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مقدمة -:
يــدهد االعــالم اليمــني رســور مراحلــه علــى
مدى عقدين مـن الـزمن ام مـني بحالـة مـن
التراجع علي صعيد الحريات اإلعالميـة وعـدد
المنــابر الــصحفية واإلعالميــة وتــدمير البنيــة
التحتية وتراجع مستوى المهنيـة ناهيـع عـن
حالة االنقسام والتـدظي الـتي با ـي هـي
السائدة في مسرح االعالم اليمني اليوم.
وواجـــه االعـــالم اليمـــني يـــالل العاميـــن
المنصرمين رعنـ قمـع حيـق فقـد الوسـ
اإلعالمــي  26إعالميــا قتلــوا جــراء الحــرب
االهلية التي ندبي في اليمن مطلـع العـام
٥١٠٢م ،فيما جرح المئات من الصحفيين وما
يزال العدرات مـن الـصحفيين مخفييـن فـي
الـــسجون او فـــي رمـــاكن مجهولـــة ،وال
يتمتعون بأبس حقوق السجناء (.)1
وألول مره تدهد اليمن حكما باإلعدام علـى
صحفي ،في حيـن يواجـه صـحفيين عديديـن
حمالت تحريض يومية ولجأ المئات منهم الى
الفـــرار مـــن القمـــع الـــي دول مجـــاورة
كالسعودية ومصر واألردن وتركيـا ،وتوقـ
العدرات من الصح والمواقع االلكترونيـة
المستقلة وتغيب عن العاصمة اليمنية صنعاء
اية إصدارات صحفية مات توجه مختلـ عـن
توجه تلع الـسلطة القائمـة (سـلطة جماعـة
الحوثي والرئيس السابق علي صالح ) ،منذ ان
بــدرت اليمــن التعدديــة السياســية وا تهجــي
الديمقراطية كوسيلة للحكم عام ٠٩٩١م.

الحوثي وحليفها الرئيس اليمني السابق على
عبداهلل صالح والتي سيطرت على محافظات
عديــدة بمــا فيهــا العاصــمة اليمنيــة صــنعاء،
وفي يضم الصراع اإلعالمـي يـن الفريقيـن
غاب االعالم المستقل او تراجع الي حد كبير
باستتناء بعض القنوات اإلعالميـة والمواقـع
اإليبارية التي تحاول ان تكون مهنية الي حد
ما .
لقد الي القنوات التلفزيونية هـي األعلـى
صوتا واألكتر تأثيرا في الـدارع اليمـني رغـم
منافستها من قبل اإلماعات المجتمعية التي
ا تــدرت فــي بعــض المــدن اليمنيــة ،ورغــم
يروجها من اليمن لتبق من دول ايـري هربـا
مــن المالحقــات واال تهاكــات ،ولــذلع كــان
تركيزنا في هذه الدراسة علـى قيـاا األداء
المهني لوسائل االعـالم اليمـني مـن يـالل
تتبع البرامج التلفزيونية في القنوات اليمنية.
بدا واضحا من يالل الرصد والتحليل حجم األثر
الــسلبي الــذي احداتــه الحــرب الــدائرة فــي
اليمن على األداء المهـني لوسـائل االعـالم
اليمنية ،سواء من حيق مجاالت االهتمام او
تعــدد المــصادر و نــوع وجهــات النظــر فــي
البرامج المرصودة .وهو االمر الذي يستدعي
مراجعات في األداء المهني لوسائل االعالم
اليمنية وجعلها اكـتر مهنيـة واحترافيـة فـي
تغطيتها لألحداث السيما اثناء الحرب.

ونحـــن فـــي مركـــز الدراســـات واالعـــالم
االقتــصادي تمـــن فريـــق الرصـــد والخـــبراء
المدرفين علي الدراسة وكل من ساهم في
بــر ت ســمة جديــدة فــي الواقــع اإلعالمــي إيراجها الي النور.
اليمــني تمتلــي فــي اــاهرة انقــسامه يــن
فــريقين رحــدهما مــع الحكومــة الــدرعية
المعــترف بهــا دوليــا بقيــادة الــرئيس عبدربــه
منــصور هــادي واأليــر الــي جانــب جماعــة

( ) 1تقارير اال تهاكات لحريات التعبير والحريات االعالمية الصادر عن مركز الدراسات واالعالم االقتصادي للعامين 2016 – 2015
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منهجيــة الرصــد لواقــع االعــالم فــي

 105يوم امتدت للفترة من  1يناير حـتى  15ابريـل
 ، 2017حيــق تــم رصــد  690مــادة مــن  7قنــوات

اليمن

فضائية .

تختبر الدراسة مـدى الـتزام وسـائل االعـالم المرئيـة
فــي اليمــن بالمعــااير و القواعــد المهنيــة للتغطيــة
االعالميــة و الــتي نعكــس بــدكل رئيــسي فــي
البرامج و االيبار من يالل عمليـة ايتيـار الـضيوف و
العدالة في ا احة المجال لكافة اآلراء و التوجهـات
دون إقصاء رو محاباة و بطريقة تتسم بالموضـوعية
و المهنية.

وقد شملي البرامج المرصودة المجـاالت السياسـية
و االقتــصادية و الــصحية و الترفيهيــة و مجــاالت
ريــرى

الــبرامج السياســية هــي الــسائدة فــي

القنــوات التلفزيونيــة اليمنيــة بنــسبة  % 65.4مــن
إجمالي البرامج المرصودة يليها الـبرامج االقتـصادية
بنسبة  % 17.9و يـأ ي بعـد ملـع الـبرامج االيـرى
الفنية و التقافية و التراثية بنسبة  % 6.4 %9هـي

وقد اجريي عملية التقييـم لـألداء المهـني لوسـائل

نسبة البرامج الصحية في القنوات و تـأ ي البرامـج

االعالم المرئية في اليمن بعد عملية رصـد اسـتمرت

الترفيهية في ميل القائمة بنسبة .% 1.3

القناة

برنامج 1

اليمن – جماعة
الحوثيين

ندرة االيبار االولى

قناة السعيدة

صدى االسبوع

برنامج 2
ندرة االيبار
التانية

برنامج 4

برنامج 3
ندرة االيبار التالتة

حوار مع الحكومة

برنامج 5

برنامج 7

برنامج 6

طبيبع

طريق النجاح

حاالت إبداع

رواد الفن

برنامج البساط
رحمدي

قناة بلقيس

المساء اليمني

زوايا الحدث

فضاء حر

االيبار

برنامج لسي
وحدك

ين قوسين

كدع الصحافة

اليمن – التابعة
للحكومة

ندرة االيبار

برنامج رؤي و
رحداث

برنامج نوافذ

برنامج و ال يهمع

استديو اليمن

برنامج نبض الدارع

قناة اليمن اليوم

االيبار

برنامج عن قرب

برنامج ني

برنامج وجهة نظر

موكا كافيه

برنامج الصحافة

برنامج اليمن اليوم

قناة يمن شباب

برنامج صحتع

برنامج رريع يهمنا

االيبار

حديق المساء

تقارير ريباريه

برنامج هنا عدن

حضرموت

مكاشفة

حضرموت في
اسبوع

منتص

االسبوع

استديو المنتص
لقاء ياص

وقد ركزت الدراسة على مجموعة مـن المعـااير المهنيـة األساسـية
هي التنوع التـوازن و الموضـوعية و عـدم االنحيـا
تجنب يطاب الكراهية و العن

فـضال عـن

رو ممارسة ري نوع مـن االقـصاء و

التمييز.

ريبار حضرموت

قناة بلقيس قناة حضرموت قناة يمن شباب قناة اليمن اليوم).
بالنسبة اليتيار البرامج رري فريق الرصد يالل الفترة التجريبيـة للرصـد
بأنه من الضرورة مراقبـة كافـة الـبرامج الـتي تبتهـا هـذه القنـوات
الـــسبع ياصـــة يـــالل الفـــترة الزمنيـــة المتراوحـــة يـــن الـــساعة

تم ايتيار التلفزيون للرصد من ين سـائر الوسـائل االعالميـة اليمنيـة

 16:30حتى الساعة  23:00و التي تستجيب لمقتضيات الرصـد إم

المختلفة و ملع ألنه االكتر فعالية في ندر المعلومـات الـتي ترثـر

تمتــل مروة روقــات المــداهدة ( حيــق تجتمــع العائلــة لمــداهدة

على الرري العام حيق تم ايتيار سبع قنوات تلفزيونية تمتل مختلـ
التوجهــات (حكوميــة حز يــة

التلفزيـــون) .و هـــي غنيـــة بالمـــستجدات االيباريــــة

و يقــــع

مــستقلة) شــملي كــل التيــارات و

التركيز رساسا على ندرات االيبار و االستطالعات و البرامج .و جـاء

التوجهات اليمنية مع مراعاة التوزيع الجغرافـي (الفـضائية اليمنيـة

هذا االيتيار لرصد كافة الـبرامج بـسبب رن مراقبـة بعـض الـبرامج و

الفــضائية اليمنيــة

ترك البعض االير قد ال يعطي صورة صحيحة وشمولية لكافة عناصر

التابعــة للحكومــة الــدرعية وتبــق مــن الريــا

التابعة لحكومة الحوثي وصالح وتبق من صـنعاء قنـاة الـسعيدة
معااير النقاط ( =1اضع

التقييم التي وضعي كأساا للتقييم.
درجه—اقل مستوى  =5 ،اقوى درجة—اعلى مستوى )

معااير التقييم
 = 1سيئة جدا (فدل في  = 2ضعيفة (تحي
معااير الجودة)
تلبية معااير الجودة)
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 = 3عادل (رداء قوي مع  = 4جيد (فوق
معااير الجودة)
نمو )
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 = 5ممتا (يلبي
المعااير الدولية)

الخلفية التاريخية
مراحل التطور التي مر بها االعالم اليمني
عرفي اليمن وهي بلد تقع جنوب الجزيرة العر ية اول اهور لإلعالم مع وصول اول مطبعة الي عدن عام  1853م،
عندما رديلي السلطات البريطانية إلى عدن رول مطبعة لتغطية احتياجات إدارتهـا فـي المـستعمرة ،والـتي كانـي
تطبع باللغتين العر ية واإلنجليزية .و توسعي المطابع في عدن بعد ملع حيق صدرت رول صحيفة فـي عـدن فـي
عام  1900م تحي مسمى (جريدة عدن االسبوعية) و من العام  1915صدرت عـدد مـن الـصح

المختلفـة حتـى

بلغي  78مطبوعة بحلول االربعينيات.
وكاني بدايات االعالم في شمال اليمن قبل ان تتوحد في دولة واحدة عام  ٠٩٩١م مـع إديـال العتمـانيون رول
مطبعة إلى صنعاء في العام  1872م التي كاني تطبع باللغتين العر ية والتركية وكاني تطبع مطبوعات رسـمية
ُ
ورطلق عليها (مطبعة الوالية) ،كما رنها رصدرت رول صحيفة مطبوعة اهرت على شـكل نـدرة وهـي(يمن) التـي
رصدرها الوالي العتماني مختار باشا باللغة التركية في رربع صفحات .ثم صدرت صحيفة صنعاء في العام 1878م .
وفي  28سبتمبر  1962م ري بعد قيام التورة اليمنية يومين صدرت صحيفة (التورة) في مدينة تعز بإشراف القيادة
العسكرية في المدينة كصوت معبر عـن الوضـع التـوري الجديـد ثـم توالـى بعـد ملـع صـدور الـصح

والمجـالت

المختلفة.
في عام  1990صدر القانون رقم ( )25لعام  1990م الذي رلغى العمل بقوانين الصحافة الدطرية السابقة ،وفتـح
الباب لتعددية وسائل االعالم الذي تزامن مع إقرار التعددية السياسية وتدشين الحياة الديمقراطية في اليمن.
وفي  25ربريل 1993م صدر القرار الجمهوري رقم ( )49لـسنه  1993م بـدأن الالئحـة التنفيذيـة لقـانون الـصحافة
والمطبوعات في مجال الصحافة.
االعالم المسموع:
كاني بدايا ه في عام  1946مع وصول بعتة عسكرية رمريكية إلى اليمن حاملة معها محطة السلكية مـن طـرا
سيجنال ( 5كيلووات) هدية من الجيش األمريكي إلى الجيـش اليمـني فـي الـدمال وفـي 1947م بـدر اإلرسـال
اإلماعي بعد تحويل المحطة الالسلكية إلى محطة إرسال لإلماعة الالسلكية  ،وكان نطاق تغطية إرسالها ال يتعدى
مساحة العاصمة الصغيرة حينها (صنعاء) ،واقتصر إرسال اإلماعة علـى يـومين شـهريا كمـا كـان لهـذه اإلماعـة دورا
كبيرا في ثورة  1948م .حيق استخدمي كصوت للتورة من يـالل إرسـالها اليومـي ولمـدة  3سـاعات .وفـي عـام
1950م
و مع مرور الوقي تزايدت عدد الصح

حتى وصلي في عام  2013إلى  295صحيفة منها  40صحيفة حكوميـة

 47صحيفة حز ية  208صحيفة رهلية .الجدول التالي يبين عدد الصح

التي كانـي تـصدر فـي اليمـن قبـل انـدالع

الحرب األييرة في اليمن(: )2
دورية اإلصدار

الصح

الحكومية

الصح

الحز ية

الصح

األهلية

يومي

5

0

12

17

رسبوعي

8

33

114

155

4

2

20

26

شهري

13

12

56

فصلي

10

0

6

16

اإلجمالي

40

47

208

295

نص

شهري

( )2المركز الوطني للمعلومات—معلومات قطاعية—االعالم— يانات اساسية
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اإلجمالي
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81

النــدر واإلعــالم بالمحافظــة واعتمــدت بهــا واائــ

االعالم المسموع:

محدودة وميزانية متواضعة إال رنه تم دمج هذه الإلماعة
كاني بدايا ه في عام  1946مع وصـول بعتـة عـسكرية

مع إدارة التقافة وسميي إدارة التقافة واإلعالم عـام

رمريكية إلى اليمن حاملة معها محطة السلكية من طرا

 1988والــي علــى هــذه الحــال حــتى قيــام الوحــدة

سيجنال ( 5كيلووات) هدية من الجيـش األمريكـي إلـى

اليمنية  ،كما تأسسي إماعة سيئون عام . 1973

الجيش اليمني في الدمال وفي 1947م بـدر اإلرسـال

و تزايــد عــدد القنــوات االماعيــة المحليــة يــالل الفــترة

اإلماعــي بعــد تحويــل المحطــة الالســلكية إلــى محطــة

الماضية ليصل عددها  12إماعة محلية فـي عـام 2013

إرسال لإلماعة الالسلكية  ،وكان نطاق تغطية إرسـالها ال

الى جانب االماعـات الرسـمية (صـنعاء و عـدن)

حيـق

يتعدى مساحة العاصمة الصغيرة حينها (صنعاء) ،واقتـصر

تعمل القنوات المحلية على بق برامجهـا علـى مـستوى

إرسال اإلماعة على يومين شهريا كما كان لهذه اإلماعـة

نطاق المحافظة والمناطق المجاورة .كما رنـدأ القطـاع

دورا كبيرا في ثـورة 1948م .حيـق اسـتخدمي كـصوت

الخاص عدد من اإلماعات هي إماعـة يمـن تـايمز إماعـة

للتورة من يالل إرسالها اليومي ولمدة  3ساعات .وفـي

حياة رف رم إماعـة يمـن رف رم إماعـة صـوت اليمـن

اإلرسال بصورة نهائية ولقرابة يمس

إماعة ناا اف رم إضافة إلى عدد من قنوات األف إم

عام 1950م توق

ســنوات حــتى تــم افتتــاح محطــة إرســال جديــدة عــام

المحليــة الــتي ا تــدرت مريــرا فــي العاصــمة صــنعاء و

 1955م ،وبواقع ساعة إرسال واحـدة فـي اليـوم حتـى

المحافظات االيرى()3

قيام ثورة 1962م .
لــم تكــن لهــذه اإلماعــة ري توجهــات ثابتــة رو نظيــم

االعالم المرئي :

هيكلــي إال بعــد 1963م حيــق ديلــي اإلماعــة عــصر

عرفي اليمـن البـق التلفزيونـي ألول مـرة عـام 1964م

التنظيم الهيكلي .شهد قيام التورة اليمنية فـي الـدمال

عندما رندئي بريطانيا في عدن محطة للبـق التلفزيونـي

عــام  1962تغــيرا جــذريا فــي اإلماعــة وبعــد رن كانــي

وبدر إرسالها في  11سبتمبر من نفس العام ،وكـان بتهـا

مقتصرة على صنعاء تمي تقوية البق لتدمل رنحـاء كتيـر

ً
ً
ومقتصرا على مستعمرة عـدن وبعـض المناطـق
محدودا

مــن اليمــن .كــذلع تــم افتتــاح إماعــات محليــة فــي

المجــاورة وا تقلــي إلــى البــق الملــون فــي  8مــارا

ريــــــــــــــــرى

1981م وكــان إرســاله يمتــد إلــى ثمــان ســاعات يوميـ ًـا

محافظــــــــــــــــات

شــــــــــــــــمالية

متل تعز عام  1963والحديدة عام .1969

ويمتــد اإلرســال إلــى بعــض رراضــي الجمهوريــة وتــزداد

جنوب اليمن  :بدرت بريطانيا بتها اإلماعي في عـدن عـام

ساعات البق في ريام العطل واإلجازات الرسمية.

 1940م وكــان مقتــصرا علــى تزويــد الجنــود باأليبــار

رما في شمال الوطن فلم يعرف البق التلفزيوني سوى

عن الحرب العالمية التانية ثـم تحولـي إلـى إماعـة راديـو

في عام 1975م عندما تم افتتاح محطة في صنعاء في

عدن عام  1954كاني قادرة على البق اليومـي ولفـترة

ً
تـــدريجيا
 24ســـبتمبر  1975م والـــتي توســـع بتهـــا

 6ســـاعات تقريبـــا مقـــسمة علـــى الفـــترة الـــصباحية

ليغطي مساحات ركبر من البـالد ويغطـى إرسـاله علـى

والمسائية .ثم تأسسي إماعة المكال مع استقالل الـدطر

ً
تقريبا.
الدبكة األرضية جميع مساحات رراضي الجمهورية

الجنوبي من اليمن عـن االحتـالل البريطـاني عـام 1967

وبعد إعالن قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م سـميي

وكــان اســمها صــوت الجبهــة القوميــة لتحريــر الجنــوب

محطة صنعاء القناة األولـى فيمـا سـميي محطـة عـدن

اليمـــني المحتـــل بعـــد االســـتقالل مباشـــرة وإعـــالن

القناة التانية.

الجمهورية تم استيعاب نداط هـذه اإلماعـة ضـمن إدارة
( )3الجها المركزي لالجصاء—كتاب االحصاء السنوي 2013
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لعبي ردوارا سياسـية هامـة  .رافـق ملـع تأسـس

البق الفضائي اليمني:
بـدر بـق بـرامج تلفزيـون الجمهوريـة اليمنيـة فــضائيا
ألول مــرة فــي  20ديـــسمبر 1995م عــبر القمـــر
ً
إعتبـارا مـن
األمريكي(ر تلسات  ،)702ور تقـل البـق
 15ســـبتمبر 1996م إلـــى القمـــر (عربـــسات )،A2
واعتبــارامن 6مــارا2003م ر تقــل البــق الفــضائي
علـــى القمـــر (الـــصناعي )A3واعتبـــارا مـــن العـــام
2007م ر تقل إلى القمر الصناعي (عربسات بدر.(4
وتمتلــع اليمــن اليــوم باقــة قمريــة كاملــة والتــي
افتتحــي فــي  19مــارا 2008م بــسعة  34ميجــا
هرتز مع الطاقة المتوافقة معها على القمر بـدر 4
في الحزمة ( كيو– بي را را) بـتردد  .12181و
تــم توســعة البــق الفــضائي بحــسب اإلمكانيــات
المتاحة حينها لالستفادة من إطالق مـا يقـارب 12

 1991م منها صحيفة اليمـن تـايمز الناطقـة باللغـة
االنجليزية والتي رسسها في فبرايـر  1991األسـتام
الــدكتور عبــد العزيــز الــسقاف وصــحيفة الــدورى
الناطقة باسم ا حاد القوى الدعبية التي اهـر رول
عــدد منهــا فــي  2مــايو ،وصــحيفة األمــة الناطقــة
بلسان حزب الحق التي بدرت الندر فـي  12سـبتمبر
عام .1991
ففــي عــام واحــد مــن إعــالن الوحــدة وقبــل صــدور
ً
مـسرحا ألكتـر
قانون األحزاب كاني الساحة اليمنيـة
ً
ً
ً
سياسيا ثم تقلص إلى نحـو 22
نظيما
حزبا و
من 40
حــــزب و نظيــــم عــــام  ، 2004ريــــضا الــــصح
والمطبوعات الرسمية واألهلية والنقا يـة لـم تكـن
تزيد عن  22مطبوعة في كال الدطرين قبل الوحدة

قناة فضائية عبر القمر (عربسات بدر .)4
و تيجـــة التوســـع فـــي البـــق الفـــضائي فقـــد
رندئي الحكومة القنوات الفضائية الرسمية والتـي
بلغ عددها ( )4قنوات ،وكذلع ا جه القطاع الخـاص
إلى رنداء قنوات ياصة به والتي وصل عددها إلى
( )14قناة فضائية ياصة و هي قناة اليمـن اليـوم
السعيدة المسيرة الساحات بلقيس سهيل يمن
شباب قناة حضرموت قناة صوت الجنـوب قنـاة
عــدن اليـ

العديد من الصح

اليمنية و التي تأسسي في عام

قنــاة رشــد قنــاة صــنعاء قنــاة يمــن

إال رنه قد تزايد حجمهـا الكمـي و نوعـي وتعـددت
القوى والجماعات التي تـرتب

بهـا وفـق متغـيرات

صاحبي المدهد السياسي العام ،هنا يمكـن القـول
رن إجمالي الـصح

والمجـالت (الرسـمية والحز يـة

واألهلية والنقا ية) وصل إلى  150صحيفة ومجلـة
عام  1992ووفـق عـدد مـن العوامـل والمحـددات
ً
تدريجيا إلـى  85صـحيفة ومجلـة عـام
تقلص عددها
 ،2004وهــذا العــدد يعتــبر كبـ ً
ـيرا وفــق المعطيــات
االجتماعية الـتي يعكـسها واقـع المجتمـع اليمنـي

فيوتدر قناة .....

المعاصر

( )4

مرحلة التعددية السياسية ابتداء مـن عـام
 ٩١وارتباطها بحرية التعبير
شهدت فترة ما بعد الوحدة ابتداء من إعالن الوحدة
فــي  22مــايو  1990م قيــام التعدديــة السياســية
حيق اهرت األحزاب السياسية ومنظمات المجتمـع
المـــدني والـــصحافة الحز يـــة واألهليـــة . .وبـــر ت
العدرات من االحزاب السياسية على ار

الواقع و

( )4دراسة حالة االحزاب السياسية – فراد الصالحي – محمد الميتم
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تطور الحريات ما بعد ثورة الدباب ٥١٠٠م
متلي ثورة الدباب السلمية  2011مرحلة تحول كبيره في الحريات اإلعالمية حيق بلغي فيها الحـريـات مسـتـوى
رفضل عما كان عليه في عهد الرئيس السـابـق عـلـي
عبداهلل صالح و الذي ا ص
الحرية في الصح

عهده بهامش محدود من

مع فر

العديد من القيود عـلـي

الحريات اإلعالمية وإيضاع الصحفـيـيـن لـلـعـديـد مـن
المحاكمات في قضايا الندر و صعوبة الحصول علـى
تراييص انداء القنوات و االماعات الخـاصـة .و بـعـد
فبراير 2011
الصحفيين

تـراجـعـي عـدد الـمـحـاكـمـات ضـد

تزايدت االصـدارات الصـحـفـيـة الـورقـيـة

اليومية إم صدرت صح

ورقية يوميـة جـديـدة مـتـل

صحيفة عدن الغد و صحيفة مأرب برا

و صـحـيـفـة

صدى المسيرة و تحولي بعض الصح

مـن الصـدور

 )5(1 800 000شخص
تقريبا لديهم حسابات
على الفيسبوك في
بلــــد نــــسبة ا تــــدار
اال ترنـــــي فيهـــــا ال
يتجاو .% 24

االسبوعي الى الصدور اليومي كما تحـولـي بـعـض
الصح

اإللكترونية إلى مطبوعات ورقية يوميـة

عاودت بعض الصح
صح

و

الى الصدور اليومي و بلغ عدد الصح

و تطبع ما ين  10 – 5ال

اليومية االهلية و الحز ية بعـد فـبـرايـر  2011عدـر

نسخة يومية صاحب ملع تراجع في عدد مطبوعات الصح

الرسمية

(.)5

وشهدت فتره ما بعد  ٥١٠٠م اهور عدد غير مسبوق من وسائل االعالم المكتوبة والمرئية و السمعيـة بـاإلضـافـة
الى فضاء ركتر حرية لمنظمات المجتمع المدني و التي ا تدرت بدكل واسع على المستوى المحلي و الوطني و
بلغ عددها ركتر من  8300منظمة مسجلة في البالد بحسب وزارة الدئون االجتماعية و العمل الربع مـنـهـا ندـأ
ً
فضال عن عدد كبير من المـنـظـمـات والدـبـكـات غـيـر الـرسـمـيـة.
بعد بدء الفترة اال تقالية في اليمن عام ،2011
استطاعي منظمات المجتمع المدني بعد  2011مناصرة قضايا االعالميين و رصد اال تهاكات و العمل على تأهيل
االعالميين منها مركز االعالم االقتصادي و منظمة حرية و غيرها من المنظمات كما استطاع المجتمع الـمـدنـي
في الضغ

على البرلمان اليمني إلصدار قانون المعلومات و الذي رصدر بالفعل في يوليو . 2012

المساحة الواسعة من الحرية التي ا يحي في اليمن بعد ثورة الدباب السلمية فبراير  2011حققي طـفـرة فـي
وسائل اإلعالم المسموعة و المرئية  ،حيق وصل عدد القنوات التلفزيونية  14قناة البعض منها تأسس بعد انطالق
التورة الدبا ية السلمية و هي يمس قنوات قناة اليمن اليوم قناة رزال قناة يمن شباب قناة الساحات قـنـاة
المسيرة .شهدت القنوات التلفزيونية تطورا ملحواا في ردائها حيق استطاعي يالل هذه الفترة من ناول قضايا
متنوعة كاني من الصعب ناولها يالل الفترة السابقة منها قضايا الفساد ياصة تلع الـمـتـعـلـقـة بـالـفـسـاد فـي
الصناعات االستخراجية قضايا اجتماعية كزواج القاصرات نهب االثار القصور في رداء مرسسات الدولـة إ ـتـقـاد
رداء رئيس الدولة.

( )4دراسة حالة االحزاب السياسية – فراد الصالحي – محمد الميتمي
( )5دراسة يومية للصح

0

اليمنية – الدكتور عبد الملع الدناني

دراسة تقييم االداء المهني لوسائل االعالم المرئية في اليمن  -صادرة عن مركز الدراسات واالعالم االقتصادي

االماعات الخاصة هي ايضـا تـوسـعـي يـالل  2011و

قضايا اجتماعية .

استطاعي الظهور بدكل جيد و مهني ببرامج متنوعة و

وسائل التواصل االجتماعي هي األيرى شهدت إقـبـاال

بخبرات جيدة من يالل ناول قضايا متعددة منهـا زواج

كبيرا من الدباب و النساء  ،حيق ارتفع عدد مستخدمي

القاصرات مداركة المررة

قصـص نـجـاح لسـيـدات

فيسبوك في يونيو  2016لـيـصـل إلـى مـلـيـون و

توصيل صوت المواطن الى الجهات المختصة من يـالل

ثمانمائة رل

استضافة المسئولـيـن و اصـحـاب الـقـرار فـي بـرامـج

رلفا و  160شخص تقريبا في بلد نسبة ا تدار اال ترنـي

مفتوحة

ناول القضايا المجتمعية كالـفـقـر و االمـيـة

شخص في بلد نسبة ا تدار اال ترني فـيـه

فيها ال يتجاو % 24.1

(.)6

ياصة في اوساط النساء و غيرها مـن الـبـرامـج الـتـي
تالمس احتياجات المجتمع منها إماعة حـيـاة رف إم
إماعة يمن تايمز إماعة يمن رف رم إضافة الى اماعات
اف ام في عدد من المحافظات.
وعالوة على ملع تزايـدت رعـداد الصـحـ

والـمـواقـع

اإليبارية منذ العام  ،2011و استطاعي البعـض مـنـهـا
ناول قضايا كان من الصعب ناولها قبل عـام 2011
منها قضايا فساد قضايا سياسية و اقتـصـاديـة و ايضـا

( )6اإلحصائية العالمية لأل ترني—يونيو 2016
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واقـــع الحريـــات اإلعالميـــة يـــالل

الحز يــة

الحرب
سيطرة جماعة الحوثي المسلحة علي العاصمة
اليمنية صنعاء في  ٥٠سـبتمبر  ٥١٠٢ام كانـي
المرســسات اإلعالميــة الرســمية كالمرســسة
العامة لإلماعة و التلفزيون ومرسـسة التـورة
للصحافة والطباعة والندر اول األهـداف التـي
تــم الــسيطرة عليهــا ،وتــزامن ملــع مــع حملــة
مداهمات ونهب ومصادرة معدات العديـد مـن
المعارضة لها.

وبالمقابل فقد مارا نظيم القاعدة الذي كان
مسيطرا علي محافظة حـضرموت شـ ق البـالد
قمعا للحريات الصحفية حيـق تـم اعتقـال اثنيـن
من الصحفيين ما زال احدهم مخفيا حتي االن.
وديلي الحريات اإلعالمية منعطفا جديدا عقب
بدء الحرب الـداملة فـي اليمـن مـع تـديل مـا
يـسمي بالتحـال

و تلفيــق التهــم الكيديــة و طــرد

القنوات و الصح

شهدت الحريات اإلعالمية ا تكاسـة كبـيرة مـع

القنوات والصح

اغالق و نهـب للقنـوات و االماعـات الخاصـة و

العربـي لـدعم الـدرعية فــي

اليمن بقيادة المملكـة العر يـة الـسعودية عبـر
عاصفة الحزم في  ٥٢مارا ٥١٠٢م.
وقد شني يالل هذه المرحلة حمالت اعتقاالت
ومــداهمات للعديــد مــن الــصح

والمواقــع

اإليبارية والقنوات وقامي بايتطاف العدرات
مــن الــصحفيين حيــق وضــع اثنيــن منهــم فــي
رمــاكن معرضــة لقــص

الطــيران وقــد ردت

احدي ضربات الطيران الى مقتل صحفيين.
و نوعي اال تهاكات كاالغتيـاالت ومحـاوالت
القتل االعتداءات بالضرب و التهديد اعتقاالت

االجنبيـة مـن العمـل فـي

اليمــن و تطــورت العمليــات الممنهجــة ضــد
االعالمييــن فـــي اليمــن حــتى وصـــلي إلـــى
االحكام القـضائية الـسريعة و الغـير قانونيـة و
التي قضي باإلعدام على الكا ـب و الـصحفي
يحيى الجبيحي في  ٠٥ابريل ٥١٠٢م.
ــرا للتـــضييق الـــدديد الـــذي تعـــر
ونظـ ً

الصحفيون اليمنيون ومراسلو القنـوات العر يـة
في الدايل اليمـني ،اضـطر الـصحفيون للـنزوح
هربا من
إلى مناطق ال تخضع لسيطرة الحوثيين ً
حمــالت االعتقــال والتهديــد بالقتــل ،و بحــسب
تقريــر لمركــز الدراســات و االعــالم االقتــصادي
فقد ردى هذا التراجع للحريـات اإلعالميـة فـي
اليمــن بــدكل عــام ،حــتى فقــد ركــتر مــن 350
صحفيا وعامال في مجـال اإلعـالم عملهـم ،إمـا
ًّ
بسبب توقيفهم عن العمل ،رو مصادرة الصح
رو غلـــق المقـــار ،ووقـــ

،

البـــق التلفزيونـــي

واإلماعي.
ولم نحصر اال تهاكات ضـد الحريـات اإلعالميـة
علــي منـــاطق ســيطرة الحـــوثيين ام شـــهدت
المناطق التي تسيطر عليها الحكومـة الـدرعية
والمقاومة الدعبية ا تهاكات متعددة للحريات
اإلعالميـــة تمتلـــي فـــي االعتقـــال والخطـــ
والتهديد وغيرها من الممارسات .كما قتل عـدد
من اإلعالمييـن اليمنييـن تيجـة لقـص
قــوات التحــال

طـيران

العربــي فــي بعــض المناطــق

اليمنية.

طالــي العــدرات مــن االعالمييــن و االيفــاء
القسري و تضييق الخناق على االعالميين و
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من

حالـــة االســــتقطاب وتراجـــع األداء

 .3ابتعـــدت تلـــع الوســـائل عـــن المـــصداقية

المهني

وتحولي الي وسيلة لبق الدائعات وااليبـار

مــع بــدء الحــرب فــي اليمــن ا ــسعي اــاهرة
االستقطاب فـي وسـائل االعـالم لتنقـسم الـي
فـــريقين رحـــدهما مريـــد للحكومـــة الـــدرعية
المعــترف بهــا دوليــا برئاســة الــرئيس عبــده ربــه
منــصور هــادي واأليــر يتبــع جماعــة الحوثــي
والرئيس السابق علي صالح

المجتمع

و سعي األطـراف

المنخرطــة فــي الــصراع إلــى تواي ـ

إعالمهــا

لخدمة سياسا ها والمساهمة فـي تـدكيل رري
عـــام يـــسمح بتمريـــر يططهـــا ورهـــدافها و
اســــتقطاب مريــــدين لتوجها هــــا العــــسكرية
والسياسية.

الملفقة التي تهدف الي إرضاء الممول.
 .4تكرار التناوالت اإلعالمية علي شكل حمالت
موجهــة تتــسم بالرتابــة واســتخدام نفــس
المصطلحات وطريقة العر

 .5غــاب عــن األداء اإلعالمــي لتلــع الوســائل
التحليــــل الموضــــوعي لألحــــداث وعــــر
التطورات الميدانية بصورة محايدة.
 .6ابتعــدت تلــع الوســائل اإلعالميــة عــن القيــم
المهنية في ندر الصور واحـترام الخصوصـية
وعدم التـدهير حيـق قامـي وسـائل االعـالم
بندر صور الـضحايا و هـم ممـزقين بـصورة ال

وفــي إطــار كــل طــرف اهــرت وســائل اعــالم
بأجنــدة تعتمــد علــي التمويــل المــالي الــذي
تتحــصل عليهــا هــذه الوســيلة او تلــع ،والبعــض
منها يتبع رطرافـا وجهـات محليـة وايـري تتبـع
اطراف يارجية.

تحــترم المعــااير المهنيــة و االيالقيــة لنــدر
الصور الصحفية.
وصاحب هذه الظاهرة يفـوت وتراجـع لوسـائل
االعالم المستقلة واألهلية التي وجدت نفـسها
امــام تحــديات كبــيرة تتمتــل فــي انهيــار ســوق

و تيجــة لــذلع فقــد ا ــسم االعــالم بالعديــد مــن
الخصائص التي يمكن اإلشارة اليها بالتالي :
 .1غياب القـضايا الحيويـة ومات االولويـة لـدي
المجتمع اليمني عن ناوالت وسائل االعـالم
حيـــق راهـــرت دراســــة رعـــدها االعــــالم

اإلعـــالن وارتفـــاع تكـــالي

الطباعـــة والتوزيـــع

والنفقات التدغيلية األيرى السيما مـع انعـدام
المـــدتقات النفطيـــة والخـــدمات األساســـية
كالكهرباء والمياه والطاقة ،ناهيع عـن تعرضـها
لمضايقات نظرا لتوجهها المحايد.

االقتــصادي بــأن رولويــات الجمهــور التركيــز
علــى التقــارير اإلنــسانية ينمــا تهتــم وســائل
االعـــالم بالـــدأن السياســـي و الخالفـــات
السياسية.
 .2تحولــي كتــير مــن وســائل االعــالم مــن اداه
مهنية لنقل المعلومات الي وسيله للتحريض
والعمل علي تكريس العن
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تقييم االعالم اليمني
مجاالت اهتمام وسائل االعالم:
استهدف الرصد ( )692تقريرا و برنامجا إعالميا في
المجاالت السياسية و االقـتـصـاديـة والصـحـيـة و
الترفيهية و مجاالت ريرى .
يوضح الجرافيكس توزيع البرامج المرصودة وفـقـا
للمجال بأن البرامج السياسية هـي السـائـدة فـي
القنوات التلفزيونية اليمنية بنسـبـة  % 65.4مـن
إجمـالـي الـبـرامـج الـمـرصـودة يـلـيـهـا الـبـرامـج
االقتصادية بنسبة % 17.9

و يـأ ـي بـعـد ملـع

البرامج االيرى الفنية و التقافية و التراثية بنسـبـة
 % 6.4 %9هي نسـبـة الـبـرامـج الصـحـيـة فـي
القنوات و تأ ي البرامج الـتـرفـيـهـيـة فـي ميـل
القائمة بنسبة .% 1.3

14

452

124

044

009

063

برنامج سياسي

اقتصادي نموي

برنامج صحي

برامج ترفيهيه

برامج متنوعه
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مدى تقديم وسائل االعالم قصص غنية بالمعلومات
يوضح الرسم التالي ان العدد االكبر من البرامج و االيبار المرصودة حرصي على تقديم قصص برامجيـة
و ايبارية توفرت فيها المعلومات االساسية الكافية لتفسير سياق الـتـطـورات بـنـسـبـة  % 44.9مـن
إجمالي البرامج و االيبار المرصودة بنسبة مقبولة لكنها لم ترقى الى مستوى متقدم حيق لم تـقـدم
عالقة القصة بالدخصيات الرئيسية و لم تقدم وص

ويلفية تاريخية للـقـصـة

و لـم تـبـيـن رهـمـيـة

التطورات الجديدة للقصة .في حين رن  % 15.4من البرامج و االيبـار الـتـي تـم رصـدهـا لـم تـقـدم
معلومات رساسية لتمكين الجمهور من فهم رهمية التطورات الجديدة التي تم وصفها .كما رن 15.4
 %قدمي معلومات رساسية ياطفة فق

.

 = 1 سيئة جدا (فدل في تلبية معااير الجودة)
 = 2 ضعيفة (تحي معااير الجودة)
 = 3 عادل (رداء قوي مع نمو )
 = 4 جيد (فوق معااير الجودة)
 = 5 ممتا (يلبي المعااير الدولية)

قــدمــي الــبــرامــج و
االيبار وصـفـا كـامـال
لــخــلــفــيــة الــتــطــورات
الــجــديــدة عــالقــتــهــا
بالدخصيات الرئيسية
رســم الــتــاريــ مات
العالقة و الخلفـيـة
الــتــقــنــيــة ووضــع
بــوضــوح الــتــطــورات
الـــمـــوصـــوفـــة فـــي
الســيــاق و و ــيــن
رهــمــيــة الــتــطــورات
الجديدة
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تــقــدم الــبــرامــج و
االيبار مـعـلـومـات
رسـاسـيـة لـتـفـسـيــر
سياق الـتـطـورات ،
وتتضمن معلومـات
رساسية موجزة عـن
األشخاص الرئيسيين
و  /رو ملخص موجـز
لألحداث التي ردت
إلـــى الـــتـــطـــورات
الجديدة الحالية.

تقدم البـرامـج و
االيـــــــــبـــــــــار
مـــعـــلـــومـــات
رساسية كـافـيـة
لدــرح الســيــاق
وتــــم وصــــ
رهــــــمــــــيــــــة
التطورات

قدمي البرامـج
و االيــــبــــار
مـــعـــلـــومـــات
رســــاســـــيـــــة
ياطفة

لم تقدم البرامـج
و االيـــــبـــــار
مـــعـــلـــومـــات
رساسية لتمكين
الــجــمــهــور مــن
فــهــم رهــمــيــة
الــــتــــطــــورات
الجـديـدة الـتـي
تم وصفها.
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 % 23.1من البرامج قدمي معلومات رساسية لتفسير سياق التطورات  ،وتضمني معلومات رسـاسـيـة
موجزة عن األشخاص الرئيسيين إضافة إلى ملخص موجز لألحداث التي ردت إلى التطـورات الـجـديـدة
الحالية % 1.3 .من البرامج و االيبار فق

قدمي وصفا كامال لخلفية التطورات الجـديـدة

بالدخصيات الرئيسية رسم التاري مات العالقة و الخلفية

الـتـقـنـيـة

عـالقـتـهـا

ووضـع بـوضـوح الـتـطـورات

الموصوفة في السياق و و ين رهمية التطورات الجديدة.
مما سبق يتبين بأن البرامج التي تم رصدها قدمي معلومات رساسية لتمكين المستمع رو الـمـدـاهـد
من فهم القصة لكنها لم تصل جميعها إلى مستوى االحترافية في االداء من يـالل تـقـديـم وصـفـا
كامال لخلفية التطورات الجديدة و عالقتها بالدخصيات الرئيسية و رسم الـخـلـفـيـة و الـتـاريـ
العالقة و توضيح التطورات الموصوفة في السياق مع تبيين رهمية التطورات الجديدة.

استخدام وسائل االعالم للحقائق و االرقام و االقتباسات و المصادر
 = 1 سيئة جدا (فدل في تلبية معااير الجودة)
 = 2 ضعيفة (تحي معااير الجودة)
 = 3 عادل (رداء قوي مع نمو )
 = 4 جيد (فوق معااير الجودة)
 = 5 ممتا (يلبي المعااير الدولية)

استـخـدام مصـادر
متعـددة قـابـلـة
لــلــتــحــقــق مــع
اقتباسات متعددة
مباشرة  ،وجـمـيـع
الحقائق واألرقـام
والــمــعــلــومــات
األيــــرى هــــي
محددة ودقيقة.
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استخدام ركتر مـن
مصدر للـتـحـقـق
واالقـــــتـــــبـــــاا
المباشر ركتـر مـن
واحــــد  ،مــــع
استـخـدام ررقـام
دقـــيـــقـــة عـــنـــد
االقتضاء. .

اســتــخــدام مصــدر
واحد على االقـل
لـــلـــتـــحـــقـــق
واالقـــــتـــــبـــــاا
الــمــبــاشــر واحــد
على األقل  ،مـع
اســتــخــدام ررقــام
دقيقة حيتما كـان
مناسبا.

استخدمي مصـادر
ال يمكن التـحـقـق
منها و حـقـائـق
غيـر مـحـددة و
ررقام غير دقيقة و
اقــتــبــاســات غــيــر
مباشرة بـدال مـن
االقـــتـــبـــاســـات
االصلية.

القصة لم تقـدم
ري مصــادر رو
مــراجــع كــمــا
قدمي حـقـائـق
قليـلـة و ررقـام
محددة و لـم
تـــــقـــــدم ري
اقتباسات.
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مات

رهم مرشرات االلتزام المهني لإلعالم هو اللجوء

مما سبق يتبيـن بـأن االعـتـمـاد عـلـى الـمـصـادر

للمصادر الحقيقة لأليبار  ،مع األيذ بعين االعـتـبـار

اعتمدته الكتير من البرامج و االيبار التـلـفـزيـونـيـة

القاعدة الصحفية الدائعة التي تـقـول إن قـول

التي تم رصدها من يالل االعتماد على مصـدر رو

مصدر ما يحتاج إلى تأكيد من مصدر ريـر فـأقـوال

رثنين بالرغم رن عددا من البرامج يمتل مـا يـقـارب

ري مصدر ليسي حقيقة مسلما بها ،لذا من المهم

 % 28من إجمالي البرامج المرصودة لم تقدم ري

البحق عن مصدر ثان لتعزيز مـعـلـومـات الـمـصـدر

مصادر رو مراجع كما قدمي حقـائـق قـلـيـلـة و

األول وتأكيدها رو نفيها رو التدـكـيـع فـيـهـا رو

ررقام محددة و لم تقـدم ري اقـتـبـاسـات ر و
استخدمي مصادر ال يمكـن الـتـحـقـق مـنـهـا

اإلضافة إليها .
فالمصادر الصحفية هي الدخصيات الفاعلة فـي

حقائق غيـر مـحـددة

الحدث التي يقابلها رو يراقبها الصحفيون بما في

اقتباسات غيـر مـبـاشـرة بـدال مـن االقـتـبـاسـات

ملع ضيوف األحاديق الصـحـفـيـة الـمـبـاشـرة رو

االصلية.

رصحاب االقتباسات المنقولة فيما يتعلق بالحـدث

كما يبين الرصد بأن هنـاك عـددا مـن الـبـرامـج و

 ،وبدونه يصبح الخبر رو الموضوع الصحفي لقيـطـا

االيبار تدـكـل مـا يـقـارب  % 30مـن الـبـرامـج

مجهول النسب غير مقبول مهما بلغي رهميته.

المرصودة ال تعتمد على مصادر لتأكيد مصـداقـيـة

في الجدول رقم ( ) 3يتبين لنا بأن  % 21.8مـن

المعلومات الواردة في القصة موضوع البـرنـامـج

البرامج و االيبار المرصودة لم تقدم ري مصادر رو

و رن هناك عـددا ريـر يـعـتـمـد عـلـى

رو الخبر

و ررقـام غـيـر دقـيـقـة و

فــي حــيــن رن % 6.4

المصادر و االقتباا المباشر و اسـتـخـدام ررقـام

و

دقيقة عند االقتضاء  .و مع ملع يضـل اسـتـخـدام

و ررقـام غـيـر دقـيـقـة و

مصادر متعددة قابلة للتـحـقـق مـع اقـتـبـاسـات

اقتباسات غيـر مـبـاشـرة بـدال مـن االقـتـبـاسـات

متعددة مباشرة و حقائق و ررقام و مـعـلـومـات

االصلية.

محددة و دقيقة نادر جدا في القـصـص مـوضـوع

ررقــام رو اقــتــبــاســات

استخدمي مصادر ال يمكـن الـتـحـقـق مـنـهـا
حقائق غيـر مـحـددة

 % 32.1استخدمي مصدر واحد للتحقق فـقـ

و

البرامج و االيبار التي تم رصدها.

اقتباا واحد و تم استخدام ررقام دقـيـقـة عـنـد
االقـتـضـاء % 32.1 .مـن الـبــرامـج و االيـبــار
المرصودة فق

كان ردائها بدكل مقبول حـيـق

استخدمي ركتر من مصدر للتحـقـق

و اقـتـبـاا

مباشر ركتر من واحد مع استخدام ررقـام دقـيـقـة
عند االقتضاء .كما رن  % 7.7مـن الـبـرامـج و
االيبار المرصودة فق

كاني احترافية من حـيـق

نويع المـصـادر و االقـتـبـاسـات الـمـبـاشـرة

و

استخدمي جميع الحقائق و االرقام و المعلومات
االيرى بطريقة محددة و دقيقة.
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و
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التوازن في وجهات النظر في األداء اإلعالمي
يتبين من الدكل التالي ان  % 64.1من البرامج و االيبار المرصودة لم تتضمـن وجـهـات الـنـظـر لـكـل
رصحاب المصلحة حيق رن  % 46.2تضمني وجهة نظر واحدة في حين رن  % 17.9لم تتضمن وجهات
نظر نهائيا .كما راهرت تائج الرصد بأن  % 16.7من البرامج و االيبار المرصودة تضمني عدد  2وجهـات
نظر لكنهم في نفس الوقي لم يعطوا الوقي المتساوي للحديق  .كما ااهرت النتائج رن  % 11.5مـن
البرامج و االيبار تضمني كل وجهات النظر لكنهم لم يعطوا إبرا متـسـاوي و مـنـاسـب % 7.7 .مـن
البرامج و االيبار التي رصدت تضمني كل وجهات النظر و تم إعطائهم فيها فرص متساوية و مناسبة.
يتبين مما سبق بأن البرامج و االيبار المرصودة لم تتضمن وجهات نظر و اعتمدت بنسبة كبيرة وجهة نظر
واحدة تتوافق مع توجهات القناة و سياسا ها و ال تتيح المجال لوجهات نظر ريرى بـإبـداء رريـهـا تـجـاه
المعلومات الواردة في القصة موضوع البرنامج رو الخبر حتى و إن شملي وجهات نظر ريرى إال رنه ال
تعطى وجهة النظر االيرى فرصة متساوية و مناسبة.

 = 1 سيئة جدا (فدل في تلبية معااير الجودة)
 = 2 ضعيفة (تحي معااير الجودة)
 = 3 عادل (رداء قوي مع نمو )
 = 4 جيد (فوق معااير الجودة)
 = 5 ممتا (يلبي المعااير الدولية)

القصة تضـمـنـي
كــل وجــهــات
الــنــظــر و تــم
إعطائهـم فـرص
مــتــســاويــة و
مناسبة
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تضمـنـي الـقـصـة
وجــهــات الــنــظــر
لـــكـــل رصـــحـــاب
المصلحة لكنهـم
لــم يــعــطــوا إبــرا
مــــتــــســــاوي و
مناسب

تتـضـمـن الـقـصـة
عدد  2وجهة نظـر
ألصـــــــــحـــــــــاب
المصلحة لكنهـم
لــم يــعــطــوا إبــرا
مــــتــــســــاوي و
مناسب.

تضمني القصة
وجــهــة نــظــر
واحدة

لم تـتـضـمـن
الـــــقـــــصـــــة
وجهات نظر
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مستوى وضوح لغة وسائل اإلعالم
يتبين من الدكل التالي ان اللغة المستخدمة في البرامج المرصودة في القنوات اليمنية هي لغة سـلـسـة و
واضحة مكني المداهد من فهم محتوى القصة بوضوح تام و ليس هناك ري استخدامات معقدة للغة على
االطالق.

 = 1 سيئة جدا (فدل في تلبية معااير الجودة)
 = 3 عادل (رداء قوي مع نمو )
 = 5 ممتا (يلبي المعااير الدولية)

بــرامــج بــكــلــمــات
واضــحــة و ســهــلــة
الفهم

19

برامج واضـحـة ولـكـن
مع بـعـض الـكـلـمـات
الغامضة رو المبهمة

برامـج بـكـلـمـات غـيـر
مفهومة متعددة  ،من
الصعب فهمها.
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البرامج المرصودة وهو اداء مقبول في اطـار

حساسية النزاع

النمو  ،ينما لم تستخدم اللغة التحريضية فـي

ااهرت تائج التحليل ان اللغة التحريضية
سيطرت بدكل كلي على  %23من اجمالي
البرامج المرصودة مما يعني ان تقيمها كان البرامج المرصودة مما يعني ان ادائهـم كـان
سيئ جدا وفدلي في تلبية معااير الجودة  ،جيدا .
ينما  28من اجمالي البرامج المرصودة
هيمني على نص محتواها لغة تحريضية رو
نبرة متيرة إلضفاء صفة عاطفية على موضوع
بلغي عدد البرامج التي تـم
القصة دون الحاجة الى ملع مما يعني انها
من ياللـهـا تـقـيـيـم لـغـة
ضعيفة وتحي معااير الجودة .
ري جزئيه في ما نسبته  %23مـن اجـمـالـي

في المقابل  ،ااهرت النتائج ان نبـرة حـيـاديـة

حساسية النزاع  320برنامج

في معظم روقات القصة (محدوديـة الـلـغـة
التحريضية) بـدت عـلـى  %28مـن اجـمـالـي
 = 1 سيئة جدا (فدل في تلبية معااير الجودة)
 = 2 ضعيفة (تحي معااير الجودة)
 = 3 عادل (رداء قوي مع نمو )
 = 4 جيد (فوق معااير الجودة)
 = 5 ممتا (يلبي المعااير الدولية)

نــبــرة مــحــايــدة
في كـل رجـزاء
البرنامج (اللغـة
التحـريضـيـة لـم
تستخدم) كـمـا
تضمني القـصـة
حلول مـمـكـنـة
للمدكلة
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نبـرة حـيـاديـة
فــــي كــــل
روقــــــــــــــات
البرنامج (اللغة
التحريضيـة لـم
تستخـدم فـي
القصة)

نبـرة حـيـاديـة
فــي مــعــظــم
روقــــــــــــــات
الــــبــــرنــــامــــج
(مـــحـــدوديـــة
الــــــلــــــغــــــة
التحريضية)

الـبـرنـامـج

نص
هيمني عليها لغة
تحريضية رو نـبـرة
مــتــيــرة إلضــفــاء
صـفــة عـاطــفــيــة
عــلــى مــوضــوع
الـــقـــصـــة دون
الحاجة الى ملع

هيمـنـي عـلـى
البـرنـامـج لـغـة
تحريضية رو نبـرة
متـيـرة إلضـفـاء
صفة عـاطـفـيـة
علـى مـوضـوع
الــقــصــة دون
الــحــاجــة الــى
ملع
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الحساسة والزالوا يتناولون االحداث بـأسـلـوب مـا

تحليل تائج المقابالت

قبل الحرب
تم اجراء مقابالت مع يبـراء فـي االعـالم  ،حـيـق تـم
مقابلة كال من مصطفى نصر
واالعالم االقتصادي

 -رئيس مركز الدراسـات

 ،حسـيـن الـوادعـي – مسـتـدـار

اعالمي  ،مهيوب الحمادي  -رئيس دائـرة االيـبـار فـي
قناة اليمن اليوم  ،ريدان المقدم  -مدير تلـفـزيـون يـمـن

 اغلب القيادات اإلعالمية مسيسه ومقيدة بأجنـدات
سياسيه
 لم يعد هناك تقبل للراي االير  .مما غيب العديد من
الصحفيين

المستقبل ،فهد المنيفي  -مساعد الرئـيـس الـتـنـفـيـذي

 الوضع االقتصادي الصعب للصحفيين وغياب وجـود

لدرون البرامج واإل تاج في قناة يمن شبـاب  ،اسـوان

وسائل اعالمية مسجله ومحايده تسـطـيـع احـتـواء

شاهر  -مديرة برامج تلفزيونية ومقدم برامـج سـيـاسـيـة

الصحفيين مما يجعلهم مضطرين للعـمـل مـع احـد

في قناة بلقيس  ،سامية األغـبـري –اعـالمـيـة  ،وداد

اطراف الصراع

البدوي  ،اعالمية  ،جميعهم افادة انهم ال يـتـقـون بـمـا
تقدمه القنوات اليمنية سواء العـامـة او الـخـاصـة وال
يستندوا اليها للحصول علـى الـمـعـلـومـات لـألـسـبـاب

ووفقا لنتائج المقابالت  ،فقد مكـر الـخـبـراء عـدد مـن
االيطاء التي عادة ما يرتكبها الصحـفـيـون الـيـمـنـيـيـن

التالية -:

وهي -:
 .1عدم تمتع القنوان الفضائية بالمهنية والموضوعية
 المساهمة في بق يطاب الكراهية اما عـن وعـي
 .2ال تتمتع باالستقاللية وجميعـهـا تـتـبـع اطـراف او

او عن عدم وعي

جماعات سياسيه يحتم عليها ا باع مسـار سـيـاسـي
 عدم التحقق الدقيق من المصادر واالكتفاء بـتـنـاول

معين

شائعات
وفقا للخبراء  ،فـان الـدور الـذي يـجـب ان يـقـوم بـه
 استخدام لغة طائفيه تساهم فـي تـأجـيـص الصـراح

الصحفي يالل مرحلة الحرب في اليمن هو -:

الحالي
 نقل الحقيقة كما هي في رر
على وحدة الص

الواقع مع الحفاظ

ومصلحة الوطن اثناء الطرح

 الحيادية والموضوعية والمهنية في نقل االيبار

 االنحيا عن صياغة وتحرير االيبار
 نقل نم

واحد من المعلومة دون الـتـنـويـع ـيـن

وجهات النظر
 يجب ان يـكـونـوا دعـاة سـالم مـن يـالل تـجـنـب
اعتقد  8من اجمالي عدد الخبراء ان االعالم الحالي في

المصطلحات الطائفية والمذهبية

اليمن هو جزء من المدكلة لألسباب التالية -:
 تسلي

الضوء على المبادرات الوطنية .
 تبعية وسـائـل االعـالم الـحـالـيـة يـقـابـلـه ضـعـ

و مكر جميع الخبراء عدا واحد ان الصحفيـيـن ال يـودون
دورهم وفقا لمعااير الصحـافـة الـحـسـاسـة لـلـنـزاعـات
لألسباب التالية -:
 انقسام الصحفيين ين مـريـد ومـعـار

المرسسات الداعمة للحريات االعالمية التي تمـكـن
وسائل االعالم من لعب دور مستقل فـي تـغـطـيـة
االحداث

لـطـرفـي

 عدم وجود وسائل اعالمية مستقله ومحايده

الصراع في اليمن
 عدم وعي الصحفيين اليمنيين بمـعـااـيـر الصـحـافـة
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فيما يتعلق بإعالم السالم ومدى امكانـيـة االعـالم

ومع ملع يضل استخدام مصادر متعددة قـابـلـة

الحالي لعب دور ايجابي بساهم فـي ندـر السـالم

للتحقق مع اقتباسات متعددة مباشرة و حقائـق

في اوساط اليمنيين  ،فقد ررى الخبراء جـمـلـة مـن

و ررقام و معلومات محددة و دقيقة نـادر جـدا

النقاط التي يروا من ياللها امكانية لـعـب االعـالم

في القصص موضوع البرامج و االيبار التي تـم

اليمني دور يعز ثقافة السالم اكتر من ثقافة الحرب

رصدها.

وهي -:








تبين بأن البرامج و االيبار المرصودة لم تتـضـمـن

التركيز على معـانـاة الـنـاا وتـطـويـر يـطـاب

وجهات نظر و اعتمدت بنسبة كبيرة وجهة نـظـر

اعالمي مهني غير مستقطب سياسيا

واحدة تتوافق مع توجهات القناة و سياسـا ـهـا

تطوير ميتاق شرف اعالمي لكل وسائل االعـالم

و ال تتيح المجال لوجهات نظر ريرى بإبداء رريهـا

الحالية

تجاه المعلومات الواردة في القـصـة مـوضـوع

تعزيز دور وسائل االعالم التي ال تـزال تـتـمـتـع
بجزء من االستقاللية

البرنامج رو الخبر حتى و إن شملي وجهات نظر
ريرى إال رنه ال تعطى وجـهـة الـنـظـر االيـرى
فرصة مساوية و مناسبة.

النتائج
تلخصي تائج الدراسة إلى عدد من النقاط نبـر هـا
في التالي :


معظم البرامج التي تم رصدها قدمي معلومات
رساسية لتمكين المستمع رو المداهد من فهـم
القصة لكنها لم تصل جميعـهـا إلـى مسـتـوى
االحترافية في االداء من يالل تـقـديـم وصـفـا
كامال لخلفية التطورات الجديدة

و عـالقـتـهـا

بالدخصيات الرئيسية و رسم الخلفية و الـتـاريـ
مات العالقة و توضيح التطورات الـمـوصـوفـة
في السياق مع تبيين رهمية التطورات الجديدة.


هناك عددا من البرامج و االيبار تدكل ما يقارب
 % 30من البرامج المرصودة ال تـعـتـمـد عـلـى
مصادر لتأكيد مصداقية المعلومات الواردة في
القصة موضوع البرنامج رو الـخـبـر ،و رن هـنـاك
عددا رير يعتمد عـلـى الـمـصـادر و االقـتـبـاا
المباشر و استخدام ررقام دقيقة عند االقتضـاء .
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وجهة نظر واحدة اثناء التغطية االعالمية.

التوصيات

 - ٠١التزام االمانة في نقل التصريحات واالقتباسات

يوصي التقرير بالتالي :
 -٠وق

كافة اال ـتـهـاكـات الـتـي يـتـعـر

دون تحري
لـهـا

االعالميون في اليمن على يلفيه عملهم المهـنـي
وحدد الجهود لدي المنظمات المحليـة والـدولـيـة
للحد من تلع اال تهاكات .

او اجتزاء بهدف تجيير القصة الصحـفـيـة

لصالح جهة او طرف معينة
 -٠٠تأهيل االعالميين الـيـمـنـيـيـن عـلـي مـعـااـيـر
الصحافة المحايدة والصحافة الحساسة للنزاعات

 -٥ضرورة التزام وسائل االعالم الـيـمـنـيـة بـالـقـيـم
المهنية وااليالقيـة فـي الـتـغـطـيـات الصـحـفـيـة
لألحداث بما يعز الموضوعية والمصداقية في نقـل
االحداث للجمهور اليمني.
 -٣دعم ومساندة االعالم المستقل الـذي ال يـتـبـع
اي طرف من اطراف النزاع الدائر في اليمن.
 -٢تحسين جودة البرامج الـتـلـفـزيـونـيـة مـن يـالل
اثراءها بالمعلومات والتفاصيل المـهـمـة لـألحـداث
التي يتم ناولها وربطها باألحداث التاريخـيـة لـتـلـع
االحداث.
 -٢ضرورة التزام وسائل االعالم بـالـدقـة فـي نـقـل

——————————————————————————-

المعلومات للجمهور اليمني

المصادر :

 -٢ضــرورة اهــتــمــام وســائــل االعــالم بــمــصــادر

المركز الوطني للمعلومات – معلومات قطاعيـة – االعـالم – مـعـلـومـات

المعلومات و نويعها بما يعـز الـمـوضـوعـيـة فـي

رساسية

التناول وحضور كافة اطـراف الـقـصـة الـتـي يـتـم

تقرير اال تهاكات للحريات االعالمية في اليمن  2015رعده مركز الدراسات

ناولها.

و االعالم االقتصادي.
تقرير اال تهاكات للحريات االعالمية في اليمن  2016رعده مركز الدراسات

 -٢ضرورة تقديم مادة إعالمية شاملـة ومـكـتـمـلـة

و االعالم االقتصادي.

وغير مجتزرة او ا تقـائـيـة بـحـيـق تـتـضـمـن كـافـة

دراسة عن األحزاب السياسية العر ية – حالة الـيـمـن – فـراد الصـالحـي –
محمد الميتمي.

التفاصيل والمصادر والمعلومات.
 -٨ضرورة تقديم االحداث بقوالب صحفية مبسـطـة

مقروئية الصح
يومية للصح

الورقية في ال منافسة الصح
اليمنية – الدكتور عبدالملع الدناني.

ومفهومة للجمهور المتلقي.
 -٩ضرورة تجنـب وسـائـل االعـالم تـلـويـن االيـبـار
والتقارير من يالل المبالغة او اال تقائية التي تخـدم
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