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مقدمة

ي 
ي �ف

عــام اليمــ�ف تركــز هــذه الورقــة عــى إســهامات الإ
ســتة مجــالت أساســية لدعــم الســام المســتدام: 
القتصــاد، والمجتمع، والثقافة، والسياســة، والتعليم، 
ــة. يعــد هــذا الموجــز جــزءا  ــة، والبيئ والأمــن والعدال
ي 

ي مجــال بناء الســام �ف
ي �ف

وع "التعــاون البحــ�ث مــن مــرث
ي 

وع أوســع يشــجع التعــاون البحــ�ث اليمــن"، وهــو مــرث
ــن،  ي اليم

ــام �ف ــات الس ــول متطلب ــدولي ح / ال ي
ــ�ف اليم

مــع  اكــة  بالرث التطبيقيــة  الدراســات  مركــز  وينّفــذه 
ق )CARPO( نيابــة عــن الوكالــة الألمانيــة للتعــاون  الــرث

عالم  دور الإ
في بناء السالم 

في اليمن

ملخص 

ســهام  ي الإ
عــام دوًرا مهًمــا �ف تلعــب وســائل الإ

القضايــا  ي تشــكيل 
الــراع و�ف ي 

التوســط �ف أو 
المجتمعيــة، وبنــاء الســجل التاريخــي، وتعزيــز 
ي 

عامــي اليمــ�ف الرديــات. يتطلــب المشــهد الإ
ســهام  ف مــن أجــل الإ دعمــاً وإصاحــاً جوهريــ�ي
ــة  ــام. أدت الهيمن ــاء الس ــة بن ي عملي

ــاء �ف البن
عــام  الإ وســائل  عــى  ايــدة  ف الم�ت السياســية 
ــذ عــام 2014 إل ترســيخ الخطــاب  ــة من اليمني
ي الســتقطاب 

الســياسي المتنافــر وســاهمت �ف
 ، داخــل المجتمــع وتعميــق النقســام الســياسي
ي المحتــوى 

فيمــا تراجعــت المعايــ�ي الصحفيــة �ف
ــات  ــون والمنص ــف والتلفزي ي الصح

ــدم �ف المق
ي لجــأت إل تــداول المقــالت 

ونيــة والــ�ت لك�ت الإ
ت »حقائــق«  ة ونــرث ف والأخبــار مــن زوايــا متحــ�ي
ــرض  ــت بع ب ــة و�ف ــن الصح ــا م ــاس له ل أس
الحائــط الأســس الأخاقيــة. يواجــه ممارســو 
ــص  ــاج القص ي إنت

ة �ف ــ�ي ــات كب ــة تحدي الصحاف
ف للمضايقة  المهنيــة، فعدا عن تعــرض الصحفي�ي
هيــب والختطــاف والعنــف، تســبب تدمــ�ي  وال�ت
البنيــة التحتيــة وانهيــار قيمــة العملــة والتأخــر 
عامية.  ي إعاقــة العمليــات الإ

ي دفــع الرواتــب �ف
�ف

ــة  ي إمكاني
ــون �ف ــوا يأمل ف مازال ــ�ي ــد أن الصحفي بي

حــدوث إصــاح إعامــي ويتطلعــون إل النظــر 
حــداث التغيــ�ي  وط الواجــب توفرهــا لإ ي الــرث

�ف
الفعــال. إن تشــجيع تطويــر منافــذ إخباريــة 
مســتقلة والتمويــل المســتقل وأنشــطة بنــاء 
القــدرات يمكــن أن يكــون مــن شــأنها خلــق 
ــاء  ي بن

ــاهمة �ف ــام للمس ع ــائل الإ ــاحة لوس مس
الجسور والتفاهم وخفض التصعيد والستجابة 

ــام. ــات الس لمتطلب
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الــدولي )GIZ(، وبتفويــض مــن الــوزارة التحادية 
1.)BMZ( الألمانيــة للتعــاون القتصادي والتنمية

ــام  ع ــه الإ ي تواج
ــ�ت ــات ال ــ�ب التحدي ــل أك تتمث

ي آثــار الأزمــة القتصاديــة 
ي اليمــن اليــوم �ف

�ف
ــر  ــن المخاط ــاً ع ، فض ــياسي ــتقطاب الس والس
عامــي. تؤثر الأزمة  العاليــة المرتبطــة بالعمــل الإ
عــام  ي وســائل الإ

ف �ف ــ�ي ــة عــى العامل القتصادي
عــام  عــى المســتوى الفــردي، وعــى وســائل الإ
إن  التنظيمــي.  المســتوى  عــى  عــام  بشــكل 
ي المقام 

، كســائر الســكان، معنيــون �ف ف الصحفيــ�ي
ف ســبل العيش لأرسهــم، بينما تحتل  الأول بتأمــ�ي
ي الأولوية. 

عامــي درجــة أقــل �ف جــودة العمــل الإ
ــتقل  ــدر مس ــات كمص عان ــدان الإ ــد أدى فق لق
عاميــة  الإ المؤسســات  اعتمــاد  إل  يــرادات  لاإ
، مما أدى  ف ف السياســي�ي بشــكل أكــ�ب عــى الممولــ�ي
ــى  ــياسي ع ــتقطاب الس ــة الس ــكاس حال إل انع
عام  ي ظل نــدرة الإ

، �ف عامــي الحــالي المشــهد الإ
المخاطــر  المســتقل. وختامــاً تســهم  ي 

اليمــ�ف
الأمنيــة الشــديدة والمصاحبــة للعمــل الصحفــي 
ي نشــوء نــوع مــن الرقابــة الذاتيــة المتكررة لدى 

�ف
؛ ويكــون مــن شــأن ذلــك أن تصبــح  ف الصحفيــ�ي
ــن  ــر م ــرف أو آخ ــة لط ــة محابي عامي ــادة الإ الم

أطــراف الــراع. 

ي 
عامــي اليمــ�ف إن مــا ينــرث عــن المشــهد الإ

شــحيح؛ فعــدا عــن بعــض المناقشــات الصحفية 
ــم  ــز معظ ، ترك ي

ــ�ف ــام اليم ع ــر الإ ــول تطوي ح
ي 

ــ�ت ــة ال المــواد المنشــورة عــى المخاطــر الأمني
يواجههــا الصحفيــون، أو عــى مجــرد تقديــم 
عامــي.  الإ المشــهد  حــول  عامــة  معلومــات 
ي 

ــ�ي �ف ــكل كب ــص بش ــذا الملخ ــاهم ه ــذا يس ول
ــن  ي م

ــ�ف ــي اليم عام ــهد الإ ــول المش ــاش ح النق
ــة  ــات المختلف ــدرات والتحدي ــ�ي الق ــال تق خ
عــام اليمنيــة بالتفصيل أثناء ســعيها  لوســائل الإ
الســام  متطلبــات  ي 

�ف بنــاًء  لتصبــح مســاهًما 

ي 
ــات الســام �ف ــر CARPO 06: فهــم متطلب ي اليمــن، انظــر تقري

ــاء الســام المســتدام �ف ــا لبن لاطــاع عــى مناقشــة أشــمل للمجــالت الســتة وأهميته  1
ف  ــه مارايكــه ترانســفيلد ومــاري كريســت�ي ــذي حــددت في عــام والقطــاع الخــاص، وال ي والمــرأة والشــباب والإ

اليمــن: احتياجــات وأدوار المجتمــع المــد�ف
ــاح عــى ــارس 2019، مت ي م

ــرث �ف ــذي نُ ــر، ال ــة. التقري ــذه الورق طــار المفاهيمــي له ه الإ ف ــ�ف هاي
 https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/05/carpo_policy_report_06_2019.pdf )06.04.2020(.

ــدي  ــف التقلي ــة التعري ــق الورق ــن. تطب ي اليم
�ف

عــام" باســتثناء وســائل التواصــل  لمصطلــح "الإ
وع،  الجتماعــي، ولغــرض إنجــاز هــذا المــرث
 )YPC( ي لقياس الــرأي العام

أجــرى المركــز اليم�ف
ــك  ي ذل

ــا �ف ــا )بم ــا يمنًي ــع 17 صحفًي ــات م مقاب
ــة  ــف المحلي ي الصح

ــون �ف ــدة( يعمل ــرأة واح ام
ونيــة  لك�ت والقنــوات التلفزيونيــة والمنشــورات الإ
ي مختلــف المــدن اليمنيــة إضافــة 

ويتواجــدون �ف
ــطنبول. ــاض واس ــرة والري إل القاه

ي اليمن
عالم �ف تاريخ موجــز لالإ

ي – قبــل الحــرب 
عامــي اليمــ�ف تطــور المشــهد الإ

الحاليــة – عــ�ب مراحــل مختلفــة؛ ولــم يتمتــع 
ــم  ــل، ول ــذه المراح ــن ه ي أي م

ــط �ف ــة ق بالحري
 . ي يخــ�ب اليمــن إعاًمــا مســتقًا بحــق وغــ�ي حــز�ب
عام طريقها  وجدت الأشــكال الحديثة لوسائل الإ
لأول مــرة إل اليمــن بعــد أن أدخــل العثمانيــون 
أول مطبعــة إل البــاد عــام 1872، واعتبــاراً مــن 
ي 

ــ�ت ــف ال ــأت الصح ــن نش ي ــرن العرث ــل الق أوائ
ي شــمال اليمــن، ومــن 

ماميــة �ف تديرهــا الدولــة الإ
يطانية  ي المســتعمرات ال�ب

ي عــام 1937م، �ف
ثــم �ف

ي ثاثينــات وأربعينيــات القــرن 
جنــوب اليمــن. و�ف

مامة  ي والإ
يطا�ف ين وجد معارضو الحكم ال�ب العرث

ذاعــة وســيلة فعالــة  ي الصحــف ومــن بعدهــا الإ
�ف

ت أفــكار حركــة إصاحيــة  لنــرث رســالتهم. انتــرث
ف  إقليميــة، ع�ب التصال بجماعة الإخوان المســلم�ي
ــون  ــتخدم المثقف ــث اس ــن حي ي اليم

ــر، �ف ي م
�ف

ــة،  عــام لتشــكيل حركــة إصــاح يمني وســائل الإ
ي الشــمال عــام 1962 

وكانــت الثــورة الجمهوريــة �ف
واســتقال الجنــوب عــام 1967 نتيجــة لأنشــطة 
صــاح والتغيــ�ي اليمنيــة. أســفرت جهــود  حركــة الإ
ي كليهمــا مشــهد 

، و�ف ف الســتقال هــذه عــن دولتــ�ي
ــام  ع ــائل الإ ــا بوس ــمح فعلي ــد يس ــي مقي إعام

ي تديرهــا الدولــة دون ســواها.
الــ�ت

 https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/05/carpo_policy_report_06_2019.pdf


3 Briefي اليمن
ناء الســـام �ف ي ب

عام �ف دور الإ

ــة إل  ــا الديمقراطي ي تجربته
ــاد �ف ع الب ــرث ــم ت ل

ي عــام 
بعــد توحيــد شــمال وجنــوب اليمــن �ف

ــح المجــال للصحــف الناطقــة  1990، عندمــا فت
باســم الأحــزاب السياســية، عــى الرغــم مــن أن 
ذاعــة ظــا تحــت ســيطرة الدولة.  التلفزيــون والإ
طــار  وبالرغــم مــن هــذا النفتــاح، فقــد قّيــد الإ
عام  ي المؤلــف مــن قانون الصحافــة والإ

القانــو�ف
ي بشــدة مــا هو مســموح 

وكذلــك القانــون الجنــا�أ
ــه  ــام، فبموجب ع ــائل الإ ي وس

ــه �ف ــث عن بالحدي
اخيص  عام ســحب أو حجب ال�ت يحــق لــوزارة الإ
ي تنتقــد النظام. 

عــام الــ�ت عاميــة لوســائل الإ الإ
ي العــام 2005 تقريبا، ازدادت المعارضة ضد 

و�ف
الرئيــس عــىي عبــد هللا صالــح ســواًء مــن داخــل 
النظــام أو مــن الأحــزاب السياســية الأخــرى ممــا 
ــدأت  ــث ب ــام، حي ع ــائل الإ ــوع وس أدى إل تن
ي دعــم وســائل إعــام إخبارية 

كات �ف بعــض الــرث
ــك، شــدد  ــوازي مــع ذل ــاً. وبالت مســتقلة ظاهري
ــت  ــث تحرك ــع،2 حي ــات القم ــح آلي ــس صال الرئي
ــي 2009، و2010  ف عام ــ�ي ــاء ب ي الخف

ــة �ف الحكوم
ي يرمــي إل تقييــد التغطيــة 

نشــاء هيــكل قانــو�ف لإ
ــة، فقــد أنشــأ مجلــس القضــاء الأعــى  خباري الإ
ــورات  ــة والمنش ــة للصحاف ــة المتخصص المحكم
ي عــام 2009، لتكــون ذات اختصــاص فيمــا 

�ف
3. ي

يتعــارض مــع الدســتور اليمــ�ف

ــه  ي نفس
ــو�ف ــار القان ط ــن أن الإ ــم م ــى الرغ وع

ــد  ــىي عب ــد ع ــة ض ، إل أن النتفاض ــ�ي ــم يتغ ل
ي عــام 2011 ســهلت انتشــار وســائل 

هللا صالــح �ف
ي 

ــوظ �ف ــاع ملح ــاك ارتف ــث كان هن ــام، حي ع الإ
خباريــة وقنــوات التلفزيــون  عــدد المواقــع الإ
ــل  ــائل التواص ــّرت وس ف ي ــ�ي ي ح

ــف،4 �ف والصح
 . ف ف المحتجــ�ي الجتماعــي التواصــل والتفاعــل بــ�ي
ي لقيــاس الرأي 

ي مقابــات أجراهــا المركــز اليمــ�ف
�ف

ي أغســطس 2019، وصــف صحفيــون 
العــام �ف

انظر  2
Transfeld, Mareike & Hafez Albukari )2015(: ‘Jemen, Medien als Politische Waffe’, in: C. Richter and A. al-Difraoui )eds.(: Handbuch Ara-

bische Medien, Konstanz, pp. 331-40.
ي قضايا الصحافة’. متاح عى

ي يقر إنشاء محكمة متخصصة �ف
انظر صحيفة الشعب )12.05.2009(: ’مجلس القضاء اليم�ف  3

 http://arabic.people.com.cn/31662/6655818.html )13.11.2019(.
ي تنص عى أنه "ل يجوز بأي حال إنشاء محاكم استثنائية".

ي ال�ت
انظر أيضاً المادة 148 من الدستور اليم�ف  

ونيــة )دراســة ميدانيــة للصحف اليوميــة اليمنيــة(‘. متاح عى لك�ت ي ظــل منافســة الصحافــة الإ
، عبــد الملــك )2016(: ’مقروئيــة الصحــف الورقيــة �ف ي

انظــر الدنــا�ف  4
 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117534 )13.11.2019(.

ي توســيع 
اقاً �ف يمنيــون عــام 2011 بأنــه شــكل اخ�ت

، حيــث تطــورت عمليــة  هوامــش حريــة التعبــ�ي
ف  ف العاديــ�ي اك المواطنــ�ي رسث إعــداد التقاريــر لإ
ــك،  ــع ذل ــات. وم ــادر للمعلوم ف ومص ــل�ي كمراس
ي 

ــات �ف ــن التحدي ــد م ــون العدي ــه الصحفي واج
ــفهية  ــات الش ــك الهجم ي ذل

ــا �ف ة بم ــ�ت ــك الف تل
ونيــة والجســدية، عاوة عــى التهديدات  لك�ت والإ
ــن  ــط م ــس فق ــال، لي ــف والغتي ــل والخط بالقت
النظــام الحاكــم، ولكن أيًضا مــن قبل المعارضة 

ــة. ومختلــف الأطــراف غــ�ي التابعــة للدول

عالم خالل الرصاع دور الإ

أدى تفتيــت الدولة اليمنية خال ســنوات الحرب 
إل نشــوء وســائل إعــام موزعــة جغرافيــا تقــع 
ي 

ــ�ت انتماءاتهــا السياســية عــى طــول الحــدود ال
ــذه  ــراع. ه ي ال

ــة �ف ــوط المواجه ــا خط حددته
الطــرق المســدودة المحفوفــة بالــراع ونقــاط 
ــق  ي مناط

ف �ف ــ�ي ــر الصحفي ــا تح ــش فعلي التفتي
تســعى فيهــا القــوى المســيطرة إل فــرض روايــة 
ذات  ي 

و�ف الخاصــة.  أجندتهــا  تخــدم  واحــدة 
ي دون وصول 

الوقــت، يحــول هذا التقييــد المكا�ف
ف إل المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة  الصحفيــ�ي
القــوى المعارضــة، ممــا يجعــل نطــاق تغطيتهــا 
ف  شــديد الضيــق. أبــدى العديــد مــن الصحفيــ�ي
ــع  ــق لجمي ــل الدقي أســفهم لأن انعــدام التمثي
ي الســتقطاب، ممــا 

اع يســاهم �ف ف أطــراف الــ�ف
يرســخ الخافــات السياســية والطائفيــة ويعرقــل 
الجهــود المبذولة نحو التســوية الســلمية. جادل 
الصحفيــون الذيــن أجريــت معهــم مقابــات 
ــرأي العــام  ــاس ال ي لقي

ــز اليمــ�ف ــل المرك مــن قب
عامــي تأثــر ســلًبا بفعــل القيــود  بــأن الفضــاء الإ
ــا  ي تفرضه

ــ�ت ــود ال ــك القي ي ذل
ــا �ف ــدة، بم اي ف الم�ت

http://arabic.people.com.cn/31662/6655818.html
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ــة  ــة العربي ــة المتحــدة والمملك ــارات العربي م الإ
ــبيل  ــى س ــود، ع ــذه القي ــمل ه ــعودية. تش الس
المثــال، الموافقــات )بشــكل رئيــ�ي مــن المملكة 
ــوات  ــاق القن ط ــر( لإ ــعودية وم ــة الس العربي

ــة الصارمــة. ــح الرقاب ــة ولوائ الفضائي

ــت المؤسســات  ــع، نقل ــف والقم ــة للعن كمحصل
عاميــة مقراتهــا إمــا إل مناطــق أخــرى داخــل  الإ
أجنبيــة. تســيطر ســلطات  أو إل دول  اليمــن 
ي اليمــن ممــا أدى 

متباينــة عــى مناطــق معينــة �ف
ــه،  ي ذات

ــ�ف ــام اليم ع ــة لاإ ــة الجغرافي إل القولب
حيــث تحــول القيــود المختلفــة عــى وســائل 
عــام ومصالــح الــدول المضيفــة الأجنبيــة  الإ
ي مختلــف المناطــق دون 

أو الســلطات المحليــة �ف
عاميــة المتوازنــة والمســتقلة  صــدور التقاريــر الإ
ي نشــوء خطاب إعامي 

وتســاهم بــدلً من ذلك �ف
ــون عــى  مســتقطب. بمجــرد أن اســتول الحوثي
غــرب  ي شــمال 

�ف ة  كبــ�ي العاصمــة ومســاحات 
ــع  ــى جمي ــيطرة ع ــة للس ــوا برع ــاد، تحرك الب
عــام داخــل مناطــق نفوذهــم، فيمــا  وســائل الإ
عام  ي وســائل الإ

اعُتقــل الصحفيون والعاملون �ف
الذيــن يُنظــر إليهــم باعتبارهــم غــ�ي متســايرين 
مــع الروايــة الحوثيــة، وأُعدمــوا أو أُرغمــوا عــى 
الفــرار. ولــم تكــن الصحفيــات اســتثناًء: فقد تم 
ــة  ــاء اليمني ــة الأنب ــن وكال ــة م ــل 25 صحفي فص
للتهديــدات  أخريــات  تعرضــت  بينمــا  ســبأ، 5 
والعنــف و)محاولــة( القتــل. غــادر العديــد مــن 
ي العاصمة اليمنية صنعاء 

ف �ف ف المقيمــ�ي الصحفيــ�ي
ي 

ي اليمن، �ف
البــاد أو انتقلــوا إل مناطــق أخــرى �ف

ف توقفــت صحــف عــن النــرث وتأثــرت عــى  حــ�ي
وجــه الخصــوص العديــد مــن الصحــف التابعــة 
صــاح، مثــل الصحــوة. شــكل الحوثيــون، مــع  لاإ
ف لصالــح والمؤتمــر  ف الموالــ�ي حلفائهــم مــن بــ�ي
ــمال  ي ش

ــي �ف عام ــهد الإ ــام، المش ي الع ــع�ب الش
غــرب اليمــن، بحيــث اتســم بوجــود وســائل 
ــورة  ــع بص ــة تتب ــ�ي حكومي ــة وغ ــام حكومي إع

ي لوسائل الأعام المرئية اليمنية'. متاح عى
عام القتصادي )2017(: 'دراسة تقييمية لاأداء المه�ف انظر مركز الدراسات والإ  5

 http://economicmedia.net/?p=826 )03.12.2019(.
ايــد. عــى ســبيل المثــال، تــم استنســاخ  ف ي وجــدت نفســها مجــزأة ومهمشــة بشــكل م�ت

عاميــة الأخــرى الــ�ت نشــأ اتجــاه مماثــل فيمــا يتعلــق بالأطــراف الإ  6
ــا. ــًا مختلًف ــل فصي ــا يمث ــث مــن القاهــرة، كل منه ــث مــن صنعــاء وأخــرى تب ــاة تب ــوم، مــع قن ي العــام، اليمــن الي ــة للمؤتمــر الشــع�ب ــاة التلفزيوني القن

، وتتحدث  ف صارمــة خطاً موالياً لصالــح وللحوثي�ي
عــن "العــدوان الســعودي". بعــد تــرك عــىي 
ف وقتلــه  عبــد هللا صالــح التحالــف مــع الحوثيــ�ي
عــام  ي ديســم�ب 2017، تعرضــت وســائل الإ

�ف
ي العــام للقمــع الذي  المملوكــة للمؤتمــر الشــع�ب
عانــت منه وســائل إعــام أخــرى قبلهــا وتوقفت 
ــح  ــة صال ــة لعائل ــة رئيســية موالي مواقــع إخباري
ــت  ــاق ن ــل الميث ي العــام، مث ــر الشــع�ب والمؤتم
 ،baraqesh.net almethaq.net وبراقــش نــت 

. ي 2017 و2019 عــى التــوالي
عــن العمــل �ف

الوســائل  مــن  العديــد  افتتــاح  إعــادة  تمــت 
ي 

غاق �ف ت عــى الإ ي أج�ب
خباريــة الــ�ت عاميــة الإ الإ

ي محافظــة مــأرب، حيــث تلقــت بعض 
صنعــاء، �ف

ف اليمنيــة والســعودية  الدعــم مــن الحكومتــ�ي
ــاً  ف بهــا دولي ــة المعــ�ت وقامــت الحكومــة اليمني
ي 

عاميــة الــ�ت ببســاطة باستنســاخ القنــوات الإ
ي اســتول عليهــا الحوثيــون 

تديرهــا الدولــة والــ�ت
ي الأســاس، 

وإدارتهــا مــن داخــل أراضيهــا. و�ف
ــة  ــة – الحوثي عامي ــات الإ ــذه الكيان ــس ه تتناف
عيــة، ويدعــي  اف بالرث ي مــأرب – عــى العــ�ت

و�ف
ــة.6 ــة اليمني ــل الدول ــه يمث ــا أن كاهم

عــام  ي عــدن، ظهــرت بــؤرة ثالثــة لوســائل الإ
�ف

ــًة  ــدت عــدن مقارن ف ب داخــل اليمــن، ففــي حــ�ي
عاميــة، أصبحــت  بصنعــاء خاليــة مــن القيــود الإ
هــذه المحافظــة تدريجياً تحت ســيطرة المجلس 
ي اقتطاع مســاحة 

ع �ف ، الذي رسث ي النتقــالي الجنو�ب
إعاميــة قوميــة جنوبيــة بحتــة. تأســس المجلــس 
ي 

ي عام 2017 مــن قبل قادة �ف
ي �ف النتقــالي الجنــو�ب

ي ينــادون بقيــام دولــة مســتقلة  الحــراك الجنــو�ب
ي الجنــوب. ل يقــوم المجلــس النتقــالي بــإدارة 

�ف
ي ذلــك 

عــام الخاصــة بــه فقــط )بمــا �ف وســائل الإ
ي  ــو�ب ــالي الجن ــس النتق ــمي للمجل ــع الرس الموق
ضافــة لمجموعــة مــن المواقــع  stcaden.net بالإ
ونيــة التابعــة لــه مثــل عــدن24 والأمنــاء(،  لك�ت الإ

http://economicmedia.net/?p=826
http://baraqesh.net
http://almethaq.net
http://stcaden.net
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بــل يعمــل كذلــك عــى مراقبــة أو قمــع وســائل 
ــراً  ــدن مق ــن ع ــذ م ي تتخ

ــ�ت ــرى ال ــام الأخ ع الإ
ــية  ــف السياس ــع المواق ــق م ي ل تتواف

ــ�ت ــا وال له
. فقد أجــ�ب المجلس  ي للمجلــس النتقــالي الجنــو�ب
ي يزعــم أنهــا تُــدار 

صحيفــة أخبــار اليــوم – الــ�ت
صاح عىي محســن  مــن نائــب الرئيــس المــوالي لاإ
ونيــة والمطبوعة عى التوقف  لك�ت – بنســختيها الإ
ي شــنها 

عــن العمــل بعــد الهجمــات المتكــررة الــ�ت
ي التابــع للمجلــس 

مســلحون مــن الحــزام الأمــ�ف
 . النتقــالي

ي بعض أجزاء اليمن 
حّد الســتقطاب المناطقــي �ف

ف عى  ي الجنــوب، مــن قــدرة الصحفيــ�ي
وخاصــة �ف

ــتوى  ــى المس ات ع ــ�ي ــن المتغ ــر ع ــداد تقاري إع
، فالصحفــي المنحدر من صنعاء ســيجد  ي

الوطــ�ف
ي إعــداد تقاريــر عــن أو مــن عــدن. ول 

صعوبــة �ف
ــؤون  دراك بالش ــار إل الإ ــذا إل الفتق ــع ه يرج
المحليــة، بــل إل تزايــد الحساســيات المناطقيــة 
ي 

ي تدفــع نحو تضييــق نطاق المنظــور الوط�ف
الــ�ت

ــة  ــز مخرجــات إعامي عــام وتعزي ي وســائل الإ
�ف

ــم  اع تتحك ف ــ�ف ــراف ال ــا أن أط ــة. كم ــة بحت محلي
ــول  ــد وص ــال تقيي ــن خ ــي م عام ــرد الإ ي ال

�ف
ف مــن مناطــق خــارج أراضيهــم، وهــذا  الصحفيــ�ي
ف مــن المحافظــات المتنافســة  يشــمل الصحفيــ�ي
ــون  ــن يك ــال، ل ــبيل المث ــى س ــا فع ــا بينه فيم
لمراســل من شــبوة نفــس إمكانية وصــول صحفي 
مــن الضالــع عنــد تغطيــة أنشــطة المجلــس 
ــاً  ــار الأول منتمي ــبب اعتب ي بس ــو�ب ــالي الجن النتق

. ي
للحكومــة بحكــم انتمائــه الجغــرا�ف

عــى  تقريًبــا  الــراع  أطــراف  جميــع  تُــام 
عــام، ولقــوات  ممارســاتها القمعيــة ضــد الإ
ي 

ف �ف ــن المشــارك�ي ، لك ــ�ب ك ــب الأ ف النصي ــ�ي الحوثي
ــام  ــرأي الع ــاس ال ي لقي

ــ�ف ــز اليم ــات المرك مقاب
ي الراع 

اتهمــوا أيًضــا كافــة الجهــات المنخرطة �ف
تقريًبــا بارتــكاب انتهــاكات ضــد الصحافــة. حــدد 
تيــب تنــازلي – المجلــس  الصحفيــون إجمــالً – ب�ت
مارات  ي والقوات المدعومة من الإ النتقالي الجنو�ب

انظر   7
Human Rights Watch )2019(: Yemen Events of 2018. Available at: https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/yemen )06.02.2020(.

العربيــة المتحــدة والمملكــة العربية الســعودية، 
والجماعــات المتطرفــة مثــل تنظيــم القاعــدة 
ي إيجــاد مناخ قمعــي. فمنذ 

باعتبارهــا مســاهمة �ف
مايــو 2017، قيــّدت قــوات التحالــف الســعودية 
ف الأجانــب إل المناطق الخاضعة  ســفر الصحفي�ي

. ف لســيطرة الحوثيــ�ي

ــرب  ــال الح ــاء خ ــات القض ــار مؤسس ــر انهي أث
عــام،7 فقــد ذكــر  اً شــديداً عــى قطــاع الإ تأثــ�ي
التهديــد  أن  ة  الخــ�ب ذوي  ف  الصحفيــ�ي أحــد 
الرئيــ�ي للســامة المهنيــة كان عــدم المســاءلة 
ف نــادراً  وحقيقــة أن مــن يعتــدون عــى الصحفيــ�ي
مــا يحالــون إل العدالــة. وأعــرب صحفــي آخــر 
ي 

ف الــ�ت عــن أســفه لأنــه “بالرغــم مــن أن القوانــ�ي
كانــت موجــودة مــن قبــل لــم تكــن كافيــة، 
ــت  ي الوق

ــا �ف ــن انعدامه ــل م ــت أفض ــا كان فإنه
ــدولي مــن  ــون ال ”، ودعــا إل فــرض القان الحــالي
ي ظــل 

ف وحريــة التعبــ�ي �ف أجــل حمايــة الصحفيــ�ي
ــال  ــ�ب العتق ــال. يعت ي فع

ــا�أ ــام قض ــاب نظ غي
التعســفي والمضايقــة والماحقــة والختطــاف 
ف  ــ�ي ــدى الصحفي كة ل ــ�ت ــاوف مش ــال مخ والغتي
ــق  ي المناط

ــل �ف ــد العم ــن. عن ي اليم
ف �ف ــ�ي العامل

الخاضعة لســيطرة الجهــات الحكومية أو التابعة 
ــراه  ك ــم لاإ ــون بتعرضه ــاد الصحفي ــة، أف للدول
لصياغــة الأخبــار مــن منظــور تلــك المجموعــة. 
ي دأبــت 

، الــ�ت ف ًا، فــإن نقابــة الصحفيــ�ي وأخــ�ي
ف  ــ�ي عــى العمــل كمنصــة موحــدة للمناقشــات ب
عاميــة  ف بشــأن معايــ�ي الممارســات الإ الصحفيــ�ي
والمهنيــة، توقفــت عــن العمــل بصــورة ســليمة، 
ي جميــع 

ف الآن �ف ف اليمنيــ�ي ومــع تشــتت الصحفيــ�ي
ــة تواصــل  ــم إنشــاء آلي ــم يت ــم، ل أنحــاء العال
ــع تباعــد المســافات  ــب عــى واق ــدة للتغل جدي

ــة. المادي

ع العديــد  عــام، رسث بســبب الوضــع البائــس لاإ
ة عــى  ي نــرث موادهــم مبــارسث

ف �ف مــن الصحفيــ�ي
فيســبوك، ويطــرد ذلــك مــع تفضيــل العديد من 
ف الآن لوســائل التواصــل الجتماعــي عى  اليمنيــ�ي

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/yemen 
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ونيــة.  لك�ت المطبوعــات والتلفزيــون والمواقــع الإ
ف الذين جــرت مقابلتهم  اتفــق معظــم الصحفيــ�ي
أثنــاء إعداد هــذا التقرير، والذين يكتبون لمواقع 
ونيــة، عــى أن وســائل التواصــل الجتماعــي  إلك�ت
تعــد منصــة أساســية لنــرث موضوعاتهم. وأشــار 
ف إل أن نشــاط وســائل التواصــل  أحــد الصحفيــ�ي
الجتماعــي مثــل % 80 مــن نســبة مشــاهدات 
الموقــع الــذي يعمــل فيــه، وهــو شــبكة إعــام 
ــر  ــة، ذك ــث الأهمي ــن حي ــب م تي الســام. وبال�ت
المســتجيبون ممن شــملتهم المقابات فيســبوك 
ثــم توي�ت وواتس آب كقنوات توزيــع لمحتواهم 
، بل ورأي بعضهم أن سهولة الوصول  ي

و�ف لك�ت الإ
ــعت  ــد وس ــي ق ــل الجتماع ــائل التواص إل وس
نطاق المشــاهدة بشــكل عام. اعتــ�ب العديد من 
ف أن صعــود نشــاط وســائل التواصــل  الصحفيــ�ي
ــاري  خب ــر عــى المحتــوى الإ الجتماعــي لــم يؤث
أو التقاريــر بــأي شــكل من الأشــكال. ومــع ذلك، 
ي تــم 

ارتــأت مجموعــة أخــرى أن المعلومــات الــ�ت
هــا عــى وســائل التواصــل الجتماعــي خــارج  نرث
العمليــة التحريريــة لغرفــة الأخبــار، قــد ســهلت 
ــى  ــة ع ــات المضلل ــب والمعلوم كاذي ــداول الأ ت

ف النــاس. نطــاق واســع بــ�ي

ي 
عالم �ف  مســاهمات الإ

ي اليمن
ــالم �ف متطلبات الس

ي 
عامــي اليمــ�ف ي المشــهد الإ

أثــر التحــول الكبــ�ي �ف
ف  الــذي أحدثتــه انتفاضة 2011 واســتياء الحوثي�ي
ي 2015/2014، وتدويــل الحــرب الــذي تــا ذلك 

�ف
عــام اليمنية ليس  بشــكل مبــارسث عــى وســائل الإ
فقــط مــن ناحيــة حريــة التعبــ�ي ولكــن أيًضــا مــن 
حيــث قدرتهــا التشــغيلية. ونظــراً للقيــود الحالية 
ف الأفــراد والتحــولت  المفروضــة عــى الصحفيــ�ي
عــام برمتهــا، مــع ســيطرة  ي صناعــة الإ

ى �ف الكــ�ب
خباريــة،  أطــراف الــراع عــى المؤسســات الإ
عــام اليمنيــة تكافــح مــن أجــل  فــإن وســائل الإ
ي تهيئــة الظــروف المواتيــة للســام.

المســاهمة �ف

عام القتصادي )2017(. انظر مركز الدراسات والإ  8
المرجع نفسه.  9

ي تحــول دون أن 
مــن العوائــق الرئيســية الــ�ت

ي 
ــاء �ف ــكل بن ــة بش ــام فاعل ع ــائل الإ ــون وس تك

ــة عــى نطــاق  ــاء الســام الفتقــار إل المهني بن
ي ذلــك نتيجــة لضعــف الهيــاكل 

واســع، ويــأ�ت
وســائل  ي 

�ف ف  للعاملــ�ي والتدريبيــة  التعليميــة 
ي ترتبت 

عــام، والهيئــات الممولة الحزبية الــ�ت الإ
ــة  عامي ــة السياســية للمؤسســات الإ عنهــا التبعي
ي 

ي تدعم الســتقالية �ف
وضعــف المؤسســات الــ�ت

ف إعامــي ليتقيــد  عــام.8 ل يوجــد ميثــاق رسث الإ
بــه الصحفيــون اليمنيــون، مــا جعل نــرث الأخبار 
ي ل أســاس لهــا مــن الصحة ممارســة شــائعة. 

الــ�ت
ي الوقــت الــذي تقــدم فيــه العديــد مــن 

و�ف
خباريــة معلومات أساســية  امــج والمقــالت الإ ال�ب
ي 

ــل �ف ــا تفش ــام، فإنه ــل اهتم ــة مح ــول قضي ح
ــوٍع  ــامل موض ــوى ش ــاهدين بمحت ــد المش تزوي
ضمــن ســياقه الصحيــح، هــذا عــدا عــن عــدم 
ــدرة  ــة، ون ف إل مصــادر موثوق ــ�ي لجــوء الصحفي
نــرث حقائــق يجــري تدقيقهــا وفحــص صاحيتهــا 
ــإن  ــك، ف ــة لذل ــددة.9 ونتيج ــادر متع ــ�ب مص ع
عــام تقريًبــا تــروج حريــاً  كل مخرجــات الإ
ــى  ــوء ع ــليط الض ــن تس ــدلً م ــد، ب ــرأي واح ل
ــة دون  ــن الحيلول ــات النظــر. يمك ــف وجه مختل
هــذا المســلك الصحفــي الخاطــئ عــ�ب تمحيــص 
ــاملة  ــورة ش ــات بص ــق المعلوم ــق وتدقي الحقائ
وكاملــة، وهــي معايــ�ي يمكــن تطبيقها عــى نطاق 
واســع بمســاعدة برامــج التدريب الممولــة دولًيا.

االقتصاد

عــام والقتصــاد وجهــان؛ فمن  ف الإ للعاقــة بــ�ي
عــام والصحفيــون  ناحيــة، تتأثــر صناعــة الإ
زمــة  بالأ  – الأشــمل  القتصــاد  مــن  كجــزء   –
ــل  ــرا لعوام ــاد. نظ ي الب

ــادة �ف ــة الح القتصادي
ة الحــرب، ســاهم انخفــاض  عديــدة طــوال فــ�ت
ي وتــآكل الحتياطيات العامة 

قيمــة الريال اليمــ�ف
حــدوث  ي 

�ف الأخــرى  القتصاديــة  والضغــوط 
عــام  أزمــة ماليــة حــادة تؤثــر عــى وســائل الإ
 ، ف الصحفيــ�ي مــن  العديــد  اشــتىك  وتخنقهــا. 
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ي الوســائل 
بمــن فيهــم أولئــك الذيــن يعملــون �ف

ي تدعمهــا أطــراف الــراع، مــن 
ــ�ت ــة ال خباري الإ

ــة  ــاعات طويل ــم لس ــع عمله ــم م ي أجوره
ــد�ف ت

ــة.  ات الازم ف ــ�ي ــم للتجه وافتقاره

مــن ناحيــة أخــرى، تقــع مســؤولية الحديــث عــن 
عــام. لكــن  الظــروف القتصاديــة عــى عاتــق الإ
ي حــد ذاتهــا بصــورة 

ــر الحاليــة تســهم �ف التقاري
ــراً  ــام نظ ــادي الع ــور القتص ي التده

ــررة �ف متك
ــائعات  ــرث ش ــبب ن ــة. يتس ــا إل المهني لفتقاره
ــة  ي تغذي

ــق �ف ــن الصحــة كحقائ ــا م ل أســاس له
مخــاوف الســوق وتقليــص النشــاط القتصــادي 
وتثبيــط الســتثمار. أدى تزايــد عــدد المواقــع 
ــة  ف ــ�ي مح�ت ــة وغ ــة المبتدئ وني لك�ت ــة الإ خباري الإ
عامــي إل نشــوء بيئــة  وحالــة الســتقطاب الإ
ــات  ــد ضغوط ــا ول ــية، مم ــ�ث تنافس ــة أك إعامي
ي 

ة �ف ــ�ي ــار المث ــص والأخب ــرث القص ــة لن متعاظم
أرسع وقــت ممكــن وهــو، بــدوره، مــا أســفر عــن 
تراجــع جــودة المــادة الصحفيــة، فعــى ســبيل 
ي عــام 2018 

المثــال، أدى نــرث وثائــق مــزورة �ف
تدعــي أن ســعر �ف العملــة المحليــة ســيكون 
ــن  ــروض م ــاض المع ــدولر إل انخف ــاً بال مرتبط
العمــات الأجنبيــة مــا أثــر ســلًبا عــى العمليــات 
، وهكــذا  ي ي أســواق الــرف الأجنــ�ب

ــة �ف المرفي
ي الســوق الســوداء الطلب 

اســتغل المتداولــون �ف
ايــد عــى العمــات الأجنبيــة واســتثمروا  ف الم�ت
ــن  ــم م ــة.10 وبالرغ ــص العمل ــن نق ــاوف م المخ
ي  ــا�ب ــكل إيج ــاهمة بش ي المس

ــام �ف ع ــة الإ إمكاني
ي 

ــالي المســاعدة �ف ــر ســوق العمــل وبالت ي تطوي
�ف

ــام  ع ــة، إل أن الإ ــاة القتصادي ــف المعان تخفي
ي 

ي الوقــت الحــا�ف دور بنــاء �ف
ي ليــس لــه �ف

اليمــ�ف
عام  هــذا الصدد. قبل الحرب، كانت وســائل الإ
ــد  ــرر. وق ــكل متك ــف بش ــات الوظائ ــرث إعان تن
توقــف هــذا تماًمــا، فضــاً عــن غيــاب التقاريــر 

حــول تطــورات أو متطلبــات ســوق العمــل.

انظــر اليمــن القتصــادي )21.11.2018(: ’شــائعات ووثائــق مــزورة ترفــع الريــال اليمــ�في وتهبــط بســعر الــدولر �في اليمــن وســط مضاربــات لتجــار الســوق   10
.)25.11.2019( https://www.yemeneconomist.com/180254/dollar-prices-today-rial-yemeni-novmb ــى ــاح ع ــة’. مت ــاب الرقاب ي غي

ــوداء �ف الس
انظر    11

Transparency International )2019(: Corruption Perceptions Index. Available at: https://www.transparency.org/country/YEM )22.02.2020(.

ي الأنظمــة الديمقراطيــة 
عــام �ف تــؤدي وســائل الإ

بشــكل أســاسي دور الرقيب عى الســلطات بغية 
ــا  ــة. ووفًق ــة والقتصادي ــز الشــفافية المالي تعزي
لمنظمــة الشــفافية الدولية، تحتل اليمــن المرتبة 
ــورات  ــؤرسث التص ي م

ــة �ف ف 180 دول ــ�ي ــن ب 177 م
بخصــوص الفســاد.11 بشــكل عام، تفتقر وســائل 
عــام اليمنيــة إل تقاريــر اســتقصائية معمقــة  الإ
ــا  ــك أساًس ــزى ذل ــرب( ويُع ــاد )الح ــول اقتص ح
ي الصحافــة الســتقصائية، 

إل نقــص القــدرات �ف
ويرتبــط كذلــك بالمخاطــر الأمنيــة.

يعــد الحديــث عــن الفســاد أو اقتصــاد الحــرب 
ف  عــام خطــاً أحمــر يعــرض العامل�ي ي وســائل الإ

�ف
ــث  ــن، حي ي اليم

ــر �ف ــي للخط عام ــال الإ ي المج
�ف

ي 
دد الصحفيــون المتواجــدون داخــل البــاد �ف يــ�ت

كتابــة تقاريــر تفصيليــة خوفــاً عــى أمنهــم، بينما 
ي 

ي بيئــة آمنــة �ف
ل يتمتــع الصحفيــون العاملــون �ف

الخــارج بالقــدرة عــى الوصــول إل المعلومــات 
عــداد تقاريرهــم عى نحو  والوثائــق التفصيليــة لإ
ي 

ــ�ت ــات ال ي المقاب
ــي – �ف ــدث صحف ــال. تح فع

ــرأي العــام –  ــاس ال ي لقي
ــز اليمــ�ف أجراهــا المرك

عــن ســجنه الــذي دام ثاثــة أيــام فيمــا كانــت 
الســلطات تضغــط عليــه لتقديــم اســم المصدر 
الــذي رسب تقاريــر عــن فســاد الدولــة. صحفــي 
ة بعــد إعــداده  ف ة وجــ�ي آخــر تــم اختطافــه لفــ�ت
ــراً عــن الفســاد، كمــا تمــت مضايقتــه عــى  تقري
وســائل التواصــل الجتماعــي، وتلقــى تهديــدات 

ي النهايــة عــى الفــرار مــن البــاد.
تــه �ف أج�ب

ي ظــل 
ي قــدرة رقابيــة، �ف

عــام اليمــ�ف ل يملــك الإ
غيــاب آليــات المراقبــة المنهجيــة للتطــورات 
القتصاديــة أو الماليــة. ومــع ذلــك، كان لبعــض 
عــام عــن الفســاد بعــض  تقاريــر وســائل الإ
ي 

. عــى ســبيل المثــال، قــاد تقريــر �ف التأثــ�ي
ي 

�ف ي 
اليمــ�ف الســف�ي  قيــام  عــن   2019 ســبتم�ب 

https://www.transparency.org/country/YEM 
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مــر محمــد مــارم12 بالســتياء عــى المنــح 
الدراســية الممنوحــة لأوائــل خريجــي المــدارس 
، حيــث بــادرت وزارة  الثانويــة إل إحــداث تغيــ�ي
التعليــم العــالي بحــل الأمــر عــى الفور بتشــكيل 
لجنــة تحقيــق وإعــادة تقديــم المنــح الدراســية 
ــك فقــد  ضافــة إل ذل . بالإ ف ــ�ي ف الأصلي للمرشــح�ي
ف  ــ�ي ــون عــن نهــب الحوثي ــون يمني كشــف صحفي
نسانية، مما أدى إل تعليق برنامج  للمساعدات الإ
الغــذاء العالمي لأنشــطته لبعض الوقت.13 وقد 
ــة الأخــرى عــن  ــات الفاعل ــت بعــض الجه تحدث
ي الوســائل 

الحاجــة إل المســؤولية الجتماعيــة �ف
عاميــة بالقطــاع الخــاص. وكمــا أبــرز "فريــق  الإ
ــإن  وع، ف القطــاع الخــاص" ضمــن هــذا المــرث
عاميــة تشــمل قناة الســعيدة،  هــذه القنــوات الإ

مانــة إف إم.14 وقنــاة يمــن أف أم، وط�ي

لسياسة ا

عــام،  ف جميــع مجــالت تأثــ�ي وســائل الإ مــن بــ�ي
 ، هــا عــى الخطــاب الســياسي قــد يكــون تأث�ي
قــوى.  عاميــة هــو الأ وتشــكيل وبنــاء الروايــة الإ
ي 

عــام اليمنيــة دوًرا محوريـًـا �ف لعبــت وســائل الإ
تعزيز الســتقطاب خال الحرب بسبب انقسامها 
عــى طــول الخطــوط السياســية، بحيــث فقــدت 
ــا  ــن وظائفه ــد م ــا عــى أداء العدي ــا حالي قدرته
ي تهيئــة الظــروف المواتيــة 

ي تســاهم عــادًة �ف
الــ�ت

. وتشــمل أســباب  ي المجــال الســياسي
للســام �ف

عــام  هــذا العجــز كذلــك افتقــار وســائل الإ
ــة إل  ضاف ــل، بالإ ــة والتموي لاســتقالية والمهني
تغــ�ي مشــهد المؤسســات السياســية، ممــا قلــل 

عــام. مــن اعتمــاد الســلطات عــى وســائل الإ

– ي الوقــت الحا�ف
عــام – �ف تنشــغل وســائل الإ

ــى  ــال ع ــل القت ــراع مث ــل ال ــة تفاصي بتغطي

ف ومغردون يطالبون بتغي�يه’، متاح عى
انظر الحرف 28 )23.09.2019(: ’سف�ي اليمن بالقاهرة يستول عى منح الطاب المبتعث�ي  12

 http://www.alharf28.com/p-29622 )13.11.2019(.
غذية العالمي يعّلق مساعداته’، متاح عى

أ
انظر العر�بي الجديد )24.06.2019(: ’يمنيون �في مهّب الجوع... برنامج ال  13

 https://www.alaraby.co.uk/society/d46418d4-1aaa-4181-adcf-74210d8587aa )13.11.2019(.
انظر  14

Tarek Barakat, Ali al-Jarbani and Laurent Bonnefoy )forthcoming(: The Role of the Private Sector in Peacebuilding in Yemen, CARPO Brief.

جبهــات الحــرب أو بكتابــة تقاريــر تتهــم الطرف 
ي الــراع، بينما ل تتوفر ســوى نقاشــات 

الآخــر �ف
ــة  ــكل الدول ــول ش ــة ح ــدودة للغاي ــة ومح قليل
ل  وهكــذا،  دســتورها.  أو  المحتمــل  اليمنيــة 
عــام اليمنيــة رؤى لدولــة  تقــدم وســائل الإ
عــى  النقــاش  يحفــز  بمــا  مســتقبلية  يمنيــة 
أ أطــراف الــراع والمجتمع  نطــاق أوســع ويهــ�ي
لمحادثــات الســام، كمــا ل تتوفــر أيًضــا آليــات 
ــة  ــات الدول ــلوك هيئ ــة س ي مراقب

ــاعدة �ف للمس
المجموعــات  تعــد  لــم  المســاءلة.  وزيــادة 
ف  لماني�ي ف ال�ب المتخصصــة مثل جمعيــة الصحفي�ي
ي كانــت تراقــب 

ــ�ت ي ال
لمــان اليمــ�ف أو مرصــد ال�ب

ي الســابق تعمل 
ي �ف

أنشــطة مجلــس النواب اليم�ف
ي أثــرت بشــكل شــخ�ي عــى 

بســبب الحــرب الــ�ت
ــف  ــن توق ــك ع ، ناهي ف ــ�ي ــؤلء الصحفي ــاة ه حي
أحــد  أشــار  نفســه.  النــواب  نشــاط مجلــس 
ي المقابات إل أن الســلطات لم 

ف – �ف الصحفيــ�ي
تعــد تشــعر بالمســؤولية عــن احتياجــات جميــع 
، وأنهــا تفضــل بــدلً عــن ذلــك تمويــل  ف اليمنيــ�ي
عاميــة الخاصــة بهــا، ممــا أدى  المؤسســات الإ
ــي  عام ــط الإ ــة الضغ ــع فعالي ــالي إل تراج بالت
العــام عــى الحكومــة. ومــع ذلــك، فــإن هنــاك 
تقاريــر إعاميــة عــن عــدم توفــ�ي الحكومــة 
ي ذلــك الميــاه وإدارة النفايــات 

للخدمــات بمــا �ف
ف  الصحفيــ�ي أن  غــ�ي  الســكان؛  هــا عــى  وتأث�ي
ــة محــددة عــى  ــم أمثل ــن تقدي ــوا م ــم يتمكن ل
ــة  ــة كنتيج ــات الحكومي ــم الخدم ــن تقدي تحس

. ف ــ�ي عامي ــط الإ ــة والضغ للتغطي

عندمــا تنعقــد محادثات الســام، تقدم وســائل 
عــام اليمنيــة تغطيــة وتحليــات حيــة مكثفــة  الإ
عاميــة عــى العمليــة  لكــن تأثــ�ي التغطيــة الإ
التفاوضيــة نفســها محــدود، وفًقــا لأولئــك الذين 
ي 

أجريــت معهــم مقابــات مــن قبل المركــز اليم�ف

http://www.alharf28.com/p-29622
https://www.alaraby.co.uk/society/d46418d4-1aaa-4181-adcf-74210d8587aa
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ف  لقيــاس الــرأي العــام. وأشــار أحــد الصحفيــ�ي
عــام ممارســة  ف يمكــن لوســائل الإ ي حــ�ي

إل أنــه �ف
بعــض الضغــط عــى الأطــراف لتقديــم تنــازلت 
ــراف  ــى أط ــا ع ه ــإن تأث�ي ــا، ف ــدم تقديمه أو ع
الــراع كان محــدوًدا بشــكل عــام، وشــدد آخــر 
ــدون  عــام يؤي ي وســائل الإ

ف �ف ــ�ي عــى أن العامل
الســام بالأســاس. لقــد اســتخدم المتفاوضــون 
ي 

عــام خــال مشــاورات ســتوكهولم �ف وســائل الإ
ي لــم يلتــق خالهــا الطرفان 

ديســم�ب 2018 – الــ�ت
رســال رســائل إل الجانب الآخر،  وجهــاً لوجه – لإ
ي مــن 

فضــاً عــن إدارة توقعــات الجمهــور اليمــ�ف
ي تحدثــت 

خــال التقليــل مــن شــأن التقاريــر الــ�ت
ع اتفاقــات وشــيكة.

الثقافــة والمجتمع

ي تقــدم آخر الأخبار التطورات 
تحظــى المواد ال�ت

عام  ي وسائل الإ
العســكرية والسياســية بشعبية �ف

ــرى  ــن أج ــون الذي ــّر الصحفي ــد أق ــة، وق اليمني
ــات  ــام مقاب ــرأي الع ــاس ال ي لقي

ــ�ف ــز اليم المرك
ي 

ــة �ف ــة الطائفي ــتخدام اللغ ــى أن اس ــم ع معه
التقاريــر السياســية قــد ازداد منذ بدايــة الحرب. 
عام هــذه اللغــة إل المجتمع  تحمــل وســائل الإ
ــل،  ي المقاب

ــتقطاب. �ف ــخ الس ــا يرس ــع بم الأوس
أشــار الصحفيــون أيًضــا إل أن قصــص المعانــاة 
كة، إل جانــب صمــود الشــعب  الفرديــة والمشــ�ت
ــا مــا  اع والشــدائد، غالًب ف ي مواجهــة الــ�ف

ي �ف
اليمــ�ف

كــ�ث انتشــاًرا وتصفحــا. غــ�ي  يشــكل المحتــوى الأ
ــدة  ــة الجدي عامي أن ثمــة بعــض الفضــاءات الإ
ي 

ف الثقــا�ف ف عــى المجتمعــ�ي كــ�ي ي ال�ت
ي أخــذت �ف

الــ�ت
بــداع  ي وتســلط الضــوء عــى الصمــود والإ

والمــد�ف
ة. ي مواجهــة التحديــات الكبــ�ي

�ف

عــام  ي لوســائل الإ ترجــح كفــة التأثــ�ي الســل�ب
، حيث تمنع  ي يجــا�ب اليمنيــة عــى المجتمــع عى الإ
ــائل  ــة وس ــدرات الجتماعي ــة والق ــود المالي القي

انظر موقع أرشيف اليمن �في  15
http://yemen-tv.net/index.php )25.11.2019(.  

انظر موقع مجلة المدنية �في   16
 www.almadaniyamag.com )19.02.2020(.  

نستغرام �في أنظر حساب كذه كان اليمن عى الإ  17
 https://www.instagram.com/yemenusedtobe/?hl=en )19.02.2020(.  

ســهام  عــام مــن الوفــاء بالمأمــول منهــا والإ الإ
ــم  ــى الرغ ــال، ع ــبيل المث ــى س ــام. ع ي الس

�ف
عــام يمكــن أن تكــون منصــة  مــن أن وســائل الإ
الناتجــة  النفســية  الصدمــة  لمناقشــة  مثاليــة 
عــى  معهــا  الممكــن  والتعامــل  الحــرب  عــن 
مســتوى المجتمــع، فإنــه مــن النــادر أن يقــدم 
الصحفيــون تقاريــر عــن التأثــ�ي النفــ�ي للحــرب 
عــى العائــات والأفــراد، ول عــن كيفيــة التعامل 
ــر أحــد  ــد ذك ــة النفســية. وق ــع هــذه الصدم م
ي المقابــات – أن هــذه القضايــا 

ف – �ف الصحفيــ�ي
وكــة لمنظمــات دوليــة متخصصــة. إن بإمــكان  م�ت
ف  ي توحيــد اليمنيــ�ي

عــام المســاهمة �ف وســائل الإ
كة مــن خــال تقاريرهــا عــن  ــة مشــ�ت حــول هوي
ه الحــالي خــال  ك لليمــن وتدمــ�ي اث المشــ�ت الــ�ت
الحــرب، لكــن غالًبــا مــا تتبــ�ف التقاريــر المتعلقــة 
ــوم  ــام ول ة اته ــ�ب ــة ن ــع التاريخي ــ�ي المواق بتدم
عــى الأطــراف المتعارضــة ممــا يــؤدي لتعميــق 

ــة والسياســية. ــات الجتماعي الخاف

ي ســياق 
ي لليمــن �ف

اث الثقــا�ف لقــد أدى تدمــ�ي الــ�ت
الممارســات  ي 

�ف المشــاركة  وانخفــاض  الحــرب 
ف  ي ب�ي

ف إل الما�ف التقليديــة إل ظهــور نزعة للحن�ي
. وانبثقــت العديــد  ي

ائــح مــن المجتمــع اليمــ�ف رسث
ي يقودهــا الشــباب 

عاميــة الــ�ت مــن المبــادرات الإ
ي 

ــة �ف ي والرغب
ــا�ف ف إل الم ــ�ي ــذا الحن ــة به مدفوع

الطــاع عــى ثقافــة اليمــن وصمــوده. وتشــمل 
هــذه المبادرات أرشــيف اليمن15 الــذي جمع منذ 
ــخ  ي والتاري

ي الأدب اليمــ�ف
عــام 2017 مؤلفــات �ف

والســ�ي الذاتيــة السياســية. أمــا مجلــة المدنيــة 
يقودهــا  إعاميــة  مبــادرة  فهــي  ونيــة16  لك�ت الإ
ــالت  ــز بشــكل حــري عــى المق الشــباب وترك
لتمثيــل  مســاحة  لخلــق  وتهــدف  الثقافيــة، 
ــاء  ــر النس ــن وتصوي ــن اليم ــة م ــق مختلف مناط
ي المجتمــع. أمــا مبــادرة "كــذا 

كأعضــاء فاعــات �ف
كان اليمــن"17 عــى وســائل التواصــل الجتماعــي 
ة، لتعطي  وج لمقاطــع فيديــو تاريخية قصــ�ي فــ�ت

http://yemen-tv.net/index.php
http://www.almadaniyamag.com
https://www.instagram.com/yemenusedtobe/?hl=en
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ي لليمــن. بــدأت هــذه 
ي الثقــا�ف

لمحــة عــن المــا�ف
ي اســتحداث مســاحة إعاميــة 

المبــادرات ســويًة �ف
ويــج لخطــاب إعامــي يوحــد ول يســتقطب. لل�ت

والعدالة االأمن 

ــة  ــن والعدال ــة الأم ــرح معادل ــا، تط ــد م إل ح
عام.  معضلــة الدجاجة والبيضة عى وســائل الإ
عــام الفاعلة بصورة  يمكــن أن تســهم وســائل الإ
ي مســاءلة شــفافية قطــاع الأمــن، غــ�ي أنه 

ة �ف كبــ�ي
ــه أن تتوفــر  ي الوقــت ذات

ــة بمــكان �ف مــن الأهمي
ــال  ي فع

ــا�أ ــام قض ــدة ونظ ــة محاي ــوات أمني ق
المســتقلة  عــام  الإ وســائل  وحمايــة  ف  لتمكــ�ي
ي اليمــن إمــا 

لكــن كل هــذه القطاعــات الوقائيــة �ف
ي 

مشــلولة أو تســيطر عليهــا قــوى لهــا مصلحــة �ف
ي شــكل 

الــراع. ثمــة حاجــة إل الدعــم الدولي �ف
عــام  ف وســائل الإ ــاء قــدرات لتمكــ�ي ــل وبن تموي
مــن تقديــم تقاريــر دقيقــة عــن عمــل الجهــات 

الأمنيــة والقضائيــة.

عــام عى  ي الوقــت الراهــن، تعكــف وســائل الإ
�ف

ــة  ــا الأمني ــر عــن الجريمــة والقضاي إعــداد تقاري
ثــارة، دون إيــراد الســياق مــن  بطريقــة أخبــار الإ
ــل  ــم، أو تفاصي ــب الجرائ ــباب وعواق ــل أس قبي
ــة.  ــا المؤسســات القضائي ي عالجته

ــ�ت ــا ال القضاي
الضــوء عــى  التقاريــر ل تســلط  مثــل هــذه 
ي القــدرات الخاصة بأجهزة 

الثغــرات الموجــودة �ف
إنفــاذ القانــون والمؤسســات القضائيــة ول تلفت 
ــذا  ــاه إل إســاءة اســتخدام الســلطة. وبه النتب
عاميــة الحاليــة عــى  ل تســاهم التغطيــة الإ
ي تهيئــة الظــروف المواتيــة للســام 

نحــو بنــاء �ف
عــام  ي تقريــر CARPO 06، كمــا أن وســائل الإ

�ف
اليمنيــة ل تقــدم تقاريــر عــن التهديــدات الأمنية 
ــا  ــرض له ي يتع

ــ�ت ــف ال ــوف العن ــائعة وصن الش
النــاس العاديــون، ول ترفــع الوعــي حــول كيفيــة 
معالجــة هــذه التهديــدات بشــكل أفضــل. وعى 

ف مــن ســالتها �في مــدارس التحفيــظ بصنعــاء.. 
انظــر الحكمــة )07.04.2018(: ’شــاهد بالصــورة.. مليشــيا الحــو�ثي تفــرض مناهــج طائفيــة جديــدة.. ومعلمــ�ي  18

"تفاصيــل"’. متــاح عــى
https://www.al-hekmah.net/news11015.html )19.01.2020(.  

ف الطائفية’. متاح عى
انظر الجزيرة )07.04.2017(: ’اتهامات لليونيسيف بدعم مناهج الحوثي�ي  19

https://bit.ly/2OpB8Sh )20.09.2019(.  

عــام يمكــن أن تكــون  الرغــم مــن أن وســائل الإ
منصــة فعالــة لزيــادة الوعــي حــول القضايــا 
المتعلقــة بالأمــن، إل أن هذه المســؤوليات غالًبا 
. جــرى  ي

مــا تُحــال إل منظمــات المجتمــع المــد�ف
ــة  ــل العدال ــرى، مث ــع أخ ــام لمواضي ــاش ع نف
ــن 2012  ــة م ة النتقالي ــ�ت ــال الف ــة، خ النتقالي
إل 2014، لكــن هــذه النقاشــات تاشــت مــن 

الصحافــة بمجــرد انــدلع الحــرب.

لتعليم ا

ــالً  ــم مج ــاع التعلي ــا قط ــت قضاي ــد أصبح لق
ي الصميــم قضايــا سياســية 

للــراع، لكنهــا �ف
ل عاقــة لهــا بالتعليــم نفســه، حيــث تمتــد 
ــراف  ــف الأط ف مختل ــ�ي ــية ب ــكات السياس المماح
عــام،  عــى القطــاع التعليمــي إل وســائل الإ
ف يســتخدم التقارير حــول التعليم  فــكا الجانبــ�ي

للتشــه�ي بالجانــب الآخــر.

يظــل التغيــ�ي المزعــوم للمناهــج الدراســية مــن 
ي 

ف �ف ــ�ي ف الحوثي ــ�ي ــرض المعلم ف وف ــ�ي ــل الحوثي قب
الخاضعــة  المناطــق  ي 

�ف الحكوميــة  المــدارس 
ــر  ــررا.18 ينظ ــا متك ــا إعامي ــيطرتهم موضوع لس
ات باعتبارهــا فرًضــا  المعارضــون إل هــذه التغــ�ي
ــة  ــة والديني ــة والجتماعي ــم الثقافي ــا للقي قريً
، ووســيلة للتأث�ي عى الأطفال ليصبحوا  ف للحوثي�ي
عام  . أبرزت وســائل الإ ف ف للحوثي�ي أتباًعا مخلص�ي
ي ظــل حكومــة هــادي هــذا التطــور: 

المختلفــة �ف
ففــي عــام 2017، اتهمــت حكومــة هــادي منظمة 
اليونيســف بطباعة الكتب المدرســية المعّدلة من 
عامــي  .19 ونتيجــة لــرد الفعــل الإ ف قبــل الحوثيــ�ي
فقــد أوقفــت اليونيســف طباعــة الكتــب. بــرزت 
عــام  ي وســائل الإ

ــرة أخــرى �ف هــذه المشــكلة م
ــر  ــة قط ــت مؤسس ــا مول ــر 2019 عندم ي أكتوب

�ف
ي المناطــق 

ــة طباعــة الكتــب المدرســية �ف ي الخ�ي
ي يســيطر عليهــا الحوثيــون، ولقــد أضافــت 

ــ�ت ال

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/05/carpo_policy_report_06_2019.pdf
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/05/carpo_policy_report_06_2019.pdf
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ي 
ــة إل الخــاف الموجــود بالفعــل �ف هــذه الأزم

قطــر  بمشــاركة  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
ــوع مــن التحــدي  ي ينظــر إليهــا عــى أنهــا ن

ــ�ت ال
مــارات  ضــد المملكــة العربيــة الســعودية والإ
ي 

العربيــة المتحــدة، وكذلــك حكومــة هــادي الــ�ت
ــن  ــة م ت ردود الفعــل الغاضب ــا. أجــ�ب يدعمونه
بيــة والتعليــم التابعــة لحكومــة هــادي  وزارة ال�ت
عاميــة مؤسســة قطر  هــا مــن النتقــادات الإ وغ�ي
ــب  ــتطبع كت ــا س ــد بأنه ــان يفي ــدار بي ــى إص ع
الرياضيــات والعلــوم فقــط وتمتنــع عــن إنتــاج 

ة للجــدل.20 أي مــواد مثــ�ي

عــام اليمنيــة بشــكل متكــرر  تتحــدث وســائل الإ
عــن آثــار الحــرب عــى التعليــم، مثــل اضطــرار 
ي العراء أو تحت الأشــجار 

الصفوف إل الدراســة �ف
أو الفصــول المؤقتــة الأخرى وذلك بســبب تدم�ي 
ــذه  ــإن ه ــا، ف ــا لأبحاثن ــية. وفًق ي المدرس

ــا�ف المب
ــة  ــى تهيئ ــات ع ــزت المجتمع ــد حف ــر ق التقاري
ضافة إل  . وبالإ ف ظروف أفضل للطــاب والمعلم�ي
عــام الضــوء عــى  ذلــك فقــد ســلطت وســائل الإ
ف والنتهــاكات ضدهــم مــن قبــل  اب المعلمــ�ي إ�ف
الســلطات المختلفــة. تلقــي هــذه التقارير الضوء 
ي تحــاول تســوية دفــع 

عــى عمــل المنظمــات الــ�ت
، فلقــد تســبب انقطــاع الرواتب  ف رواتــب المعلمــ�ي
ي ســبتم�ب 

ي عــدة مناطــق �ف
ف �ف اب المعلمــ�ي ي إ�ف

�ف
مــوت وعــدن والمناطــق  ي ذلــك حرف

2017، بمــا �ف
ــة إل  ضاف ــون.21 بالإ ــا الحوثي ــيطر عليه ي يس

ــ�ت ال
ذلــك، يلقــي الصحفيــون الضــوء باســتمرار عــى 
ي تســتخدم كمصــدر للتجنيــد مــن 

المــدارس الــ�ت
قبــل أطــراف الــراع المختلفــة. عــى الرغــم مــن 
ات  ــا مــا تحتــوي عــى نــ�ب أن هــذه التقاريــر غالًب
ــك تقــف  عــام مــع ذل اتهــام، إل أن وســائل الإ

بوضــوح ضــد هــذه الممارســة الشــائعة.

ية تصدر بيانا بشأن دعمها لمجال التعليم �في اليمن’، متاح عى انظر العرب )13.10.2019(: ’قطر الخ�ي  20
https://bit.ly/31kLiZT )19.11.2020(.  

اب الشامل’، متاح عى �ف موت يبدؤون الإ انظر العرب )12.09.2018(: ’معلمو حرف  21
https://bit.ly/31kLiZT )19.11.2020(.  

و�في لـحلم أخرف متاح عى لك�ت انظر الموقع الإ  22
http://holmakhdar.org/ )20.02.2020(.  

لبيئة ا

ســيطرت الحــرب عــى دورة الأخبــار اليمنيــة، مما 
ــرى،  ــع أخ ــول مواضي ــر ح ــدرة التقاري أدى إل ن
ف تلــك الأخبار  وقــد كانــت الأخبــار البيئيــة مــن بــ�ي
ــه  ــت في ــذي غط ــت ال ي الوق

ــالً. و�ف ــ�ث إهم ك الأ
بــت المناطق  ي �ف

عــام الأعاصــ�ي الــ�ت وســائل الإ
ي أواخر عام 2015 ومرة أخرى 

الســاحلية اليمنية �ف
ي أكتوبــر 2018، فــإن مواضيــع مثل شــّحة المياه 

�ف
اعــات الناتجــة عنهــا ل تــكاد تذكــر. تتداخــل  ف وال�ف
الكثــ�ي مــن القضايا البيئية ع�ب الحدود الجتماعية 
والديموغرافيــة والسياســية وتتصــل بكل شــخص، 
ي 

دد �ف عــام تــ�ت ولكــن بشــكل عــام فــإن وســائل الإ
زيــادة التغطيــة البيئيــة ورفــع الوعــي.

الســتثناءات: منصــة  بعــض  أن هنــاك  غــ�ي 
ــ�تي تأسســت �في عــام 2012  "22 ال ــم أخــرف "حل
ي يعالــج القضايــا البيئية. 

وكانــت أول موقــع يم�ف
يتنــاول محتــوى الموقــع آثــار تغــ�ي المنــاخ 
ثــار  عــى اليمــن ونــدرة الميــاه والتلــوث والآ
ــددة  ــات المتج ــرة الطاق ــرب، وطف ــة للح البيئي
ي يمــن مــا بعــد 

واســتهاك الطاقــة الشمســية �ف
ــت إحــدى  ــة المســتدامة. وكان الحــرب، والتنمي
ــام  ــن الهتم ــ�ي م ــت الكث ي جذب

ــ�ت ــص ال القص
وحشــدت النــاس حولهــا هــي قتــل الحيوانــات 
ــن  ي اليم

ــراض �ف ــددة بالنق ــالت المه ــن الس م
ف عامــي  مــع أكــ�ث مــن 18 حالــة موثقــة بــ�ي
ي 

ه البيــ�أ ف 2014 و2018. وعــى الرغــم مــن تركــ�ي
اتهامــات  مــن  الموقــع  يفلــت  لــم  الفريــد، 

. ف ــ�ي ــياسي والتح ــاء الس النتم

ي اليمــن، يظل 
حــ�ت مــع نــدرة الميــاه الشــديدة �ف

الوعــي بتقنيــات الحفــاظ عــى الميــاه متدنيــاً؛ إذ 

https://bit.ly/31kLiZT
https://bit.ly/31kLiZT
http://holmakhdar.org/
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يســتمر الــري بالغمــر عــى نطــاق واســع. دعمت 
 )SMEPS( ــر ة والأصغ ــ�ي ــآت الصغ ــة المنش وكال
ــة ري  ــاد بأنظم ــاء الب ــع أنح ي جمي

ف �ف ــ�ي المزارع
ــى  ــاص ع ــكل خ ف بش ــ�ي ك ــع ال�ت ــا، م ــليمة بيئًي س
ف  ــ�ي ــن والحرفي ــوة والصيادي ــي القه ــم مزارع دع
لــدى  البيئيــة.  بصمتهــم  لخفــض  بالتدريــب 
ة  ــتن�ي ــة مس ــات عام اتيجية عاق ــ�ت ــة اس المنظم
ومتطلعة للمســتقبل، وتستخدم توي�ت وفيسبوك 
ي حمــات توعيــة متعــددة، وبالتــالي 

للمشــاركة �ف
ــب  ــة إل صل ــى البيئ ــاظ ع ــا الحف ــل قضاي تنق

ــة. عامي النقاشــات الإ

ف وســائل   التعاون والرصاع ب�ي
عالم والجهــات الفاعلة الأخرى الإ

ي 
عــى الرغم من الدور البارز للنســاء والشــباب �ف

ة النتقالية  النتفاضــة اليمنيــة عــام 2011 والفــ�ت
ي 

ي ذلــك مشــاركتهم النشــطة �ف
ي تلتهــا، بمــا �ف

الــ�ت
ي عــام 2013، فإن وســائل 

مؤتمــر الحــوار الوطــ�ف
ــا  ــة كلت ي معامل

ــد اســتمرت �ف ــة ق عــام اليمني الإ
ي 

ف وغــ�ي ذوا�ت ف باعتبارهمــا هامشــيت�ي المجموعتــ�ي
ــس كجــزء ل  ــة ولي ــرأة كأقلي ــل الم ــة. تعام أهمي
عامــي  ف الإ كــ�ي يتجــزأ مــن المجتمــع، وينصــب ال�ت
فقــط عــى عــدد قليل مــن النســاء، مثــل الحائزة 
عــى جائــزة نوبــل للســام تــوكل كرمــان، بينمــا 
ي 

يتــم إهمــال التنــوع الواســع للنســاء اليمنيات �ف
ز "فريــق  . وكمــا يــ�ب المكانــة والموقــف الســياسي
عام  وع، فــإن وســائل الإ ي هــذا المــرث

النســاء" �ف
الجنســانية  النمطيــة  الصــور  تعــزز  اليمنيــة 
ــى  ف ع ــ�ي ك ــال ال�ت ــن خ ــاء، م ــا للنس ي تصويره

�ف
موضوعــات مثل صحة المــرأة والطفل، والطبخ، 

انظر  23
Iman al-Gawfi, Bilkis Zabara and Stacey Philbrick Yadav )27.02.2020(: The Role of Women in Peacebuilding in Yemen, CARPO/GDRSC 

Brief 14, p. 13. Available at https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/02/carpo_brief_14.pdf )29.02.2020(.
فــام والتصويــر 

أ
ف �في صناعــة ال

ف ونشــطاء ومتخصصــ�ي
#ســند_اليمن هــي مجموعــة فنيــة غــ�ي ربحيــة تأسســت �في عــام 2011 وتتكــون مــن رجــال ونســاء يمنيــ�ي  24

نــت والكتابــة. متــاح عــى ن�ت ي والبحــث وتصميــم مواقــع الإ
الفوتوغــرا�ف

https://supportyemen.org/ )29.02.2020(.
راء كمــا 

آ
ف ســن 15 إل 30 عامــاً، للتحــاور وتبــادل ال

وع تابــع لمؤسســة RNW Media يوفــر مســاحة حــرة للشــباب اليمــ�في بــ�ي انظــر منصــ�تي 30 هــو مــرث  25
وع فعاليــات ومناظــرات تســعى لتوفــ�ي منصــة حــرة للشــباب للتعبــ�ي عــن آرائهــم. متــاح عــى ينظــم المــرث

https://manasati30.com )21.02.2020(.  

ــط  ــم الح ــا يت ــة، بينم ــور التافه ــة والأم والنميم
مــن قــدر النســاء الناشــطات سياســياً.23

عــام  الإ المكثــف لوســائل  ف  كــ�ي ال�ت أزاح  لقــد 
عــى السياســة والجوانــب المتعلقــة بالحــرب 
والشــباب  بالنســاء  المتعلقــة  الموضوعــات 
جانبــاً، عــى الرغــم مــن أن تأثــ�ي الحــرب يشــمل 
عــام أن الشــباب  ض وســائل الإ ــع. تفــ�ت الجمي
ف بالسياســة، وبالتــالي فإنهــا تعمد إل  غــ�ي مهتمــ�ي
ف  ي عى الشــباب الموهوب�ي ف محتواهــا الشــبا�ب تركــ�ي
ووســائل التواصــل الجتماعــي. وعــى الرغــم من 
 ، ي

عــام اليم�ف ي الإ
معاملتهــم بطريقــة هامشــية �ف

ف أكدوا أن الشــباب  إل أن العديــد مــن الصحفي�ي
عام  ي قطاع الإ

سيلعبون دوراً متعاظم الأهمية �ف
ي 

الفوتوغــرا�ف التصويــر  ي 
�ف تخصصهــم  بســبب 

ــذه  ــى ه ــة. وتتج ــة والفني بداعي ــم الإ وقدراته
ــة  عامي ــد مــن المشــاريع الإ ي العدي

ــات �ف مكان الإ
ــة،  ــة المدني ــل مجل ــباب، مث ــا الش ي يديره

ــ�ت ال
ــن supportyemen#24 أو  ــنّد اليم ــادرة س أو مب
25.30 بيد أنــه تندر ترقية الشــباب اليم�في  ي

منصــ�ت
ــوا  ــث مازال ى حي ــ�ب ــة الك عامي ــات الإ ي المنظم

�ف
ــا. يتقلــدون مناصــب أد�ف حالي

ي لقياس 
ي أجراهــا المركــز اليمــ�ف

ي المقابــات الــ�ت
�ف

الــرأي العام تحــدث الصحفيون عن اســتثمارات 
ي 

ايــدة مــن القطــاع الخاص ســاهمت �ف ف ة وم�ت كبــ�ي
عامــي عقــب انتفاضة 2011.  ازدهــار المشــهد الإ
 2015/2014 ي

لكــن هــذا تغــ�ي مع بدايــة الحــرب �ف
بســبب هجرة رأس المال من اليمن والســتقطاب 
عــام، حيــث حــال هــذا  ي وســائل الإ

المفــرط �ف
ة  ــ�ي الســبب الأخــ�ي دون وصــول اســتثمارات كب
كات خشــية أن يتــم تصنيفهــا كمؤيــدة  مــن الــرث

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/02/carpo_brief_14.pdf
https://supportyemen.org/
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/02/carpo_brief_14.pdf 
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ــه ليــس موضوعــا  لطــرف. وعــى الرغــم مــن أن
از والســتحواذ  ف محوريــا، فــإن موضــوع البــ�ت
كات القطــاع الخــاص قــد تــم  الســياسي عــى رسث
بإمــكان القطــاع الخــاص  تناولــه إعاميــا. إن 
إعــادة توجيــه إعاناتــه واســتثماراته نحــو وســائل 
عــام المســتقلة لتعزيــز وزيادة انتشــار الأداء  الإ
الســعيدة  قنــاة  تعــد  الموضوعــي.  عامــي  الإ
مثــال جيــدا عــى قيــام القطــاع الخــاص بضــخ 
ي قنــاة تعــزز قيــم الســام والتعايش.

الأمــوال �ف

عــام والمجتمع  ف وســائل الإ يقتــر التعــاون بــ�ي
ــل وســائل  ي عــى تســليط الضــوء مــن قب

المــد�ف
عــام عــى التقاريــر الصــادرة عــن منظمــات  الإ
أمهــات  ورابطــة  رادار  رايتــس  مثــل  مختلفــة 
ف قريــا ومنظمــة رصــد.  ف والمخفيــ�ي المختطفــ�ي
يــن عــى هــذه  تؤثــر الحســابات السياســية للنارسث
ي 

التقاريــر حيــث يتــم إبــراز العتــداءات الــ�ت
ــرف  ــض الط ــم غ ــا يت ــم بينم ــا خصومه يرتكبه
عــن انتهــاكات الطــرف الممــول. وتعتــ�ب قضيــة 
ــك:  ــى ذل ــال ع ــن مث ي اليم

ــة" �ف ــة "مواطن منظم
ــان  ــن الأحي ــ�ي م ي كث

ــة �ف ــت المنظم ــد تعرض فق
عام بســبب  لنتقادات من قبل بعض وســائل الإ
ــر  ي إجــراء الأبحــاث والتقاري

"نهجهــا المنحــاز" �ف
ــا أدى إل  ــاكات، مم ــن النته ــبة ع ــ�ي متناس الغ
تعــرض رئيســة المنظمــة ومديرهــا التنفيــذي 
ــل  ة لاعتقــال والســتجواب مــن قب ف ة وجــ�ي لفــ�ت
ــا  ــادرة كاهم ــم مغ ــن ث ــف،26 وم ــوات التحال ق
السياســية  لارتباطــات  نظــًرا  مؤقًتــا.  البــاد 
عــام فــإن العديــد مــن  لمعظــم وســائل الإ
ي العمــل 

دد �ف ي تــ�ت
منظمــات المجتمــع المــد�ف

مــع أي وســيلة إعــام، كــون هــذه المنظمــات 
ي الرتبــاط بــأي مــن أطــراف الــراع. 

ل ترغــب �ف
ي 

ومــع ذلــك، تحتــل منظمــات المجتمــع المــد�ف
ها لمســاعدة وســائل  مكانــة تؤهلهــا أكــ�ث مــن غ�ي
ــال  ي مج

ــا �ف ــع قدرته ــى رف ــة ع ــام اليمني ع الإ
ي والمهنيــة. كان الصحفيــون 

البحــث الســتقصا�أ
جيــدة  درايــة  عــى  مقابلتهــم  تمــت  الذيــن 
ي نظمتهــا منظمــات 

ــد مــن الأنشــطة الــ�ت بالعدي
ي تركــز عــى بنــاء القدرات 

ي والــ�ت
المجتمــع المــد�ف

انظر مركز الخليج لحقوق النسان )19.06.2018(: ’احتجاز رضية المتوكل وعبد الرشيد الفقيه قادة منظمة مواطنة �في المطار’. متاح عى   26
https://www.gc4hr.org/news/view/1888 )19.01.2020(.

ي مجــال الأمــن الرقمــي أو صحافــة البيانــات أو 
�ف

اع أو الســامة المهنية،  ف الصحافــة الحساســة للــ�ف
ــات  ــع منظم ــراد م ــون كأف ــل الصحفي ــا يعم كم
ــة  ــات العام ــال العاق ي مج

ي �ف
ــد�ف ــع الم المجتم

ــث. ــوى أو البح ــج للمحت وي أو ال�ت

 تلبيــة احتياجات
ي بناء الســالم

عالم �ف الإ

ي اليمــن تحديات 
خباريــة �ف تواجــه المؤسســات الإ

ي 
�ف بشــدة  مقيــدون  فالصحفيــون  جســيمة، 

ــداء مــن  ــدة؛ ابت تغطيتهــم بســبب عوامــل عدي
 . ي وانتهــاء بالقمــع المبــارسث

نقــص التمويــل الــكا�ف
وكنتيجة لاســتقطاب والســتحواذ الســياسي فإن 
ــوة  ــا فج ــه أيًض ــة تواج ــام اليمني ع ــائل الإ وس
مصداقيــة تقــوض قيمــة تقاريرهــا. إن معالجــة 
عــام  ف وســائل الإ نقــاط الضعــف هــذه وتمكــ�ي
لتكــون بمثابــة أداة للمســاءلة أمر حاســم لحماية 
عمــوم النــاس مــن إســاءة اســتخدام الســلطة. 
وري وجــود  ــرف ــن ال ــإن م ــه، ف ــت عين ي الوق

و�ف
ف  ي فعــال لضمــان حمايــة الصحفيــ�ي

نظــام قانــو�ف
ــم  ــت معه ــن أجري ــا أو� م ــن. وكم والمحرري
لقيــاس  ي 

اليمــ�ف للمركــز  المعمقــة  المقابــات 
ي اليمــن 

عامــي �ف الــرأي العــام، فــإن المشــهد الإ
يحتــاج إل معايــ�ي تحريريــة أعــى وعمليــات 
ــق أكــ�ث �امــة مــن أجــل خفــض معــدل  تدقي
خبــاري.  ي المحتــوى الإ

التضخيــم والتخمينــات �ف
إن إرســاء الأســس لمثــل هذا التحول قــد يتطلب 
عــام،  وجــود اســتقرار مــالي أوســع لصناعــة الإ
عــام من  حيــث تمنــع القيــود الماليــة وســائل الإ
ية لمشــاريع اســتقصائية  تخصيص مواردها البرث
ــة الأجــل بشــأن حــالت الفســاد وإســاءة  طويل
اســتخدام الســلطة. وبالتــوازي مــع ذلــك، فــإن 
ات عــى مســتوى صناعــة  هنــاك حاجــة إل تغيــ�ي
ي النــرث 

ام حــق الملكيــة �ف عــام، مثــل احــ�ت الإ
وتعزيــز الشــفافية مــن أجــل تطويــر هيــاكل 
تمويــل مســتقلة مــن شــأنها تدعيــم وســائل 

عــام المســتقلة. الإ

https://www.gc4hr.org/news/view/1888
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ي تهيئــة الظــروف المواتيــة 
للمســاهمة بفعاليــة �ف

فيمــا  نوقشــت  ي 
الــ�ت القطاعــات  ي 

�ف للســام 
إل  ي 

اليمــ�ف عــام  الإ قطــاع  يحتــاج  ســبق، 
ــون  ــر الصحفي ــث يفتق ــص، حي ــب متخص تدري
ــكل  ــر بش ــة التقاري ــة لكتاب ة المطلوب ــ�ب إل الخ
ي عــن القتصــاد والتعليــم والبيئــة والأمــن 

مهــ�ف
ي الوقــت نفســه، 

والعدالــة وحــ�ت السياســة. و�ف
ــل  ــائل التواص ــى وس ــور ع ــاد الجمه ــر اعتم أث
بشــكل  لاأخبــار  رئيــ�ي  كمصــدر  الجتماعــي 
ي عــى المهنيــة وعــى مهنــة الصحافــة  ســل�ب
ــائل  ــطي وس ــًرا لأن ناش ــك نظ ــا وذل ــد ذاته بح
ــم  ف ول يت ــ�ي ــوا مدرب ــي ليس ــل الجتماع التواص
ــن  ي زم

ــة �ف ــادة صحفي ــم م ــم لتقدي ــع له الدف
ــى  ــاد ع ــض العتم ــا أدى إل تقوي ــرب، مم الح
ف بل وحــ�ت أضعف الرواتب  ف المدرب�ي الصحفيــ�ي

ــا.  ي يتقاضونه
ــ�ت ال

لتوصيات ا

 ، ي
ــ�ف ــي اليم عام ــهد الإ ــاح المش ــل إص ــن أج م

ــل  ــن أج ــاد، وم ــة والحي اه ف ــادئ ال�ف ــز مب وتعزي
ف  خلــق بيئــة إعاميــة مواتيــة للســام، يتعــ�ي
ي ذلــك المنظمــات 

عــى المجتمــع الــدولي )بمــا �ف
ــع  ــات المجتم ــة( ومنظم ــ�ي الحكومي ــة غ الدولي
: ي اليمنيــة توحيــد جهودهــا لتحقيق ما يىي

المــد�ف

زيــادة نطاق برامج دعــم الصحافة

ف  ف اليمني�ي يجــب أن تهدف برامج دعم الصحافي�ي
إل تقديــم مســاهمة جوهريــة مــن حيــث تعزيــز 
ــة  ــة والموضوعي ــات الصحفي ــة والأخاقي المهني
ــة للتعامــل مــع المصــادر  جــراءات المعياري والإ
وإجــراءات تدقيــق الحقائــق. وينبغــي أن يدعــم 
ي مجالت 

ف �ف التدريــب أيًضــا تخصــص الصحفيــ�ي
معينــة لزيــادة قدرتهــم عــى النخــراط بطريقــة 
تقاريرهــم.  مواضيــع  ي 

�ف واســتقصائية  ناقــدة 
ًا، يجــب أن تعمــل مشــاريع الدعــم عــى  وأخــ�ي
ضمــان أن يكــون الصحفيــون اليمنيــون مجهزين 

Tarek Barakat, Ali al-Jarbani and Laurent Bonnefoy )forthcoming(.  27

ي بيئــة إعاميــة معاديــة. 
بشــكل أفضــل للعمــل �ف

يمكــن القيــام بذلــك عــى المســتوى الفــردي من 
ــب  ــن خــال تدري ــي وم عام خــال التعــاون الإ
ًا مــن  ، وأخــ�ي ي

ف داخــل المجتمــع المــد�ف المدربــ�ي
خــال المشــاريع التعليميــة واســعة النطــاق 

داخــل الجامعــات والمعاهــد.

 دعــم تقوية العالقات
ي والقطاع الخاص

عالم اليمــ�ن ن االإ بــ�ي

يعــد التمويــل المســتقل أحــد أهــم عنــا� 
عام المســتقلة. ومن ناحيته  اســتدامة وســائل الإ
ــم فقــط بالســتثمار  ــإن القطــاع الخــاص مهت ف
عــام المســتقلة. إن  عــان مــع وســائل الإ ي الإ

�ف
ــة  عــام الدولي عــى منظمــات دعــم وســائل الإ
ف القطــاع الخــاص  ســد الفجــوة الحاليــة بــ�ي
ــات  ــم المنص ــال دع ــن خ ــام م ع ــائل الإ ووس
ــع  ــة، م ــدة والحالي ــتقلة الجدي ــة المس عامي الإ
كات القطــاع  ي شــبكة مــن رسث

ضمــان دمجهــا �ف
ــياً. ــدة سياس ــاص المحاي الخ

عالمية   دعــم المنصات االإ
المســتقلة مــن خالل هيــاكل التمويل المســتقلة

ــه  ــر إلي ــذي يفتق ــة ال ــ�ث أهمي ك ــر الأ إن العن
عام  ي اليمن هو وســائل الإ

عامــي �ف المشــهد الإ
ــدلً  ــروج لرســائل الســام، ب ي ت

ــ�ت المســتقلة ال
دائــرة  تغــذي  ي 

الــ�ت الحاليــة  الروايــات  مــن 
الــراع. يــرى الصحفيون أن التمويــل الخارجي 
عــام  ط أســاسي للتأســيس الأولي لوســائل الإ رسث
ــه، وكمــا أكــد أيًضــا "فريــق  المســتقلة. غــ�ي أن
فــإن  وع،  المــرث هــذا  ي 

�ف الخــاص"  القطــاع 
التدخــات الأجنبيــة يجب أن تشــجع عى تنويع 
ــة.27 إن  عامي ــات الإ ــل للمؤسس ــادر التموي مص
ي تطويــر 

بمقــدور القطــاع الخــاص المســاعدة �ف
ــاء  ــال إنش ــن خ ــتقلة م ــام المس ع ــائل الإ وس
عاميــة للحفــاظ عــى  و/ أو تمويــل القنــوات الإ
التمويــل  عــى  العتمــاد  دون  الســتقالية، 

ــياً. ــط سياس المرتب
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 دعم الشــباب والنساء
عالمية ي المؤسســات االإ

�ن

ي 
ــاً �ف ف يلعــب الشــباب والنســاء دوراً هام ي حــ�ي

�ف
عامية، فأنهم  كات والمؤسســات الإ مختلــف الرث
ل يشــغلون مناصــب صنــع القــرار. يتوجــب عى 
ي المحــىي 

المنظمــات الدوليــة والمجتمــع المــد�ف
ي يديرها 

عامية ال�ت إعطاء الأولوية للمؤسســات الإ
ي 

هــا مــن المؤسســات الــ�ت الشــباب والنســاء، وغ�ي
ــن  ــمولية يمك ــ�ث ش ــرار أك ــع ق ــة صن ــ�ف عملي تتب
للجهــات المانحــة أن تجعــل الهيــكل التنظيمــي 
والتمويــل.  للتعــاون  أساســياً  طــاً  الشــامل رسث
 CARPO/GDRSC ًا، كمــا أوضــح ملخــص وأخــ�ي
ي بنــاء الســام 

الموجــز بخصــوص دور المــرأة �ف
وع،28 فــإن  ي اليمــن الناتــج عــن هــذا المــرث

�ف
ــد  ــى ض ــة أع ــ�ي صحفي ــة إل معاي ــاك حاج هن
اء والتحريض عى أســاس  أشــكال التشــه�ي والف�ت
ضافــة إل الحاجــة إل  النــوع الجتماعــي، بالإ
وجــود وســائل إعــام مســتقلة تحــث عى نشــوء 
ف يســتطيع مــن  ف الجنســ�ي ــ�ي ــات موحــدة ب منتدي
خالهــا الرجــال والنســاء التعبــ�ي عــن أنفســهم 

بأمــان.

 زيــادة التدخل الدولي 
عالم للحــد من انتهــاكات حرية االإ

يجــب عــى المجتمــع الــدولي تصعيــد الضغــط 
اع للحــد مــن انتهــاكات  ف عــى جميــع أطــراف الــ�ف
هيب  ي ذلك المضايقــة وال�ت

عام، بمــا �ف حريــة الإ
 . ف والحتجــاز التعســفي والعتداء عــى الصحفي�ي
الدبلوماســية  الجهــود  تفعيــل  أيضــا  يجــب 
للعمــل مــع جميــع الأطــراف للتوســط مــن أجــل 
ــوط  ف خط ــ�ي ف ب ــ�ي ــل الصحفي ــة تنق ــان حري ضم
المواجهــات الأماميــة وعــ�ب نقــاط التفتيــش. 
ينبغــي عــى الجهــات الفاعلــة الدوليــة أن ترفــع 
فــراج الفــوري عــن  مســتوى الحشــد والتأييــد لاإ
ــن  ــك الذي ، ل ســيما أولئ ف ــ�ي ف المعتقل ــ�ي الصحفي

ــة. ــب وســوء المعامل تعرضــوا للتعذي

Iman al-Gawfi, Bilkis Zabara and Stacey Philbrick Yadav )27.02.2020(, p. 14.  28



 CARPO الكّتابعن / عــن الكاتبات

YPC عن

ي العــام 
ق )CARPO( �ف اكــة مــع الــرث تأســس مركــز الدراســات التطبيقيــة بالرث

ــا مــن  ي ألماني
ف �ف ف الألمــان والمقيمــ�ي ــ�ي ــل مجموعــة مــن الباحث 2014 مــن ِقَب

، والعلوم  ق الأوســط والأد�ف ذوي الختصاصــات ذات الصلــة بدراســات الــرث
اوح عمــل المركــز ضمــن محــور  وبولوجيــا الجتماعيــة. يــ�ت السياســية، والأن�ث
ي والأكاديمــي. 

يتجــاور فيــه البحــث العلمــي، مــع الستشــارة، والتبــادل الثقــا�ف
ــع  ــة م اك ــاون والرث ــاريع بالتع ــذ مش ــو تنفي ــز نح ي المرك

ــل �ف ــه العم ويتوج
 . ق الأوســط والأد�ف ــرث ــدان ال ي بل

ــن المســتفيدين �ف ــة م ــات ذات الصل الجه
ي CARPO بــأن بلــدان هــذه المنطقــة مــن العالــم يمكــن 

يؤمــن الباحثــون �ف
ا مــن خــال صنــع سياســات تتســم  لهــا أن تحقــق مســتقبا مزدهــرا وســلميَّ
اكــة، وعــن طريــق الســتثمار القتصــادي الــذي يســتفيد مــن  بالشــمول والرث
. ومــن  ف ــ�ي ف المعني ــ�ي ــدى الفاعل قــة ل ــات والمــوارد المتاحــة والخاَّ كل المكان
هنــا، فــإنَّ CARPO يفتــح القنــوات بصــورة دائمــة مــن أجــل النقــل التفاعــىي 
، وأصحــاب المبــادرات والأعمــال، وصنــاع القــرار. ف ف المواطنــ�ي للمعرفــة بــ�ي

carpo-bonn.org : ي
و�ف الموقع اللك�ت

Facebook / Twitter: @CARPObonn

ي لقياس 
ي المركــز اليم�ف

فاطمــة صالح: زميلة مشــاركة �ف
ي مجلة المدنية. 

الــرأي العام، ومحررة الفــن والثقافة �ف
ي 

ــة العامــة للحــوار الوطــ�ف عملــت فاطمــة مــع الأمان
ف 2013 و2014. وأمانــة صياغة الدســتور بــ�ي

f.saleh@yemenpolling.org 

ســكوت بريســتون: صحفــي وباحــث مســتقل، لديــه 
ي العديــد مــن البلــدان. يســعى ســكوت حالًيــا 

ة �ف خــ�ب
ي مجــال الهجــرة 

للحصــول عــى درجــة الماجســت�ي �ف
ي كليــة لنــدن لاقتصــاد. 

الدوليــة والسياســة العامــة �ف
scottpreston@gmail.com

مرايكه ترانســفيلد: تعمل حاليا عى إنجاز أطروحتها 
ف الحــرة الكائنــة بالعاصمة  ي جامعــة برلــ�ي

للدكتــوراه �ف
ي لقياس 

ي المركز اليمــ�ف
. وهي باحثــة �ف ف الألمانيــة برلــ�ي

ي 
ي المعهــد الألما�ف

الــرأي العــام، وقــد عملت ســابقاً �ف
. ومرايكه  ف ي برلــ�ي

للشــؤون الخارجيــة والأمــن )SWP( �ف
.CARPO ي

أيًضا زميلة مشــاركة �ف
 transfeld@carpo-bonn.org 

وع عن المرث
وع، الــذي يتــم تنفيــذه نيابــة عن  يســعى هــذا المــرث
، )GIZ(، إل تطوير  الوكالــة الألمانيــة للتعــاون الــدولي
ــة  ــات اليمني ف والمنظم ــ�ي ــات والباحث ــدرات الباحث ق
ي مجــال البحــث وتقديــم المشــورة بشــأن 

والدوليــة �ف
وع تم  ي إطــار هــذا المــرث

ي اليمــن. و�ف
بنــاء الســام �ف

ــات  ــز الدراس ــن مرك ــادر ع ــر ص ــرث تقري ــر ون تطوي
ق )CARPO( عــن  الــرث اكــة مــع  التطبيقيــة بالرث
ــة إل خمســة  ضاف ــن، بالإ ي اليم

ــات الســام �ف متطلب
موجــزات سياســة. وقــد كانــت هــذه المنشــورات 
اكــة بحــث يمنيــة دوليــة، حــول دور الجهات  نتــاج رسث
ي اليمــن. تتنــاول الموجزات 

ي بنــاء الســام �ف
الفاعلــة �ف

عام  ي والنســاء والشباب والإ
الخمســة المجتمع المد�ف

ــد مــن المعلومــات، يرجــى  والقطــاع الخــاص. لمزي
نــت. ن�ت زيــارة موقعنــا عــى شــبكة الإ

ي عــام 2004 مــن قبــل 
ي لقيــاس الــرأي العــام )YPC( �ف

تأســس المركــز اليمــ�ف
ي صنعــاء. إن الحاجــة إل إجــراء 

ي حافــظ البــكاري المقيــم �ف
الصحفــي اليمــ�ف

ي بلــد خاضــع للحكــم الســتبدادي هــي 
أبحــاث مســتقلة واســتطاعات رأي �ف

ي لقيــاس الــرأي العــام 
ي دفعــت إل تأســيس المركــز. يهــدف المركــز اليمــ�ف

الــ�ت
ف الظــروف  إل التأثــ�ي عــى صنــع السياســات المحليــة والدوليــة بهــدف تحســ�ي
. يعمــل المركــز اليمــن لقيــاس الــرأي العــام، مــن  ي

المعيشــية للشــعب اليمــ�ف
ي البحــث والمنــا�ة وكســب التأييــد، مــن أجــل تكامــل أوثــق 

خــال أنشــطته �ف
ي عمليــة صنــع السياســة. وانطاقــاً مــن تمســكه بمبــادئ ميثــاق 

للــرأي العــام �ف
ي لقيــاس الــرأي العــام هــي 

اتيجية المركــز اليمــ�ف نســان، فــإن اســ�ت حقــوق الإ
الدعــوة إل إصاحــات الحكــم الرشــيد عــى أســاس البحــث الســليم ودعــم 
ف ومؤسســات الدولــة. ومن خــال البحث  ف المواطنــ�ي إنشــاء قنــوات اتصــال بــ�ي
ــز  ــة وأفضــل الممارســات ومشــاركتها، ل يطمــح المرك يجابي عــن القصــص الإ
ي وضــع 

ي لقيــاس الــرأي العــام فقــط إل وضــع المجتمعــات المحليــة �ف
اليمــ�ف

تكــون فيــه قــادرة عــى مســاعدة نفســها، ولكنه يســعى أيًضــا إل وضع أنشــطة 
ي دائــرة الضــوء.

ي �ف
ي اليمــ�ف
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