربا  و الما  و غيقاب القخقدمقات  

الصحية خاصة خدمات صحة القمقرأ  و القطقفقل , حقاالت 

االغتصاب المتزايد  , ضحايا الم اجهات القعقسقكقريقة مقن 

النسا , و غيرها من المشاكل التي ت اجههقا القمقرأ  فقي 

 اليمن.

لذا فأن االذاعات في اليمن مطالبقة بقدو هقا فقي وضقع 

خطط ت عية إعالمية لتشجيع إقبال المرأ  على القعقمقل و 

تغيير النظر  السل ية تجاهها , إضافة إلى تصقمقيقم بقرامقج 

إذاعية م جهة للمرأ  لمناقشة احتياجافها و أولق يقافقهقا و 

التحديات التي تعيقق مشقا كقتقهقا القفقاعقلقة فقي شقتقى 

المجاالت. و إعداد و بث برامج إذاعية خاصة بقمقحق  أمقيقة 

 المرأ  األبجدية و الثبافية و السياسية.

البد وان تت لى وزا   االعالم مسؤوليافها السياسية فقي  

وضع الخط ط العامة الملزمة ل سائلها التقي تقمقتقلقكقهقا 

تجا  النسا  مع آلية واضحة لبياس البرامج التقي تقهقمقش 

النسا  او تتسبا فقي االضقرا  بصق  تقهقن كقمق اطقنقات 

 متساويات مع الم اطنين. 

 

لتغيير الذي أحدثقتقه االذاعقة فقي سقلق ك  ا

 المستمعين 

( بقأن اإلذاعقة فقي 0يظهر جليا من الجدول التالي  ققم )

اليمن لها تأثير على سل ك المستمعين حيث أظهرت نتقائقج 

أبرز التغييرات التي حدثت للمستمع بعد سماعه للراد   أن 

البضايا التي تناولتها االذاعة بتكرا  أحدثقت تقغقيقيقرا فقي 

مما سات و سل ك المستمعين حيث ساهمت االذاعة في 

 تعزيز مما سات جمع النفايات و التخلص منها بص    

 

االحتياجات التدري ية للعامليقن 

 في االذاعات 

بحسا نتائج المبابقالت القتقي تقم 

تنفيذها في إطا  هذ  الدراسة تقم 

الت صل إلى عدد من االحقتقيقاجقات 

التدري ية التي يفتبر إليها العاملقيقن 

في االذاعقات القيقمقنقيقة و هقي 

 كالتالي:

 

 كتابة االخبا  و التبارير  .2

 التبديم و اإللبا . .0

 إعداد و كتابة البرامج  .0

 إال دا   االحترافية  .4

 اإلدا   ، ادا   فريق العمل  .5

 اإلدا    المالية  .6

تحديد احقتقيقاجقات القمقجقتقمقع  .7

 التنم ية 

 االنتاج و االخراج االذاعي  .8

التعامل مع البقرامقج القحقديقثقة  .9

 في الجدولة و اال سال.

 . الهندسة الص تية والم نتاج.22

 اإلخراج االذاعي المباشر .22

 اعداد البرنامج التخصصية .20

 الم نتاج الرقمي ،.20

انتاج المبط عات الغنقائقيقة أو .24

 اإلنشادية

 اال شفة و الت ثيق االذاعي..25

26 



% , في  9.5,  إضافة إلى ترسيخ ال عي بكيفية ال قاية من االمراض بنسبة  9.5سليمة لد  المستمع بنسبة  

% ممن شملهم التبييم بأن االذاعة لم تضف أي شي يذكر الى مما سافهم و أن معظم  9.5حين  ر  

البضايا تغيرت مما سافهم تجاهها من خالل وسائل اعالمية أخر . كما  فعت ال عي لد  المستمعين في 

% لكل واحد على حد .  كما عملت  8.8خطر الزواج المبكر  و أهمية المساوا  بين الرجل و المرأ  بنسبة 

% , و أيضا  فعت من 8.2على  فع ال عي لد  المستمعين بالحب ق التي يجا أن تتمتع بها المرأ  بنسبة 

 مست   اقبال المستمعين نح  حمالت التحصين و التي يصاحبها حملة اعالنات ك ير  في الراد  .

كما أبرزت نتائج الدراسة أن االذاعة لم تغير من وعي المستمعين تجا  مشكالت الخدمات العامة , و أيصال 

البضايا التي تهم المستمعين إلى الجهات المعنية , كم لم تستطع االذاعة الى تغيير  وعي المرأ  الحامل 

 بالذهاب الى أقرب عياد  للح امل و الحفاظ على مما سة الرضاعة الط يعية.

و مما سبق يت ين أن بأمكان االذاعة التغيير في تصرفات و مما سات المستمعين متى ما كرست جه دها 

في حمالت الت عية و المناصر  تجا  البضايا ذات االول ية و ذلك يظهر جليا بأن الحمالت الك ير  التي 

تنتهجها االذاعة تجا  حمالت التحصين و ال قاية من االمراض , و خطر الزواج المبكر  أحدثت تغييرا ك يرا في 

تصرفات المستمعين تجا  هذ  البضايا , في حين أن البضايا التي تتجاهلها االذاعة ما زال سل ك الناس 

 تجاهها سلبي و لم يتغير.

   

 % 0.4  ساهمت في حل مشكالت في الخدمات العامة كالتعليم و الصحة

 %0.4 أوصلت البضايا التي تهمني للجهات المعنية

 % 8.2 صرت أعرف الحب ق التي يجا أن تتمتع بها المرأ .

 % 8.8 صرت أد ك خطر الزواج المبكر على بناتنا.

 % 9.5 بدأت أعرف أكثر ح ل ال قاية من األمراض

 % 8.8 بدأت أعرف ح ل المساوا  بين الرجل و المرأ 

 % 5.4 بدأت أعرف أكثر على أهمية تعليم البنات , و صرت أحرص على  إ سالهن الى المد سة.

 % 6.8 بدأت أففاد  استعمال االدوات و المعدات المل ثة

 % 4.7 بدأت أعرف أكثر ح ل حماية الطفل

% 5.4 صرت أحرص على تسجيل أطفالنا في سجل الم اليد و حص لهم على شهادات الميالد  

% 7.4 بدأت أعرف أكثر ح ل التحصين , و صرت أحرص على إ سال أفراد اسرتي للتحصين  

% 0 صرت أذها لعياد  الح امل , كما صرت أفبع الرضاعة الط يعية الكاملة   

% 6.8 بدأت أعرف أكثر ح ل النظافة الشخصية , صرت أغسل يدي كلما افسختا , و استحم بانتظام.  

% 9.5 بدأت أحرص على جمع النفايات و التخلص منها بص    سليمة  

% 9.5 لم يحدث تغيير  
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 ا
 .لع امل الداخلية التي تسهم في ضعف أدا  االذاعة 

يعتبر  غياب التبنيات المالئمة , و عدم انتظام إمداد الكهربا  , إضافة إلى ضعف مهارات العاملين , و 

عدم ت فير التم  ل المستدام لإلذاعات في اليمن من أبرز الع امل الداخلية التي تساهم في ضعف 

 االدا  لهذ  االذاعات.

حيث أن معظم االذاعات  الحك مية و الخاصة و المجتمعية  تنطلق بإمكانيات بسيطة و تفتبر  إلى 

االمكانات التكن ل جية الحديثة في مجال اإلعالم و االتصال و ذلك في ما يتعلق بمختلف مراحل االنتاج 

االذاعي من تسجيل و م نتاج و بث , إضافة إلى عدم ت فر  أجهز  التسجيل الخا جي المتط    للعاملين 

باإلذاعات و يصل األمر في بعض االحيان أنهم يستخدم ن أجهز  الهافف المحم ل في نبل اللبا ات الحية و 

ه  ما  ؤثر على ج د  و نبا  الص ت.  أضف إلى ذلك أزمة المشتبات النفطية و االنطفا  المتكر   للكهربا  

بسبا الحرب في اليمن . كما أن قلة فرص التدريا للطاقم الفني باإلذاعات و عدم تشجيع الفنيين على 

تط  ر مهارافهم و التثبيف الذافي ألنفسهم.   كل هذ  الع امل الداخلية أسهمت في ضعف أدا  االذاعات 

 في اليمن.

 

 لتحديات و المع قات التي ت اجه االذاعات : ا

 

    اجه العمل االذاعي العديد من المشكالت و التحديات التي تع ق أدا   وانجاز  لدو  

على ال جه المطل ب ، و تتمثل هذ  المشكالت في اإلدا   ومنها المشكالت التنظيمية 

التي تشمل غم ضًا وعدم وض ح األهداف التي تسعى اإلذاعة لتحبيبها ، وكذا قلة 

وانعدام التخطيط االسترافيجي في العمل اإلذاعي فإذا فتشت في إذاعة صنعا  ، إذاعة 

تعز ، إذاعة عدن، فال   جد لد ها إدا   خاصة بالبح ث و الدراسات  تب م بإعداد الدراسات 

 والبح ث وتبدم لصناع البرا  ماذا يريد الناس وماذا  بحث عنه الناس.

  ضعف االتصاالت التنظيمية بين المست يات اإلدارية المختلفة مع عدم وج د افصاالت بينية

تتي  سماع وجهات نظر المست يات البيادية ال سطى والدنيا ح ل المشكالت التي ت اجه 

 العمل اإلذاعي.
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   هناك كذلك مع قات بشرية تتض  في عدد من المالم  منها أن نسبة ك ير  جدًا من

العاملين في العمل اإلذاعي هم من غير المؤهلين إعالميًا ومن تخصصات غير إعالمية 

 ومن وصل إلى وظيفة ال يسم  لغير  باالقتراب منها.

  معايير التعيين في العمل اإلذاعي معايير ال تخضع للكفا   واالختبارات ببد  ما تخضع

 لمعايير أخر  ليس لها عالقة بالكفا   والتخصص.

  تدني التدريا والتأهيل في العمل اإلذاعي و غم الجه د التي يب م بها معهد التدريا

والتأهيل اإلعالمي إال أن التدريا فبط مركزي في العاصمة صنعا  وال يشمل الجميع في 

ببية المحافظات ول  سألت أحد اإلذاعيين في إذاعة المكال أو تعز أو الحديد  أو حجة عن 

عام أو عشر  «15»آخر دو   تلباها لبال آخر دو   تلبيتها كانت منذ عشرين عامًا أو 

 سن ات، ولذا فأن التأهيل والتدريا غائا في هذ  المؤسسات.

  تدن للمناخ اإلبداعي اإلذاعي، فاإلبداع يجد أمامه ألف عببة وعببة لكي يظهر، فالبرامج

عتيبة ولها عشرات السنين بنفس الطريبة ونفس االيباع، وهناك ايضًا تدن لمست   األج   

والح افز لإلذاعيين حتى وإن وجد إذاعي ن ممتازون قادرون على العطا  فهم سرعان 

مايتسرب ن من العمل اإلذاعي ويذهب ن للبحث عن لبمة العيش في مكان آخر وذلك ألن 

 الكاد  اإلعالمي في بالدنا كاد  يتباضى أقل البليل وأقل الروافا.

  الضغ ط والبي د التشريعية التي يعاني منها العمل اإلعالمي ومن ضمنها أإلذاعة

 الضغ ط والبي د االجتماعية وكذلك عدم ت فر المعل مات من مصاد  المعل مات.
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 ائجالنت
 : 

 

   ضعف اإلذاعات المجتمعية لصال  اإلذاعات الخاصة التي تهدف الي الرب

 وكذلك اإلذاعات الم جهة سياسيا. 

  .ت قف العديد من اإلذاعات الحك مية المحلية 

  غياب البضايا ذات األول ية لد  المجتمع و المرتبطة بحيا  الم اطنين و

 معيشتهم عن برامج االذاعات.

  تشكل البرامج الخاصة بالمرأ  نسبة ضئيلة بين البرامج االخر  حيث تشكل نسبة

% من أوقات البث الخاص باإلذاعة في االسب ع   في ال قت الذي ت اجه  0.0

 فيه المرأ  مشاكل و تحديات اجتماعية و معيشية صعبه.

  هيمنة المركزية الشديد  في افخاذ البرارات داخل اإلذاعات مما  ؤثر في تناول

 األحداث المختلفة و بالتالي في المست   المهني و الحرفي لإلذاعة. 

  البد   في التأثير التي تحدثه اإلذاعات في المجتمع متى ما كرست البرامج

 تجا  الت عية و التثبيف تجا  قضايا المجتمع.

  انعدام التخطيط االسترافيجي في العمل االذاعي و غم ض في األهداف التي

 تسعى اإلذاعات لتحبيبها .

  غياب التبنيات المالئمة , و عدم انتظام إمداد الكهربا  , إضافة إلى ضعف

مهارات العاملين , و عدم ت فير التم  ل المستدام لإلذاعات في اليمن من أبرز 

 الع امل الداخلية التي تساهم في ضعف االدا  في اإلذاعات اليمنية.

  تدني مست   التدريا الفني و المهني للعاملين في االذاعات اليمنية , و

 افتبا هم للتأهيل المستمر في مجال العمل اإلذاعي.
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  ضرو   تركيز اإلذاعات على البضايا ذات االول ية لد  المجتمع والمرتبطة

 بحيا  الم اطنين ومعيشتهم.

   االذاعات في اليمن مطالبة بدو ها في وضع خطط ت عية إعالمية لتشجيع

إقبال المرأ  على العمل و تغيير النظر  السل ية تجاهها , إضافة إلى تصميم 

برامج إذاعية م جهة للمرأ  لمناقشة احتياجافها و أول يافها و التحديات التي 

تعيق مشا كتها الفاعلة في شتى المجاالت. و إعداد و بث برامج إذاعية خاصة 

  بمح  أمية المرأ  األبجدية و الثبافية و السياسية.

  ضرو   استغالل الب الا الفنية المختلفة لإلعالن و الترويج بأن تبدم اإلذاعة

تن  هات و إعالنات عن برامجها المختلفة بشكل جذاب و مبهر حتى تستطيع 

 جذب عديد المستمعين.

  المهرجانات الجماهيرية الن عية تعد أحد األساليا الفعالة في تحبيق

المشا كة و التفاعل من قبل الجمه   و ذلك إذا تم تنظيمها بشكل فيه ذكا  و 

جذب و م ض عية من أجل تحبيق هدف ثبافي راق مثل : مهرجان عن الشعر أو 

الفلكل   أو عن التراث أو الم سيبى الرحية تتبنا  اإلذاعة و يمن  ج ائز لها 

 قيمتها و يتم جذب عدد ك ير من المستمعين.

  ضرو   أن تعمل االذاعات من خالل ما تبدمه من مضامين على زياد  مجاالت

الت اصل بين المستمعين و الجهات الحك مية من خالل إفاحة الفرصة 

للمستمعين لعرض مشكالتهم و حلها من قبل المسئ لين , و ذلك لتحبيق 

جماهيرية واسعة وسط المستمعين و بالتالي انعكاس على مست   االستماع 

 لإلذاعة.

  ضرو   العمل على  فع معدالت مشا كة العاملين في افخاذ البرارات المختلفة

الخاصة بالمؤسسة االذاعية و ما تبدمه من مضامين , لكي يشعروا بانتمائهم 

 لمؤسسة و  قيمة أرائهم بما ينعكس على أدائهم في العمل.

  ضرو   و ضع ميثاق شرف مهني لتعريف العاملين بحب قهم و واجبافهم و

تنظيم الض ابط المطببة عليهم و العمل على حمايتهم عند اللزوم و ذلك في 

 ظل حماية الكلمة و إعمال مبادئ حرية الصحافة المكف لة بالدست  .

  ضرو   العمل على ت فير فرص التدريا المستمر للعاملين بالخدمات اإلذاعية مع

 التركيز على التدريا العملي و المناقشات الجماعية .
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