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تأثري الحرب يف اليمن عىل األداء املهني لإلعالم املستقل

مقدمة
يعد االعالم الحر احد األركان األساسية للديمقراطية وحقوق االنسان ،اذ ال يمكن تخيل
أي نظام ديمقراطي دون صحافة حرة ومستقلة .وتأيت أهمية الصحافة الحرة من
كونها تقدم خدمة للجمهور من خالل المعلومات الدقيقة والموثقة.
ان قوة الصحافة تكمن يف اعتبارها الحارس األمني لحياة الناس وحرياتهم من خالل
كشف الوقائع واالسهام يف الشفافية والمساءلة وحقوق االنسان .وتعتمد قوة تأثريها
عىل مدى نزاهتها وقربها من تحقيق مصالح الشعوب والمجتمعات.
وقد تبلورت يف اليمن صحافة مستقلة مستفيدة من هامش الديمقراطية الذي عاشته
اليمن مطلع تسعينات القرن المايض ،ورغم التحديات الكبرية المرتبطة بتلك البدايات
فقط ظلت تقاوم الظروف السياسية واالقتصادية غري المشجعة ،تتعرث وتنهض يف
محاولة لخلق مسار مختلف عن االعالم الرسمي المدعوم حكوميا او االعالم الحزيب.
ومثلت الثورة التكنولوجية وعرص االنرتنت نقطة تحول مهمة يف تاريخ الصحافة اليمنية
واالعالم المستقل حيث استطاع العديد من الصحفيني والصحفيات تجاوز القيود
القانونية وتأسيس العديد من الصحف االلكرتونية مستفيدين من غياب النصوص
الترشيعية المقيدة لوسائل االعالم الجديد.
ومع تعاظم الدور الذي يلعبه االعالم المستقل يف اليمن بشقيه التقليدي والحديث اال
ان اندالع الحرب يف ٢٠١٥م مثلت انتكاسة مدمرة لإلعالم المستقل ،ولم تقترص تداعيات
الحرب عىل االعالم المستقل فقط بل اثرت سلبا عىل كافة وسائل االعالم وخلقت
مناخا معاديا للصحافة ومقيدا للحريات اإلعالمية.
لقد وجدت وسائل االعالم المستقلة يف اليمن نفسها يف خضم تحوالت كبرية ،مثلت
المداهمات واالغالق احد ابرز سماتها ،وكان الصحفيون اكرث الرشائح المجتمعية اليت
تعرضت لالتهام واالعتقال والمالحقة.
اننا اليوم وبعد ثمانية أعوام من عمر الحرب اليمنية المدمرة ،نحاول تقييم االثار اليت
جنتها الحرب عىل االعالم المستقل ،وطبيعة األدوار الجديدة اليت تخلقت بفعل الحرب،
ومدى اقرتابه من الجمهور والتعبري عن قضاياه ،كما نحاول ان نرسم صورة واضحة
لدوره المستقبيل والتحديات اليت عليه مجابهتها.

تتكون الدراسة من شقني:
األول  :نظري وهو يمثل إعطاء صورة بانورامية عن وضع االعالم المستقل وطبيعته
وتحدياته.
والثاين :دراسة مسحية شملت عينة من العاملني يف االعالم اليمين المستقل لنتعرف
من خاللهم اكرث عىل الجوانب المرتبطة بتجربة االعالم المستقل يف اليمن ووضع
التوصيات اليت تمكننا من الحفاظ عىل االعالم المستقل ومساندته للنهوض مجددا
ولعب أدوار مهمة يف خدمة المجتمع خالل المرحلة الراهنة.
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المشكلة البحثية:
شهدت وسائل االعالم المستقلة المقروءة والمسموعة والمرئية تطورا كبريا يف اليمن
خصوصا بعد تحقيق الوحدة اليمنية يف  22مايو 1990م ،بعد ان تبنت اليمن نظام
التعددية السياسية والحزبية ،كما صدر قانون للصحافة لتنظيم العمل اإلعالمي ،ثم
ظهرت عرشات اإلصدارات الصحفية يف اليمن بشكل ملفت يف بداية التسعينات ،وكذا
اإلذاعات المحلية.
ومثلت وسائل اإلعالم المستقلة المنرب الحر للمواطنني يف الساحة اإلعالمية ،للتعبري
عن آرائهم المختلفة بعيدا عن الرقابة الحزبية او الحكومية كما هو الحال يف صحفها،
لكن وسائل اإلعالم المستقلة ما تزال تعاين من صعوبات متعددة يف دول العالم الثالث
بشكل عام ويف اليمن بشكل خاص.
لكن كيف يكون دور اإلعالم المستقل يف المجتمعات اليت تمر بأزمات؟ أو تلك اليت
تعاين من حروب طاحنة مثل اليمن؟ وما هو واقع اإلعالم المستقل يف مثل هكذا
بلدان ؟ وكيف تتعامل السلطات اليت تعاين ويالت الحروب مع اإلعالم المستقل ؟
كل تلك الدوافع والتساؤالت كانت خلف اعداد هذه الدراسة حول  “ :تأثري الحرب
يف اليمن عىل اإلعالم المستقل “ لتشخيص واقع اإلعالم المستقل بطريقة علمية
وكذا التعرف عىل الصعوبات والعراقيل اليت تواجه اإلعالم المستقل بمختلف وسائلة
المقروءة والمسموعة والمرئية يف ظل الحرب للوصول اىل نتائج تعمل عىل تحقيق
أهداف الدراسة.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة يف كونها تشخص واقع اإلعالم المستقل بمختلف وسائله يف
اليمن يف ظل الحرب الدائرة ،وستعمل الدراسة من اجل تأصيل معريف لإلعالميني
والباحثني اليمنيني حول اإلعالم المستقل لمساعدتهم يف االستمرار يف دراسة تطورات
المشهد االعالمي وتبين اعالم مستقل ليكون منربا حرا للمواطنني من خالل تناول
مختلف القضايا برؤية مستقلة.
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أهداف الدراسة:
سعت الدراسة إىل تحقيق مجموعة من األهداف المتعلقة بواقع اإلعالم المستقل
بمختلف وسائلة المقروءة والمسموعة والمرئية يف اليمن والمتمثلة يف اآليت :
 .1التعــرف عــى الضغــوط المهنيــة الــي يواجههــا اإلعــام المســتقل يف فــرة
الحــرب يف اليمــن ؟
 .2التعــرف عــى واقــع ممارســة عمــل وســائل اإلعــام المســتقلة يف فــرة الحــرب
يف اليمــن .
 .3رصد سلبيات العمل يف اإلعالم المستقل يف فرتة الحرب يف اليمن .
 .4التعرف عىل مصادر تمويل اإلعالم المستقل.
 .5التعرف عىل أنواع ماليك اإلعالم المستقل .
 .6رصــد أســباب توقــف إصــدار أو بــث وســائل اإلعــام المســتقلة خصوصــا يف
فــرة الحــرب .
 .7التعــرف عــى حجــم مســاحة الحريــة الممنوحــة لإلعــام المســتقل يف فــرة
الحــرب.
 .8رصــد التحديــات والصعوبــات الــي تواجــه اإلعــام المســتقل يف اليمــن
خصوصــا أثنــاء الحــرب ؟
 .9التعــرف عــى مــدى تجــاوب المصــادر الصحفيــة مع وســائل اإلعالم المســتقلة
خصوصــا يف فــرة الحــرب يف اليمن .
 .10التعــرف عــى االنتهــاكات الــي يتعــرض لهــا القائــم باالتصــال يف وســائل اإلعــام
المســتقلة يف فــرة الحــرب يف اليمــن .
 .11اســترشاف اآلفــاق المســتقبلية لإلعــام المســتقل يف ظــل تأثــر الحــرب يف
اليمــن ،ومتطلبــات تعزيــز دوره وتأثــره يف التعبــر عــن قضايــا المجتمــع .
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تساؤالت الدراسة:
 ماهي مصادر التمويل اليت يعتمد عليها اإلعالم المستقل لممارسة مهامه ؟ ما أنواع ماليك اإلعالم المستقل ؟ مــا الصعوبــات الــي تواجــه القائمــن باالتصــال العاملــن يف وســائل االعــام المســتقلةخصوصــا أثنــاء الحــرب يف اليمــن ؟
 ما سلبيات العمل يف اإلعالم المستقل يف فرتة الحرب يف اليمن ؟ مــا أســباب توقــف اصــدار او بــث وســائل اإلعــام المســتقلة يف اليمــن بشــكل عــام ويففــرة الحــرب بشــكل خــاص ؟
 مــا حجــم مســاحة الحريــة الممنوحــة لإلعــام المســتقل يف اوقــات الســلم او الحــربيف اليمــن ؟
 ما مدى تجاوب المصادر الصحفية مع وسائل اإلعالم المستقلة ؟ مــا االنتهــاكات الــي يتعــرض لهــا القائــم باالتصــال يف وســائل اإلعــام المســتقلة يفاليمــن ؟
 -ما اآلفاق المستقبلية لإلعالم المستقل يف ظل تأثري الحرب يف اليمن؟
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اإلجراءات المنهجية
 نــوع الدراســة :تنتمــي هــذه الدراســة إىل الدراســات الوصفيــة التحليليــة اليت تســعى إىلوصــف واقــع اإلعــام المســتقل يف اليمــن بمختلــف وســائلة يف ظــل الحــرب الدائرة .
-

منهــج الدراســة :ستســتخدم الدراســة المنهــج المســحي الــذي يســعى إىل معرفــة
واقــع اإلعــام المســتقل يف اليمــن ،مــن خــال القائمــن باالتصــال العاملــن يف
مختلــف وســائل اإلعــام المســتقلة ،باإلضافــة إىل المالكــن لهــذه الوســائل
اإلعالميــة .

 مجتمــع الدراســة :تمثــل وســائل اإلعــام المســتقلة المقــروءة (المطبوعــةواإللكرتونيــة) والمســموعة والمرئيــة مجتمــع الدراســة لهــذا البحــث.
 oعينــة الدراســة :اختــارت الدراســة عينــة ممثلــة تشــمل القائمــن باالتصــال يف
وســائل االعــام المســتقلة وعددهــا ( )26وســيلة اعــام ،والمتمثلــة
يف :الصحــف المطبوعــة (اخبــار اليــوم ،وااليــام ،وعــدن الغــد ،وصحيفــة
الشــارع) ،والصحــف والمواقــع االلكرتونيــة (المصــدر ،يمــن مونيتــور،
الحــرف ،28الحديــدة نيــوز ،ذمــار اوناليــن ،إب بــرس ،نيــوز يمــن ،الموقــع
بوســت ،موقــع المشــاهد ،تعــز تايــم ،االمنــاء نــت ،موقــع اليــوم الثامــن،
حرضمــوت نــت ،موقــع كريــر اســكاي ،خيــوط ،دكــة ،هــودج ،منصــة أروى،
منصــة تــاء) ،والمحطــات اإلذاعيــة (راديــو الــوان اف ام ،اذاعــة بنــدر عــدن،
اذاعــة نمــاء) .وقــد تــم اختيــار وســائل االعــام بطريقــة عمديــة ووفقــا
لعــدة رشوط منهــا:
 منتظمة يف الصدور والبث وتعمل عىل التحديث بشكل دائم. تتناول قضايا الحرب يف اليمن . تصــدر او تبــث مــن محافظــات يمنيــة مختلفــة ولذلــك فقــد حرصت الدراســةعــى ان يكــون هنــاك تنــوع جغــرايف يف وســائل االعــام المســتقلة
المختــارة.
 أدوات جمع البياناتتــم تصميــم اســتمارة اســتبيان بغــرض جمــع البيانــات عــن واقــع
وســائل االعــام المســتقلة يف اليمــن ،وقــد تــم عرضهــا عــى القائمــن
باالتصــال العاملــن يف وســائل االعــام المســتقلة ،مــن أجــل اإلجابــة
عــى التســاؤالت الــي تعمــل عــى تحقيــق أهــداف الدراســة ،للوصــول
إىل نتائــج تشــخص واقــع االعــام المســتقل يف اليمــن وتأثــر الحــرب
عــى أدائــه المهــي.
 -اختبار الصدق والثبات
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بعــد االنتهــاء مــن تصميــم اســتمارة االســتبيان  ،تــم عرضهــا عــى
مجموعــة مــن المحكمــن األكاديميــن يف كليــات وأقســام اإلعــام،
باإلضافــة إىل المختصــن العاملــن يف مجــال وســائل اإلعــام للتعــرف
عــى مالحظاتهــم العلميــة والعمــل بهــا .
 المعالجات اإلحصائيةبعــد اســتكمال جمــع البيانــات  ،تــم ترمــز البيانــات وإدخالهــا اىل
الحاســوب واســتخدام المعامــات اإلحصائيــة عــن طريــق برنامــج
الـــ( )spssلمعالجــة بيانــات الدراســة.

اإلطار الفكري للدراسة:
تتناول هذه الدراسة تشخيص الواقع المهين لإلعالم المستقل يف ظل الحرب يف اليمن ،مع
االخذ يف االعتبار الحقائق الكامنة يف بيئة نظم االتصال الوطنية ،وعالقتها بمجاالت النظم
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانونية ،ذلك أننا دون هذه المتغريات او
المسارات ،لن نستطيع تشخيص واقع اإلعالم المستقل يف اليمن يف ظل الحرب.

واقع المؤسسات اإلعالمية المستقلة
يف اليمن:
عند الحديث عن واقع المؤسسات االعالمية يف اليمن البد ان نعرج قليال عىل البدايات
التاريخية لإلعالم المستقل يف شمال اليمن وجنوبه لنتعرف عىل كيفية ظهور أول
صحيفة أهلية يف اليمن.

االعالم المستقل يف اليمن تاريخيا
ارتبط ظهور الصحافة االهلية يف اليمن بمجلة «الحكمة» اليت صدرت عام 1938م يف
شمال اليمن ،وهناك بعض االصدارات الصحفية االخرى اليت ظهرت حىت بعد قيام
ثورة الـ  26من سبتمرب عام 1962م يف شمال اليمن ،حيث ظهرت يف هذه الفرتة بعض
اإلصدارات الصحفية الخاصة المحدودة.
ويف جنوب اليمن لم تظهر الصحافة االهلية اال بعد قرن من االحتالل الربيطاين ،وتعد
صحيفة أو نرشة «اإلخاء» الصادرة بمدينة تريم عام 1938م اوىل الصحف االهلية
()2
الصادرة يف الجنوب ،وقد اختفت بعد االستقالل عام .1967
كما صدر يف خمسينيات القرن المايض العديد من الصحف النقابية والحزبية نظرا لما
( )2عبد هللا الزين  :اليمن ووسائله اإلعالمية  ،ط  ،2بريوت  :دارك الفكر ،المعارص 1995 ،م ،ص ص 243 240-
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شهدته عدن من أنشطه نقابية وحزبية وعمالية أثناء االستعمار ،فصدر أكرث من ()17
صحيفة ومجلة منها صحف عمالية وحزبية تهتم بأوضاع العمال والنقابات المهنية
()3
وتناهض وجود المستعمر.
وصدرت عام 1960م يف مدينة عدن مجلة “ فتاة الجزيرة “ وهي مجلة نسائية
متخصصة أصدرتها ماهية نجيب ،وكانت تهتم بحقوق المرأة اليمنية يف تلك الفرتة(،)4
اما بعد قيام ثورة  14اكتوبر يف عدن فلم يسمح لإلعالم المستقل بالظهور نظرا لطبيعة
النظام االشرتايك واستمر الوضع كذلك حىت قيام الوحدة اليمنية يف عام 1990م .
()5
العوامل اليت ساعدت عىل ظهور الصحافة األهلية يف الشمال(:)1968-1972
 .1توطــد النظــام الجمهــوري بعــد هزيمــة القــوى المضــادة للثــورة يف حصــار
الســبعني يومــا .
 .2تراجع النظام الفردي المتسلط بعد انتفاضة  5نوفمرب من عام 1967م .
 .3تصاعــد الــراع بــن القــوى الجمهوريــة مختلفــة المشــارب واالتجاهــات
متعــددة الــوالءات.
 .4التطــور المحــدود يف الطباعــة مــن خــال ظهــور مطابــع دار القلــم يف تعــز
ومطابــع الصبــاح يف الحديــدة.
 .5نمو المؤسسات التجارية الخاصة واليت بدأت تستخدم اإلعالن يف دعم الصحف .

مرحلة النماء
بعد تبين اليمن نظام التعددية السياسية والحزبية بُعيد تحقيق الوحدة اليمنية يف 22
مايو 1990م ،شهدت الصحافة األهلية تطورا كبريا شأنها يف ذلك شأن الصحف الحزبية،
حيث وصل عددها إىل اكرث من ( )150صحيفة ومجلة اهلية .
والحق يقال بان فرتة التسعينيات شهدت حراكا ديمقراطيا كبرياً يف اليمن انعكس ايجابا
عىل اداء وسائل االعالم بشكل عام واالعالم المستقل عىل وجه الخصوص حيث
شهد فرتة نماء يف عدد اإلصدارات الصحفية .
وكلنا يعلم بان قانون الصحافة رقم ( )25لسنة 1990م والمعمول به يف اليمن يتيح
هامش من الحرية الصحفية رغم ان تلك الحرية المحدودة ليست ما يطمح اليه
القائم باالتصال يف اليمن.
وعىل صعيد الممارسة فقد شهدت مرحلة التعددية السياسية والحزبية خالل الفرتة
( )1994-2014العديد من المضايقات وتكميم االفواه حيث كان يتعرض االعالم
المستقل بني الحني واآلخر اىل العديد من االنتهاكات كالحبس للصحفيني والحكم
بالغرامة المالية والتهديد والرضب واالختطاف.
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واقع االعالم المستقل يف ظل الحرب
يف اليمن:
رغم حالة القصور يف تلبية رغبات واحتياجات الجمهور اليمين من قبل االعالم المستقل
يف اليمن واليت يدركها المتابع لتلك الوسائل سواء الصحافة الورقية او االلكرتونية إال
أن هناك وسائل اعالم ومنصات عىل وسائل التواصل االجتماعية استطاعت ان تحظى
بمتابعة واهتمام الجمهور نظرا لما تقوم به من تغطية مواكبة لألحداث ،وتحاول ان
تمثل الصوت الحر المستقل عىل الرغم من ان بعض تلك الوسائل ينحاز بطريقة او
بأخرى لهذا الطرف او ذاك.
وتعاين وسائل االعالم المستقلة العديد من أوجه القصور المتمثلة يف عدم التفرد يف
نقل المعلومات ،واالفتقار للمهنية يف تناوالتها اإلعالمية ،واعتمادها يف تغطياتها عىل
محركات البحث االخبارية .باإلضافة إىل تأثري التوجهات السياسية عىل األداء المهين
لتلك الوسائل.
كما تعاين بعض المواقع والصحف االلكرتونية ضعفا يف الكادر الصحفي ،االمر الذي
يتطلب تدريب وتأهيل الكادر والقيادات الصحفية لمواكبة جديد الصحافة واحتياجات
الجمهور المتعلقة بالمعلومات ،وتزويده بمقاربات حول االحداث المبهمة و الغامضة،
اذ لم تعد أهمية االعالم تكمن يف نقل المعلومات فقط يف ظل اتساع تأثري مواقع
التواصل االجتماعي وانما نحن بحاجة إىل صحافة االيضاح اليت تغيب عن الساحتني
اليمنية والعربية ،واليت تتمزي بالتحليالت الصحفية ومقاالت الراي والتحقيقات الصحفية
المختلفة اىل جانب الحاجة الملحة للتحقق من المعلومات يف ظل تدفق المعلومات
المضللة عرب السوشيال ميديا.
ويشكل التمويل المادي لوسائل االعالم المستقلة أحد التحديات الصعبة حيث تتلقى
بعض وسائل االعالم المستقلة تمويالت من مصادر متعددة غري معلنة تؤثر بصورة
مبارشة عىل طريقة تناول تلك الوسائل لألحداث ،كما تضطر بعض تلك الوسائل للتوقف
عن العمل كلما شحّ او اف ُتقِ د التمويل.
وقد مثلت وسائل االعالم المستقلة يف اليمن أحد مكامن االستقطاب من قبل
أطراف الرصاع المتعددة يف اليمن ُ
وجندت العديد منها لخدمة المصالح السياسية
وااليدلوجية لبعض األطراف المنخرطة يف الرصاع األهيل يف اليمن.
وعىل الرغم من جوانب القصور اليت يعانيها االعالم المستقل عىل الصعيد المؤسيس
والمهين والمادي فإنه من المهم اإلشارة بأنه ما يزال يلعب دورا ظاهرا يف اطالع
الجمهور عىل العديد من االحداث والتطورات المهمة عىل الساحة اليمنية سياسيا
واقتصاديا واجتماعيا.
وقد أدى توقف العديد من وسائل االعالم الحزبية والمعارضة اثناء الحرب إىل ان تحل
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محلها وسائل االعالم المستقلة اليت استطاعت تكوين عالقات متمزية مع الجماهري
بإمكانياتها المحدودة ،صحيح انها لم تتمكن من تكوين قاعدة جماهريية واسعة اال
انها ظلت مصدرا مهما للمعلومات وتداولها مع الجمهور.
ضعف يف استخدام
وعىل صعيد الصحافة االلكرتونية فإنها تعاين هي ايضا ً من
ٍ
التكنولوجيا والتقنيات الحديثة كما تعاين من قصور يف توظيف الوسائط المتعددة
لتقديم الخدمة االخبارية بطريقة جذابة للجمهور ،وذلك نظرا ألنها تفتقر إىل الكوادر
المؤهلة يف استخدام الوسائط اإلعالمية الحديثة ،ناهيك عن ضعف االستفادة من
وسائل التواصل االجتماعي الحديثة كالفيس بوك وتويرت وغريهما من المنصات اليت
باتت مصادر مهمة للمعلومات.
ويف ظل كل هذه التحديات فإن االعالم المستقل بحاجة إىل تعزيز بنيته المؤسسية
والمهنية والمادية والتحرر ابتداء من التبعية السياسية والمذهبية والعمل عىل تحقيق
استقالل مايل يمكن تلك الوسائل من ممارسة دورها المهين والتنويري يف المجتمع.
ونظرا لرتاجع الصحافة الورقية بصورة كبرية فقد شكل ذلك فرصة لنمو الصحافة
االلكرتونية كبديل ،خصوصا بعد اغالق وانهيار الكثري من الصحف الورقية خالل سنوات
الحرب.
ويف الوقت الذي يمثل فيه أداء وسائل االعالم الموجهة عامل احباط لدى الجمهور
بدأ اليمن يشهد ظهور صحافة نوعية مهنية تخاطب مختلف رشائح المجتمع ،وتتناول
مختلف القضايا ،بعيدا عن الحرب الدائرة ،وقريبا من تداعياتها السياسية ،واالقتصادية،
واالمنية ،واالجتماعية ،والثقافية .ومعها يتنامى االمل يف وجود جيل من االعالميني
الشباب من ذوي الفكر النري ،الذين يحرتفون مهنة الصحافة اإللكرتونية ،ويتجهون
()6
بالعمل الصحفي نحو االستقاللية والحرية.

(Diana Moukalled rowaq.cihrs.org )6
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انحسار الصحافة المستقلة :
عند التمعن يف مسرية االعالم المستقل خالل السنوات األخرية نجد ان هناك حالة
من االنحسار اصابت وسائل االعالم المستقلة السيما الصحافة الورقية حيث اختفت
الكثري من االصدارات الصحفية المستقلة المهمة من الساحة .ويعود ذلك بدرجة
رئيسية إىل أن أغلب االصدارات الصحفية المستقلة يف اليمن توصف بأنها صحافة
أفراد وليست صحافة مؤسسات حيث تعتمد الوسيلة اإلعالمية بصورة رئيسية عىل
المؤسس ورئيس التحرير ورسعان ما تتعرث الوسيلة اإلعالمية بمجرد موت او انشغال
المؤسس عنها.
كما أن العديد من الصحف المستقلة يف اليمن ظلت تتلقى دعما ماديا من قبل بعض
األحزاب السياسية او من قبل قيادات الدولة سواء بطريقة مبارشة أو غري مبارشة،
وعندما يتوقف ذلك الدعم فإن تلك الوسائل تضطر للتوقف عن االستمرار يف الصدور.
وعىل الصعيد المايل الداخيل فإن الصحفيني والعاملني يف وسائل االعالم المستقلة
يعانون من تدين المرتبات اليت يتقاضونها والتأخر يف رصفها  ،يضاف اىل ذلك عدم ثبات
الخط التحريري ،االمر الذي يؤدي إىل تجاهل او رفض بعض المواد الصحفية.
وبالنسبة للتوزيع فالكثري من الصحف المستقلة عىل سبيل المثال تطبع يف الحدود بني
الفني اىل خمسة الف نسخة ،ألسباب كثرية منها شح اإلمكانيات ،او ضعف المحتوى او
ضعف التسويق أو نتيجة لوجود موقف سليب من الوسيلة لدى مساحة من الجمهور
لم تهتم الوسيلة بمعالجة اسبابه..
مثل هذا االعالم المستقل لن يستمر يف الصدور نظرا ألنه ليس اعالم مؤسسايت فهو
ال يمتلك المبىن ،وال المطبعة ،وال االمكانيات المادية ،والتقنية ،وال الكادر الصحفي،
والفين ،واإلداري ،كما أن االعالنات يف وسائله محدودة ،وبالتايل سيتم توقفه حال تراجع
اوانتهاء الدعم المادي أيا كان مصدره وهذا ما حدث بالفعل يف محطات مختلفة من
عمر الصحافة اليمنية الحديثة.
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تحديات تواجه اإلعالم المستقل :
يشهد اليمن حربا منذ ثمانية أعوام سالت فيها الدماء ودمرت بسببها البىن التحتية
وتمزق النسيج االجتماعي وتوزعت الوالءات بني اطراف الرصاع المختلفة وكان لالعالم
نصيب من هذا االنقسام والتمزق واالستقطاب والتدمري.
وعىل مدى سنوات الحرب تعرض االعالم المستقل يف اليمن للعديد من االنتهاكات
والممارسات القمعية اليت تسببت يف اغالق بعض الوسائل او انتقالها إىل أماكن أخرى،
كمااضطر العديد من الصحفيني اما للتخيل عن ممارسة العمل الصحفي او العمل
متخفيني وراء أسماء مستعار’.
وشكل التحدى األمين احد اهم التحديات اليت واجهت االعالم المستقل يف اليمن
ناهيك عن حالة التغول للسطات العسكرية واألمنية والسياسية يف المناطق اليمنية
المختلفة حيث يتعرض االعالم المستقل لحالة من االستقطاب للعب دور الدعاية
الحربية لحساب هذا الطرف اوذاك .ووصل االمر حد اجبار مؤسسات إعالمية مستقلة
عىل القيام بدور تحرييض بهدف تعبئة الرأي العام و التأثري عليه السيما يف فرتات
الحروب والرصاعات واالزمات .
وقد أغلقت العديد من الصحف والمكاتب اإلعالمية يف كل من صنعاء وعدن نظرا
لتوجهها المخالف للسلطات القائمة وفرضت عىل وسائل االعالم لونا واحدا من
االعالم ذي التوجه الواحد.
واستطاعت بعض األطراف المسيطرة عىل األوضاع يف اليمن اخضاع وسائل اعالم لنرش
الدعاية ،والشائعات ،فظهرت الكثري من االخبار المضللة والزائفة والمعلومات الخبيثة.
وتستغل تلك السلطات الرسمية غياب النصوص القانونية الضامنة لحرية امتالك
وانشاء وسائل االعالم المستقلة للقيام بممارسات قمعية وتميزيية ،حيث تشهد
الساحة اإلعالمية منافسة غري عادلة يف توزيع رخص البث والنرش االلكرتوين ،اىل جانب
حمالت السطو عىل رشكات االعالن ،وتوجيهها صوب االعالن يف وسائل اعالمية موالية،
ناهيك عن ممارسات الحجب للمواقع اإلخبارية ورفض منح تراخيص لمنصات اعالمية
خارج هيمنة منظومة الحكم هنا وهناك.
ونظرا لكل ذلك فإن االعالم المستقل يجد نفسه يف مأزق خطر حيث يعمل يف ظل
ضغوط كبرية واجراءات مقيدة ،يف ظل بيئة مشوبة بالعداء والكراهية.
ورغم هذا الواقع المعقد الذي تفاقم مع انكسار الربيع العريب فإن الحاجة ماسة اىل
صحافة غري منحازة تعمل عىل تصويب ما يصل اىل الراي العام والتصدي للدعاية
المنظمة والتشويه الموجه للمعلومات.
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صعوبات حسب نوع الوسيلة اإلعالمية :
هناك العديد من التحديات الذاتية المشرتكة اليت يواجهها االعالم المستقل سواء
الصحف الورقية ،او المواقع االلكرتونية ،او اإلذاعات والقنوات المستقلة  ،ولعل ضعف
االمكانات المادية نظرا لرتاجع سوق اإلعالنات وضعف كفاءة الكادر التحريري وغياب
الرؤية المستقبلية تشكل تحديات مشرتكة لكافة وسائل االعالم المستقلة.
وبالتعمق اكرث تظهر تحديات أخرى لها عالقة بنوعية الوسيلة اإلعالمية وطبيعة عملها
ومدى تأثريها.
ففيما يتعلق بالمحطات االذاعية نجدها تعاين من تحديات ضعف رأس المال الذي
يغطي خارطتها الربامجية ،وشحة امتالكها للفريق اإلعالمي المؤهل ،والفنيني
والمخرجني المتمرسني ،ناهيك عن عدم امتالك أجهزة ارسال وتقوية ذات مقدرة عىل
الوصول إىل مساحات بث أوسع .لذا فإن برامج تلك المحطات تكاد تكون مكررة وغري
مستجيبة الولويات الجمهور.
وقد يكون الحال افضل قليال بالنسبة للقنوات التليفزيونية المستقلة مقارنة بالمحطات
االذاعية بسبب أن مالك القنوات التليفزيونية اما رجال اعمال او رشكات خاصة،
لكنها ال ترىق ايضا اىل مصاف القنوات العربية الخاصة بسبب أن مثل هذه القنوات
تحتاج إىل امكانات كبرية جدا خصوصا يف الجانب التقين ،فلو تحدثنا عن ما تمتلكه
القنوات التليفزيونية العربية الخاصة من تقنيات العروض البرصية اليت تستخدم يف
ايصال المحتوى االخباري بسهولة ويرس للمشاهد العريب مثل(:الجرافيكس ،واالنفو
جرافيكس ،والموشن جرافيكس ،والواقع االفرتايض ،والواقع المعزز )،سنجد أن قنواتنا
التليفزيونية الخاصة ال تمتلك اال القليل منها مقارنة بالقنوات التليفزيونية العربية
الخاصة.
وباإلضافة الفتقارها إىل شبكة مراسلني محرتفني يف مختلف البلدان العربية والعالمية،
والمذيعني والمعدين المحرتفني ،ناهيك عن اجهزة البث واالشرتاكات يف اكرث من قمر
صناعي ،ليصل بثها اىل مختلف بلدان العالم .
تفتقر وسائل االعالم المستقلة أيضا ً إىل وجود مراكز اعالمية للتدريب ،ووحدة ابحاث،
من أجل قياس الراي العام حول محتواها بني الحني واآلخر لمعرفة االهمية والتفضيل
يف المحتوى ،ليك يتم تطوير مضمونها بناء عىل احتياجات ومتطلبات جمهور القراء او
المشاهدين او المستمعني تبعا لنوع الوسيلة االعالمية .
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النظم السياسية واإلعالم المستقل
لمعرفة طبيعة ممارسة عمل االعالم المستقل من المهم ان نعرف عالقته بالنظم
المختلفة خصوصا النظام السيايس ،عىل اعتبار ان من يمنح الرتخيص لإلصدار او البث
ومزاولة المهنة لإلعالم المستقل هي السلطة ،اليت تسن القوانني المنظمة لعمل وسائل
االعالم المستقلة وتحدد مساحة الحرية المتاحة لمزاولة المهنة لإلعالم المستقل.
وبالنسبة للنظام السيايس فكلنا يعلم بأن نظم االتصال يف الدول العربية ومنها اليمن
هي نظم فرعية للنظم السياسية تخضع لها خضوعا مبارشا ،وهي احدى ممارسات
السلطة ،كما ان وسائل االعالم تعترب أداة من ادوات السياسة اليت تصنع يف الغالب
اجندة وسائل االعالم بمختلف توجهاته ومنها االعالم المستقل .
واليمن مثلها مثل غريها من البلدان العربية تسمح بتعدد انماط ملكية الصحف
عىل الرغم من الضغوط اليت تتعرض لها هذه الصحف ،وقد ذكر تقرير لجنة حماية
الصحافيني الدولية بأنه « تتواجد كثري من الصحف المستقلة والجريئة يف كل من
الجزائر ومرص واالردن والكويت ولبنان والمغرب واليمن» ،ولكن يواجه الصحفيون
مجموعة من الحيل واالجراءات الرسمية اليت من شانها ان تعرقل اعمالهم كالرقابة
والمحاكمات الجنائية واالعتقال والتهديد من قبل قوات االمن ()CPJ.20) . (9
ولذلك نجد ان اليمن وكثري من الدول العربية ال تسمح لقوى المعارضة السياسية
واالتجاهات الفكرية المخالفة لها بامتالك محطات اذاعية او تليفزيونية (باستثناء لبنان)،
صحيح ان اليمن سمح لبعض القطاع الخاص بامتالك قنوات تليفزيونية فضائية لكنها
تبث من خارج اليمن فمعظم القنوات التليفزيونية تبث اساسا اما من مرص او لبنان او
ديب ،ومع ذلك نجد ان القنوات التليفزيونية يف معظمها تلعب دورا دعائيا للحكومة .
كما سمحت السلطات يف اآلونة األخرية لكثري من االفراد والقطاع الخاص بامتالك
محطات اذاعية ،لكن مضمونها ال يخالف اتجاهات السلطة وتلعب المحطات االذاعية
ايضا دورا دعائيا للحكومة ،ومالم فسيتم اغالقها كما حدث مؤخرا يف صنعاء لبعض
اإلذاعات اليت ال تلزتم بسياسة وزارة االعالم الجديدة .
وقد تلجأ بعض القنوات التليفزيونية والمحطات االذاعية الخاصة اىل تركزي مضامينها
حول المواد الرتفيهية اليت ال تسبب االزعاج للسلطات ،ألنها لو خاضت يف بعض
الموضوعات السياسية او الحساسة اليت تسبب ازعاجا للسلطات سيتم محاسبة
مالكيها وايقافها عن العمل .
ولم تكن الصحافة االلكرتونية يف منأى عن تلك اإلجراءات الصارمة اليت لجأت لها
السلطات السكاتها او تطويعها .فبعد تعاظم الدور اإلعالمي لالعالم الجديد يف ظل
الحرب واعتماد الجمهور عليها كمصدر للمعلومات لجأت السلطات الخاضعة
لسيطرة جماعة الحويث (انصار هللا بصنعاء) يف  2017إىل اصدار الئحة لتنظيم الصحافة
االلكرتونية وشبكة التواصل االجتماعي وتقنني عملها يف ( )39مادة  ،وذلك لمواجهة
ما اعتربته اخباراً زائفة ومفربكة.
()9تقرير لجنة حماية الصحافيني الدولية عن اوضاع الصحافة العربية2002 ،م
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وقد قوبلت تلك االجراءات باعرتاض من قبل العديد من اإلعالميني حيث اعتربوها
مقيدة لحرية الصحافة وتفتقر للمرشوعية القانونية.
ويف الحقيقة فان االنظمة يف اليمن مثلها مثل عدد من الدول العربية ال توفر البيئة
المالئمة لممارسة الحريات الصحفية ،بسبب غياب النظم السياسية الديمقراطية  ،وإن
تغىن بها البعض فغالبا مايكون ذلك من باب المزايدات  ،والدليل عىل ذلك ما نجده يف
كثري من مضامني الدساتري العربية اليت تؤكد جميعها عىل حرية الراي والتعبري يف االعالم
لكن الواقع يقول غري ذلك .
والسؤال الذي يجب أن يطرح هو :ما هو شكل اصالح نظم االتصال المطلوب يف
اليمن؟ وقد تكون االجابة هي هيكلة وسائل االتصال الجماهريية وتحريرها من قبضة
السياسيني و التبعية لهم ،بحيث يتاح لها النرش او البث بحرية واستقاللية لما يريدون
عرضه من منتجات سياسية ،وترتك للمواطنني حرية المفاضلة واالختيار .

الضغوط المهنية بني الحقوق والواجبات
يشكل الصحفي الركزية األساسية يف أي عمل إعالمي ،باعتباره محور االتصال ومنئش
الرسالة االتصالية ،ولذلك يواجه الصحفي العديد من الضغوط اليت تتمحور ،يف عوامل
خارجية وداخلية ،ونعين بالعوامل الخارجية موقع الوسيلة من النظام االجتماعي
القائم ،ومدى ارتباطها بمصالح معينة ،مثل وجود محطات منافسة ،أما العوامل
الداخلية فتشمل نمط الملكية ،وأساليب السيطرة ،والنظم اإلدارية ،وضغط اإلنتاج،
وتلعب هذه العوامل دورا مهما وملموسا يف شكل المضمون الذي يقدم للجمهور
(.عيل العمار :الخطاب الصحفي)
أما الضغوط المهنية فتتمثل يف الضغوط االقتصادية والسياسة والنفسية والعصبية،
حيث تعد مهنة الصحافة من أكرث المهن المسببة للتوتر  ،إىل جانب ضغوط ومخاطر
التغطية اإلخبارية اليت يتعرض لها الصحفي او المراسل الصحفي اثناء االزمات السياسية
المختلفة مثل الحرب يف اليمن حاليا ،مما يعرض حياة المراسل الصحفي للخطر يف أثناء
التغطية لألحداث )10( .
وكما أن للصحفيني حقوقا ال يمكنهم العمل بدونها ،فان عىل كاهلهم مسئوليات تجاه
الجمهور ال يجب التنصل منها ،وتعد القوانني الترشيعية ،ومواثيق الرشف األخالقية،
بمثابة اإلطار المهين الذي يرسم للصحفيني حقوقهم وواجباتهم ،من أجل االلزتام
بمبادئ رشف المهنة ،وان يقوم الصحفي بجميع واجباته اليت يتضمنها قانون الصحافة.
ويعاين الصحفيون يف اليمن من التوظيف الذي يتم دون مرجعية تخصصية ،وألشخاص
ليست لديهم مؤهالت إعالمية ،ويتم ذلك بعيدا عن الجهة اليت تؤكد صفات الصحفي،
( )10علي العمـار  :الخطـاب الصحفـي لقضايـا حقـوق االنسـان المدنيـة والسياسـية يف الصحافـة اليمنيـة  ،دكتـوراه غير منشـورة،
جامعـة القاهـرة ،كليـة االعلام ،قسـم الصحافـة2008 ،م
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مما يبيح التوافد عىل المهنة الصحفية ألشخاص ال عالقة لهم بالعمل الصحفي ،وال
تنطبق عليهم الرشوط اليت تتوافر يف الصحفي ،خصوصا يف وسائل االعالم المستقل،
بل إن الكثري من الصحف تعتمد عىل صحفيني ال تنطبق عليهم رشوط تعريف الصحفي
اليت أقرها قانون الصحافة .
ولذلك تربز أهمية وجود نقابة تحدد الحقوق المهنية ألعضائها ،وتلزتم بالمطالبة بها
وحمايتها ،وتحديد من هو الصحفي الذي يجب أن يمارس مهنة الصحافة.
ولمهنة الصحافة أخالقيات ومبادئ ،تحتم عىل الصحفي أن يحرتمها ويلزتم بها،
وال يمكن للصحفي أن يدعي الحياد ،عندما يتعلق األمر بانتهاك الحقوق الفردية
والجماعية ،ألنه بذلك يخرق أهم عقد يربطه بالمجتمع ،وللصحفي ضمري مهين يجب
أن ينسجم معه ،مثل البحث عن الحقائق ،والتأكد من صحة الوقائع ،وتوفري الحجج
لكشف ما توصل إليه ،وعليه أن يتجنب ترويج الشائعات ،وعدم اإلساءة لألشخاص،
واحرتام الخصوصية والحقوق الشخصية ،والدفاع عن زمالئه والتضامن معهم عندما
يتعرضون للمالحقة والتعسف او تتعرض حياتهم للخطر )11( .

نتائج الدراسة المسحية:
عقب استعراض طبيعة وتحديات االعالم المستقل يف اليمن يف جانبه النظري نستعرض
هنا نتائج الدراسة المسحية اليت قمنا بها لمعرفة مدى تأثري الحرب االهلية يف اليمن
عىل االعالم المستقل وما هي االحتياجات اليت تمكن االعالم المستقل من أن يلعب
دورا مهما يف مستقبل اليمن وماهي التحديات اليت تقابله.
اجريت الدراسة المسحية عىل عينة من الصحفيني العاملني يف وسائل االعالم
المستقلة وعددها ( )26وسيلة اعالم ،لتشخيص الواقع االعالمي وتوزعت الوسائل
اإلعالمية المشاركة يف االستبيان كالتايل ( أربع صحف ورقية وتسعة عرش صحفية
الكرتونية وثالث محطات إذاعية) ،وبعد جهود مضنية يف متابعة اإلعالميني العاملني يف
هذه الوسائل اإلعالمية المستقلة ألكرث من شهر تجاوب معنا ( )18إعالميا جلهم من
العاملني يف الصحف والمواقع االلكرتونية ،وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية:

) عيل العمار  :الخطاب الصحفي لقضايا حقوق االنسان المدنية والسياسية يف الصحافة اليمنية  ،المرجع السابق2008 ،م

18

تأثري الحرب يف اليمن عىل األداء املهني لإلعالم املستقل

 ملكية وسائل االعالم المستقلة يف اليمن :الجدول رقم ( )1يوضح من هو المالك للوسيلة االعالمية الخاصة
التكرارات

التكرار

النسبة

مملوكة لفرد

7

% 38.9

مملوكة لعدة افراد

6

% 33.3

مملوكة لمؤسسة أو رشكة

5

% 27.8

اإلجمايل

18

% 100

نوع المالك

يبني الجدول السابق بأن معظم الصحف االلكرتونية مملوكة ألفراد بنسبة ( )38%وهذا
هو حال معظم وسائل االعالم المستقلة يف اليمن ،يليها مملوكة لعدة أفراد بنسبة
( ،)33.3%وجاء يف ذيل القائمة مملوكة لمؤسسة او رشكة تجارية ،ويعزا ذلك كون
وسائل االعالم ليست مربحة تجاريا حيث تعزف رشكات القطاع الخاص عن االستثمار
يف االعالم نظرا للمخاطر األمنية والسياسية المرتبطة بهذا النوع من االستثمار وكذلك
محدودية الجدوى االقتصادية لتلك المشاريع يف اليمن.
ـ مباين وسائل االعالم المستقلة :
الجدول رقم ( )2يوضح نوع المبىن الخاص بالوسيلة االعالمية
التكرارات

التكرار

النسبة

مبىن خاص بالوسيلة االعالمية

3

% 16.7

ايجار يف شقة

9

% 50

يف مزنل المالك

6

% 33.3

اإلجمايل

18

% 100

مقر الوسيلة االعالمية

يبني الجدول السابق أن نوع المبىن الخاص بوسائل اإلعالم المستقلة يف الغالب يكون
ايجار يف شقة بنسبة ( )% 50وهي نسبة كبرية مقارنة بحالة امتالك الوسيلة اإلعالمية
المستقلة اواليت جاءت بنسبة ( )% 16.7وهو مؤرش عىل شحة االمكانيات اليت يعاين
منها االعالم المستقل يف اليمن ،وجاء يف المرتبة الثانية بنسبة ( )% 33استخدام
المزنل إلدارة الوسيلة.

(*) يتم احتساب الرتجيح برضب تكرارات موافق ×  3ومحايد ×  2ومعارض × . 1
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 مصادر تمويل االعالم المستقل يف اليمن :الجدول رقم ( )3يوضح نوع مصدر تمويل الوسيلة االعالمية
التكرارات

التكرار

النسبة

تمويل ذايت من قبل المالك /أو المالك

8

38.1%

تربعات ومنح من آخرين

3

14.3%

اشرتاكات واعالنات

2

9.5%

تمويل من منظمات دولية

8

38.1%

تمويل من دول أخرى

-

-

اإلجمايل

21

100%

مصدر التمويل

يوضح الجدول السابق بان وسائل االعالم المستقلة تعتمد يف الغالب يف تمويلها عىل
المالك او عىل منظمات دولية وذلك بنسبة ( )% 38.1لكل منهما ،وهذا دليل آخر
بان وسائل االعالم المستقلة ليست وسائل اعالم مؤسساتية بل وسائل افراد لذلك
تتعرض كثري من هذه الوسائل اىل التوقف بسبب العجز المايل ،وجاء يف المرتبة الثالثة
اعتماد االعالم المستقل عىل التربعات والمنح من قبل آخرين بنسبة ( ،)% 14.3وجاء
يف ذيل القائمة اشرتاكات واعالنات بنسبة ( )% 9.5وهي نسبة ضئيلة جدا عىل الرغم
من ان هذا المصدر يعد من المصادر المستدامة اليت يفرتض ان تحرص وسائل
االعالم عىل تطويرها واالهتمام بها ،ويعود عزوف المشرتكني والمعلنني عن وسائل
االعالم المستقل إىل ضعف التواصل بني وسائل االعالم والقطاع الخاص واىل مساحة
تاثري االعالم المستقل يف الجمهور اليت التمثل مطمعا لذلك القطاع كما توضح النسبة
المئوية اىل جانب الظروف السياسية واالقتصادية اليت خلفتها الحرب .
ـ كوادر االعالم المستقل يف اليمن :
الجدول رقم ( )4يوضح حجم طاقم الوسيلة االعالمية المستقلة من الصحفيني

 3 - 1صحفيني

6

% 33.3

 – 4إىل  7صحفيني

4

% 22.2

 7صحفيني فاكرث

8

% 44.5

اإلجمايل

18

% 100

حجم الطاقم

20

التكرارات

التكرار

النسبة

تأثري الحرب يف اليمن عىل األداء املهني لإلعالم املستقل

يبني الجدول السابق أن نسبة كبرية من وسائل االعالم المستقلة تمتلك طاقم
صحفيني يتكون من اكرث من سبعة صحفيني بنسبة ( )% 44.5وهي نسبة كبرية
ومهمة لكن حجم هذا الطاقم الصحفي لم ينعكس عىل المضمون حيث يالحظ عدم
االستفادة من الطاقة القصوى للطاقم الصحفي يف المحتوى الصحفي المنشور ،وجاء
يف المرتبة الثانية امتالك الصحيفة المستقلة ( )3-1بنسبة ( )% 33.3وهي نسبة مرتفعة
وتبني ان عدد من وسائل االعالم المستقلة غري قادرة عىل توظيف كادر يليب احتياجاتها
الكاملة والوفاء بمتطلبات الجمهور ،وجاء يف المرتبة األخرية أن الصحف االلكرتونية
المستقلة تمتلك طاقم من الصحفيني بحجم ( )7-4بنسبة (. )% 22.2
ـ األدوار المهنية لإلعالم المستقل يف اليمن :
الجدول رقم ( )5يوضح الدور المهين الذي يقوم به االعالم المستقل اثناء الحرب يف اليمن
درجة االتجاه
األدوارالمهنية
لإلعالم المستقل

موافق محايد معارض مجموع النسبة
الرتب
المئوية
المرجحة
بالنقط

الرتتيب
النهايئ
المرجح
بالنقط (*)

ينقلون االحداث الجارية بحيادية دون
تحزي ألي طرف ضد اآلخر

7

6

4

37

%8.3

6

يدعون اىل السالم والمصالحة الوطنية

11

4

2

43

%9.7

3

يعربون عن مشكالت الجماهري
ويدافعون عن مصالحهم

12

3

2

44

%9.9

2

يقدمون معالجات اعالمية فورية
لألحداث والقضايا الوطنية

6

6

5

35

%7.9

7

يكشفون جوانب االنحراف والفساد يف المجتمع

10

4

3

41

%9.2

4

يقومون بتوجيه الجمهور وتوعيته من
خالل كتاباتهم

13

1

4

45

%10.2

1

يسعون إىل إحداث تغيري إىل األفضل يف
اليمن بعد ان دمر الحرب كل يشء

11

5

1

44

%9.9

2

يفرسون أعمال الحكومة للجمهور
ومطالب الجمهور للحكومة

8

7

2

40

%9.1

5

يهتمون بما يحقق مصالحهم الخاصة

5

6

6

33

%7.4

يكرثون من خطاب الكراهية بني جميع االطراف

1

5

10

23

%5.2

8

يتعصبون لطرف ضد الطرف اآلخر بعيدا
عن المصلحة الوطنية

4

6

7

31

%6.9

9

يدعون الجماهري اىل التحشيد لقتال العدو

3

5

9

28

%6.3

10

444

%100

االجمايل
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تأثري الحرب يف اليمن عىل األداء املهني لإلعالم املستقل

يبني الجدول السابق بان الدور المهين الذي يقوم به االعالم المستقل اثناء الحرب
يف اليمن من خالل الرتتيب المرجح هو توجيه الجمهور وتوعيته من خالل كتاباتهم
بنسبة ( )45%وهي من الوظائف االساسية لوسائل االعالم ،وجاءت عباريت يعربون عن
مشكالت الجماهري ويدافعون عن مصالحهم ،ويسعون اىل اجداث تغيري اىل االفضل
يف اليمن بعد ان دمر الحرب كل يشء بنسبة ( )44%لكل منهما ،وهوما يتمناه كل
يمين بعد معاناة اليمنيني ألكرث من سبع سنوات من آثار الحرب المدمرة ،وجاءت عبارة
يدعون اىل السالم والمصالحة الوطنية بنسبة ( )43%يف المرتبة الرابعة
وجاءت عبارة يكشفون جوانب االنحراف والفساد يف المجتمع يف الرتتيب السادس
بنسبة ( )41%ويرجع ذلك اىل ان السلطات ال تسمح لإلعالم المستقل بتناول الفساد
المسترشي يف المجتمع بسبب غياب الحريات الصحفية.
ييل ذلك يفرسون أعمال الحكومة للجمهور ويفرسون مطالب الجمهور للحكومة
بنسبة (. )40%
وجاءت يف مراتب متأخرة بنسبة (،)37%عبارة ينقلون االحداث الجارية بحيادية دون
تحزي ألي طرف ضد اآلخر كون وسائل اإلعالم المستقل غالبا ماتكون تابعة ألحد أطراف
الرصاع ،ألنه لو لم يكن كذلك ألغلقت السلطات معظم وسائل اإلعالم المستقل ،ييل
ذلك عبارة يقدمون معالجات إعالمية فورية لألحداث والقضايا الوطنية بنسبة ()35%
ثم عبارة يهتمون بما يحقق مصالحهم الخاصة ،يتعصبون لطرف ضد الطرف اآلخر
بعيدا عن المصلحة الوطنية يف ذيل القائمة .
ـ تأثري االعالم المستقل عىل الجمهور يف اليمن “
الجدول رقم ( )6يوضح مدى تأثري االعالم المستقل يف الجمهور من وجهة نظر اإلعالميني
التكرارات

التكرار

النسبة

تأثري قوي

10

% 55.6

تأثري قوي إىل حد ما

6

% 33.3

ليس مؤثرا عىل اإلطالق

2

% 11.1

اإلجمايل

18

% 100

تأثري االعالم المستقل

يتضح من الجدول السابق أن ما نسبته ( )55.6%من االعالمني يرون ان هناك تأثرياً
قويا لإلعالم المستقل يف الجمهور كون الجمهور لم يعد يلتفت كثرياً إىل اإلعالم
الحكومي لكرثة المبالغات والتهويل اليت تصاحب نقله ألحداث الحرب يف اليمن ،بينما
جاءت عبارة ليس مؤثراً مطلقا يف ذيل القائمة بنسبة ضئيلة جدا ( )11.1%مقارنة بعبارة
تأثري قوي كما يعطي مؤرش بأن اإلعالم االلكرتوين يلعب دورا كبريا يف التأثري يف الجمهور
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باعتبار ان مساحة الحرية فيه قد تكون مقبولة مقارنة باإلعالم المسموع او المريئ
الذي ال يسمح له بتناول قضايا الحرب يف اليمن ولو بالحد األدىن من المهنية والحيادية،
يف حني تكشف نسبة ( )33.3%المتعلقة بعبارة تأثري قوي إىل حد ما عن لجوء مساحة
متوسطة من الجمهور اىل متابعة وسائل اعالم خارجية.

المحور الثاين :التحديات اليت تواجه
اإلعالم المستقل يف اليمن بسبب الحرب
الجدول رقم ( )7يوضح مدى السماح لإلعالم المستقل بتغطية الحرب من ميدان المعركة
التكرارات

التكرار

النسبة

نعم

3

16.70%

ال

9

50%

احيانا

7

33.30%

اإلجمايل

18

100%

السماح لإلعالم
بتغطية الحرب من الميدان

يبني الجدول السابق بأنه ال يسمح لإلعالم المستقل بتغطية الحرب من ميدان
المعركة بنسبة ( )50%وهي نسبة كبرية مقارنة بـ يسمح له بالتغطية اإلعالمية من
ميدان المعركة أحيانا بنسبة ( )38%ويعزى ذلك اىل انه احيانا يسمح لإلعالم المستقل
المؤيد لتغطية اخبار الحرب ،وجاءت االجابة بنعم يسمح لإلعالم المستقل بالتغطية
الخربية للحرب بنسبة ( ،)11.1%وهذا يؤكد استحواذ االعالم الحكومي عىل التغطية
الخربية للحرب من ميدان المعركة وعدم السماح لإلعالم المستقل بالتغطية .
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 تحديات االعالم المستقل يف اليمن :الجدول رقم ( )8يوضح ترتيب ابرز التحديات اليت يواجهها االعالم المستقل يف اليمن
ك

النسبة
المئوية

ترتيب التحديات
حسب أهميتها
لدى االعالميني

تحديات أمنية كالمنع والتهديد

16

23.20%

1

تحديات مالية

11

15.90%

3

تحديات مؤسسية مرتبطة بسياسة المؤسسة

8

11.60%

4

تحديات قانونية مرتبطة بالمحظورات

5

7.30%

6

تحديات مهنية مرتبطة بتطوير
المحتوى االعالمي

6

8.70%

5

تحديات مرتبطة بالضغوط االجتماعية

2

2.90%

8

تحديات دينية مرتبطة بالضغوط الدينية

6

8.70%

5

تحديات سياسية مرتبطة بالضغوط السياسية

12

17.40%

2

تحديات مرتبطة بالمنافسة مع
الوسائل االعالمية االخرى

3

4.30%

7

اإلجمايل

69

100%

-

التحديات اليت
تواجه االعالم المستقل

الرتتيب

يبني الجدول السابق بأن أبرز التحديات اليت يواجهها االعالم المستقل يف اليمن أثناء
تغطيته لألحداث الجارية تمثلت بالدرجة األوىل يف التحديات األمنية كالمنع والتهديد
واليت جاءت بنسبة ( ،)% 23تليها ثانيا التحديات السياسية المرتبطة بالضغوط السياسية
بنسبة ( ،)% 17وجاءت التحديات المالية ثالثا ً بنسبة ( ،)% 15كما جاءت التحديات
المؤسسية رابعا بنسبة ( ،)% 11وجاءت التحديات الدينية والمهنية خامسا بنسبة ()% 8
لكل منهما ،ويف المرتبة السادسة جاءت التحديات القانونية بنسبة ( ،)% 7بينما جاءت
التحديات المرتبطة بالمنافسة مع وسائل اإلعالم األخرى بنسبة ( )% 4وأخريا التحديات
المجتمعية بنسبة (. )% 2
ويتضح مما سبق بان التحديات اليت تواجه االعالم المستقل كثرية ومتعددة خصوصا
التحديين االمين والسيايس نظرا لكبت الحريات الصحفية وكذا لتأثري الحرب عىل أدائه
المهين .
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 أسباب تغييب االعالم المستقل عن تغطية الحرب :الجدول رقم ( )9يوضح سبب عدم السماح لإلعالم المستقل بتغطية الحرب
التكرارات

التكرار

النسبة

ألنه ال يتبع السلطات

14

% 29.2

ألنه إعالم حر وسينرش الحقيقة كما هي من الميدان

12

% 25

ألن السلطات اغلقت الصحف

3

% 6.2

ألنه ال يوجد لدينا مراسلني حربيني

6

% 12.5

ألن السلطات تحتكر التغطية

13

% 27.1

اإلجمايل

48

% 100

سبب منع االعالم
المستقل من تغطية الحرب

يبني الجدول السابق ان ابرز اسباب عدم السماح لإلعالم المستقل بتغطية الحرب هو
عدم تابعيته للسلطات بنسبة ( )29.2%فيما حققت عبارة ان السلطات تحتكر التغطية
الخربية للحرب نسبة ( )27.1%وهذا هو حال االعالم المستقل يف اليمن يف هذه الفرتة،
وجاءت ثالثا عبارة ألنه اعالم حر وسينرش الحقيقة كما هي من الميدان بنسبة ()25%
لذلك ال يسمح له بالتغطية حىت ان السلطات أغلقت معظم وسائل االعالم المستقلة
اال قليل فيما تسيطر الوسائل التابعة لها عىل غالبية المشهد اإلعالمي.
 مصادر المعلومات لإلعالم المستقل :الجدول رقم ( )10يوضح مدى تجاوب مصادر المعلومات مع وسائل االعالم المستقل
التكرارات

التكرار

النسبة

ليس هناك اي تجاوب

7

% 38.9

هناك تجاوب اىل حدما

11

% 61.1

هناك تجاوب كبري

-

-

اإلجمايل

18

% 100

تجاوب المصادر الصحفية

يتضح من الجدول السابق بان مصادر المعلومات تتجاوب مع وسائل االعالم
المستقلة إىل حد ما حيث أشار ما نسبتهم ( )% 61.1بأن هناك تجاوب إىل حد ما
مقابل ( )% 38.9قالوا انه ال يوجد تجاوب مطلقا ورغم انها نسبة اقل ممن يتجاوبون
إىل حدما اال انها تعد نسبة عالية.
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ـ الضغوط المهنية عىل االعالم المستقل :
الجدول رقم ( )11يوضح الضغوط المهنية الداخلية اليت يتعرض لها اإلعالم المستقل يف فرتة الحرب
درجة االتجاه
الدور الذي يقوم به
اإلعالم المستقل

الرتتيــب المرجــح

موافق محايد معارض
ك

ك

ك

مجموع النسبة
الرتب
المئوية

المرجحة
بالنقط

الرتتيب
النهايئ
المرجح
بالنقط (*)

يضطر اإلعالميون إىل االلزتام بتوجيهات
سياسة المؤسسة اليت يعملون بها
والمنحازة يف تغطيتها االعالمية

14

4

-

50

%21.2

1

يحاول اإلعالميون إرضاء رؤسائهم يف
العمل خوفا ً عىل وظائفهم

13

3

1

46

%19.5

4

يتعرض اإلعالميون لضغوط مادية ألن
ما يبذلونه من جهد ال يتناسب مع ما
يتقاضونه من اجر

15

2

-

49

20.7

2

يتعرض اإلعالميون لضغوط نفسية
وعصبية أكرث من غريهم

14

2

1

47

%19.9

3

يتعرض اإلعالميون لضغوط الوقت
الخاص بالبث او االصدار

11

5

1

44

%18.7

5

236

%100

االجمايل

يبني الجدول السابق بان أقوى الضغوط المهنية الداخلية اليت يتعرض لها اإلعالم
المستقل يف فرتة الحرب يف اليمن هو االلزتام بسياسة المؤسسة اليت يعملون بها بنسبة
( )% 50يليها تعرض اإلعالميني لضغوط مادية كون ما يبذلونه من جهد ال يتناسب مع
ما يتقاضونه من أجر بنسبة ( )% 49نظرا لشحة اإلمكانيات يف وسائل اإلعالم المستقلة،
وجاءت بعد ذلك عبارة يتعرض اإلعالميون لضغوط نفسية وعصبية أكرث من غريهم بنسبة
( )47ثم يحاول اإلعالميون إرضاء رؤسائهم يف العمل خوفا ً عىل وظائفهم بنسبة (. )% 46

26

تأثري الحرب يف اليمن عىل األداء املهني لإلعالم املستقل

ـ الضغوط الخارجية لإلعالم المستقل :
الجدول رقم ( )12يوضح الضغوط المهنية الخارجية اليت يتعرض لها اإلعالم المستقل يف فرتة الحرب
درجة االتجاه
الدور الذي يقوم به
اإلعالم المستقل

الرتتيــب المرجــح

موافق محايد معارض
ك

ك

ك

مجموع النسبة
الرتب
المئوية

المرجحة
بالنقط

الرتتيب
النهايئ
المرجح
بالنقط (*)

يتعرض بعض االعالميني اىل الحبس
او التهديد او الرضب من قبل الجهات
االمنية عند تناول موضوعات لها
عالقة بواقع الحرب يف اليمن

18

-

-

54

%18.3

2

يمنع المراسلون يف االعالم المستقل
من تغطية موضوعات الحرب يف
ميدان المعركة

15

2

-

49

%16.6

3

اغالق بعض وسائل االعالم المستقل
اليت تتناول موضوعات االنكسار يف
الجبهات

13

4

-

47

%15.9

4

تمثل منافسة وسائل االعالم األخرى
ضغوطا ً مزتايدة عىل وسائل االعالم
المستقل

7

6

3

36

%19.2

1

الضغوط السياسية من قبل السلطات
او االحزاب السياسية

1

1

-

5

%1.7

8

الضغوط االجتماعية

5

8

2

33

%11.2

7

الضغوط االقتصادية من قبل المعلنني

8

5

3

37

%12.3

5

الضغوط الدينية من قبل رجال الدين
والطوائف المختلفة

7

4

5

34

%11.5

6

295

%100

االجمايل

يتضح من الجدول السابق بان اشد الضغوط المهنية الخارجية اليت يتعرض لها اإلعالميون
يف فرتة الحرب يف اليمن تتمثل يف الحبس او التهديد او الرضب من قبل الجهات األمنية عند
تناول موضوعات لها عالقة بواقع الحرب يف اليمن بنسبة ( )54%وهي من أكرث الضغوط
المهنية الخارجية اليت يتعرض لها اإلعالم المستقل خصوصا االعالم المناوئ للسلطة،
بينما جاءت عبارة يمنع المراسلون يف االعالم المستقل من تغطية موضوعات الحرب يف
ميدان المعركة يف المرتبة الثانية بنسبة ترجيح ( )49%ويعزى ذلك اىل احتكار اعالم السلطة
للتغطية االعالمية ألخبار الحرب من ميدان المعركة كما تبني من نتائج جدول (.)9

(*) يتم احتساب الرتجيح برضب تكرارات موافق ×  3ومحايد ×  2ومعارض × . 1
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كما بينت الدراسة أنه تم إغالق بعض وسائل اإلعالم المستقل اليت تتناول موضوعات
االنكسار يف الجبهات يف المرتبة الثالثة بنسبة ( )% 47ويعزى ذلك إىل أن السلطات ال
ترغب يف إيجاد إعالم مستقل معارض لتوجهاتها أثناء الحرب وبالتايل قامت السلطات
بإغالق الكثري من وسائل اإلعالم المستقل  ،ومن الضغوط اليت يتعرض لها اإلعالم
المستقل الضغوط االقتصادية من قبل المعلنني بنسبة ( )% 37كون المعلنني يفرضون
عىل وسائل االعالم أحيانا رشوطا من ضمنها االبتعاد عن تناول الموضوعات اليت تخص
رشكاتهم مالم لن يتم اإلعالن يف هذه الصحيفة او تلك ،ييل ذلك عبارة تمثل منافسة
وسائل االعالم األخرى ضغوطا ً مزتايدة عىل وسائل االعالم المستقل بنسبة ( )% 36ألن
موضوع المنافسة يحتاج اىل امكانيات من اجل تغطية مساحات اكرب وامتالك تقنيات
احدث ناهيك عن ضغوط المضمون المتمزي ،والوقت وغري ذلك .
وجاء يف ذيل القائمة عبارة الضغوط الدينية من قبل رجال الدين والطوائف المختلفة
بنسبة ( )% 34كونه ال يسمح بالنقد البناء للممارسات الخاطئة لبعض رجال الدين او
بعض القضايا اليت تعمل عىل “اإلساءة” للدين اإلسالمي.
ـ تأثري االعالم المستقل عىل الجمهور يف اليمن “
الجدول رقم ( )13يوضح مدى قيام االعالم المستقل بحجب بعض المواد
الصحفية المتعلقة بالحرب
التكرارات

التكرار

النسبة

نعم

7

% 38.9

أحيانا

8

% 44.4

ال

3

% 16.7

اإلجمايل

18

% 100

حجب المواد الصحفية

يبين الجـدول السـابق ان االعلام المسـتقل يقـوم بحجـب بعـض المـواد الصحفيـة
المتعلقـة بالحـرب (أحيانـا) بنسـبة ( )% 44وهـي نسـبة كبيرة توضـح واقـع االعلام
المسـتقل وتأثير الحـرب يف اليمـن على ادائـه المهني ،واذا مـا اضفنـا لهـا نسـبة مـن
اكـدوا ممارسـة الحجـب والتي جـاءت بنسـبة ( )% 38.9فـإن نسـبة كبيرة مـن وسـائل
االعلام المسـتقلة تقـوم بممارسـة حجـب المـواد الصحفيـة مقابـل نسـبة بسـيطة ال
تقـوم بحجـب المـواد بنسـبة ( )% 16.7وهـي نسـبة ضئيلـة مقارنة بما يقـوم به االعالم
مـن حجـب للمـواد الصحفيـة المتعلقـة بالحـرب يف اليمـن .
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ـ نوع المواد الصحفية المحجوبة :
الجدول رقم ( )14يوضح المواد الصحفية اليت يحجبها االعالم المستقل من
وجهة نظر االعالميني
التكرارات

التكرار

النسبة

أخبارسياسية

11

%22

أخبار دينية

7

%14

أخبار اقتصادية

2

%4

أخبار اجتماعية

2

%4

األخبار العسكرية واألمنية

16

%32

اخبار الحرب يف الجبهات

12

%24

اإلجمايل

50

%100

نوع المواد الصحفية
اليت يتم حجبها

يوضـح الجـدول السـابق ان االخبـار العسـكرية واالمنيـة هـي اكثر المـواد الصحفية اليت
يحجبهـا االعلام المسـتقل مـن وجهة نظر االعالميني بنسـبة ( )32%ويعزى ذلك اىل ان
هـذه المـواد تعتبر مـن المـواد الصحفيـة اليت ترض باالمـن القومي للبلد مـن وجهة نظر
السـلطات خصوصـا اثنـاء الحـرب ،وجـاء خيار اخبار الحـرب يف الجبهـات يف المرتبة الثانية
بنسـبة ( )24%وهـذا دليـل اخـر على حجم الضغوط التي يتعرض لها االعالم المسـتقل
من قبل السـلطات.
وجـاءت االخبـار السياسـية يف المرتبـة الثالثـة مـن حيث حجبها من قبل وسـائل االعالم
المسـتقل بنسـبة ( )22%كـون االخبـار الطاغيـة على السـاحة هـي اخبـار الحـرب يف حني
يتبين مـن النسـبة المذكـورة ان الحـراك السـيايس محـدود اضافـة اىل الضغـوط التي
يتعـرض لهـا االعلام المسـتقل عند نرش االخبار السياسـية من قبل السـلطات خصوصا
اثنـاء فترة الحـرب يف اليمن .
وجـاءت االخبـار الدينيـة يف المرتبـة الرابعـة ضمـن االخبـار اليت يتم حجبها بنسـبة ()14%
كـون الخطـاب الديني متواجـد على السـاحة بشـكل كبير مـن اجـل الحشـد والتأييـد
للسـلطات واالعلام المسـتقل ال يسـتطيع مخالفـة او نقـد هـذا الخطـاب الـذي تدعـوا
اليـه السـلطات .
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 أسباب حجب المواد الصحفية :الجدول رقم ( )15يوضح أسباب حجب المواد الصحفية يف فرتة الحرب
من وجهة نظر اإلعالميني،
األسباب اليت تؤدي
اىل حجب المواد الصحفية

التكرارات

التكرار

النسبة

ألنها تقوم بإفشاء بعض االرسار العسكرية واالمنية

11

%12.6

ألنها تتحدث عن الطرف اآلخر بموضوعية

8

%9.2

ألنها تنتقد استمرار الحرب وتدعو اىل السالم

10

%11.5

ألنها ضد سياسة السلطة القائمة

13

%14.9

ألنها تتعلق بانحرافات أو فساد احد المسؤولني الحكوميني

12

%13.8

ألن نرشها قد يسبب مشاكل أو بلبلة امنية من وجهة نظر السلطة

10

%11.5

ألنها تتعارض مع السياسية التحريرية للصحيفة

2

%2.3

ألنها تتعارض مع قيم المجتمع وتقاليده

4

%4.6

ألنها تتعارض مع مصالح فصيل مسلح

10

%11.5

ألنها تنتقد ممارسة الدين بطريقة خاطئة

7

%8.1

اإلجمايل

87

%100

أوضحت النتائج يف الجدول السابق ان أهم أسباب حجب المواد الصحفية يف فرتة الحرب
من وجهة نظر اإلعالميني ،هو أنها ضد سياسة السلطات القائمة بنسبة ( ،)%14.9وجاءت
عبارة ألنها تتعلق بانحرافات او فساد احد المسئولني الحكوميني يف المرتبة الثانية كأهم
اسباب حجب المواد الصحفية يف فرتة الحرب بنسة ( )13.8%كون انه خالل فرتة الحرب
ال يسمح لإلعالم بتناول انحرافات وفساد المسئولني بحجة وجود عدوان.
وجاءت يف المرتبة الثالثة عبارة ألنها تقوم بإفشاء بعض األرسار العسكرية واألمنية
بنسبة ( )12.6%علما بأن ذلك محظور وفقا لقانون الصحافة الذي يؤكد عىل عدم
افشاء االرسار األمنية والعسكرية  ،وجاءت عباريت ألنها تنتقد استمرار الحرب وتدعو
اىل السالم وكذا ألنها تتعارض مع مصالح فصيل مسلح بنسب متساوية ()11.5%
لكل منهما ألنك بذلك ستتهم بانك مع العدوان كما يحدث يف مناطق سيطرة جماعة
الحويث وكذلك يف مناطق سيطرة اطراف أخرى يف مناطق متعددة من اليمن وبالتايل
يقوم االعالم المستقل بحجب مثل هذه المواد .
وجاء يف ذيل القائمة :ألنها تتحدث عن الطرف اآلخر بموضوعية بنسبة (،)9.2%
وكذا:تنتقد ممارسات الدين بطريقة خاطئة من قبل البعض بنسبة ( )8.1%ويرشح
مما سبق حجم الضغوط المهنية والسياسية اليت يتعرض لها االعالم المستقل
بسبب الحرب يف اليمن .
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 تعامل السلطات مع االعالم المستقل :الجدول رقم ( )16يوضح تعرض اإلعالميني لالعتداء او المساءلة من قبل السلطات االمنية
التكرارات

التكرار

النسبة

نعم

10

% 55.6

ال

8

% 44.4

اإلجمايل

18

% 100

الخيارات

يبني الجدول السـابق أن اإلعالميني يف وسـائل االعالم المسـتقلة يتعرضون إىل االعتداء
او المسـاءلة مـن قبـل السـلطات االمنيـة بنسـبة ( )% 55.6مقارنـة بعـدم تعرضهـم
لذلك بنسـبة ( ،)% 44.4وهي نسـبة كبرية تشير اىل مسـتوى تفعيل الرقيب الذايت لدى
الصحفيين يف ظـل خـوف الكثير مـن االعالميين العاملني يف وسـائل االعالم المسـتقلة
مـن إجـراءات كبـت الحريـات الصحفيـة خلال هذه الفرتة بسـب تأثري الحـرب عىل االداء
االعالمـي المهني لوسـائل االعالم المسـتقلة.
 العقوبات اليت يواجهها االعالم المستقل :الجدول رقم ( )17يوضح نوع العقوبة اليت تم اتخاذها ضد االعالم المستقل؟

اإلنذار

7

%63.6

التعطيل

2

%18.2

اإليقاف

2

%18.2

اإلغالق نهائيا

-

-

اقتحام المبىن ومصادرة كل ما بداخله من ممتلكات

-

-

اإلجمايل

11

%100

نوع العقوبة
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التكرارات

التكرار

النسبة
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يوضـح الجـدول السـابق ان االنـذار هـو اكرث العقوبات التي يتعرض لها االعالم المسـتقل
مـن قبـل السـلطات يف فترة الحـرب بنسـبة ( )% 63.6كونـه ملتزم اساسـا بتعليمـات
السـلطات يف فترة الحـرب ،ومـن يخالـف ذلـك قد يعـرض نفسـه او وسـيلته االعالمية اىل
عقوبـات اكثر رصامـة .
وتسـاوت عقوبتـا االيقـاف والتعطيـل للوسـيلة االعالمية يف النسـبة ( )% 18.2لكل منهما،
ولـم تتـم االجابـة على عبـاريت االغلاق نهائيـا او اقتحـام المبنى ومصـادرة كل مـا بداخلـه
مـن ممتلـكات كـون االغلاق والمصادرة واالقتحام لوسـائل االعالم المسـتقلة قد تمت
يف بدايـة الحـرب يف اليمن .
 توقف وسائل االعالم المستقلة :الجدول رقم ( )18يوضح اسباب توقف بعض وسائل االعالم المستقل يف اليمن
التكرارات

التكرار

النسبة

بسبب ضعف االمكانات المادية

18

% 33.9

عدم تنفيذ اجندات السلطات يف فرتة الحرب

12

% 22.6

ألنها صحافة افراد وليست صحافة مؤسسات

8

% 15.1

بطلب من المالك

-

-

خالف بني المالكني

3

% 5.8

غياب الحريات الصحفية والتضييق عىل االعالم المستقل

12

% 22.6

وفاة المالك وعدم قيام الورثة بتجديد الترصيح باسمهم

-

-

53

% 100

اسباب توقف بعض
وسائل االعالم المستقل

اإلجمايل

يوضـح الجـدول السـابق أن ضعـف االمكانيـات الماديـة كان مـن اهـم اسـباب توقـف
بعـض وسـائل االعلام المسـتقلة يف اليمـن بنسـبة ( )% 33.9ويرجـع ذلـك اىل ان الكثير
مـن وسـائل االعلام المسـتقلة ليسـت مؤسسـاتيه ،وجـاء يف المرتبـة الثانيـة عبـاريت عدم
تنفيـذ اجنـدات السـلطات يف فترة الحـرب وكـذا غياب الحريـات الصحفيـة والتضييق عىل
االعلام المسـتقل بنسـب متسـاوية ( ،)% 22.6يلي ذلـك أنهـا صحافـة افـراد وليسـت
صحافـة مؤسسـات يف الرتتيـب الرابـع بنسـبة ( )15.1وهـذا مـا تعانيـه اكثر وسـائل االعالم
المسـتقلة يف اليمـن  ،وجـاء يف ذيـل القائمـة خلاف بين المالكين لتلـك الوسـائل.
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 دوافع اإلعالميني للعمل يف االعالم المستقل :الجدول رقم ( )19يوضح لماذا يفضل االعالميني العمل يف وسائل االعالم المستقل
اسباب تفضيل
العمل يف اإلعالم المستقل

التكرارات

التكرار

النسبة

حىت أدافع عن قضايا الناس ومصالحهم

14

% 22.2

ألنها تحظى باحرتام الناس

4

% 6.3

ألنها تتفق مع ميويل

10

% 15.9

لعدم وجود فرصة عمل أمامي

6

% 9.5

ألنها تتمزي بمساحة من الحرية اكرث من وسائل االعالم االخرى
ألصبح مشهوراً

9

% 14.3

1

% 1.6

ألنها تعرب عن مصالح الجماهري وتدافع عنها

9

% 14.3

ألنها تدفع اجور اكرث من وسائل االعالم الحكومية والحزبية

2

% 3.2

ألنها تلزتم الحياد يف عملية التغطية االعالمية

8

% 12.7

اإلجمايل

63

% 100

يبني الجدول السابق أن االعالميني يفضلون العمل يف االعالم المستقل من اجل الدفاع
عن قضايا الناس ومصالحهم وقد جاءت يف المرتبة االوىل بنسبة ( )% 22.2ييل ذلك
ألنها تتفق مع ميول االعالميني بنسبة ( )% 15.9وتساوت عباريت ألنها تتمزي بمساحة من
الحرية اكرث من وسائل االعالم االخرى وكونها تعرب عن مصالح الجماهري وتدافع عنها
بنسبة ( )% 14.3لكل منهما ،وجاء يف المرتبة الخامسة عبارة لعدم وجود فرصة عمل
أمامي بنسبة ( )% 9.5ويف االخري ألنها تلزتم الحياد يف عملية التغطية بنسبة ()% 6.3
وعبارة :ألنها تدفع اجور اكرث من وسائل االعالم الحكومية والحزبية بنسبة ( )% 3.2يف
حني حصلت عبارة :ألصبح مشهورا عىل نسبة (.)% 1.6
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المحور الثالث :السياسات اليت يجب اتباعها
لتطوير االعالم المستقل
الجدول رقم ( )20يوضح ترتيب األولويات اليت تؤدي إىل تطوير االعالم المستقل
من وجهة نظر اإلعالميني
التكرارات

ك

النسبة

الرتتيب

مواكبة التطورات الحديثة يف مجال اإلعالم

7

% 15.9

2

التجويد من أدائها المهين

9

% 20.5

1

تبىن عىل أساس مؤسيس

7

% 15.9

2

تغري من محتواها إىل االفضل

5

% 11.4

3

تتبىن إعالم مستقل وحر

4

% 9.1

4

تليب احتياجات المواطن

3

% 6.8

5

تأهل المحررين العاملني فيها

3

% 6.8

5

توفر التقنيات الحديثة الالزمة لتطوير العمل

4

% 9.1

4

تستقطب كبار الكتاب

2

% 4.5

6

44

% 100

اولويات تطوير
اإلعالم المستقل

اإلجمايل

أشارت نتائج الجدول السابق يف هذا المحور اىل أن أهم األولويات اليت تؤدي إىل تطوير
االعالم المستقل من وجهة نظر اإلعالميني تتمثل بدرجة اساس يف التجويد من ادائها
المهين بنسبة ( ،)% 20.5تليها يف المرتبة الثانية مواكبة التطورات الحديثة يف مجال
اإلعالم ،وبناؤها عىل أساس مؤسيس بنسبة ( ،)% 15.9كما جاءت االولوية الثالثة يف أن
تغري الوسائل من محتواها نحو االفضل بنسبة ( ،)% 11.4ويف المرتبة الرابعة جاءت تبين
إعالم مستقل وحر بنسبة ( ،)% 9.1ويف المرتبة الخامسة جاءت عباريت تليب احتياجات
المواطن وتأهيل المحررين بنسبة ( )% 6.8لكل منهما .
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 السياسات اليت يجب إتباعها لتبين إعالم مستقلالجدول رقم ( )21يوضح ترتيب السياسات اليت ستتبعها الوسيلة االعالمية لتبين اعالم
مستقل من وجهة نظر االعالميني
السياسات اليت
تتبعها الوسيلة االعالمية

التكرارات

التكرار

النسبة

الرتتيب

االعتماد عىل التمويل الذايت

10

% 14.1

2

االستقالل من التبعية ألي طرف سيايس

12

% 16.9

1

تبين اعالم مستقل بعيدا عن التأثريات السياسية وااليدلوجية

10

% 14.1

2

عدم االعتماد عىل الغري يف عملية التمويل

3

% 4.2

7

االعتماد عىل االعالنات كمورد اسايس للدعم فقط

4

% 5.6

6

ايجاد إعالم مؤسيس يليب كل احتياجات االعالم المستقل

6

% 8.5

5

االتحاد مع راس المال

3

% 4.2

7

ايجاد استثمارات لدعم االعالم المستقل

7

% 9.8

4

االتحاد مع وسائل اعالم اخرى مستقلة

2

% 2.8

8

تجويد العمل المهين لكسب اكرب قدر من الجمهور

6

% 8.5

5

تحديد سياسات تحريرية تهدف اىل خدمة المواطن
يف الجانب االعالمي

8

% 11.3

3

اإلجمايل

71

% 100

يبني الجدول السابق أن االستقالل من التبعية ألي طرف سيايس يعد أول السياسات اليت
يجـب أن تتبعهـا الوسـيلة اإلعالميـة لتبني اعلام مسـتقل مـن وجهة نظـر اإلعالميني وجاء
بنسـبة  ،)%)16.9وهـذه الخطـوة سـتمنح االعلام المسـتقل مسـاحة أوسـع مـن الحريات
اإلعالميـة عندمـا ال يكـون اعالمـا تابعـا ،فيمـا جـاء ثانيـا االعتمـاد على التمويـل الـذايت وتبين
اعالم مسـتقل بعيدا عن التأثريات السياسـية والتجاذبات األيدلوجية بنسـبة ( )14.1%لكل
منهمـا ،وهـذا سـيجعل اإلعلام المسـتقل أكرث موضوعية يف تنـاول مختلف القضايـا ،وثالثا
جـاء تحديـد سياسـات تحريريـة تهـدف اىل خدمـة المواطـن يف الجانـب االعالمـي بنسـبة
( ،)% 11.3ويف المرتبـة الرابعـة جـاء ايجـاد اسـتثمارات لدعـم االعالم المسـتقل بنسـبة (9.8
 ،)%ويعـزى ذلـك إىل اهميـة ايجـاد راس المـال الـذي سـيعمل على تحسين االداء المهني
لإلعلام المسـتقل بعيـدا عـن تأثيرات المعلنين أو رجـال االعمـال ،ويف المرتبـة الخامسـة
واألخيرة جـاءت عبـاريت ايجـاد إعالم مؤسسي يليب احتياجـات االعالم المسـتقل ،و تجويد
العمـل المهني لكسـب اكبر قـدر من الجمهـور بنسـبة ( )% 8.5لـكل منهما.

35

تأثري الحرب يف اليمن عىل األداء املهني لإلعالم املستقل

جدول رقم ( )22يوضح خصائص عينة الدراسة
نوع المبحوث المستوى التعليمي

ك

النسبة

%

الشهادة االعدادية

الشهادة الثانوية

الشهادة االعدادية

مؤهل جامعي وما فوق

ذكر

 66.7 12ك

 %ك

نــوع الــوظيــفة

المالك

انىث االجمايل

 %ك

- 33.3 6

-

18

-

1

- 100 18

-

-

-

-

رئيس
تحرير

مدير
تحرير

سكرتري
تحرير

مدير
ادارة
االخبار

محرر او
مقدم
برامج

 %ك

 %ك

%

ك

 %ك %

2 44.4 8 5.6

2 11.1

11.1

1

22.2 4 5.6

-

-

-

-

-

 %ك

-

-

-

-

-

-

يوضـح الجـدول السـابق خصائـص عينـة الدراسـة حيـث أجـاب على اسـتمارة
االسـتبيان ( )18شـخصا بينهـم ( )12مـن الذكـور بنسـبة ( )% 66.7و ( )6مـن اإلنـاث
بنسـبة ( ،)% 33.3كمـا تشير النتائـج اىل ان المسـتوى التعليمـي ألفـراد العينـة يقـع يف
منطقـة :مؤهـل جامعـي ومـا فـوق بنسـبة ( )% 100وهـو مـؤرش يبعـث على التفاؤل
ان يكـون اإلعالميـون العاملـون يف وسـائل االعالم المسـتقل مؤهالتهـم جامعية وما
فـوق ،وبالنسـبة لنـوع الوظيفـة كمـا هـو موضـح يف الجـدول فإننـا نالحـظ بـان مـن
بين مـن تجـاوب معنـا كان مالـك واحـد بنسـبة ( )% 5.6وثمانيـة مـن رؤسـاء تحريـر
الصحـف االلكرتونيـة بنسـبة ( )% 44.4وتسـاوى عـدد المتجاوبين معنـا مـن مديـر
تحريـر وسـكرتري تحريـر بتكـرارات ( )2لـكل منهمـا وبنسـبة ( )% 11.1لـكل منهما ومدير
ادارة اخبـار واحـد بنسـبة ( )% 5.6باإلضافـة اىل ( )4محـرر او مقـدم برامـج بنسـبة
(. )% 22.2
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مقرتحات وتوصيات الدراسة:
 .1وقــف كافــة الممارســات المعيقــة لحريــة االعــام المســتقل وتمكينــه مــن التغطيــة
لألحــداث الدائــرة يف اليمــن بإعتبــار ذلــك حــق أســايس مــن حقــوق الصحافــة و
المجتمــع.
 .2وقــف كافــة اشــكال المنــع واالنــذار والتهديــد اليت يتعــرض لها االعالم المســتقل يف
اليمــن عــى خلفيــة قيامــه بعملــه المهــي يف تغطيــة االحــداث ونقــل المعلومــات
للمجتمع .
 .3إعــادة النظــر يف الترشيعــات المنظمــة للعمــل اإلعالمــي بحيــث تقــوم عــى مبــدأ
الحــق يف حريــة التعبــر والحصــول عــى المعلومــات كحقــوق أساســية مــن
حقــوق االنســان وإتاحــة الفرصــة النشــاء مؤسســات إعالميــة مســتقلة دون
قيــود او رشوط معيقــة.
 .4تقديــم الدعــم الرســمي واألهــي لإلعــام المســتقل للقيــام بــدوره يف تغطيــة
االحــداث بصــورة مهنيــة مســتقلة.
 .5العمــل عــى تعزيــز البنــاء المؤســي اإلداري والمــايل لضمــان اســتمرارية وســائل
االعــام المســتقلة والوصــول إىل نمــاذج ناجحــة قــادرة عــى الصمــود ومواجهــة
التحديــات المختلفــة.
 .6بنــاء قــدرات الكــوادر اإلعالميــة العاملــة يف وســائل االعــام المســتقل مــن أجــل
مواكبــة التطــورات المهنيــة والتقنيــة المتســارعة يف العمــل اإلعالمــي عــى
المســتوي المحــي والــدويل.
 .7تطويــر نمــاذج جديــدة مــن المؤسســات اإلعالميــة المســتقلة القائمــة عــى مبــدأ
الملكيــة الجماعيــة للصحفيــن العاملــن فيهــا وفــق أنظمــة مؤسســية ماليــة
وإداريــة تحفــظ حقــوق الصحفيــن وتســاهم يف تطويــر تلــك المؤسســات
ونموهــا.
 .8إقــرار حــد ادىن الجــور الصحفيــن العاملــن يف المؤسســات اإلعالميــة المســتقلة
وإيجــاد آليــات واضحــة لمعاييــر احتســاب بــدل اإلنتــاج للصحفيــن الذيــن يعملون
بالقطعة.
 .9العمــل عــى ابتــكار وســائل جديــدة الســتقطاب الدعــم المجتمعــي لإلعــام
المســتقل بحيــث يســهم الجمهــور يف الحفــاظ عــى اســتمرارية وســائل االعــام
وتعزيــز دورهــا يف خدمــة المجتمــع.
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 .10تجنــب عمليــة االســتقطاب الــي تشــهدها وســائل االعــام المســتقلة لصالــح
احــد اطــراف الــراع والعمــل عــى خــط تحريــري مســتقل قائــم عــى احــرام
قيــم المهنــة والدفــاع عــن الحقــوق والحريــات وقضايــا المجتمــع الرئيســية.
 .11إيجــاد ميثــاق رشف مــن قبــل نقابــة الصحفيــن يلــزم بــه كل العاملــن يف مجــال
الصحافــة.
 .12عمــل وســائل االعــام مــن اجــل مواكبــة التطــورات اإلعالميــة الحديثة يف وســائل
اإلعــام اإلقليميــة والدولية .
 .13تفعيــل مبــدأ الشــفافية بحيــث تتمكــن وســائل االعــام مــن اســتقاء المعلومــات
مــن مختلــف مصادرهــا.
 .14تطبيــق قانــون حــق الحصــول عــى المعلومــات ومحاســبة الجهــات الــي تمتنــع
عــن اإلفصــاح عــن المعلومــات وتمــارس عمليــات الحجــب المتعمــدة عــن
الجمهــور.
 .15إيجــاد معاييــر واضحــة وشــفافة لتوصيــف المنتمــن لمهنــة الصحافــة بحيــث
تتــم تنقيــة المهنــة مــن الدخــاء عليهــا او مــن يمارســون ســلوكيات تتنــايف مــع
قيــم ومبــادئ العمــل اإلعالمــي القائــم عــى المســئولية وخدمــة الجمهــور.
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مصادر تم الرجوع إليها :
 .1عيل العمار :اتجاهات وسائل اإلعالم ،ورقة عمل تم تقديمها يف :مؤتمر عن اإلعالم يف
الوطن العريب نظمه المعهد العريب للدراسات والبحوث يف القاهرة2004 ،م .
 .2عبد هللا الزين :اليمن ووسائله اإلعالمية ،ط ،2بريوت :دار الفكر المعارص ص 1995 ،م ،ص
ص 243 240-
 .3بترصف من كتاب :عبد الرحمن خباره :نشوء وتطور الصحافة اليمنية يف عدن ،ط ،1عدن:
األمل للطباعة والنرش1998 ،م
 .4عبد الرحمن عبد الوهاب« :دور وسائل اإلعالم يف تنمية المرأة وتطوير الوعي بحقوقها
ومسؤولياتها المجتمعية انظر الموقع التايل:
the,2005-10-www.amanjordan.org/aman_studies/wmprint.Accessed,20
time,3:28 pm.P.1
 .5محمد القعاري :مدخل إىل الصحافة ،صنعاء :جامعة العلوم والتكنولوجيا2013 ،
Diana Moukalled rowaq.cihrs.org .6
 .7مصطفى الفقي :نرش يف موقعwww.pendentarabia.com:
 .8محمد القعاري  :مدخل إىل الصحافة  ،مرجع سابق2013 ،م .
 .9تقرير لجنة حماية الصحافيني الدولية عن اوضاع الصحافة العربية2002 ،م.
 .10عيل العمار :العالقة بني اعتماد الصفوة عىل الصحف اليمنية وترتيب اولوياتها تجاه قضايا
البيئة ،دراسة ماجستري غري منشورة ،القاهرة :جامعة حلوان2004 ،م .
 .11عيل العمار :الخطاب الصحفي لقضايا حقوق االنسان المدنية والسياسية يف الصحافة
اليمنية  ،دكتوراه غري منشورة ،جامعة القاهرة ،كلية االعالم ،قسم الصحافة2008 ،م.
 .12عيل العمار :الخطاب الصحفي لقضايا حقوق االنسان المدنية والسياسية يف الصحافة
اليمنية  ،المرجع السابق2008 ،م
 .13ديربا بوتر« :دليل الصحافة المستقلة» ،مكتب برامج اإلعالم الخارجي ،وزارة الخارجية
االمريكية))http//uosinfo.stat.gov/2006 ،2006،
 .14مركز البحوث والمعلومات :اليمن يف مائة عام ،ذاكرة القرن العرشين ،وكالة سبأ لألنباء2003،م .
 .15أمة العليم السوسوة وآخرون :اإلعالم اليمين بناء وتحديث ،وزارة اإلعالم ،صنعاء:
مؤسسة  14أكتوبر للصحافة والطباعة والنرش1998 ،م .
 .16القانون رقم ( )25لسنة1990م بشان الصحافة والمطبوعات والئحتها التنفيذية ،المادة
( ،)33صنعاء :وزارة اإلعالم .
 .17جمعة عشري :صحافة التحري أو التحقيق ودورها يف تعزيز حقوق اإلنسان ودفع التنمية البرشية
 ،يف كتاب :اإلعالم وحقوق اإلنسان  ،ط ،1القاهرة  :المنظمة العربية لحقوق اإلنسان 2004 ،م .
 .18محبوب عيل :إعالن صنعاء وماذا تم تنفيذه ،مجلة متابعات إعالمية1998 ،م .
 .19عيل العمار :الصحافة ونظريات التأثري ،ط ،1القاهرة :عالم الكتب2006 ،م
 .20عبد هللا خليل« :موسوعة ترشيعات الصحافة العربية وحرية التعبري» ،مركز القاهرة
لدراسات حقوق اإلنسان2000 ،م .
 .21صالح الدين حافظ :تحديات حريات الصحافة واإلعالم وعالقتها بأوضاع حقوق اإلنسان يف
الوطن العريب ،مداخلة  :يف ندوة :اإلعالم وحقوق اإلنسان 22-21 ،يناير 2003م .
 .22عواطف عبد الرحمن « :دراسات يف بحوث الصحافة المعارصة» ،القاهرة :النرش العريب
للتوزيع2002 ،م  ،ص 309
 .23مصطفى الفقي :نرش يف موقع ،www.pendentarabia.com:مرجع سابق.
 .24محمد عبد الحميد :البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية ،ط ( ،1القاهرة  :عالم الكتب . ) 2000 ،
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مرك ــز الدراس ــات واإلع ــام االقتص ــادي

أحـــد أهم منظمـــات املجتمــع املدني
اليمنيــــة التـــي تعمـــــل يف الشـــأن
االقتصـــادي والتوعيـــة بالقضايــــا
االقتصاديـــــة وتعزيــــــز الشفـافيــــة

والحكـــم الرشـــيد ومشاركة املواطنين

يف صن ــع الق ــرار ،والعم ــل ىلع إيج ــاد
إعـــام مهنـــي ومحتـــرف.
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