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مقدمة :-
جًذن ّذُ اهدراشة إًّٔة كتٕرة هوًْحًٌٕ ةاهضرٔاة اهػضفػٕػة هصػرٔػة
اهحػتٕر غًٓيا يف اهًٌٕ ،الشًٕا غلب اهػراع اهضاغن يف اهتود يَذ أرةػة
أغٓام هاهحضٓالة اهكتٕرة اهحي طْدجْا هشائن االغالم ةًخحوف أٍٓاغْا.
هجحؾًٌ اهدراشة يػوٓياة هاصػائٕاة جتٌٕ صسى اهحغٕٕػر اهػذو صػدت
هٓشائن اإلغالم اهًَٕٕة هيصحٓى اهحأدٕر غوْٕا زراء اهضرب هكٕف اؽػفػر
ةػؾْا ىلع اهرصٕن إهى خارث اهتود ،يف صٌٕ جظكوث خػارـػة زػدٔػدة
هإلغالم اهًَٕي يف اهداخن؛ اهلاشى املظحرك ةَْٕا ّٓ شٕفرة هٓن هاصد
ىلع ذهم اإلغالم هجضٓهِ إهى إغالم يٓزِ ،ىلع صصاب اإلغالم املصحلن
هّايض اهضرٔاة اهػضفٕة املضدهد اهذو كاٍث جحًحع ةِ اهػٕػًػٌ خػالل
اهػلدٌٔ األخٕرٌٔ.
جْدؼ اهدراشة اهحي جضٓو يف ـٕاجْا رغدا هٓشائن اإلغالم اهًَٕٕة يف
اهداخن هاهخارث إهى اهحػرؼ ىلع صسى اهحأدٕر اهذو أصددحِ اهػضػرب ىلع
جوم اهٓشائن ،هّي ةذهم جكظف هَا صلتة زدٔدة يٌ اإلغالم اهػٕػًػَػي
ًٔكٌ أن ٔفوق غوِٕ " إغالم اهضرب" ،هّذا ٔضحاث إهى جصوٕؿ اهؾٓء غوِٕ
هجضوٕوِ هاشحظراؼ يصحلتوِ.
يٌ اهٓاؽش أن اإلغالم اهًَٕي ٔػٕض صاهة اشحَزاؼ كتٕرة ،هإن ةدة َّاك
ـفرة إغاليٕة يػاصتة هوضرب هدًرة هْا إال أٍْا أطتِ ةفلاغة ،شرغان يػا
شحَحْي ةًسرد اٍحْاء اهضرب ،هصَْٕا شححكظف صسى اهخصارة اهكتػٕػرة
هإلغالم اهًَٕي ىلع غػٕد االشحلالهٕة هاملَْٕة.
يػففي ٍػر
رئٕس املركز

2

مىهجية

الدراسة

زًػث اهتٕاٍاة
اهٓاردة يف ّذُ
اهدراشة غتر فرٔق
يٌ اهراغدٌٔ
جاةػٌٕ ملركز
اهدراشاة هاالغالم
االكحػادو ،
ٔػًوٓن ىلع رغد
هؽع هشائن
اإلغالم ةظكن
يصحًر يَذ يا
ٔلارب أرةػة
أغٓام .

ّدؼ اهدراشة
جْدؼ اهدراشة إهى
كراءة

هؽع

هشائن

االغالم اهًَٕٕة يف
ظن

اهضرب

جظخٕع

،

ه

يصحٓى

جأدٕر اهضرب غوْٕا ،يع
إزراء يلارٍة اهٓؽع
اهضاهي
غوِٕ

ةًا
كتن

ّٓ
اٍدالع

اهضرب يف اهػام 4114
.

يوخع جَفٕذو
جَفوق اهدراشة يٌ شؤال يضٓرو ٔحًذن يف
صسى اهحغٕٕر اهذو أصددحِ اهضرب اهراَّة يف
اهًٌٕ ىلع هشائن االغالم اهًَٕٕة؟ هكٕف أدرة
ىلع خارـة هشائن االغالم ،إذ أن ّذُ األصدات
 هيَذ ٍْأة اهػام ٤١٠٢م  -خولث هاكػازدٔدا هإلغالم اهًَٕي ٔصحضق اهححتع هاهرغد
هاهحضوٕن.
هجؾًَث اهدراشة كاغدة ةٕاٍاة هٓشائن اإلغالم
اهًَٕٕة اهحي يا زاهث جػًن هاهحي جٓكفث أه
أٍظئث يؤخرا ،كًا ّٓ اهضال يف ٍْأة ٤١٠٢م،
صٕخ جظٕر اهدراشة إهى ةوٓغ هشائن االغالم
اهَظفة كًا يف ٍْأة  4117غدد  458هشٕوة
إغاليٕة  % 68 ،يَْا يٓاكع إختارٔة  ،ه %14
إذاغاة يضوٕة  ،ه  %8يفتٓغاة ( غضف
هيسالة ) ه  %8كَٓاة فؾائٕة .

هجؾًَث اهدراشة هزٓد  44كَاة فؾائٕة جػًن
كًا ّٓ اهضال يف ٍْأة اهػام  8 ، 4117كَٓاة
فلؿ يَْا جتخ يٌ داخن األراؽي اهًَٕٕة  ،ه37
إذاغة يضوٕة جػًن صاهٕا 5 ،يَْا كاٍث كد
جٓكفث ةػد اٍدالع اهضرب يف اهًٌٕ غام 4114
هأغٕد اهػًن فْٕا يؤخرا  ،يف صٌٕ أن  41إذاغة
زدٔدة جى إٍظائْا خالل اهذالت اهصَٓاة
األخٕرة. .
هجظٕر اهدراشة إهى هزٓد  177يٓكػا إختارٔا
ٍظفا  ،يَْا  % 34أٍظأة خالل اهذالت
اهصَٓاة األخٕرة  ،يف صٌٕ أن  %37يٌ املٓاكع
اهحي كاٍث ٍظفة يضسٓةة يٌ كتن اهصوفاة
اهحاةػة هسًاغة اهضٓدي هال ًٔكٌ اهٓغٓل إهْٕا
إال غتر ةراير كصر صسب .
كًا جظٕر اهدراشة إهى جٓكف  13غضٕفة هيسوِ
ًَٕٔة يَذ ازحٕاج أٍػار اهوِ " زًاغة اهضٓدي"
هوػاغًة اهًَٕٕة غَػاء يف شتحًتر  ٤١٠٢هيا
جالّا يٌ صرب يا زاهث يصحًرة إهى اهٕٓم  ،يف
صٌٕ أن  % 59يٌ اهػضف اهػادرة صاهٕا جى
جدطَْٕا خالل اهذالت اهصَٓاة األخٕرة.
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 :مؤسسات إعالمية تتبع افراد ومؤسسات خاصة
 :مؤسسات إعالمية تتبع أحزاب وكيانات سياسية وتمثل الناطق الرسمي لها
 :كما هى مىضح في رؤية ورسالة تلك المىاقع
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القىًات

ٔؾى اهظكن اهتٕاٍي اهحاهي غدد
 44كَاة فؾائٕة جػًن كًا يف
ٍْأة اهػام  8 ، 4117كَٓاة فلؿ

الفضائية

يَْا جتخ يٌ داخن األراؽي
اهًَٕٕة،

يف صٌٕ أن  14كَاة جتخ يٌ دهل غدُ ،يَْا 5

يػحرؼ ةْا دههٕا ،طكوحْا زًاغة اهضٓدي

كَٓاة جتخ يٌ األراؽي اهصػٓدٔة هكَاجان

اهحي جصٕفر ىلع اهػاغًة اهًَٕٕة غَػاء ،

جتخ يٌ يػر هجركٕا هاالياراة  ،يف صٌٕ أن

هصكٓية أخرى يػَٕة يٌ اهرئٕس اهًَٕي

كَاة هاصدُ جتخ يٌ كن يٌ هتَان هةرٔفإٍا .

غتدرةِ يَػٓر ّادو يػحرؼ ةْا دههٕا هجحخذ

هجًذن اهلَٓاة األّوٕة ( اهلَٓاة اهحي جحتع
زْاة هيؤشصاة خاغة  ،يا ٍصتحِ ، %51

يٌ غدن غاغًة يؤكحة هْا) هيا ٍصتحِ %13
ّي كَٓاة جحتع أصزاب شٕاشٕة .

ه % 36جحتع اهضكٓياة ( ٔٓزد صكٓية غٕر

()1

()2

2

اذاعات محلية
يف اهٓكث اهذو كاٍث كد طْدة فِٕ

إصػائٕة هػدد اإلذاغاة املضوٕة اهفػاهة

اهًٌٕ شلفا غاهٕا يٌ اهضرٔاة اإلغاليٕة

كًا يف ٍْأة اهػام  ، 4117هٔٓؽش

غلب دٓرة ٤١٠٠م اال اٍْا جػرؽث هَكصِ

اهظكن اهتٕاٍي اغالُ اهى هزٓد  37إذاغة

كتٕرة يَذ شتحًتر ٤١٠٢م يع اكحضام

يضوٕة جػًن صاهٕا  ،يَْا  9اذاغاة جحتع

زًاغة اهضٓدي ( اٍػار اهوِ ) هوػاغًة

اهصوفاة  ،ه 48إذاغة جحتع زْاة

اهًَٕٕة غَػاء هاهلٕام ةاهػدٔد يٌ

هيؤشصاة خاغة  .هٔٓؽش أٔؾا اهى ان 5

املداًّاة هٓشائن االغالم هاغحلال

اذاغاة يضوٕة كاٍث كد جٓكفث ةػد

اهػدٔد يٌ اهػضفٌٕٕ.

اٍدالع اهضرب يف اهًٌٕ يف اهػام 4114

هادو ذهم اهي

جٓكفث اهػدٔد يٌ

اإلذاغاة املضوٕة  ،هاغٕد فحش ةػؾْا
فًٕا ال جزال اهتػؼ يحٓكفة ألشتاب
يخحوفة ٔ ،تٌٕ اهظكن اهتٕاٍي اغالُ

هاغٕد اهػًن فْٕا يؤخرا  ،يف صٌٕ ان
 41اذاغِ يضوٕة جى اٍظائْا خالل اهذالت
اهصَٓاة األخٕرة  ،أو خالل فحرة يا ةػد
اٍدالع اهضرب يف اهًٌٕ اهػام . 4114

29
هٔحٓزع اهتخ هإلذاغاة املضوٕة ىلع 8
يضافظاة ًَٕٔة  ،هجًذن يضافظة
صؾريٓة

هيضافظة

غَػاء

املضافظحان األكذر جٓازدا هإلذاغاة ،

56 %
مه اجمالي عدد

صٕخ يا ٍصتحِ  %35يٌ ازًاهي

اإلذاعات تم

 ،هةَفس اهَصتة يٌ يضافظة غَػاء

تدشيىها خالل

ةذْا يٌ شث يضافظاة ًَٕٔة هّي

الثالث السىًات

اإلذاغاة جتخ يٌ يضافظاة صؾريٓة
ةًَٕا  %31يٌ ازًاهي اهلَٓاة ٔحى
جػز هاب هاهسٓؼ هيارب هاهضدٔدة
هغدن  ،اكذر يضافظة غدن ةػدد 4
اذاغاة .يع هزٓب اإلطارة اهى هزٓدُ
اذاغِ

يضوِٕ

جاةػِ

هوضكٓية

املػحرؼ ةْا دههٕا جتخ يٌ املًوكة
اهػرةٕة اهصػٓدٔة.

األخيرة

63 %
مه القىًات

الفضائية اليمىية
تثج مه خارج
اليمه .

2

المًاقع اإلخثارية

 % 34يٌ ازًاهي غدد املٓاكع اإلختارٔة جى اٍظائْا خػالل

اهذالت اهصَٓاة األخٕرة  ،ةػد اٍدالع اهضرب اهػام 4114
 % 37يٌ املٓاكع اإلختارٔة يضسٓةة يٌ كػتػن اهصػوػفػاة
اهحاةػة هسًاغة اهضٓدي هال ًٔكٌ اهٓغٓل اهٕػْػا اال غػتػر
ةراير كصر صسب
ٔٓؽش اهظكن اهتٕاٍي اغالُ ان

 ،غدد  177يٓكع اختارو ٔػًن صاهٕا

كائًة املٓاكع اإلختارٔة اهَظفة

هٔحٓزع يوكٕاجْا ةٌٕ يٓاكع صزةٕة

( كائًة غٕر رشًٕة )  ،هاهحي اغدّا

هجًذن  %8يٌ ازًاهي املٓاكع

فرٔق اهدراشة يف ٍْأة اهػام 4117

اهػايوة  :هّي املٓاكع اهحاةػة

11

هألصزاب

اهصٕاشٕة

يف

اهًٌٕ

ازًاهي

املٓاكع

اإلختارٔة

ّي

هجًذن اهٓشٕوة اإلغاليٕة اهَاـلة

يٓاكع أّوٕة ( جػف ٍفصْا ةأٍْا

ةاشى اهضزب  ،هيا ٔلارب ّ %3ي

يٓاكع " يصحلوة " كًا ّٓ يٓؽش

يٓاكع جحتع اهصوفاة اهضكٓيٕة ،

يف رؤٔة هرشاهة جوم املٓاكع)

ه %3يٓاكع جحتع يؤشصاة إغاليٕة
أّوٕة  ،يف صٌٕ ان  %85يٌ

2

المطثًعات

( صحف يمجالت )

اٍحػاش اهػضف يف غدن هيارب
 13غضٕفة هيسوِ ًَٕٔة جٓكفث هيا زاهث يحٓكػفػة
ةػد ازحٕاج اٍػار اهوِ " زًاغة اهضٓدي" هوػػاغػًػة
اهًَٕٕة غَػاء
 % 59يٌ اهػضف اهػادرة جى جدطَْٕا خالل اهػذػالت
اهصَٓاة األخٕرة
ةػد ازحٕاج اٍػار اهوِ " زًاغة

جٓكفث اهػدٔد يٌ اهػضف غٌ

اهضٓدي" هوػاغًة اهًَٕٕة غَػاء ،

اهػدهر يف صٌٕ طْدة غدن

13

هيارب غدهر غضف زدٔدُ صٕخ

اهػضف اهحي ٔحى إغدارّا كًا يف

جًذن غدد اهػضف اهػادرة يٌ غدن

ٍْأة اهػام  %68 ، 4117يَْا جحتع

يا ٍصتحِ  %54يٌ إزًاهي غدد

يؤشصاة إغاليٕة أّوٕة ( خاغة ) ،

اهػضف  ،هٔحى إغدار  %9يٌ اهػضف

%47

هيؤشصاة

يف يضافظة يارب  ،ةًَٕا غَػاء ال

صكٓيٕة  %4 ،جًذن ٍصتة اهػضف

ٔػدر يَْا شٓى  %31يٌ إزًاهي

اهحاةػة هألصزاب .

غدد اهػضف هّي غضف إيا جاةػة
ملؤشصاة صكٓيٕة أه

هسًاغة

اهضٓدي.

جحتع

زْاة

هجًذن اهػضف األشتٓغٕة يا ٍصتحِ
 %63يٌ إزًاهي اهػضف اهػادرة ،
 %47جػدر ةػٓرة ٔٓيٕة  ،ةًَٕا %9

طْدة املفتٓغاة اٍحكاشة كتٕرُ

يٌ اهػضف جػدر ةػٓرة ٍػف

خالل فحرة يا ةػد اٍدالع اهضرب يف

طْرٔة .

اهًٌٕ  ،ففي صٌٕ جٓكفث اهػدٔد
يٌ اهػضف هاملسالة  ،صافظث
ةػؼ املسالة ىلع غدهرّا ةٓجٕرة
أكن هةػدد غفضاة أكن .
هٔٓؽش

اهسدهل

يف

اهصاةلة أن غدد 44

اهػفضة
فلؿ يٌ

االستىتاجات
ٍصحَحر يٌ خالل اهدراشة اهحاهي -:


غًوث اهضرب ىلع إغادة جظكٕن خارـة جٓازد
هشائن االغالم اهًَٕٕة صٕخ طْدة غدن هيارب
هصؾريٓة اٍحػاطا يف جدطٌٕ هشائن االغالم
املفتٓغة هاملصًٓغة .



كان اإلغالم اهركًي أكن ٍٓع يٌ هشائن االغالم
املحؾررة  ،ةن طْد جدطٌٕ اهػدٔد يٌ املٓاكع
االهكحرهٍٕة خالل فحرة يا ةػد شٕفرة اهضٓدٌٕٕ
( أٍػار اهوِ ) ىلع اهػاغًة اهًَٕٕة غَػاء يف
اهػام  ، 4114هّذا كد ٔػٓد إهى ـتٕػة اهػًن
اإلغاليي اهركًي اهذو ٔصحفٕع أغضاةِ اهػًن يٌ
أياكٌ يحخفٕة هغٕر ظاّرة هوصوفاة اهحي كد
جًارس يف صلْى اهلًع .



جصٕفر غَػاء هصؾريٓة ىلع أكذر يٌ دوذي
غدد اإلذاغاة اهَظفة يف اهًٌٕ .



أكذر يٌ ٍػف اهلَٓاة اهفؾائٕة اهًَٕٕة جتخ يٌ
يَاـق إكوًٕٕة هدههٕة خارث اهًٌٕ .



أكذر يٌ دوخ املٓاكع اإلختارٔة اهًَٕٕة اهَظفة
ٔحى صستْا يٌ كتن شوفة زًاغة اهضٓدي هال
ًٔكٌ اهٓغٓل إهْٕا إال غتر ةراير كصر صسب

عه المركز
مرررركرررز الررردراسرررات ياالعرررال
االقتصادي مىظمة مجتمع مردوري
،يعمل مه اجل اعال حر يمهرىري ،
ييسعي الي التًعيرة ترالرقرضرايرا
االقتصادية يتعرزيرز الارفرا ريرة
يالررحررلررم الرررشرريررد يمارراركررة
المًاطىيه ي صىع القرار يتمليره
الاثاب يالىساء اقتصاديا.
اليمه— تعز
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