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ملخص:
حتولت وسائل اإلعالم اليمنية الرمسية وغري الرمسية إىل منابر لتصدير
َّ
موجات عدائية وشحن طائفي ومذهيب ،وجبهات صراع أخرى حيقق فيها كل
طرف انتصاراته امليدانية ،وذلك على حساب قضايا الناس والعامة ،وأصبح
اإلنسان اليمين ومعاناته جمرد هامش يف املواد اإلعالمية املنشورة عرب وسائل
اإلعالم ،وال يتم تناوهلا بدون استغالل سياسي حاد ،وحتميل اخلصوم أسبابها
وتداعياتها ،وتسخريها لتحقيق أهداف سياسية فقط.
ويع ّد قصور التقييم املهين لألحداث مسة رئيسية لإلعالم اليمين ،مع
غياب اسرتاتيجية ورؤية واضحتني ملا بعد احلدث ،مع عدم حتفيز األمل لدى
اجملتمع ،ودفعه باجتاه البحث عن احللول اجملتمعية للمشاكل اآلنية ،وعوضاً
عن ذلك يقدم اإلعالم املشاكل والصراعات احلالية على أنها لعبة سياسية،
حيث يتعاطى اإلعالم مع األحداث وتداعياتها بشكل دعائي ،دون االعتماد على
الوقائع ،وال ينقل صوت اجلمهور ،ما جعله غري مؤثر
وضعت تطورات األحداث منذ سبتمرب  2014اإلعالم اليمين يف خط املواجهة
امللتهبة ،فبعد نسف كل تراكمات السياسة اليمنية ،وضرب مسرية التغيري اليمنية
اليت توجتها الثورة الشعبية يف العام 2011م؛ وما نتج عن هذه األحداث من
تشكل سلطة جديدة تُعرف بسلطة األمر الواقع اليت فرضها تسارع التطورات بعد
تلك األحداث لتصبح الحقاً انقالباً متكامل األركان ،عمل على استهداف كافة
مالمح احلياة السياسية ،وتطبيع البلد بطابع احلرب؛ كان اإلعالم والصحافة
اليمنيان أحد أكثر أوجه احلياة اليت تعرضت لالستهداف ،وتأثرت بشكل كامل
يف طبيعتها وبنيتها وأدائها وتأثريها.
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أدى استيالء احلوثيني على عدد من مؤسسات اإلعالم الرمسية من ناحية ،إىل
انقسام يف اإلعالم اليمين الرمسي وتوزعه بني سلطيت االنقالب والشرعية ،وساهم
هذا يف نقل رسائل وخطاب القوى االنقالبية إىل مجهور واسع من اليمنيني ،بعد
أن كان هذا اخلطاب مقتصراً على أتباع هذه القوى اليت حاولت بالسيطرة على
اإلعالم اليمين السيطرة على عقل الشعب وانتحال الشرعية واملشروعية لتمكني
االنقالب من الرتسخ يف أذهان اليمنيني كأمر واقع ،وهلذا عملت على السيطرة
على وسائل اإلعالم األكثر تأثرياً يف البداية ،كالتليفزيون واإلذاعة ،أما مؤسسات
الصحافة الرمسية فأجلت االستيالء عليها لوقت الحق لضعف تأثريها على
اجلماهري ،ومن ناحية أخرى؛ أدى قمع احلوثيني لوسائل اإلعالم غري الرمسية
احملسوبة على خصومهم إىل احنسار فضاء احلرية اإلعالمية اليت كانت البلد
شهدتها بعد الثورة الشعبية يف 2011م ،ومل يتب َق يف املشهد سوى إعالم الصوت
الواحد املوجه ،قبل أن تبدأ وسائل اإلعالم بالبحث عن بدائل هلا يف مناطق
خارج سيطرة االنقالب.

7

منظمة صحفيات بالقيود

متهيـــد
مثَّل استيالء احلوثيني على السلطة فيما أمسوه بـ «ثورة» 21سبتمرب
 ،2014انقالبا( )1على السلطة التوافقية اليمنية اليت اتفق حوهلا اليمنيون
بعد عام كامل من األحداث والصراعات اليت شهدتها البالد نتيجة خروج
اليمنيني يف ثورة  11فرباير  ،2011وبقدر ما مثّل هذا االستيالء على
السلطة انقالبا ،فهو مثل من ناحية أخرى تتوجيا للثورة املضادة ،اليت
تبناها الرئيس السابق علي عبد اهلل صاحل ،والذي أثبتت الكثري من األحداث
والوقائع حتالفه مع احلوثيني ،وتهيئة األوضاع لتنفيذ هذا االنقالب .والثورة
املضادة «هي انقالب سياسي مضاد للثورة ،قهقري حنو املاضي ،بقدر ما
تكون ومتثل الثورة صعودا حنو املستقبل ،وهكذا»( ،)2وبرغم أن صاحل حاول
مرارا نفي أي حتالف أو عالقه له باحلوثيني؛ إال أن احلرب اليت قادها
الطرفان ،واليت كان من أبرز نتائجها التدخل العسكري لدول التحالف
العربي فيما عُرف بـ«عاصفة احلزم» و«إعادة األمل»؛ كشفت الكثري من
تفاصيل وعناوين التحالف بني الطرفني ،وهو التحالف القائم على أسس
واعتبارات طائفية ومناطقية وجهوية ،بعد أن كانت ثورة فرباير ،2011
مهدت الطريق أمام اليمنيني الستعادة حقهم يف القرار السياسي الذي استحوذ
عليه نظام صاحل ،وحصره يف جمموعة حتالفات مناطقية وقبلية وعائلية
ومذهبية.
وأدى استيالء احلوثيني بالتحالف مع صاحل إىل نسف كل تراكمات
السياسة اليمنية ،وإعادة اليمن إىل ما قبل السياسة ،حيث أصبح حتالف
احلوثي وصاحل هو املسيطر على صنع القرار السياسي ،وهو الذي يتحكم
بإدارة مؤسسات الدولة ،وبرغم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية،
برعاية األمم املتحدة ،والذي قضى بتشكيل حكومة جديدة؛ إال أن مجاعة
احلوثيني استمرت يف توسعاتها متجاوزة هذا االتفاق ،ومل تستطع احلكومة
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تنفيذ أية إجراءات ،كون مجاعة احلوثي كانت تفرض سيطرتها على كافة
املؤسسات ،وتؤسس ما عُرف بـ«اللجان الثورية» اليت تدير وتشرف على عمل
هذه املؤسسات ،وتُ ِسري كافة معامالتهاُ ،
وتريها لصاحل االنقالب ،وجلماعة
احلوثي خصوصا.
وضع احلوثيون رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة وعددا من أعضاء
احلكومة حتت اإلقامة اجلربية ،بعد هجوم على منزل الرئيس ومؤسسة
الرئاسة يف الـ  19من يناير ،احتجاجا على مسودة الدستور اجلديد املزمع
تقدميه ،وخالل األيام التالية شهدت العاصمة صنعاء حوارا بني احلوثيني
والقوى السياسية من أجل جتاوز األزمة اليت خلفها االنقالب ،وهو احلوار
الذي كان احلوثيون يعمدون من خالله إىل كسب الوقت من أجل حتقيق
املزيد من التوسعات وغزو املناطق حبجة مواجهة اإلرهاب ومكافحة الفساد،
ويف الـ  6من فرباير أصدروا ما أمسوه بـ«اإلعالن الدستوري» الذي تضمن
ح ّل الربملان ،وتكليف «اللجنة الثورية» بقيادة حممد علي احلوثي بإدارة
مؤسسات الدولة ،وأعلنوا عن مشروعهم لتشكيل جملس وطين من 551
عض ًوا ،وآخر رئاسي من مخسة أعضاء بقيادة حممد علي احلوثي ،وهو
اإلعالن الذي مت رفضه حمليا ودوليا ،واستمر احلوار برعاية األمم املتحدة،
مقابل استمرار احلوثيني يف توسعاتهم يف مناطق متعددة ،ويف احلادي
والعشرين من فرباير 2015؛ هرب الرئيس هادي من صنعاء اليت كان فيها
حتت اإلقامة اجلربية إىل عدن ،وأعلن من هناك إسقاط كافة اإلجراءات
احلوثية منذ اقتحامهم العاصمة صنعاء ،وتسبب هذا األمر يف انهيار
املفاوضات ،وتوجه احلوثيني بالتحالف مع صاحل إلسقاط العاصمة عدن،
وهو ما تسبب يف تدخل التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية
عسكريا ،ومن ثم حتول األحداث إىل حرب مفتوحة بأجندة خمتلفة.
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مقـــدمـــــة
عند اقتحامهم العاصمة صنعاء؛ استهدف احلوثيون وسائل اإلعالم بشكل
ممنهج ،كان تلفزيون البالد الرمسي هدفا صرحيا وواضحا لنريان مدفعيتهم،
ومل يتوقفوا عن قصف مبناه إال بعد أن اقتحموه وطردوا العاملني فيه ،وبعد
ذلك بيوم واحد فقط سيطروا على مدينة صنعاء العاصمة السياسية للبالد
بالتعاون مع قادة عسكريني وأمنيني موالني للرئيس السابق علي عبد اهلل
صاحل ،ومنذ اليوم األول هلم يف العاصمة توجهوا إىل االعتداء على وسائل
اإلعالم واقتحامها وإغالقها ،وجتيري العامة والرمسية منها خلدمة انقالبهم.
ومع كل تطور لألزمة اليت تسبب بها االنقالب كانت ميليشيات االنقالبيني
تبدأ فصال جديدا من االنتهاكات حبق مجيع املناوئني النقالبهم ،وضمن ذلك
يأتي الصحفيون واإلعالميون ووسائل اإلعالم ،لدرجة أن منظمة «مراسلون
بال حدود» ،قالت إن خطف الصحافيني يف اليمن أضحى أمرا شائعا منذ أن
متكنت مليشيا احلوثيني من السيطرة على العاصمة يف .2014
وأشارت إىل أنّه بعد مرور عام من سقوط العاصمة بيد املليشيا ،أصبح املشهد
اإلعالمي يف صنعاء يقتصر بشكل حصري على الصحافيني املؤيدين للحوثيني.
وصنفت املنظمة ميلشيا احلوثيني كثاني أكرب مجاعة حتتجز الصحافيني يف
العامل بعد تنظيم داعش ،تليها جبهة النصرة وتنظيم القاعدة.
وتنوعت وسائل االنتهاكات ضد الصحفيني واإلعالميني؛ من إغالق مقرات
وسائل اإلعالم ومكاتب القنوات الفضائية اخلارجية ونهب حمتوياتها،
ومنعها من العمل واختطاف الصحفيني وإخفائهم ،إىل منع وحجب املواقع
اإلليكرتونية ،ومنع تصفحها ،وقتل الصحفيني واملصورين بنريان القناصة،
وحتى إصدار أحكام اإلعدام حبقهم عرب حماكم تابعة لالنقالب.
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السيطرة على التلفزيون واإلذاعة الرمسيني

ينتج االنقالب بالضرورة سلطة تعتاش على فرض الطاعة وإخضاع اجلماهري،
ورفض االختالف أو املعارضة ،والتعامل معها مبنطق العنف والقمع ،واحتكار
خمتلف وسائل إنتاج املعرفة وتدفق املعلومات ،من أجل «فرض قيم الطاعة اليت
حتول الفرد إىل رد فعل للمجتمع من حوله ،وتنطمس لديه قيم اإلبداع والتغيري
والقدرة على صناعة احلدث»(.)3
كان احلوثيون ميتلكون قبل االنقالب وسائل إعالمهم اخلاصة ،ومن بينها
قناة «املسرية» الفضائية اليت تنطق بامسهم صراحة ،وقناة أخرى تنقل خطابهم
بشكل موارب ،إضافة إىل صحف وجمالت وإذاعة ،إال أن وسائل اإلعالم تلك
كانت موجهة بالطبع إىل أتباعهم وأنصارهم ،وال يتجاوز تأثريها خارج هذه
الدائرة كثريا ،وكأي انقالب؛ سعى احلوثيون إىل إنتاج خطاب منطي حيتوي
كل عمليات التفكري ضمن فضائه ،وألن السيطرة على إعالم اخلصوم السياسيني
واملناوئني غري ممكن حلساسية املوقف؛ فإن السيطرة على إعالم الدولة تبدو
املهمة األوىل األكثر إحلاحا ،يف حني يتم التعامل مع إعالم اخلصوم بالقمع
واإلسكات أو إجباره على املهادنة والنفاق ،فـ»حينما تسيطر على امليديا ،وتعكس
()4
املؤسسة التعليمية واألكادميية آراء النخبة؛ ميكن حينئ ٍذ أن مترر رسائلك».
وضع احلوثيون مؤسسات اإلعالم الرمسية نصب أعينهم ،ولدى اقتحامهم
العاصمة صنعاء ،سيطروا على مبنى التلفزيون اليمين الذي يضم ثالث قنوات
رمسية هي «قناة اليمن الفضائية» وقناة «سبأ» ،وقناة «اإلميان»( ،)5وأوقفوا بثه
قبل يوم واحد من السيطرة على العاصمة ،وشهدت عملية السيطرة على التلفزيون
أعماالً عسكرية بدأت منذ اليوم األول للمواجهات اليت مهدت إلسقاط العاصمة،
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وتعرض التلفزيون لقصف مدفعي من مقاتلي مجاعة احلوثي وسط االشتباكات
اليت دارت بينهم وبضع وحدات من قوات اجليش ،ما أدى إىل توقف بث
التلفزيون الرمسي عدة أيام ،وهي املرة األوىل اليت يتعرض هلا التلفزيون ملثل هذه
األحداث منذ تأسيسه يف 1975/9/24م( )6قبل أن يعاود بثه من جديد بعد
إمتام سيطرة احلوثيني على العاصمة صنعاء ،وبدء إنشاؤهم ملا يُسمى بـ«اللجان
الثورية» ،وهي مليشيات مسلحة تدير وتراقب عمل اهليئات واملؤسسات
احلكومية وجتريها لصاحلهم ،بينما متت السيطرة على وزارة اإلعالم واإلذاعة
بسهولة مبجرد السيطرة على العاصمة ،وترافقت هذه العملية مع السيطرة على
املؤسسات السيادية كالبنك املركزي ووزارة الدفاع وهيئة رئاسة األركان ومبنى
رئاسة احلكومة.
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انقسام اإلعالم اليمني الرمسي

حول احلوثيون وحليفهم صاحل مؤسسات اإلعالم الرمسية اليت سيطروا
َّ
عليها إىل جزء من منظومة الدعاية والرتويج ألهدافهم وخططهم ،والتحريض
على كافة األطراف واجلهات والفئات واملناطق اليت تقاوم توسعهم امليليشاوي،
ويف املقابل احنازت وسائل اإلعالم الرمسية يف املدن اليت مل يكن االنقالب
قد وصلها إىل الشرعية ،غري أنها توقفت عن الصدور أو البث مبجرد بدء
املواجهات وسيطرة املليشيات على تلك املدن ،وهو األمر الذي اضطر السلطات
الشرعية اليمنية إىل افتتاح قنوات وإذاعات يف مدينة الرياض عاصمة اململكة
العربية السعودية اليت مثلت مقرا مؤقتا للحكومة وعد ٍد من اهليئات الرمسية
بسبب االنقالب واحلرب.
يكتف احلوثيون بالسيطرة على اإلعالم الرمسي املرئي واملسموع ،إال أنهم
مل ِ
مل يسارعوا للسيطرة على وسائل اإلعالم املقروءة بنفس السرعة اليت سيطروا
بها على اإلذاعة والتلفزيون ووزارة اإلعالم ،متّ تأجيل االستيالء على مؤسسة
الثورة للطباعة والنشر ،إىل ما بعد السيطرة على العاصمة بـ  3أشهر ،وهي
اليت تصدر عنها عدد من املطبوعات ،على رأسها صحيفة «الثورة» اليومية،
وهي الصحيفة الرمسية األكثر انتشارا ،وتع ّد لسان حال الدولة ،باعتبارها
الصحيفة الرمسية األوىل ،واليت تأسست عقب قيام النظام اجلمهوري يف العام
 1962مباشرة ،وأصبحت املعربة عنه ،والناطق الرمسي بامسه ،وتطورت
خالل العقود اخلمسة من عمر هذا النظام ،قبل أن تتحول إىل مؤسسة تابعة
لوكالة سبأ اليمنية لألنباء يف العام  ،1975ثم مؤسسة مستقلة يف العام
()7
.1990
وحيث أنه «كان-وال يزال -احتكار السلطة السياسية لوسائل اإلعالم
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وفرض هيمنتها الكاملة على الوسائط اإلعالمية املختلفة ،أداة رئيسية يف
الرتويج للسياسات الرمسية ،ومهامجة اخلصوم السياسيني وتشويه صورتهم،
وتعبئة وتوجيه الرأي العام وحشده يف خدمة أهداف القابضني على السلطة يف
هذا البلد أو ذاك»()8؛ فإن مجاعة احلوثي سيطرت على وسائل اإلعالم الرمسية
املرئية واملسموعة بسرعة قياسية ،وبدأت نقل رسائلها ،اليت كانت حمصورة
على وسائل اإلعالم التابعة هلا ،وبالتالي ال يتلقاها سوى مجهور حمدود هم
أنصار اجلماعة واالنقالب؛ إىل وسائل اإلعالم الرمسية لتصبح أكثر انتشاراً،
وتصل إىل مجهور أوسع من اليمنيني الذين بدأوا مبعاينة خطاب جديد يصف
خمتلف القوى السياسية بأوصاف جديدة على اجملتمع اليمين مثل «الدواعش،
التكفرييني» ،وأوصاف أخرى كانت تستخدم يف خطاب إدارة نظام صاحل قبل
ثورة فربير  2011مثل «اإلرهابيني ،العمالء ،اخلونة».
وحتت مربر مكافحة الفساد؛ متّ اقتحام مؤسسة الثورة بقوة تابعة للحوثيني
يقودها اثنان من الصحفيني املنتمني إىل املؤسسة ،يدينان بالوالء جلماعة
احلوثي ،وأصدرت وزيرة اإلعالم يف حكومة الكفاءات نادية السقاف قراراً
بوقف إصدار أي عدد من الصحيفة حتى إشعار آخر( ،)9بعد اضطرار رئيس
املؤسسة ورئيس حترير الصحيفة إىل تقديم استقالته ،إال أن القوة اليت سيطرت
على املؤسسة استمرت بإصدار الصحيفة وواصلت إصدار الصحيفة ،وجتيري
مضمونها لصاحل السلطة اجلديدة الصاعدة ،وهو ذات األمر الذي حدث لوكالة
األنباء الرمسية «سبأ».
يوصف االستيالء على وسائل اإلعالم بأنه «السيطرة على عقل الشعب،
وبالتالي حتقق انتحال الشرعية ،وافتعال املشروعية لعملية االستيالء على
السلطة ،)10(.فالسيطرة على التليفزيون الرمسي للدولة ،تعطي انطباعًا بأن
االنقالب حيكم سيطرته على مقاليد احلكم ،باإلضافة إىل دور التليفزيون يف
أنه يستطيع أن يصل لكل اجلماهري يف أي مكان؛ ألنه رمز للدولة وناقل مهم
14
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لرسائلها( ،)11فاإلذاعة والتلفزيون «كرمز إلثبات السيطرة على الدولة نفسها،
واحتكار السلطة بقطع أي صوت آخر ،من خالل اإلعالم أهم أدواتها ووسائل
التعبري عنها( ،)12فـ«عندما يسيطر االنقالب العسكري على التليفزيون الرمسي
للدولة فهذا يعطي انطباعًا بأن االنقالب حيكم سيطرته على مقاليد احلكم،
باإلضافة إىل دور التليفزيون يف أنه يستطيع أن يصل لكل اجلماهري يف أي
()13
مكان».
كان استيالء احلوثيني على مؤسسات اإلعالم املسموعة واملرئية الرمسية
ميثل أولوية ،للسيطرة على صوت الدولة اجلمهورية اليت تواجه أشرس هجمة
يف تارخيها ،ما يصنع فجوة بني هذه الدولة والشعب الذي متثل بالنسبة له
األمل يف احلماية الكاملة من االستعباد وانتهاك حقوقه ،وباستيالئهم املباشر
على هذه املؤسسات؛ سيطر احلوثيون على هذا الصوت ،وحولوه إىل صوت
ناطق مبشروعهم ،أما مؤسسات اإلعالم املقروءة؛ فإن تأثريها احملدود مل يوفر
أولوية لالستيالء املباشر عليها ،لكنها كانت هدفاً هي األخرى لالنقالبيني،
وقد سيطروا عليها الحقاً لتلحق بزميالتها ،التلفزيون واإلذاعة.
أدى استيالء احلوثيني على السلطة إىل حدوث انقسام يف اإلعالم اليمين،
و»مع بدء احلرب يف اليمن اتسعت ظاهرة االستقطاب يف وسائل االعالم لتنقسم
إىل فريقني أحدهما مؤيد للحكومة الشرعية املعرتف بها دوليا ،برئاسة الرئيس
عبده ربه منصور هادي ،واآلخر يتبع مجاعة احلوثي والرئيس السابق علي
صاحل»( ،)14تََثَّل اإلعالم املؤيد للسلطة اجلديدة يف مؤسسات اإلعالم الرمسية
اليت سيطروا عليها ،إضافة إىل وسائل اإلعالم التابعة لقطيب االنقالب،
احلوثي وحزب الرئيس السابق علي عبد اهلل صاحل وجهات أخرى موالية
هلما ،ويف مواجهة ذلك كان هنالك إعالم موا ِل ومساند للسلطات الشرعية
ويتمثل باملؤسسات الرمسية اليت مل تصل إليها أيدي االنقالبيني ،وإعالم
األحزاب والقوى السياسية اليت رفضت االنقالب ،وبعض مؤسسات اإلعالم
15
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اململوكة لألفراد« ،وسعت األطراف املنخرطة يف الصراع إىل توظيف إعالمها
خلدمة سياساتها واملساهمة يف تشكيل رأي عام يسمح بتمرير خططها وأهدافها
واستقطاب مريدين لتوجهاتها العسكرية والسياسية»( ،)15بينما وقفت وسائل
إعالم أخرى على احلياد بني الطرفني ،ومل تنحز عالنية إىل هذا الطرف أو
ذاك؛ إال أن رسائل ومضامني تلك الوسائل اإلعالمية كانت تنحاز هلذا الطرف
أو ذاك ،وجاءت انطالقة املقاومة الشعبية والتدخل العسكري لدول التحالف
العربي فيما عُرف بـ»عاصفة احلزم»؛ ليكشف عن التحيزات احلقيقية هلذه
الوسائل ،إال أن بعضها بقيَت على حيادها إىل درجة أنها مل تعمل على تغطية
()16
أحداث احلرب.
جتلى االنقسام يف اإلعالم اليمين الرمسي يف ظهور قناتني حتمالن االسم
نفسه ،إحداهما تنحاز إىل االنقالبيني وأصبحت ناطقة بامسهم بينما احتفظت
األخرى بوالئها للشرعية ،حتمالن اسم وشعار «قناة اليمن» ،وهي القناة
الرئيسية للمؤسسة العامة اليمنية لإلذاعة والتلفزيون اململوكة للدولة ،تبث األوىل
من العاصمة صنعاء وتتحدث باسم اللجنة الثورية العليا التابعة لالنقالبيني ،يف
حني تدعم األخرى الرئيس هادي املقيم هو وحكومته حاليا يف اململكة العربية
السعودية.
وهناك أيضا موقعان على شبكة اإلنرتنت يزعم كالهما أنهما لوكالة األنباء
الرمسية (سبأ).
وبغض النظر عن تلك التغيريات يف السياسة التحريرية ،ظلت برامج القناة،
السياسية والرتفيهية ،كما هي إىل أن بدأت الضربات العسكرية للتحالف الذي
تقوده اململكة العربية السعودية يف مارس .2015
وتبث القناة نشراتها اإلخبارية يف التوقيتات املعتادة يف الساعة العاشرة
صباحا والواحدة بعد الظهر بتوقيت غرينتش ،وتبدأ نشراتها بنفس العناوين
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ضيق املساحة واحنسار األفق
اإلعالم اليمني يف عهد االنقالب والحرب

واملوسيقى املصاحبة اليت تصدر من صنعاء رغم أن مذيعا واحدا هو من يقرأ
النشرات بدال من اثنني ،وتتصدر عادة أنشطة الرئيس هادي يف الرياض
مواضيع النشرة.
وتبث القناة اجلديدة أيضا برنامج «شؤون البلد» والذي يناقش األحداث
اجلارية ،وكان يبث من قناة صنعاء حتى وقت قريب .وتبدو وجوه بعض
املذيعني يف الربنامج مألوفة حيث كانوا يعملون يف التلفزيون الرمسي.ويف ما بدا
أنه رد فعل على نهج القناة املوازية ،استأنفت القناة اليت تبث من صنعاء نشرة
أخبار الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش وبنفس الرتتيب لكن مبذيعني
اثنني.
ومنذ أول يوم ،كان شريط األخبار يف القناة املوالية للرئيس هادي يُظهر
الكتابة باللون األبيض على خلفية زرقاء ،بينما استخدمت القناة اليت يسيطر
عليها احلوثيون شريط أخبار يُظهر الكتابة باللون األزرق على خلفية بيضاء،
ويبدو عليه التوقيت أيضا.
وتتمتع القناة املوالية هلادي مبيزة واحدة باملقارنة مبنافستها يف صنعاء،
وهي أنها حازت على ترددات على قمرين اصطناعيني من أعلى األقمار مشاهدة
()17
يف املنطقة وهما عربسات بدر  4ويوتلسات.
استمرت قناة وإذاعة «عدن» املواليتني للشرعية يف العمل يف عدن حتى
اقتحام املدينة من قبل االنقالبيني ،قبل أن تتوقفا ،وتعاود القناة من إعادة
البث من العاصمة السعودية الرياض ،وبرغم أنه مت حترير مدينة عدن بعد
ثالثة أشهر من اقتحامها؛ إال أن السلطات اإلعالمية مل تتمكن من إعادة بث
القناة أو اإلذاعة من هناك.
ويف حني متكنت السلطات اإلعالمية العسكرية يف مأرب من إصدار صحيفة
17
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« 26سبتمرب» التابعة لدائرة التوجيه املعنوي يف وزارة الدفاع؛ ما تزال صحيفة
الثورة واقعة حتت سيطرة االنقالبيني يف صنعاء ،بينما مل تتمكن وزارة اإلعالم
من إعادة إصدار صحيفة « 14أكتوبر» يف عدن إال لفرتة ستة أشهر( ،)18أما
صحيفة «اجلمهورية» اليت كانت تصدر عن مؤسسة اجلمهورية للطباعة والنشر
يف تعز؛ فما تزال متوقفة منذ بدء املواجهات املسلحة يف املدينة ،إال أن خدمة
الرسائل اإلخبارية « »SMSالتابعة للصحيفة مستمرة يف العمل ،وتعمل على
نقل أخبار السلطات االنقالبية إىل املشرتكني.
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جتيري اإلعالم الرمسي خلدمة االنقالب والطائفية

يستخدم احلوثيون مسمى «ثورة  21سبتمرب» لتعريف اقتحامهم العاصمة
صنعاء وبدء السيطرة على مؤسسات الدولة ،وهي «الثورة» اليت اختلطت
أغراضها ومسبباتها حسب الروايات احلوثية نفسها ،فهي من ناحية كانت
استعادة لثورة فرباير  ،2011إال أنه مل يتم الرتكيز على هذا اهلدف بشكل
كاف ،وذلك بسبب حتالف احلوثيني مع الرئيس السابق علي عبد اهلل صاحل
ٍ
يف تنفيذ هذا االنقالب ،حيث ال يعرتف صاحل بثورة فرباير كونها قامت ضد
نظام حكمه ،وهذا االنقالب جاء يف البداية خلدمة الثورة املضادة اليت يقودها
صاحل ،فـ«الثورة ،والثورة املضادة يف منطقتنا العربية ،ويف بالدنا -اليمن -هلا
خصوصية ،وعمومية ،خصوصية ذاتية وموضوعية كما هلا خصوصية سياسية
وطبقية واقتصادية ،وتارخيية ،جتتمع وتتوحد يف اطار تشكيلة اقتصادية/
اجتماعية ،انتاجية ،متداخلة ،جتتمع يف نطاقها -داخلها -اكثر من منط
اقتصادي/انتاجي ،اجتماعي»( ،)19وبالتالي كان من الضروري أن يتم استخدام
هذا اهلدف يف اخلطاب احلوثي يف بدايات االنقالب ،لكن هذا اخلطاب ركز
وبشكل أكرب على هدفني آخرين ،مكافحة الفساد ،وحماربة اإلرهاب ،وما
يتبع ذلك من تسميات وصفات مت إلصاقها خبصوم االنقالبيني مثل «الدواعش،
التكفرييني ،العمالء ،اخلونة ،املرتزقة».
بدأت قنوات اإلعالم الرمسي اليت سيطر عليها االنقالبيون يف استضافة
اإلعالميني والكتاب من املؤيدين لالنقالب ،واستخدم هؤالء كما الحظ خرباء
وحمللو اإلعالم كلمات حمددة ومقصودة باالستفادة من خطابات زعيم مجاعة
احلوثي الذي يردد دائماً كلمات مثل «الدواعش ،التكفرييني ،اإلرهابيني»،
وكان ما مت تقدميه يف تلك القنوات من برامج حوارية خيدم خطاب احلوثي
وتوجهه ،و»أثر ذلك على بعض العامة من اجلمهور اليمين ،باعتبار اإلعالم
19
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الرمسي هو بعض مصادرهم األساسية ،واجنرف بعضهم لتصديق ما يُبَ ّث وينشر
وهذا جعل مقاومة االنقالب حمل شك ،خاصة واستمر إدارة هذه الوسائل
بشكل متطرف لصاحل االنقالب خالل فرتة زمنية ليست بالقصرية»(،)20
حيث مت تصوير خمتلف معارضي االنقالب كخطر على اجملتمع اليمين ،وأن
االنقالب ُيثل خالصة «ثورة» اليمنيني ورفضهم للفساد واإلرهاب والتدخل
اخلارجي ،كما مت الرتويج للتدخل اإليراني بزعم تقديم إيران مساعدات
اقتصادية وعينية لليمن ،يف حني كانت كافة التقارير واملؤشرات تؤكد أن إيران
تقدم فقط دعماً سياسياً وعسكريا لالنقالب.
توسع احلوثيون حتت شعار حماربة اإلرهاب ،ومكافحة الفساد ،وبهذين
املربرين كانت وسائل اإلعالم هدفا للتوسعات احلوثية هي األخرى ،فالرمسية
منها مت السيطرة عليها حبجة مكافحة الفساد ،أما املستقلة واحلزبية والتابعة
ألطراف سياسية ومجاعات أخرى ،فكانت مربرات إيقافها وقمعها تتم بادعاء
مساندتها لإلرهاب.
مل يكن ممكناً مليليشيا احلوثي أن حتقق هذا التوسع ،ومن ثم تنفيذ
االنقالب؛ إال بافرتاض أعداء يتم إخافة أتباعها وأنصارها واجلمهور املستهدف
منهم ،ومل يقتصر األمر على إخافة األنصار واألتباع ،بل تعداه إىل حشدهم
للقتال على خلفيات عصبوية طائفية ومناطقية ،وزعم مناهضة اإلجراءات
احلكومية برفع الدعم عن بعض املواد األساسية ،وحتقق هلم من ذلك أمرين؛
التأييد بني قطاعات شعبية وفئات جمتمعية ،وإقناعهم الحقاً بأن اإلجراءات
القمعية حبق اإلعالم واإلعالميني والناشطني ضرورية من أجل محايتهم وحتقيق
مصاحلهم املتمثلة يف وقف اإلجراءات االقتصادية اليت كانت احلكومة قررت
تنفيذها قبل االنقالب ،فـ»يف كل صراع أهلي يتم استدعاء املوروث العقائدي،
وروابط اجملتمع السابقة على الدولة الوطنية؛ خللق عصبية مت ّكن األطراف
()21
املتحاربة من امتالك الشرعية حملاربة اآلخر /العدو».
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أسهم اإلعالم الرمسي الواقع يف قبضة احلوثيني بشكل مباشر يف تسويق
اخلطاب الطائفي واملناطقي الذي يتبناه حتالف ميليشيا احلوثي وصاحل،
وتصوير كافة خصومهم بهيئات تدفع إىل االحتشاد خلف الشعارات اليت يتم
من خالهلا التوسع وغزو املناطق ،وحاول موجهو هذا اإلعالم التذاكي بسبب
حساسية موقف احلوثيني أمام اجملتمع اليمين ،ووجود انقسام جمتمعي تسبب
به انقالبهم ،فلجأوا إىل إعادة إنتاج خطاب مغلف بشعارات وطنية زائفة،
وحتويل احلرب بني االنقالب من ناحية؛ واملقاومة الشعبية والشرعية اليمنية
والتحالف العربي من ناحية ثانية؛ إىل منتج طائفي ومناطقي عصبوي يتم
تسويقه بني مواطين املناطق اليت متثل حاضنة شعبية مليليشيا احلوثي ،ويف
هذه املناطق يتم احلشد وإنشاء املعسكرات وتقديم احملاضرات وتوجيه املقاتلني
خبطاب مناطقي وطائفي صريح ،ال جيد أمامه ناقد أو معرتض( ،)22ففي هذا
الشحن الطائفي «ال يغدو النقد مه ًما ،أو مطلوبًا ،وال مؤث ًرا يف إطار حرب
أبطاهلا مالئكة من ّزهون ،من وجهة نظرهم ،واآلخر هو الشيطان الذي جيب
()23
القضاء عليه بشتى السبل ،ولو عرب اإلبادة».
يغلب الصراع على تاريخ اليمن ،وهو يف الغالب صراع سياسي من أجل
السيطرة ،وبرغم أن هذا الصراع اختذ طابعاً طائفياً يف العصور الوسطى بعد
انقسام البلد بني مذهبني إسالميني «الشافعي والزيدي؛ إال أن التاريخ احلديث
َّ
تنزه عن هذا الطابع؛ ومل تعد الطائفية تعمل إال يف إطار مجاعات قليلة ،ويف
خطاب حمدود التأثري.
استطاع احلوثيون استخدام النكهة الطائفية يف تنفيذ حربهم وانقالبهم
وتوسعاتهم يف اليمن ،مستعيدين بذلك إرثاً قدمياً كانت البلد قد جتاوزته منذ
فرتة طويلة؛ حتى أنه اختفى من الذاكرة الشعبية اجلمعية لليمنني ،وساهمت
ثورة سبتمرب  1962يف إسقاط الذهنية الطائفية وإزاحتها لصاحل املواطنة
والعدالة ،وبرغم أن هذه الثورة مل حتقق كامل أهدافها ،وسقطت بيد نظام حكم
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استبدادي عصبوي؛ إال أنها كانت قد م ّكنت اليمنيني من الوعي بالعصر وقيم
العدالة واحلرية واملواطنة ،وهي القيم اليت بذل احلوثيون جهداً إلزاحتها من
الوعي اجلمعي ،وتعمدوا استهداف روح اهلوية اليمنية ،ومبادئ اجلمهورية،
ويف هذا الشأن جلأوا إىل هدم دور العبادة التابعة ملخالفيهم املذهبيني يف أغلب
املناطق اليت توسعوا فيها ،وتعمدوا إقصاء القائمني على املساجد واجلوامع ودور
التعليم ،وفرضوا أنصارهم على هذه املرافق ،ويف أحسن األحوال جاءوا مبوالني
هلم من املذاهب األخرى إلدارة هذه املرافق ،ومل يكن اإلعالم احلوثي أو
املؤسسات اإلعالمية الرمسية اليت سيطر عليها احلوثيون بعيدة عن املمارسات
الطائفية.
قدّمت البعثة اليمنية الدائمة لدى األمم املتحدة يف أغسطس  2015تقريرا
حول اجلرائم اليت ارتكبها اإلعالم التابع مليليشيات احلوثي والرئيس السابق
علي عبداهلل صاحل ،واتهمته بش ّن محلة بهدف تعميق الفتنة الطائفية يف البالد
ومحلت وزارة حقوق اإلنسان
بالتحريض على أساس مذهيب ضد األهاليَّ ،
امليليشيا االنقالبية املسؤولية التارخيية ملا ستتسبب فيه التعبئة والتحشيد
املناطقي واملذهيب يف متزيق ما تبقى من حلمة النسيج االجتماعي يف اليمن والذي
تعايش فيه اجلميع مبختلف انتماءاتهم ومذاهبهم الدينية على مر التاريخ،)24(.
إال أن هذا التقرير جاء متأخراً كثرياً ،حيث كان احلوثيون قد مارسوا الطائفية
من خالل إعالمهم منذ بدء توسعاتهم اليت ترافقت مع امتالكهم وسائل إعالم
مجاهريية (قنوات فضائية وإذاعات وصحف وجمالت) .كانت هذه األدوات
اإلعالمية للحوثيني اإلعالمية ،إىل جانب وسائل إعالم الرئيس السابق صاحل،
تصف املشهد يف عمران ُقبيل سقوطها يف أيدي احلوثيني يف الـ 8من يوليو
املاضي ،بأنها حرب بني أهالي عمران ،وبني من يسمونهم «التكفرييني» ،يف
()25
إشارة إىل رجال القبائل الذين يساندون اجليش يف حربه ضد احلوثيني.
جلأ اإلعالم احلوثي واإلعالم الواقع حتت سيطرة هذه اجلماعة إىل تسويق
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زعيم اجلماعة مبنحه صفات القداسة الدينية واالصطفاء اإلهلي كأحد أعمدة
الدين.
محل العدد الصادر يف الـ 8من ديسمرب  2016من جريدة « 26سبتمرب»
الصادرة عن دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة ،واليت يسيطر عليها
االنقالبيون؛ محل إشارات وعبارات واضحة إىل صفة القداسة اليت منحها
احلوثيون لقائدهم عبد امللك احلوثي ،ووضعه يف منزلة واحدة مع نيب
املسلمني  ،وحتولت وسائل اإلعالم الرمسية حتت سيطرة االنقالبيني إىل منرب
يصدر موجات عدائية وشحن طائفي ومذهيب ،باالعتماد على ترسيخ الشعور
باملظلومية لدى األتباع ،واستخدام رموز تارخيية كعالمات لالنتماء الطائفي،
واحتلت صور ومقوالت قائد امليليشيا صدر الصفحات األوىل ،مع إضفاء طابع
القداسة عليها ،وهو ما ظهر كقسر وتطويع لإلرث الوطين والشعيب لصاحل
شعارات وأهداف امليليشيا.
يصف احلوثيون أنفسهم عرب وسائل إعالمهم بـ «جند اهلل وحزب
اهلل وأنصار اهلل( ،)26حيث «حربهم تتم بتأييد من اهلل»(« )27الذي ميدهم
بعوامل الصمود ويأتيهم باملدد والقوة»( ،)28فيجردون خصومهم «من االرتباط
باهلل ،ويصنفه يف خانة أعداء اهلل الذين ظلموا رسوله وأهل بيته الطيبني
الطاهرين»( ،)29ويصورون «صمودهم» «على أنه نوع من املعجزات اإلهلية اليت
«تثبِّت قلوب اجملاهدين»( ،)30وجتعلهم على «يقني من النصر املبني»(،)31
()32
حسب مفهوم هذه احلركة األصولية ملصطلحات احلرب والنصر واجلهاد.
ويكتظ اخلطاب اإلعالمي احلوثي «مبفردات مثل «الظلمة»« ،األمويون
اجلدد»« ،التيار العثماني» (نسبة للخليفة الراشد عثمان بن عفان)،
«النواصب»« ،اإلعالم األموي»« ،إعالم املنافقني»« ،اليزيديون» و»اليت تنفتح
على إحياءات خاصة ضمن نسقية اخلطاب الشيعي بشكل عام ،إذ إن هذا
()33
اخلطاب قائم على أساس «املظلومية التارخيية» آلل البيت».
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وطغى اللون األخضر الفاقع ،الذي تستخدمه اجلماعة يف تلوين الشوارع
واملؤسسات العامة يف مناسباتها الدينية؛ على ألوان هذه الصحف ،واحتل
املساحات اليت كانت خمصصة ألهداف ثورة  26سبتمرب .1962
أطلق احلوثيون صفة «اإلعالم احلربي» على إعالمهم الدعائي يف احلرب،
وهي صفة تطلق على إعالم امليليشيات واجلماعات ،على النقيض من اإلعالم
الرمسي الذي يسمى باإلعالم العسكري ويكشف ،وبشكل واضح ،عن متثيل
هذا اإلعالم جلماعة منتقاة موجه إليها ،وخياطب أفرادها حلشدهم وجتميعهم
خلف شعارات ال وطنية ،و» يوحي بأن مثة صلة قوية لإلعالم باحلرب
واشتداد املعارك وتغطيتها من ميادين اجلبهات ،وهو مصطلح يشد انتباه
()34
املشاهد أو املستمع كثرياً حنو املادة املعروضة على الشاشة أو املذياع».
ح ّول االنقالبيون اإلعالم إىل جبهة أخرى حيققون فيها انتصارات مزعومة،
أو يع ّوضون خسائرهم املتالحقة ،فربغم احنسار سيطرتهم يف مناطق وحمافظات
واسعة ،واقرتاب القوات احلكومية من العاصمة صنعاء ،استمروا يف زعم حتقيق
تقدّم داخل األراضي السعودية ،واخرتاع روايات وحكايات مثرية للسخرية،
وهذا يقع ضمن إغواء األتباع واألنصار ،فمثل هذه األكاذيب تصبح «إحدى
الوسائل اليت ميكن من خالهلا إبقاء القطيع الضال بعيداً عن أن يلفت انتباهه
حد ترديد أمساء
ملا حيدث فعال حوله»( ،)35بيد أن أكاذيب هذا اإلعالم بلغت َّ
فنانني عرب وعامليني يف تلك الروايات باعتبارهم «مرتزقة» ،شاركوا يف عمليات
التحالف العربي داخل اليمن ،إضافة إىل مشاركة شركات أمنية عاملية مثل
«بالك ووتر» ،واستعانة التحالف خبرباء عسكريني من إسرائيلَّ ،
وظل هذا
اإلعالم يتحدث مبا يشبه الكوميديا عن خسائر كبرية وبأرقام مهولة تلحقها
عمليات ميليشياته وصوارخيه بقوات التحالف.
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الشرعية :خطاب منقوص وطائفية مضادة

متتلك احلكومة الشرعية حتت إدارتها ثالث قنوات فضائية« :اليمن ،عدن،
الشرعية» ،وسبع إذاعات هي« :صنعاء  -مارب  -املكال  -شبوة  -مارب  -تعز -
سقطرى» ،وصحيفتني « 14اكتوبر  26 -سبتمرب» ،ووكالة «سبأ» لألنباء اليت يقتصر
نشاطها على موقعها اإلليكرتوني فقط ،وتعاني هذه الوسائل من نقص يف الكادر امليداني،
()36
وشحة امليزانية التشغيلية الكافية.
ظهر اإلعالم الرمسي املؤيد للشرعية خبطاب منقوص ،واجن َّر إىل مواجهة اخلطاب
الطائفي لالنقالبيني خبطاب مماثل ،وبرغم التضخم اإلداري يف وزارة اإلعالم()37؛ إال أن
وسائل اإلعالم الرمسية إما متوقفة عن العمل ،أو عدمية التأثري ،ما يتسبب يف «غياب
وسائل تطبيع احلياة»« ،خصوصا مع استمرار عمل أغلب وسائل اإلعالم (احلكومية)
()38
اليت سيطر عليها احلوثيون؛ وباتت أداة من أدوات احلرب بيد هذه املليشيات».
يرى خرباء إعالميون أن «اإلعالم اليمين عموما أثبت خالل هذه املرحلة أنه إعالم
قاصر يف نظرته اإلعالمية وتقييمه لألحداث ،وال توجد لديه اسرتاتيجية ورؤية واضحة
ملا بعد احلدث ،ولو من باب إذكاء األمل لدى اجملتمع بغد أفضل .وأنه كرس الصراع
()39
احلاصل واالنقسام وتعامل مع الوضع العام على أنه لعبة سياسية».
ونظراً لالفتقار إىل مراجع حول أداء ومهنية اإلعالم اليمين الرمسي الذي تديره
الشرعية؛ جلأنا إىل استقصاء آراء خرباء وباحثني إعالميني؛ إال أن النتيجة كانت
سلبية ،فغالبية من مت سؤاهلم أفادوا أنهم ال يتابعون هذه الوسائل اإلعالمية ،وال جيدون
فيها ما يسرتعي االنتباه أو يستدعي املتابعة ،واضطررنا إىل التوجه إىل عد ٍد من القائمني
على هذه املؤسسات والعاملني فيها لسؤاهلم حول خربتهم وجتربتهم؛ غري أن املسؤولني
وأصحاب املناصب رفضوا اإلجابة أو جتاهلوا األسئلة ،ومل حنصل سوى على إجابات
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من اإلعالميني العاملني يف هذه الوسائل.
جتاهلت القنوات الرمسية املوالية للشرعية الرتاث الوطين لإلعالم اليمين مبا
حيتويه من مواد إعالمية وفنية ُصنعت خالل العقود املاضية لرتسيخ اجلمهورية والثورة
وقيمهما ،ويف حني كان يفرتض أن يتم إشهار هذا الرتاث يف مواجهة اهلجمة االنقالبية
اليت حاولت طمس اهلوية الوطنية اليت عملت ثورة  26سبتمرب على تأسيسها على
مدى أكثر من مخسني عاماً ،جلأ القائمون على القنوات الرمسية إىل إعداد وصياغة مواد
فنية مرجتلة ومتدنية فنياً ،وتتسم بالسطحية ،وتتورط يف تقديم خطاب ال وطين تشوبه
()40
مصطلحات وألفاظ طائفية ومناطقية يف مواجهة طائفية ومناطقية االنقالبيني.
استهدف االنقالبيون ثورة الـ 26من سبتمرب وقيمها اجلمهورية ،ويف مواجهة ذلك
مل يتم استدعاء تراث اجلمهورية والثورة ،و«حني اندلعت احلرب مت مصادرة وسائل
اإلعالم لصاحل االنقالب ،وإلغاء أي رأي خيالف رأيهم فيما خيدم هدفهم يف االستيالء
على السلطة ،ويف املقابل ارتبك الطرف املوالي للشرعية ،وأصبح يدير اإلعالم بشكل
دعائي ،دون الرتكيز على احلقائق مما أثر على عدم فاعليته يف اجلمهور»( ،)41وحيث
أن «وسائل اإلعالم الرمسي تعاني من حالة انهيار مؤسسي وإفالس ،وتتجه إىل االختفاء
منذ االنقالب وحتى اآلن»()42؛ فإن ذلك ساهم يف جعله «ضعيفاً وغري مؤثر ،فهو يفتقر
لإلمكانيات األساسية فنياً وبشرياً وإدارياً ،وعزز من ضعفه التضخم اإلداري على حساب
()43
اجلانب اإلبداعي».
ويشري عدد من املنتسبني إىل وسائل اإلعالم الرمسية إىل وقائع فساد كبرية ،حيث
يتم إعداد مواد مرجتلة ومتدنية فنياً وإبداعياً ،وتتضمن مدحياً وإطراء لعدد من القادة
واملسؤولني يف احلكومة الشرعية وجيشها ،مقابل مبالغ مالية ضخمة لصاحل من أعدوا
هذه املواد خارج األطر املؤسسية واإلجراءات الرمسية ،يف حني تعاني هذه املؤسسات
من نقص حاد يف املوارد وامليزانية ،ويعاني العاملون فيها من عدم االلتفات إىل جهودهم
ومقرتحاتهم بشأن تطوير أداء اإلعالم الرمسي ،وإنتاج مواد ختدم الشرعية يف األزمة
واحلرب اليت ختوضها الستعادة الدولة.
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وإذ يتجاهل اإلعالم الرمسي تاريخ األغنية الوطنية وأدبيات اهلوية الوطنية
وشعاراتها لصاحل مواد مرجتلة حتمل مسات طائفية وقيم قبل وطنية؛ فإنه يعمد إىل
الشخصنة وتقديس شخصيات قيادية يف الشرعية ودول التحالف العربي على حساب
رمزية الدولة وتضحيات اليمنيني من اجليش الوطين واملقاومة الشعبية يف اجلبهات
وامليادين ،ويتعمد نقل أصوات حمدودة يف جبهة مواجهة االنقالب ،وليس كامل الصوت
الوطين.
ويتورط اإلعالم الرمسي يف خطاب ال وطين ،حيث تتسرب أحياناً مفردات تصف
احلوثيني بـ«الروافض ،اجملوس ،الشيعة ،أعداء اهلل ،أعداء اإلسالم».
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انعدام االستقاللية وسقوط املهنية

تع ّرف استقاللية اإلعالم بأنها «عدم اخلضوع لسلطة الدولة» ،إال أن هذا
موجهة ميكن أن خيضع هلا
التعريف ال يبدو كافيا ،فهناك أكثر من سلطة ِّ
اإلعالم ،أو وقوعه حتت أي تأثري مالي أو سياسي أو غري ذلك« ،فصورة العامل
اليت تقدم لعامة اجلمهور أبعد ما تكون عن احلقيقة ،وحقيقة األمر عادة ما يتم
()44
دفنها حتت طبقة وراء طبقة من األكاذيب».
قد يكون التعريف األمشل لالستقاللية يتمثل فيما متَّ اإلمجاع عليه يف العام
 1991يف إحدى حلقات اليونسكو بعنوان« :تعزيز استقاللية اإلعالم وتعددية
الصحافة اإلفريقية» ،حيث متّ االتفاق على أن الصحافة املستقلة هي «تلك اليت
تستقل عن السيطرة احلكومية أو السياسية أو االقتصادية ،أو عن سيطرة املواد
واملعدات الالزمة إلنتاج ونشر الصحف واجملالت والدوريات» ،وأن التعددية
تعين «إنهاء االحتكارات من أي نوع ،والقابلية لوجود أكرب عدد ممكن من
الصحف واجملالت والدوريات ،مبا يعكس أكرب نطاق ممكن من اآلراء السائدة
()45
داخل اجملتمع».
وعلى ضوء هذا التعريف؛ فإن اإلعالم اليمين مل يصل إىل احلصول على
االستقاللية التامة طوال تارخيه ،حيث مل تتوفر شروط االستقاللية الكاملة لدى
أي وسيلة إعالم مينية منذ بدء الصحافة يف اليمن ،كون هذه الشروط صعبة التوفر
بالكامل ،ومل تكن أية وسيلة إعالم مينية لتحصل على كامل هذه الشروط؛
فوسائل اإلعالم غري الرمسية إما حزبية أو مملوكة ألفراد أو مؤسسات ،وهذا
يعين أن احلزبية غري مستقلة كونها موجهة بسياسات األحزاب اليت متتلكها،
أما اململوكة لألفراد فهي حباجة مؤكدة إىل التمويل املباشر من أطراف وجهات
سياسية ،أو غري املباشر عرب احلصول على اإلعالنات ،وألن البيئة السياسية يف
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اليمن كانت حمكومة بنظام حكم ديكتاتوري عصبوي يزعم متثُّل الدميقراطية؛
فإنه ال ميكن القول إن وسائل اإلعالم اليت متكنت من احلصول على موارد مالية
عرب اإلعالنات التجارية مستقلة بشكل تام ،فكربيات البيوت التجارية لديها
ميول سياسية ،وتضطر إىل الرضوخ إلمالءات ورغبات النظام احلكام ورموزه
لتجنب االبتزاز أو اإليذاء.
يف البلدان اليت ال تشهد جتارب دميقراطية؛ يندر نشوء اإلعالم املستقل الذي
ال يتبع أطرافاً وجهات سياسية ،ويندر أن يستمر عطائه يف مراحل الصراعات
واالستقطابات احلادة ،وإذا ما حدث وحقق هذين األمرين ،فإن تأثريه يف
اجملتمعات يكون ضئيالً وحمدوداً ،ألن اجملتمعات نفسها تنقسم وختضع
حلاالت الصراعات واالستقطابات احلاصلة ،وتتبقى فئات قليلة ال تستجيب
حلاالت الفرز القائمة ،إضافة إىل أن هذا النوع من اإلعالم يصبح حمل اتهام
()46
وتشكيك من قبل كافة أطراف النزاع واالستقطاب.
تنتفي االستقاللية متاماً عقب حدوث االنقالبات ،فباإلضافة إىل أن
االنقالبيني سيطروا على املشهد العام وفرضوا عليه أجندتهم ،وأغلقوا عشرات
من وسائل اإلعالم واعتقلوا أو طاردوا عشرات الصحفيني؛ فإنهم جلأوا إىل متويل
وإنشاء عدد من الصحف واجملالت والدوريات ،بعضها تابعة هلم بشكل صريح
ومعلن مثل «صدى املسرية» ،واآلخر موالية هلم من خالل املضمون ،برغم إعالنها
أنها مستقلة مثل صحيفة «الء».
إال أن االنقالب مل ُي ِدث انقساماً جمتمعياً فحسب؛ بل أدى مباشرة إىل
انقسام اإلعالم اليمين بكامل وسائله ومؤسساته بني تأييد الشرعية واحلركات
الشعبية املناهضة لالنقالب من جهة ،وتأييد االنقالب نفسه ،ومل يتب َق سوى
عدد حمدود من وسائل اإلعالم املستقلة وقفت على احلياد« ،ويف إطار كل طرف
ظهرت وسائل إعالم بأجندة تعتمد علي التمويل املالي الذي تتحصل عليها هذه
الوسيلة أو تلك ،والبعض منها يتبع أطرافا وجهات حملية وأخرى تتبع أطرافاً
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خارجية».

()47

أجربت أحداث االنقالب واحلرب عدداً غري حمدود من وسائل اإلعالم
احلزبية واململوكة لألفراد على اإلغالق من خالل ممارساتهم ،فـ«ما تعرضت له
تلك الوسائل من انتهاكات ومصادرة من قبل األطراف اليت تنتصر على مدار
األزمة ومع اندالع احلرب من إقفال حمطات ومصادرة صحف وتوقيفها عن
اإلصدار ،وهو احلال كذلك بالنسبة للمواقع اإلليكرتونية ،وتعرضها لالخرتاق
أو التوقيف؛ كل ذلك جعل اإلعالم اليمين يفقد مجهوره ويعوض عنها بوسائل
خارجية ،أو بالوسائل التقليدية»( ،)48فالصحف احلزبية توقفت إما الضطرار
طواقمها للهروب من االعتقال والتنكيل كصحيفة «الصحوة» التابعة للتجمع اليمين
لإلصالح الذي اعتقل واختطف العديد من قياداته ،والعشرات من أعضائه،
وبينهم صحفيون ،أو ملنعها من الطباعة بعد أن اضطرت للقبول باستمراريتها
مؤقتاً كنوع من الرشوة لألحزاب لتقديم مواقف موالية لالنقالب كصحيفة
«الثوري» التابعة للحزب االشرتاكي اليمين اليت استمرت للصدور بعد االنقالب
وخالل احلرب حتى يئس االنقالبيون من تأييدها النقالبهم فأوقفوا طباعتها.
واضطرت عدد من الصحف إىل اإلغالق ،أما املواقع اإلخبارية؛ فقد انتقل
طواقم أغلب تلك اليت تعمل من مناطق حتت سيطرة االنقالبيني إىل خارج البالد
أو مناطق غري خاضعة هلم ،أو العمل خفية يف مناطق حتت سيطرتهم ،وكل ذلك
أدى إىل «خفوت وتراجع لوسائل اإلعالم املستقلة واألهلية اليت وجدت نفسها
أمام حتديات كبرية ،تتمثل يف انهيار سوق اإلعالن ،وارتفاع تكاليف الطباعة
والتوزيع والنفقات التشغيلية األخرى ،السيما مع انعدام املشتقات النفطية
واخلدمات األساسية كالكهرباء واملياه والطاقة ،ناهيك عن تعرضها ملضايقات نظرا
لتوجهها احملايد»( ،)49وما يزال الكثري من الصحفيني يعملون يف مناطق خارج
سيطرة االنقالبيني متخذين احليطة واحلذر خوفاً من تنظيمات إرهابية ،كما كان
عليه احلال يف حضرموت قبل حتريرها من القاعدة ،أو كما جيري يف عدن وتعز
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أصبح اإلنسان اليمين ومعاناته حتت وطأة احلرب آخر اهتمامات وسائل
اإلعالم اليمنية مبختلف توجهاتها ووالءاتها ،حيث انشغلت بتقديم خطاب
األطراف اليت متوهلا وتديرها ،وجعلت األوضاع اإلنسانية اليت تسببت بها
احلرب يف اهلامش ،وال يتم تناوهلا بدون استغالل سياسي حاد ،وحتميل
اخلصوم أسبابها وتداعياتها ،و«مت تسخريها لتحقيق أهداف سياسية فقط.
واستفادت أطراف الصراع من تفاقم تلك األزمات اإلنسانية لتحميل الطرف اآلخر
عما حيدث ،وهنا تعرض اإلنسان اليمين لعملية ابتزاز واضح على
املسئولية َّ
()50
حساب صحته وغذائه واخلدمات بشكل عام».
َّ
وظف كل طرف وسائل اإلعالم املوالية له خلدمة دعايته ومشروعه واستقطاب
اجلموع لصاحله ،وإزاء ذلك غابت «القضايا احليوية وذات األولوية لدى اجملتمع
اليمين عن تناوالت وسائل اإلعالم» ،و«حتولت كتري من وسائل االعالم من أداة
مهنية لنقل املعلومات إىل وسيله للتحريض ،والعمل علي تكريس العنف والكراهية
يف اجملتمع» ،وعمدت إىل «تكرار التناوالت اإلعالمية علي شكل محالت موجهة
تتسم بالرتابة واستخدام نفس املصطلحات وطريقة العرض» و«غاب عن األداء
اإلعالمي لتلك الوسائل التحليل املوضوعي لألحداث وعرض التطورات امليدانية
()51
بصورة حمايدة».
يشري خرباء إعالميون إىل أن الصحفيون اليمنيون يرتكبون أخطاء كثرية خالل
احلرب وتغطية أحداثها ،مثل:
« -املساهمة يف ِّ
بث خطاب الكراهية إما عن وعي أو عن عدم وعي.
 عدم التحقق الدقيق من املصادر واالكتفاء بتناول شائعات.31
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 استخدام لغة طائفيه تساهم يف تأجيج الصراع احلالي. االحنياز عند صياغة وحترير األخبار. -نقل منط واحد من املعلومة دون التنويع بني وجهات النظر».

()52

ورأى هؤالء اخلرباء أن اإلعالم اليمين جزء من املشكلة ،مشريين إىل أسباب
ذلك:
«-تبعية وسائل اإلعالم احلالية يقابله ضعف املؤسسات الداعمة للحريات
االعالمية اليت متكن وسائل اإلعالم من لعب دور مستقل يف تغطية األحداث.
-عدم وجود وسائل إعالمية مستقلة وحمايدة».
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احلريات اإلعالمية يف عهدة االنقالب واحلرب

()54

مل يكن حكم اإلعدام الذي أصدرته احملكمة اجلزائية اليت يديرها االنقالبيون
ضد الصحفي حييى اجلبيحي تطوراً نوعياً يف انتهاكات حرية الصحافة واإلعالم
وحرية الرأي والتعبري ،بل كان حماولة لشرعنة االنتهاكات اليت وقعت حبق
اخلصوم املعارضني واإلعالم واإلعالميني منذ الـ  12سبتمرب  ،)55(2014فقد
ُقتل فعلياً أكثر من عشرة صحفيني ،وأُعدم صحفيان يف مدينة ذمار باحتجازهما
يف موقع مستهدف من طريان التحالف العربي عمداً ،بعد اختطافهما واتهامهما
بإعطاء التحالف العربي معلومات عن هذه املواقع.
تصاعدت انتهاكات حرية الرأي والتعبري واإلعالم والصحافة يف اليمن منذ
حدوث االنقالب يف سبتمرب 2014لتشهد البالد أكرب محالت القمع واملصادرة يف
تارخيها ،وتعددت االنتهاكات من االعتقال واالعتداء والتعذيب والقتل واإلخفاء
القسري ،والتهديد واملالحقة ،وإعالن قوائم مطلوبني لالعتقال واحملاكمة ،والقتل
وإغالق املؤسسات اإلعالمية أو مصادرتها ونهب ممتلكاتها وحمتويات مكاتبها،
واالستيالء على املؤسسات العامة منها ،وجتيريها لصاحل حتالف االنقالب املكون
من مجاعة احلوثي والرئيس املعزول على عبد اهلل صاحل وأنصاره.
وطالت االنتهاكات كافة املؤسسات الصحفية واإلعالمية األهلية واحلزبية،
والقنوات واإلذاعات املستقلة ،وتعرض عدد من الصحفيني واملصورين واملراسلني
لالستهداف بنريان قناصة االنقالبينيُ ،
وقتل ما ال يقل عن ثالثة مصورين يف
مدينة تعز ،يف حني مت ما يزيد عن  180موقعاً إليكرتونياً ،ومنع اليمنيني من
استخدامها ،ووصل األمر حد اختطاف األفراد ومعاقبتهم على خلفية كتاباتهم يف
مواقع التواصل االجتماعية.
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وحبسب تقرير ملركز الدراسات واالعالم االقتصادي؛ فقد أدى تراجع
احلريات اإلعالمية يف اليمن بشكل عام ،إىل فقدان أكرت من  350صحفيًّا وعامال
يف جمال اإلعالم عملهم ،إما بسبب إيقافهم عن العمل ،أو مصادرة الصحف،
وإغالق املقار ،ووقف البث التلفزيوني واإلذاعي.
مل تنحصر االنتهاكات ضد احلريات اإلعالمية علي مناطق سيطرة احلوثيني،
بل شهدت املناطق اليت تسيطر عليها احلكومة الشرعية واملقاومة الشعبية
انتهاكات متعددة للحريات اإلعالمية متتلي يف االعتقال واخلطف والتهديد
وغريها من املمارسات ،كما ُقتِل عدد من اإلعالميني اليمنيني نتيجة لقصف طريان
قوات التحالف العربي يف بعض املناطق اليمنية.
ورصدت نقابة الصحفيني اليمنيني  319حالة انتهاك خالل العام 2015
الذي شهد بدء التدخل العسكري لدول التحالف العربي إلنهاء االنقاب يف اليمن
بقيادة اململكة العربي السعودية ،موثقة مقتل  10صحفيني يف ذلك العام ،وقالت
النقابة إن احلوثيني ارتكبوا  250حالة انتهاك ذلك العام ،وقيدت  23حالة
انتهاك قامت بها جهات جمهولة ،و 17حالة نفذتها األجهزة األمنية الشرعية
واملسلحون املوالون هلا ،و 10حاالت نفذها تنظيم القاعدة ،مقابل  9حاالت
للتحالف العربي ،ونسبت مخس حاالت لفصائل املقاومة الشعبية يف عدن (مخس
حاالت) ،ومثلها ملتنفذين حمسوبني على الرئيس اليمين السابق.
وفرت االنتهاكات املوجهة ضد اإلعالم واإلعالميني ووسائل اإلعالم مادة ثرية
للعديد من املنظمات واجلهات داخل وخارج البلد ،حتى أن منظمة «مراسلون
بال حدود» وضعت احلوثيني يف املركز الثاني بعد تنظيم الدولة اإلسالمية
«داعش» يف استهداف الصحفيني نهاية العام  ،2015لتعود بعد عام كامل،
وتشري يف تقريرها األخري أن االنتهاكات املرتكبة على أيدي «احلوثيني» أثرت
بشكل حاسم يف ترتيب اليمن على جدول التصنيف العاملي حلرية الصحافة للعام
اجلاري  ، 2016حيث احتل اليمن املركز  170من أصل  180دولة ،حيث
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االنتهاكات ضد الصحافة يف اليمن ال تعد وال حتصى منذ سيطرة احلوثيني على
صنعاء وأجزاء واسعة من البالد.وحتتجز مليشيات االنقالب ما ال يقل عن 18
()56
من الصحفيني واملعاونني العاملني كرهائن.
وأحالت املنظمة أسباب االنتهاكات إىل حتريض زعيم احلركة احلوثية
عبد امللك احلوثي الذي أعلن حرباً مفتوحة على اإلعالميني ،خبطاباته املليئة
بالكراهية والتحريض على استهداف الصحفيني واملثقفني يف اليمن.
ومن ضمن التطورات النوعية يف االنتهاكات املوجهة للصحفيني إضافة إىل
القتل ،هناك التعذيب النفسي واجلسدي ،والذي أدى إىل إصابة أحد الصحفيني
()57
إصابات بالغة ،وعدم قدرته على احلركة.
بلغ عدد الصحفيني الذين ُقتلوا خالل األعوام الثالثة  29صحفياً ،و 22حالة
()58
قتل.
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خــامتــــــــــة

من املؤكد أن احلديث عن محاية اإلعالم ووسائله يف فرتات
احلروب والصراعات؛ ختتلف جذرياً عن محاية حرياته خالل
فرتات االستقرار أو السالم أو الال حرب ،وهذا أمر حيتاج حبثاً
مبفرده.
وألن اإلعالم يف زمن الصراعات واحلروب هو إعالم موجه
بالضرورة؛ فإن احلاجة تبقى قائمة إلعالم موضوعي يهتم باإلنسان
وحاجاته ومعاناته خالل احلرب ،ويكشف عن كافة االنتهاكات
اليت تطاله خالل احلرب إما بشكل مباشر ،أو من خالل آثار
احلرب املختلفة ،وأن يعمل على حتييد قضايا االنتهاكات خارج
سياق الصراعات السياسية العسكرية واالبتزاز والتوظيف الال
أخالقي.
وحتتاج وسائل اإلعالم بيئة عمل وأدوات ممارسة متكنها من
أداء دور إجيابي ،وحيث أنه من الصعب على وسائل إعالم فقرية
مادياً ،ومتتلك أفراداً فقراء مهنياً ،وتنتهج وسائل وأدوات عمل
قدمية ومستهلكة ،أو تتعاطى طرائق عمل مستهلكة وقدمية مبا
حتمله من إرث سليب ومدمر؛ فإن على القائمني على اإلعالم،
وعلى الصحفيني واإلعالميني واألطراف املعنية بقضايا اإلعالم العمل
من أجل توفري احلد األدنى من البيئة املناسبة إلمكانية وجود إعالم
حيظى باملوضوعية ،ويتسلح باملهنيـــــة األخالقيــــة واإلنسانية
يف تغطية قضايا اإلنسان وحاجاته ،والبحث عن متويل اقتصادي
غري مشروط ،وإصالح البنيات التحتية ،وتوفري فرص التدريب وبناء
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قدرات الكوادر اإلعالمية لرفع مستوى األداء املهين للصحفيني.
وينبغي على اإلعالم االنضواء ضمن احلركات اجملتمعية الباحثة
عن العدالة ،ودعم حق اجملتمع يف الدفاع عن كرامته وحقوقه،
والتعبري عن ذاته املقاومة لالستالب واالستبداد ،واملساهمة يف تكوين
ضمريه وقيمه ،وصون السلم واألمن ،وتوثيق عُرى التعاون بني فئاته
ومكوناته عن طريق الرتبية والثقافة لضمان احرتام اجلميع للعدالة
والقانون وحقوق اإلنسان.
وعلى اإلعالم دعم السالم كحق أساسي لكافة املواطنني من
خمتلف فئات اجملتمع وبسائر وسائل احلوار ،ومن خالل تشجيع
االستثمارات اخلارجية واملشاريع التنموية وخدمة البنيات
األساسية.
ويتطلب الوضع احلالي إجراء دراسة دقيقة حول حاجة اإلعالم
إىل طرائق عمل تدفع باجتاه حتقيق العدالة للجميع ،وبناء السالم،
وتبين خطط ملواجهة التطرف الذي تقدمه وسائل اإلعالم ،وإنشاء
هيئة للرقابة على احملتوى املتطرف ،ومناهضة وسائل اإلعالم اليت
حتض على التطرف والكراهية ،وحجز مساحات إعالمية حول
السالم والتعايش والتسامح مع اآلخر.
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اهلوامش:
يعد استيالء احلوثيني على السلطة مبثابة االنقالب ،وفقاً ألبسط تعريفات االنقالب ،حيث
(ُّ )1
يصفه معجم املعاني بـأنه «تغي ٌري مفاجئ يف نظام احلكم يقوم به يف العادة ُ
بعض رجال اجليش» ،ويف
اليمن تواطأ رجال اجليش مع ميليشيات مجاعة مسلحة ،وسلموا السلطات ومؤسسات الدولة جلماعة
احلوثي ،ومن تعريفات االنقالب أنه:
 هو إسقاط احلكومة أو رأس الدولة بواسطة جمموعة من األفراد (غالبا العسكريني) ،واستبداهلابسلطة أخرى مدنية أو عسكرية هو قيام فئة من اجملتمع بسلب احلاكم الزمنى للبالد سلطته او بعض
سلطته عن طريق القهر واالجبار هو التسرب املفاجئ للحكومة ،عادة من قبل جمموعة صغرية من الدولة
القائمة عادة العسكر وذلك إلسقاط احلكومة القائمة واستبداهلا مع هيئة أخرى ،مدنية أو عسكرية.
 ويبدو التعريف الثاني مناسباً لوصف استيالء احلوثيني على السلطة يف اليمن« ،وفى القرنالعشرين ،وبالتحديد عام  1930قام االيطاىل كورزيو ماالبارتي بتأليف كتابه يف علم السياسة بعنوان
تقنيات االنقالب ( )Tecnica del colpo di Statoعمم فيه مصطلح انقالب مبعناه املعاصر،
وذكر أن االنقالب ال حيتوى الشق العسكري فقط؛ بل يشمل أشكال مدنية.
«»/https://egyptcoups.wordpress.com/meaning
/https://egyptcoups.wordpress.com/meaning
 ووصف جملس التعاون اخلليجي يف الـ  22من يناير  2015هجوم احلوثيني على مؤسسةالرئاسة ومنزل الرئيس ووضعه ورئيس حكومته وأفرادها رهن اإلقامة اجلربية باالنقالب ،وجاء قرار
جملس األمن رقم  2216لينص على ضرورة عودة األوضاع إىل ما قبل تلك األحداث والتوقف عن مجيع
األعمال اليت تندرج ضمن نطاق سلطة احلكومة الشرعية ،ما يعين ضمنا أن استيالء احلوثيني على
السلطة انقالبا.
( )2قادري أمحد حيدر -الثورة ،والثورة املضادة يف اليمن..قراءة فكرية ،سياسية ،تارخيية -موقع
شفاف الشرق األوسط:
%D9%A7%http://middleeasttransparent.com/ar/%D8
%88%8C-%D9%D8%A9%D8%B1%D8%88%AB%D9%D8%84
D8%-A9%D8%B1%D8%88%AB%D9%D8%84%D9%A7%D8
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-A9%AF%D8%D8%A7%D8%B6%D8%85%D9%84%D9%A7%
-86%D9%85%8A%D9%D9%84%D9%A7%8A-%D8%D9%81%D9%
/A1%D8%A7%D8%B1%D8%82%D9%
( )3حممد عبد الغين هالل ،سيكولوجية وسوسيولوجية السلطة ،مركز تطوير األداء والتنمية للنشر
والتوزيع ،القاهرة  ،2012ص 60
( )4نعوم تشومسكي ،السيطرة على اإلعالم ،ترمجة :أميمة عبد اللطيف ،مكتبة الشروق الدولية،
القاهرة ،الطبعة األوىل  ،2003ص 20
( )5أمحد الضياني ،تقرير ،االعالم الرمسي اليمين من سيطرة صاحل إىل قبضة احلوثيني،
موقع «مأرب برس»http://marebpress.net/mobile/news_details. :
106964=php?sid
( )6جمموعة مؤلفني ،اإلعالم يف اليمن «البنية ،البيئة ،األداء» ،مركز التدريب اإلعالمي والتنمية،
صنعاء )( .2014 ،جمموعة مؤلفني -اإلعالم يف اليمن «البنية ..البيئة ..األداء» مرجع سابق ،ص 21
( )7اإلعالم يف العامل العربي بني التحرير وإعادة إنتاج اهليمنة» جمموعة مؤلفني .مركز القاهرة
لدراسات حقوق اإلنسان ،سلسلة قضايا اإلصالح ،القاهرة ،ص http://www.al- )( 15
74828=tagheer.com/news.php?id
( )8الدكتور حممد ماهر قابيل -نقال عن -سلوى زيتون -ماذا يسيطر أي انقالب عسكري على
إعالم الدولة ً
أول؟.
HYPERLINK «https://www.sasapost.com/why-dominatedmilitary-coup-on-state-media»https://www.sasapost.com/whydominated-military-coup-on-state-media
( )9الدكتور حممد حسني -نقالً عن املرجع السابق
( )10وليد الشيخ -نقالً عن املرجع السابق
( )11الدكتور حممد ماهر قابيل -نقالً عن املرجع السابق
( )12حممد فرحان وآخرون ،دراسة تقييم األداء املهين لوسائل االعالم املرئية يف اليمن ،مركز
الدراسات واالعالم االقتصادي ،صنعاء  ،2017ص13
( )13املرجع السابق -ص13
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( )14جتاهلت قناة «آزال» غالبية األحداث منذ انطالق عاصفة احلزم ،وحصرت بثها على برامج
ترفيهية ،أما قناة «السعيدة» ،فقد حاولت تغطية األحداث وبث برامج حوارية حوهلا بشكل مهين ،إال
أنها مل اضطرت إىل إيقاف كل هذا الحقاً واالكتفاء بربامج ترفيهية ،قبل أن تعود بعد عام تقريباً إىل بث
برامج حوارية وإخبارية حول األحداث السياسية باملوازنة بني خمتلف األطراف ،وبسبب ذلك تعرضت
لإلغالق واعتقال القائمني عليها من قبل سلطات االنقالب يف صنعاء.
( )15ستيف ميتكاف ،وسائل اإلعالم اليمنية :تشابهت األمساء وانقسم الوالء،
قسم املتابعة اإلعالمية-بي.بي.سي http://www.bbc.com/arabic/
yemen_media_divisio_150602/06/2015/middleeast
( )16عاودت الصدور يف نوفمرب  ،2016وتوقفت يف أبريل 2017
( )17قادري أمحد حيدر -مرجع سابق
( )18منصور املنتصر ،خبري وباحث إعالمي ،مقابلة خاصة لصاحل هذه الدراسة.
( )19حسام مريو ،األيديولوجيا وصناعة العدو يف الصراع السوري ،موقع جريون
http://»62358/HYPERLINK «http://www.geroun.net/archives
62358/www.geroun.net/archives
( )20معن دماج -حماضرة يف مقر التجمع الوحدوي اليمين ،سبتمرب  .2014ذكر فيها أن
احلوثيني وصاحل نكلوا مبعارضيهم وخمالفيهم داخل هذه احلاضنة الشعبية ،باعتبارهم متواطئون خونة
للجماعة والطائفة واملنطقة ،بعد أن حاولوا تصوير الصراع باعتباره طائفيا ومناطقيا ،وأن أبناء احملافظات
األخرى حياولون إقصاؤهم وحرمانهم من السلطة والثروة.
( )21حسام مريو -مرجع سابق.
()22
«8A%D%D9%85%http://www.alarab.co.uk/article/%D9
%86%D9%88%D9%A7%D8%88%D9%A7%8A%D8%AF%D9%8
84%D9%A7%D8%/60377/86%8A%D9%D9%A7%D8%84%D9
AA%D9�%D8%B4%8A%D8%D9%-86%D9%85%8A%D9%D9%
-85%D9%A7%D8%84%D9%B9%D8%A5%8A-%D8%D9%83%
8A-%AB%D9%D8%88%AD%D9%D8%84%D9%A7%D8%
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A7%D8%-85%D9%85%D9%A3%D8%84%D9%84%%D9
A�%AF%D8%AD%D8%AA%D8%D8%85%D9%84%D9%
%A6%D8%A7%D8%B7%D8%-A8%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%-9
http://www.alarab.co.uk/arti»87%AA%D9%8A%D8%D9%81%D9
%A7%D8%88%D9%A7%8A%D8%AF%D9%8A%D8%D9%85%cle/%D9
A7%D8%/60377/86%8A%D9%D9%A7%D8%84%D9%86%D9%88%D9
AA%D9�%D8%B4%8A%D8%D9%-86%D9%85%8A%D9%D9%84%D9%
-85%D9%A7%D8%84%D9%B9%D8%A5%8A-%D8%D9%83%
8A-%AB%D9%D8%88%AD%D9%D8%84%D9%A7%D8%
D%85%D9%84%D9%A7%D8%-85%D9%85%D9%A3%D8%84%D9%84%%D9
-A8%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%-A9%AF%D8%AD%D8%AA%D8%8
87%AA%D9%8A%D8%D9%81%D9%A6%D8%A7%D8%B7%D8%
) املرجع السابق23(
)24(
http://almasdaronline.»87014/http://almasdaronline.com/article«
/com/article
HYPERLINK :)2-2(  رؤية نقدية.. اخلطاب اإلعالمي احلوثي-) سلمان العماري25(
2165/https://islamonline.net»2165/«https://islamonline.net
.) املرجع السابق26(
.) املرجع السابق27(
.) املرجع السابق28(
) املرجع السابق29(
) املرجع السابق30(
) املرجع السابق31(
) املرجع السابق32(
:) «املتارس» اإلعالمية للحرب يف اليمن (حتليل-) حممد الرجوي33(
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http://www.yemenmonitor.com/Manage/Archive/
%D9%A7%D8%/10/userid/13307/ArticleID/905/ArtMID
%A7%D8%-B3%D8%B1%D8%A7%AA%D8%D8%85%D9%84
8%D9%85%D9%A7%D8%84%D9%B9%D8%A5%D8%84%D9
-A8%D8%B1%AD%D8%D8%84%D9%84%D9%-A9%A%D8
-86%D9%85%8A%D9%D9%84%D9%A7%8A-%D8%D9%81%D9%
84%8A%D9%D9%84%AD%D9%AA%D8%D8%
( )34نعوم تشومسكي -مرجع سابق ص 24
( )35حبسب مقابالت مع مسؤولني يف وزارة اإلعالم لصاحل هذه الدراسة.
( )36تشهد وزارة اإلعالم تضخماً يف املناصب ،حيث هناك الكثري من الوكالء والوكالء املساعدين ومدراء
القطاعات بدون مهام حقيقية يف ظل افتقار الوزارة للموارد واإلمكانيات ،وعدم قدرة املؤسسات اإلعالمية على
التطور ومواكبة األحداث ،إضافة إىل عدد العاملني القليل يف هذه املؤسسات ،وحمدودية انتشارها.
( )37نقالً عن خرباء إعالميني مل يذكرهم ،تقرير صحفي.
()38
http://mosnad.com/»)24699=http://mosnad.com/news.php?id
))24699=news.php?id
( )39املرجع السابق
( )40مقابالت شخصية مع موظفني وعاملني يف اإلعالم الرمسي ،فضلوا حجب أمسائهم.
( )41منصور املنتصر_ مرجع سابق
( )42املرجع السابق
( )43املرجع السابق
( )44تشومسكي_ مرجع سابق ص 20
( )45اليوم العاملي حلرية الصحافة :إعالن وندهوك:
«windhoek./2008/http://www.un.org/arabic/events/pressday
windhoek.shtml/2008/shtml»www.un.org/arabic/events/pressday
( )46وضاح اجلليل -ورقة عمل حول دور اإلعالم يف دعم املرحلة االنتقالية ،مقدمة إىل مؤمتر
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نتائج احلوار الوطين واملسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم ،مؤسسة تنمية اجملتمعات احمللية (أكتوبر
.)2013
( )47حممد فرحان وآخرون ،مرجع سابق ص.13
( )48منصور املنتصر_ مرجع سابق
( )49حممد فرحان وآخرون ،مرجع سابق ص.13
( )50منصور املنتصر_ مرجع سابق
( )51حممد فرحان وآخرون ،مرجع سابق ،ص13
( )52املرجع السابق.
( )53املرجع السابق
( )54تتضمن هذه الفقرة معلومات وأرقام وبيانات متفاوتة ،حيث أن االنتهاكات اليت واجهها
اإلعالم واإلعالميون ووسائل اإلعالم يف اليمن ،وفرت مادة غزيرة ملختلف املنظمات واجلهات احمللية
والدولية ،ومل تتفق هذه اجلهات على أرقام أو بيانات أو معلومات ثابتة ،وذلك بسبب جسامة
االنتهاكات وتعددها ،واختالف معايري الرصد من منظمة إىل أخرى ،إضافة إىل اختالف معايري تعريف
الصحفي واإلعالميني
()55
.6034-https://alsahwa-yemen.net/p
( )56تتفاوت األرقام واإلحصائيات من منظمة إىل أخرى ،وذلك حسب تصنيف وتعريف العمل
الصحفي ،وحبسب العمل الذي يؤديه الصحفي ،واجلهة اليت يعمل هلا واعتبارات أخرى ،بعض
اجلهات ال تتعامل مع املصور كصحفي ،وأخرى ال تعرتف إال بالصحفي العامل لدى جهة ،وبعضها ال
تعرتف مبن ال حيمل عضوية نقابة الصحفيني كصحفي.
( )57الصحفي هو عبد اخلالق عمران حبسب مرصد االنتهاكات للحريات اإلعالمية التابع ملركز
الدراسات واالعالم االقتصادي
( )58ذكرت دراسة تقييم األداء املهين لوسائل االعالم املرئية يف اليمن  -صادرة عن مركز
الدراسات واالعالم االقتصادي مقتل 14صحفياً ،وبعد صدورها بأسابيع ُقتِل ثالثة مصورين يف تعز
بقصف مدفعي من مليشيا احلوثي وصاحل اليت حتاصر املدينة ،وذلك أثناء عملهم يف تصوير القصف
العشوائي على األحياء السكنية.
43

