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ملخص

ف
الســهام
مهمــا ي� إ
تلعــب وســائل إ
دورا ً
العــام ف ً
ف
و� تشــكيل القضايــا
أو التوســط ي� الــراع ي
المجتمعيــة ،وبنــاء الســجل التاريخــي ،وتعزيــز
ن
الرسديــات .يتطلــب المشــهد إ
العالمــي اليم ـ ي
دعم ـاً وإصالح ـاً جوهريـ ي ن
الســهام
ـ� مــن أجــل إ
البنــاء ف ي� عمليــة بنــاء الســام .أدت الهيمنــة
السياســية ت ز
العــام
الم�ايــدة عــى وســائل إ
اليمنيــة منــذ عــام  2014إىل ترســيخ الخطــاب
الســياس المتنافــر وســاهمت ف ي� االســتقطاب
ي
ـياس ،
ـ
الس
ـام
ـ
االنقس
ـق
ـ
وتعمي
ـع
ـ
المجتم
داخــل
ي
ف
فيمــا تراجعــت المعايـ يـر الصحفيــة ي� المحتــوى
المقــدم ف ي� الصحــف والتلفزيــون والمنصــات
لك�ونيــة والـ ت
ال ت
ـ� لجــأت إىل تــداول المقــاالت
إ
ي
أ
ز
ش
والخبــار مــن زوايــا متحـ يـ�ة ونــرت «حقائــق»
ال أســاس لهــا مــن الصحــة ض
و�بــت بعــرض
الســس أ
الحائــط أ
الخالقيــة .يواجــه ممارســو
كبــرة ف ي� إنتــاج القصــص
الصحافــة تحديــات ي
ن
الصحفي� للمضايقة
المهنيــة ،فعدا عن تعــرض
ي
ت
وال�هيــب واالختطــاف والعنــف ،تســبب تدمـ يـر
البنيــة التحتيــة وانهيــار قيمــة العملــة والتأخــر
ف
ف
العالمية.
ي� دفــع الرواتــب ي� إعاقــة العمليــات إ
ف
بيــد أن الصحفيـ ي ن
ـ� مازالــوا يأملــون ي� إمكانيــة
حــدوث إصــاح إعالمــي ويتطلعــون إىل النظــر
ف ي� الـ شـروط الواجــب توفرهــا إلحــداث التغيـ يـر
الفعــال .إن تشــجيع تطويــر منافــذ إخباريــة
مســتقلة والتمويــل المســتقل وأنشــطة بنــاء
القــدرات يمكــن أن يكــون مــن شــأنها خلــق
العــام للمســاهمة ف ي� بنــاء
مســاحة لوســائل إ
الجسور والتفاهم وخفض التصعيد واالستجابة
لمتطلبــات الســام.
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العالم
دور إ
في بناء السالم
في اليمن
فاطمة صالح ،ســكوت بريســتون ،مرايكا ترانســفيلد

مقدمة

العــام اليم ـن ي ف ي�
تركــز هــذه الورقــة عــى إســهامات إ
ســتة مجــاالت أساســية لدعــم الســام المســتدام:
االقتصــاد ،والمجتمع ،والثقافة ،والسياســة ،والتعليم،
أ
والمــن والعدالــة ،والبيئــة .يعــد هــذا الموجــز جــزءا
مــن مـ شـروع "التعــاون البحـ ث
ـ� ف ي� مجــال بناء الســام ف ي�
ي
ث
ـ�
اليمــن" ،وهــو مـ شـروع أوســع يشــجع التعـ
ـاون البحـ ي
ف
الــدول حــول متطلبــات الســام ي� اليمــن،
اليمــن ي /
ي
وينفّــذه مركــز الدراســات التطبيقيــة بال�ش اكــة مــع
الـ شـرق ( )CARPOنيابــة عــن الوكالــة أ
اللمانيــة للتعــاون
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العالم ف ي� بناء الس ــام ف ي� اليمن
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ـدول ( ،)GIZوبتفويــض مــن الــوزارة االتحادية
الـأ ي
اللمانيــة للتعــاون االقتصادي والتنمية (.)BMZ
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أكــر التحديــات ت
العــام
الــ� تواجــه إ
فتتمثــل ب
أي
ف
ي� اليمــن اليــوم ي� آثــار الزمــة االقتصاديــة
الســياس  ،فضــا ً عــن المخاطــر
واالســتقطاب
ي
أ
العالمــي .تؤثر الزمة
العاليــة المرتبطــة بالعمــل إ
ف
االقتصاديــة عــى العاملـ ي ن
العــام
ـ� ي� وســائل إ
العــام
عــى المســتوى الفــردي ،وعــى وســائل إ
بشــكل عــام عــى المســتوى التنظيمــي .إن
الصحفيـ ي ن
ـ� ،كســائر الســكان ،معنيــون ف ي� المقام
أ
الول بتأمـ ي ن
ـ� ســبل العيش ألرسهــم ،بينما تحتل
جــودة العمــل العالمــي درجــة أقــل ف� أ
الولوية.
إ
ي
العالنــات كمصــدر مســتقل
لقــد أدى فقــدان إ
العالميــة
إ
لليــرادات إىل اعتمــاد المؤسســات إ
ن
ن
ـي� ،مما أدى
بشــكل أكـ بـر عــى الممولـ يـ� السياسـ ي
الســياس عــى
إىل انعــكاس حالــة االســتقطاب
ي
ف
العالم
ـال  ،ي� ظل نــدرة إ
المشــهد إ
العالمــي الحـ ي
اليمــن ي المســتقل .وختامــاً تســهم المخاطــر
أ
المنيــة الشــديدة والمصاحبــة للعمــل الصحفــي
ف ي� نشــوء نــوع مــن الرقابــة الذاتيــة المتكررة لدى
الصحفيـ ي ن
ـ�؛ ويكــون مــن شــأن ذلــك أن تصبــح
العالميــة محابيــة لطــرف أو آخــر مــن
المــادة إ
أط ـراف ال ـراع.
ن
إن مــا ش
ينــر عــن المشــهد إ
العالمــي اليمــ ي
شــحيح؛ فعــدا عــن بعــض المناقشــات الصحفية
العــام اليمــن ي  ،تركــز معظــم
حــول تطويــر إ
أ
ت
ـ�
المــواد المنشــورة عــى المخاطــر المنيــة الـ ي
يواجههــا الصحفيــون ،أو عــى مجــرد تقديــم
العالمــي.
معلومــات عامــة حــول المشــهد إ
بشــكل كبــر �ف
ولــذا يســاهم هــذا الملخــص
ن ي ي
العالمــي اليمــ ي مــن
النقــاش حــول المشــهد إ
تقــ� القــدرات والتحديــات المختلفــة
خــال
ي
العــام اليمنيــة بالتفصيل أثناء ســعيها
لوســائل إ
ف
مســاهما بنــا ًء ي� متطلبــات الســام
لتصبــح
ً

ف ي� اليمــن .تطبــق الورقــة التعريــف التقليــدي
"العــام" باســتثناء وســائل التواصــل
لمصطلــح إ
ش
االجتماعــي ،ولغــرض إنجــاز هــذا المــروع،
أجــرى المركــز ن
اليم� لقياس الـرأي العام ()YPC
ي
يمنيــا (بمــا ف ي� ذلــك
مقابــات مــع 17
صحفيــا ف ً
ً
امــرأة واحــدة) يعملــون ي� الصحــف المحليــة
ال ت
لك�ونيــة
والقنــوات
التلفزيونيــة والمنشــورات إ
ف
ويتواجــدون ي� مختلــف المــدن اليمنيــة إضافــة
إىل القاهــرة والريــاض واســطنبول.

للعالم ف ي� اليمن
تاريخ موجــز إ

العالمــي اليمـن ي – قبــل الحــرب
تطــور المشــهد إ
عــر مراحــل مختلفــة؛ ولــم يتمتــع
الحاليــة – ب
ف
بالحريــة قــط ي� أي مــن هــذه المراحــل ،ولــم
إعالمــا مسـ ً
ـز�.
يخـ بـر اليمــن
ً
ـتقل بحــق وغـ يـر حـ ب ي
أ
العالم طريقها
أوجدت الشــكال الحديثة لوسائل إ
لول مــرة إىل اليمــن بعــد أن أدخــل العثمانيــون
أول مطبعــة إىل البــاد عــام  ،1872واعتبــاراً مــن
ت
�ش
الــ�
أوائــل القــرن الع يــن فنشــأت الصحــف ي
الماميــة ي� شــمال اليمــن ،ومــن
تديرهــا الدولــة إ
ف
ال�يطانية
ثــم ف ي� عــام
1937م ،ي� المســتعمرات ب
جنــوب اليمــن .ف
و� ثالثينــات وأربعينيــات القــرن
ي
ن
والمامة
يطا� إ
فالع�ش ين وجد معارضو الحكم ب
ال� ي
الذاعــة وســيلة فعالــة
ي� الصحــف ومــن بعدهــا إ
لنـ شـر رســالتهم .انتـ شـرت أفــكار حركــة إصالحيــة
الخوان المسـ ي ن
ـلم�
ع� االتصال بجماعة إ
فإقليميــة ،ف ب
ي� مــر ،ي� اليمــن حيــث اســتخدم المثقفــون
العــام لتشــكيل حركــة إصــاح يمنيــة،
وســائل إ
ف
وكانــت الثــورة الجمهوريــة ي� الشــمال عــام 1962
واســتقالل الجنــوب عــام  1967نتيجــة ألنشــطة
الصــاح والتغيـ يـر اليمنيــة .أســفرت جهــود
حركــة إ
ف
ن
و� كليهمــا مشــهد
االســتقالل هــذه عــن دولتـ يـ� ،ي
العــام
إعالمــي مقيــد يســمح فعليــا بوســائل إ
ت
ـ� تديرهــا الدولــة دون ســواها.
الـ ي

 1لالطــاع عــى مناقشــة أشــمل للمجــاالت الســتة وأهميتهــا لبنــاء الســام المســتدام ف ي� اليمــن ،انظــر تقريــر  :CARPO 06فهــم متطلبــات الســام ف ي�
ن
والعــام والقطــاع الخــاص ،والــذي حــددت فيــه مارايكــه ترانســفيلد ومــاري كريسـ ي ن
ـت�
ـد� والم ـرأة والشــباب إ
اليمــن :احتياجــات وأدوار المجتمــع المـ ي
ف
ش
الطــار المفاهيمــي لهــذه الورقــة .التقريــر ،الــذي نُــر ي� مــارس  ،2019متــاح عــى
هاي ـنز ه إ
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/05/carpo_policy_report_06_2019.pdf (06.04.2020).
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لــم ش
تــرع البــاد ف ي� تجربتهــا الديمقراطيــة إال
ف
بعــد توحيــد شــمال وجنــوب اليمــن ي� عــام
 ،1990عندمــا فتــح المجــال للصحــف الناطقــة
باســم أ
الحـزاب السياســية ،عــى الرغــم مــن أن
والذاعــة ظــا تحــت ســيطرة الدولة.
التلفزيــون إ
الطــار
قيــد إ
وبالرغـ نـم مــن هــذا االنفتــاح ،فقــد ّ
والعالم
ـو� المؤلــف مــن قانون الصحافــة إ
القانـ ي
ئ
ـا� بشــدة مــا هو مســموح
وكذلــك القانــون فالجنـ ي
العــام ،فبموجبــه
بالحديــث عنــه ي� وســائل إ
ت
العالم ســحب أو حجب ال�اخيص
يحــق لــوزارة إ
ت
ـ� تنتقــد النظام.
العالميــة لوســائل إ
العــام الـ ي
إف
و� العــام  2005تقريبا ،ازدادت المعارضة ضد
ي
ـ� عبــد هللا صالــح ســوا ًء مــن داخــل
الرئيــس عـ ي
أ
أ
النظــام أو مــن الحـزاب السياســية الخــرى ممــا
العــام ،حيــث بــدأت
أدى إىل تنــوع
وســائل إ
ف
بعــض الـ شـركات ي� دعــم وســائل إعــام إخبارية
مســتقلة ظاهري ـاً .وبالتــوازي مــع ذلــك ،شــدد
الرئيــس صالــح آليــات القمــع 2 ،حيــث تحركــت
الحكومــة ف� الخفــاء ي ن
بــ� عامــي  ،2009و2010
إلنشــاء هيـيـكل قانـ ن
ـو� يرمــي إىل تقييــد التغطيــة
ي
أ
الخباريــة ،فقــد أنشــأ مجلــس القضــاء العــى
إ
المحكمــة المتخصصــة للصحافــة والمنشــورات
ف ي� عــام  ،2009لتكــون ذات اختصــاص فيمــا
ن 3
يتعــارض مــع الدســتور اليم ـ ي .
ن
القانــو� نفســه
الطــار
وعــى الرغــم مــن أن إ
ي
عــ� عبــد
لــم
ي
يتغــر ف ،إال أن االنتفاضــة ضــد ي
هللا صالــح ي� عــام  2011ســهلت انتشــار وســائل
العــام ،حيــث كان هنــاك ارتفــاع ملحــوظ ف ي�
إ
الخباريــة وقنــوات التلفزيــون
عــدد
المواقــع إ
ف
4
ن
يــرت وســائل التواصــل
والصحــف ،ي� ي
حــ� ّ
ن
ن
االجتماعــي التواصــل والتفاعــل بـ يـ� المحتجـ يـ�.
ف ي� مقابــات أجراهــا المركــز اليمـن ي لقيــاس الرأي
العــام ف ي� أغســطس  ،2019وصــف صحفيــون
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يمنيــون عــام  2011بأنــه شــكل ت
اخ�اقاً ف ي� توســيع
هوامــش حريــة التعبـ يـر ،حيــث تطــورت عمليــة
ين
ين
العاديــ�
المواطنــ�
إعــداد التقاريــر إل�ش اك
كمر ي ن
اســل� ومصــادر للمعلومــات .ومــع ذلــك،
واجــه الصحفيــون العديــد مــن التحديــات ف ي�
ت
الفــرة بمــا ف ي� ذلــك الهجمــات الشــفهية
تلــك
ت
واللك�ونيــة والجســدية ،عالوة عــى التهديدات
إ
بالقتــل والخطــف واالغتيــال ،ليــس فقــط مــن
أيضا مــن قبل المعارضة
النظــام
الحاكــم ،ولكن ً
أ
ومختلــف الط ـراف غـ يـر التابعــة للدولــة.

العالم خالل الرصاع
دور إ
أدى تفتيــت الدولة اليمنية خالل ســنوات الحرب
إىل نشــوء وســائل إعــام موزعــة جغرافيــا تقــع
ت
ـ�
انتماءاتهــا السياســية عــى طـ فـول الحــدود الـ ي
حددتهــا خطــوط المواجهــة ي� الــراع .هــذه
الطــرق المســدودة المحفوفــة بال ـراع ونقــاط
ين
الصحفيــ� ف ي� مناطــق
التفتيــش فعليــا تحــر
تســعى فيهــا القــوى المســيطرة إىل فــرض روايــة
ف
و� ذات
واحــدة تخــدم أجندتهــا
الخاصــة .ي
ن
المكا� دون وصول
الوقــت ،يحــول هذا التقييــد
ي
الصحفيـ ي ن
ـ� إىل المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة
القــوى المعارضــة ،ممــا يجعــل نطــاق تغطيتهــا
شــديد الضيــق .أبــدى العديــد مــن الصحفيـ ي ن
ـ�
أســفهم ألن انعــدام التمثيــل الدقيــق لجميــع
أطــراف الــنز اع يســاهم ف ي� االســتقطاب ،ممــا
يرســخ الخالفــات السياســية والطائفيــة ويعرقــل
الجهــود المبذولة نحو التســوية الســلمية .جادل
الصحفيــون الذيــن أجريــت معهــم مقابــات
مــن قبــل المركــز اليم ـن ي لقيــاس ال ـرأي العــام
ـلبا بفعــل القيــود
بــأن الفضــاء إ
ال فعالمــي تأثــر سـ ً
ت
تز
الــ� تفرضهــا
الم�ايــدة ،بمــا ي� ذلــك القيــود ي

 2انظر
Transfeld, Mareike & Hafez Albukari (2015): ‘Jemen, Medien als Politische Waffe’, in: C. Richter and A. al-Difraoui (eds.): Handbuch Arabische Medien, Konstanz, pp. 331-40.
 3انظر صحيفة الشعب (‘ :)12.05.2009مجلس القضاء ن
اليم� يقر إنشاء محكمة متخصصة ف ي� قضايا الصحافة‘ .متاح عىل
ي
http://arabic.people.com.cn/31662/6655818.html (13.11.2019).
انظر أيضاً المادة  148من الدستور ن ت
ال� تنص عىل أنه "ال يجوز بأي حال إنشاء محاكم استثنائية".
اليم� ي
ي
ف
ن
ت
ـا� ،عبــد الملــك (‘ :)2016مقروئيــة الصحــف الورقيــة ي� ظــل منافســة الصحافــة إاللك�ونيــة (دراســة ميدانيــة للصحف اليوميــة اليمنيــة)’ .متاح عىل
 4انظــر الدنـ ي
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117534 (13.11.2019).
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المــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة
إ
الســعودية .تشــمل هــذه القيــود ،عــى ســبيل
ـ� مــن المملكة
المثــال ،الموافقــات (بشــكل رئيـ ي
العربيــة الســعودية ومــر) إلطــاق القنــوات
الفضائيــة ولوائــح الرقابــة الصارمــة.
كمحصلــة للعنــف والقمــع ،نقلــت المؤسســات
العالميــة مقراتهــا إمــا إىل مناطــق أخــرى داخــل
إ
اليمــن أو إىل دول أجنبيــة .تســيطر ســلطات
متباينــة عــى مناطــق معينــة ف ي� اليمــن ممــا أدى
للعــام اليمــن ي ذاتــه،
إىل القولبــة الجغرافيــة إ
حيــث تحــول القيــود المختلفــة عــى وســائل
العــام ومصالــح الــدول المضيفــة أ
الجنبيــة
إ
ف
أو الســلطات المحليــة ي� مختلــف المناطــق دون
العالميــة المتوازنــة والمســتقلة
صــدور التقاريــر إ
ف
وتســاهم بــدال ً من ذلك ي� نشــوء خطاب إعالمي
مســتقطب .بمجــرد أن اســتوىل الحوثيــون عــى
كبــرة ف ي� شــمال غــرب
العاصمــة ومســاحات ي
البــاد ،تحركــوا برسعــة للســيطرة عــى جميــع
العــام داخــل مناطــق نفوذهــم ،فيمــا
وســائل إ
ف
العالم
اع ُتقــل الصحفيون والعاملون ي� وســائل إ
الذيــن يُنظــر إليهــم باعتبارهــم غـ يـر متســايرين
مــع الروايــة الحوثيــة ،وأُعدمــوا أو أُرغمــوا عــى
الفـرار .ولــم تكــن الصحفيــات اســتثنا ًء :فقد تم
فصــل  25صحفيــة مــن وكالــة أ
النبــاء اليمنيــة
ســبأ 5 ،بينمــا تعرضــت أخريــات للتهديــدات
والعنــف و(محاولــة) القتــل .غــادر العديــد مــن
ـ� المقيمـ ي ن
الصحفيـ ي ن
ـ� ف ي� العاصمة اليمنية صنعاء
البــاد أو انتقلــوا إىل مناطــق أخــرى ف ي� اليمن ،ف ي�
حـ ي ن
ـ� توقفــت صحــف عــن النـ شـر وتأثــرت عــى
وجــه الخصــوص العديــد مــن الصحــف التابعــة
للصــاح ،مثــل الصحــوة .شــكل الحوثيــون ،مــع
إ
ن
ن
حلفائهــم مــن بـ يـ� الموالـ يـ� لصالــح والمؤتمــر
العالمــي ف ي� شــمال
الشــع� العــام ،المشــهد إ
بي
غــرب اليمــن ،بحيــث اتســم بوجــود وســائل
وغــر حكوميــة تتبــع بصــورة
إعــام حكوميــة
ي

4

ين
وللحوثي� ،وتتحدث
صارمــة خطاً موالياً لصالــح
عــ�
عــن "العــدوان الســعودي" .بعــد
تــرك ي
ن
عبــد هللا صالــح التحالــف مــع الحوثيـ يـ� وقتلــه
العــام
ف ي�
ديســم�  ،2017تعرضــت وســائل إ
ب
ـع� العــام للقمــع الذي
المملوكــة للمؤتمــر الشـ ب ي
عانــت منه وســائل إعــام أخــرى قبلهــا وتوقفت
مواقــع إخباريــة رئيســية مواليــة لعائلــة صالــح
ـع� العــام ،مثــل الميثــاق نــت
والمؤتمــر الشـ ب ي
 almethaq.netوبراقــش نــت ،baraqesh.net
ف
ـوال .
عــن العمــل ي�  2017و 2019عــى التـ ي
تمــت إعــادة افتتــاح العديــد مــن الوســائل
ت
الغالق ف ي�
أج�ت عــى إ
العالميــة ف إ
إ
ـ� ب
الخباريــة الـ ي
صنعــاء ،ي� محافظــة مــأرب ،حيــث تلقــت بعض
ين
الحكومتــ� اليمنيــة والســعودية
الدعــم مــن
ت
وقامــت الحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دولي ـاً
العالميــة ت
الــ�
ببســاطة باستنســاخ القنــوات إ
ي
ت
ـ� اســتوىل عليهــا الحوثيــون
تديرهــا الدولــة والـ ي
أ
ف
و� الســاس،
وإدارتهــا مــن داخــل أراضيهــا .ي
العالميــة – الحوثيــة
تتنافــس هــذه الكيانــات إ
ف
و� مــأرب – عــى االعـ تـراف بال�ش عيــة ،ويدعــي
ي
6
كالهمــا أنــه يمثــل الدولــة اليمنيــة.
ف
العــام
ي� عــدن ،ظهــرت بــؤرة ثالثــة لوســائل إ
داخــل اليمــن ،ففــي حـ ي ن
ـ� بــدت عــدن مقارنــةً
العالميــة ،أصبحــت
بصنعــاء خاليــة مــن القيــود إ
هــذه المحافظــة تدريجياً تحت ســيطرة المجلس
الجنو�  ،الذي �ش ع ف ي� اقتطاع مســاحة
ـال
بي
االنتقـ ي
إعالميــة قوميــة جنوبيــة بحتــة .تأســس المجلــس
ـو� ف ي� عام  2017مــن قبل قادة ف ي�
ـال الجنـ ب ي
االنتقـ ي
ـو� ينــادون بقيــام دولــة مســتقلة
فالح ـراك الجنـ ب ي
ـال بــإدارة
ي� الجنــوب .ال يقــوم المجلــس االنتقـ ي
ف
العــام الخاصــة بــه فقــط (بمــا ي� ذلــك
وســائل إ
الجنــو�
االنتقــال
الموقــع الرســمي للمجلــس
بي
ي
بالضافــة لمجموعــة مــن المواقــع
 stcaden.netإ
أ
ال ت
لك�ونيــة التابعــة لــه مثــل عــدن 24والمنــاء)،
إ

المه� لوسائل أ
 5انظر مركز الدراسات والعالم االقتصادي (' :)2017دراسة تقييمية أ
للداء ن
العالم المرئية اليمنية' .متاح عى
إ
ي
http://economicmedia.net/?p=826 (03.12.2019).
بالط ـراف العالميــة أ
 6نشــأ اتجــاه مماثــل فيمــا يتعلــق أ
الخــرى الـ تـ� وجــدت نفســها مج ـزأة ومهمشــة بشــكل ت ز
م�ايــد .عــى ســبيل المثــال ،تــم استنســاخ
إ
ي
ـع� العــام ،اليمــن اليــوم ،مــع قنــاة تبــث مــن صنعــاء وأخــرى تبــث مــن القاهــرة ،كل منهــا يمثــل فصيـ ًـا مختل ًفــا.
القنــاة التلفزيونيــة للمؤتمــر الشـ ب ي
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العربيــة المتحــدة والمملكــة العربية الســعودية،
والجماعــات المتطرفــة مثــل تنظيــم القاعــدة
باعتبارهــا مســاهمة ف ي� إيجــاد مناخ قمعــي .فمنذ
مايــو  ،2017قيـ ّـدت قــوات التحالــف الســعودية
الصحفي� أ
ين
الجانــب إىل المناطق الخاضعة
ســفر
ن
لســيطرة الحوثيـ يـ�.

بــل يعمــل كذلــك عــى مراقبــة أو قمــع وســائل
أ
ت
الــ� تتخــذ مــن عــدن مقــراً
إ
العــام ت الخــرى ي
والــ� ال تتوافــق مــع المواقــف السياســية
لهــا
ي
ـو�  .فقد أجـ بـر المجلس
ـال الجنـ ب ي
للمجلــس االنتقـ ي
ت
ـ� يزعــم أنهــا تُــدار
صحيفــة أخبــار اليــوم – الـ ي
عل محســن
مــن نائــب الرئيـ
ـوال إ
ـس المـ ي
للصالح ي
ت
اللك�ونيــة والمطبوعة عىل التوقف
– بنســختيها إ
ت
ـ� شــنها أثــر انهيــار مؤسســات القضــاء خــال الحــرب
عــن العمــل بعــد الهجمـ
ـات نالمتكــررة الـ ي
أ
7
العــام ،فقــد ذكــر
مســلحون مــن الح ـزام الم ـ ي التابــع للمجلــس تأثـ يـراً شــديداً عــى قطــاع إ
ين
الخــرة أن التهديــد
الصحفيــ� ذوي
أحــد
ـال .
ب
االنتقـ ي
ـ� للســامة المهنيــة كان عــدم المســاءلة
الرئيـ ي
ن
حد االســتقطاب المناطقــي ف ي� بعض أجزاء اليمن وحقيقــة أن مــن يعتــدون عــى الصحفيـ يـ� نــادراً
ّ
ف
ن
وخاصــة ي� الجنــوب ،مــن قــدرة الصحفيـ يـ� عىل مــا يحالــون إىل العدالــة .وأعــرب صحفــي آخــر
أ
ن ت
ـ�
إعــداد تقاريــر عــن
ي
المتغــرات عــى المســتوى عــن أســفه لنــه “بالرغــم مــن أن القوانـ يـ� الـ ي
الوطـن ي  ،فالصحفــي المنحدر من صنعاء ســيجد كانــت موجــودة مــن قبــل لــم تكــن كافيــة،
صعوبــة ف ي� إعــداد تقاريــر عــن أو مــن عــدن .وال فإنهــا كانــت أفضــل مــن انعدامهــا ف ي� الوقــت
ـدول مــن
ـال” ،ودعــا إىل فـ
يرجــع هــذا إىل االفتقــار إىل إ
ـرض القانــون الـ ف ي
الدراك بالشــؤون الحـ ي
ن
المحليــة ،بــل إىل تزايــد الحساســيات المناطقيــة أجــل حمايــة الصحفيـ يـ� وحريــة التعبـ يـر ي� ظــل
ئ
ن
ت
يعتــر االعتقــال
قضــا� فعــال.
الوط� غيــاب نظــام
ـ� تدفــع نحو تضييــق نطاق المنظــور
ب
ي
ي
فالـ ي
العــام وتعزيــز مخرجــات إعالميــة التعســفي والمضايقــة والمالحقــة واالختطــاف
ي� وســائل إ
ت
ين
الصحفيــ�
محليــة بحتــة .كمــا أن أطــراف الــنز اع تتحكــم واالغتيــال مخــاوف مشــركة لــدى
ف
ف
ين
العاملــ� ف ي� اليمــن .عنــد العمــل ي� المناطــق
العالمــي مــن خــال تقييــد وصــول
ي� الــرد إ
الصحفيـ ي ن
ـ� مــن مناطــق خــارج أراضيهــم ،وهــذا الخاضعة لســيطرة الجهــات الحكومية أو التابعة
يشــمل الصحفيـ ي ن
للكــراه
ـ� مــن المحافظــات المتنافســة للدولــة،
أفــاد الصحفيــون بتعرضهــم إ
فيمــا بينهــا فعــى ســبيل المثــال ،لــن يكــون لصياغــة أ
الخبــار مــن منظــور تلــك المجموعــة.
الصحفيــ� ،ت
ين
الــ� دأبــت
وأخــرا ،فــإن نقابــة
لمراســل من شــبوة نفــس إمكانية وصــول صحفي
ي
ي
مــن الضالــع عنــد تغطيــة أنشــطة المجلــس عــى ًالعمــل كمنصــة موحــدة للمناقشــات بـ يـ�ن
االنتقــال الجنــو� بســبب اعتبــار أ
الول منتميــاً الصحفيـ ي ن
العالميــة
ـ� بشــأن معايـ يـر الممارســات إ
بي
ي
ف
والمهنيــة ،توقفــت عــن العمــل بصــورة ســليمة،
للحكومــة بحكــم انتمائــه الجغ ـر يا� .
ـ� آ
ـ� اليمنيـ ي ن
ومــع تشــتت الصحفيـ ي ن
الن ف ي� جميــع
تقريبــا عــى أنحــاء العالــم ،لــم يتــم إنشــاء آليــة تواصــل
تُــام جميــع أطــراف الــراع
ً
العــام ،ولقــوات جديــدة للتغلــب عــى واقــع تباعــد المســافات
ممارســاتها القمعيــة أضــد إ
ف
ـ� النصيــب الكـ بـر ،لكــن المشـ ي ن
الحوثيـ ي ن
ـارك� ي� الماديــة.
مقابــات المركــز اليمــن ي لقيــاس الــرأي العــام
للعــام� ،ش ع العديــد
أيضــا كافــة الجهــات المنخرطة ف ي� الرصاع بســبب الوضــع البائــس إ
اتهمــوا ً
ف
ن
�ش
ش
تقريبــا بارتــكاب انتهــاكات ضــد الصحافــة .حــدد مــن الصحفيـ يـ� ي� نــر موادهــم مبــا ة عــى
ً
ت
ـازل – المجلــس فيســبوك ،ويطــرد ذلــك مــع تفضيــل العديد من
الصحفيــون إجمــاال ً – ب�تيــب تنـ ي
آ
ن
المارات اليمنيـ يـ� الن لوســائل التواصــل االجتماعــي عىل
االنتقال
الجنو� والقوات المدعومة من إ
بي
ي
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ال ت
لك�ونيــة.
المطبوعــات والتلفزيــون والمواقــع إ
اتفــق معظــم الصحفيـ ي ن
ـ� الذين جــرت مقابلتهم
أثنــاء إعداد هــذا التقرير ،والذين يكتبون لمواقع
ت
إلك�ونيــة ،عــى أن وســائل التواصــل االجتماعــي
تعــد منصــة أساســية لنـ شـر موضوعاتهم .وأشــار
أحــد الصحفيـ ي ن
ـ� إىل أن نشــاط وســائل التواصــل
االجتماعــي مثــل  80 %مــن نســبة مشــاهدات
الموقــع الــذي يعمــل فيــه ،وهــو شــبكة إعــام
وبال�تيــب مــن حيــث أ
الســام .ت
الهميــة ،ذكــر
المســتجيبون ممن شــملتهم المقابالت فيســبوك
ثــم ت
توي� وواتس آب كقنوات توزيــع لمحتواهم
إ ت ن
و�  ،بل ورأي بعضهم أن سهولة الوصول
اللك� ي
إىل وســائل التواصــل االجتماعــي قــد وســعت
نطاق المشــاهدة بشــكل عام .اعتـ بـر العديد من
الصحفيـ ي ن
ـ� أن صعــود نشــاط وســائل التواصــل
الخبــاري
االجتماعــي لــم يؤثــر عــى أالمحتــوى إ
أو التقاريــر بــأي شــكل من الشــكال .ومــع ذلك،
ت
ـ� تــم
ارتــأت مجموعــة أخــرى أن المعلومــات الـ ي
ن�ش هــا عــى وســائل التواصــل االجتماعــي خــارج
العمليــة التحريريــة لغرفــة أ
الخبــار ،قــد ســهلت
تــداول أ
ال كاذيــب والمعلومــات المضللــة عــى
نطــاق واســع بـ ي ن
ـ� النــاس.

العالم ف ف ي�
مســاهمات إ
متطلبات الســام ي� اليمن

ف
ن
أثــر التحــول الكبـ يـر ي� المشــهد إ
العالمــي اليمـ ني
الحوثي�
الــذي أحدثتــه انتفاضة  2011واســتيالء
ي
ف ي�  ،2015/2014وتدويــل الحــرب الــذي تــا ذلك
العــام اليمنية ليس
بشــكل مبــا�ش عــى وســائل إ
أيضــا مــن
فقــط مــن ناحيــة حريــة التعبـ يـر ولكــن ً
حيــث قدرتهــا التشــغيلية .ونظـراً للقيــود الحالية
ـ� أ
المفروضــة عــى الصحفيـ ي ن
الفـراد والتحــوالت
ف
العــام برمتهــا ،مــع ســيطرة
الكـ بـرى ي� صناعــة إ
الخباريــة،
أطــراف الــراع عــى المؤسســات إ
العــام اليمنيــة تكافــح مــن أجــل
فــإن وسـ
ـائل إ
ف
المســاهمة ي� تهيئــة الظــروف المواتيــة للســام.
والعالم االقتصادي (.)2017
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مــن العوائــق الرئيســية ت
الــ� تحــول دون أن
ي
العــام فاعلــة بشــكل بنــاء ف ي�
تكــون وســائل إ
بنــاء الســام االفتقــار إىل المهنيــة عــى نطــاق
ت
ويــأ� ذلــك نتيجــة لضعــف الهيــاكل
واســع،
ي
ف
ين
للعاملــ� ي� وســائل
التعليميــة والتدريبيــة
ت
ـ� ترتبت
إ
العــام ،والهيئــات الممولة الحزبية الـ ي
العالميــة
عنهــا التبعيــة السياســية للمؤسســات إ
ـتقاللية �ف
وضعــف المؤسســات الـ ت
ـ� تدعم االسـ
ي
ي
العــام 8 .ال يوجــد ميثــاق �ش ف إعالمــي ليتقيــد
إ
أ
ش
بــه الصحفيــون اليمنيــون ،مــا جعل نــر الخبار
ت
ـ� ال أســاس لهــا مــن الصحة ممارســة شــائعة.
ال فـ ي
و� الوقــت الــذي تقــدم فيــه العديــد مــن
ي
الخباريــة معلومات أساســية
ال�امــج والمقــاالت
ب
حــول قضيــة محــل إاهتمــام ،فإنهــا تفشــل �ف
ي
موضــوع
تزويــد المشــاهدين بمحتــوى شــامل
ٍ
ضمــن ســياقه الصحيــح ،هــذا عــدا عــن عــدم
لجــوء الصحفيـ ي ن
ـ� إىل مصــادر موثوقــة ،ونــدرة
نـ شـر حقائــق يجــري تدقيقهــا وفحــص صالحيتهــا
عــر مصــادر متعــددة 9 .ونتيجــة لذلــك ،فــإن
ب
تقريبــا تــروج حرصيــاً
عــام
ال
مخرجــات
كل
إ
ً
لــرأي واحــد ،بــدال ً مــن تســليط الضــوء عــى
مختلــف وجهــات النظــر .يمكــن الحيلولــة دون
هــذا المســلك الصحفــي الخاطــئ عـ بـر تمحيــص
الحقائــق وتدقيــق المعلومــات بصــورة شــاملة
وكاملــة ،وهــي معايـ يـر يمكــن تطبيقها عــى نطاق
دوليا.
واســع بمســاعدة برامــج التدريب الممولــة ً

االقتصاد

للعالقــة بـ ي ن
العــام واالقتصــاد وجهــان؛ فمن
ـ� إ
العــام والصحفيــون
ناحيــة ،تتأثــر صناعــة إ
أ
أ
– كجــزء مــن االقتصــاد الشــمل – بالزمــة
االقتصاديــة الحــادة ف ي� البــاد .نظــرا لعوامــل
عديــدة طــوال فـ تـرة الحــرب ،ســاهم انخفــاض
قيمــة الريال اليمـن ي وتــآكل االحتياطيات العامة
والضغــوط االقتصاديــة أ
الخــرى ف ي� حــدوث
العــام
أزمــة ماليــة حــادة تؤثــر عــى وســائل إ
ن
الصحفيــ� ،
وتخنقهــا .اشــتىك العديــد مــن
ي
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بمــن فيهــم أولئــك الذيــن يعملــون ف ي� الوســائل
ت
ـ� تدعمهــا أط ـراف ال ـراع ،مــن
ال
إ
خباريــة الـ ي
ن
تــد� أجورهــم مــع عملهــم لســاعات طويلــة
ي
يز
للتجهــ�ات الالزمــة.
وافتقارهــم
مــن ناحيــة أخــرى ،تقــع مســؤولية الحديــث عــن
العــام .لكــن
الظــروف االقتصاديــة عــى ف عاتــق إ
التقاريــر الحاليــة تســهم ي� حــد ذاتهــا بصــورة
متكــررة ف ي� التدهــور االقتصــادي العــام نظــراً
الفتقارهــا إىل المهنيــة .يتســبب ش
نــر شــائعات
ف
ال أســاس لهــا مــن الصحــة كحقائــق ي� تغذيــة
مخــاوف الســوق وتقليــص النشــاط االقتصــادي
وتثبيــط االســتثمار .أدى تزايــد عــدد المواقــع
وغــر ت
ال ت
مح�فــة
الخباريــة إ
إ
لك�ونيــة المبتدئــة ي
العالمــي إىل نشــوء بيئــة
وحالــة االســتقطاب إ
إعالميــة ث
أكــر تنافســية ،ممــا ولــد ضغوطــات
لنــر القصــص أ
متعاظمــة ش
المثــرة ف ي�
والخبــار
ي
أرسع وقــت ممكــن وهــو ،بــدوره ،مــا أســفر عــن
تراجــع جــودة المــادة الصحفيــة ،فعــى ســبيل
المثــال ،أدى نـ شـر وثائــق مــزورة ف ي� عــام 2018
تدعــي أن ســعر رصف العملــة المحليــة ســيكون
مرتبطــاً بالــدوالر إىل انخفــاض المعــروض مــن
العمــات أ
ـلبا عــى العمليــات
الجنبيــة مــا أثــر سـ
ً
أ
ف
ـ�  ،وهكــذا
المرصفيــة ي� أســواق ف الــرف الجنـ يب
اســتغل المتداولــون ي� الســوق الســوداء الطلب
الم�ايــد عــى العمــات أ
تز
الجنبيــة واســتثمروا
المخــاوف مــن نقــص العملــة 10 .وبالرغــم مــن
إيجــا�
العــام ف ي� المســاهمة بشــكل
فإمكانيــة إ
ب في
ـال المســاعدة ي�
ي� تطويــر ســوق العمــل وبالتـ ي
العــام
تخفيــف المعانــاة االقتصاديــة ،إال أن
ـا� دور إبنــاء �ف
اليمـن ليــس لــه ف� الوقــت الحـ ض
ي
ي
ي
العالم
ـائل
ـ
وس
كانت
الحرب،
قبل
الصدد.
هــذا
إ
ش
تنــر إعالنــات الوظائــف بشــكل متكــرر .وقــد
تمامــا ،فض ـا ً عــن غيــاب التقاريــر
توقــف هــذا ً
حــول تطــورات أو متطلبــات ســوق العمــل.
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تــؤدي وســائل العــام ف� أ
النظمــة الديمقراطيــة
إ
ي
ـاس دور الرقيب عىل الســلطات بغية
بشــكل أسـ ي
تعزيــز الشــفافية الماليــة واالقتصاديــة .ووف ًقــا
لمنظمــة الشــفافية الدولية ،تحتل اليمــن المرتبة
 177مــن ي ن
بــ�  180دولــة ف ي� مــؤ�ش التصــورات
بخصــوص الفســاد 11 .بشــكل عام ،تفتقر وســائل
العــام اليمنيــة إىل تقاريــر اســتقصائية معمقــة
إ
أساســا
ذلــك
عــزى
ي
و
(الحــرب)
اقتصــاد
حــول
ُ
ً
إىل نقــص القــدرات ف ي� الصحافــة االســتقصائية،
ويرتبــط كذلــك بالمخاطــر أ
المنيــة.
يعــد الحديــث عــن الفســاد أو اقتصــاد الحــرب
ين
العامل�
العــام خطـاً أحمــر يعــرض
ف ي� وســائل
إ
العالمــي للخطــر ف ي� اليمــن ،حيــث
ف ي� المجــال
إ
يـ تـردد الصحفيــون المتواجــدون داخــل البــاد ف ي�
كتابــة تقاريــر تفصيليــة خوفـاً عــى أمنهــم ،بينما
ال يتمتــع الصحفيــون العاملــون ف ي� بيئــة آمنــة ف ي�
الخــارج بالقــدرة عــى الوصــول إىل المعلومــات
والوثائــق التفصيليــة إلعــداد تقاريرهــم عىل نحو
ف
ت
الــ�
فعــال .تحــدث
صحفــي – ي� المقابــات ي
ن
أجراهــا المركــز اليم ـ ي لقيــاس ال ـرأي العــام –
عــن ســجنه الــذي دام ثالثــة أيــام فيمــا كانــت
الســلطات تضغــط عليــه لتقديــم اســم المصدر
الــذي رسب تقاريــر عــن فســاد الدولــة .صحفــي
آخــر تــم اختطافــه لفـ تـرة وجـ ي ز
ـ�ة بعــد إعــداده
تقري ـراً عــن الفســاد ،كمــا تمــت مضايقتــه عــى
وســائل التواصــل االجتماعــي ،وتلقــى تهديــدات
أج�تــه ف ي� النهايــة عــى الفـرار مــن البــاد.
ب
العــام اليمـن ي قــدرة رقابيــة ،ف ي� ظــل
ال يملــك إ
غيــاب آليــات المراقبــة المنهجيــة للتطــورات
االقتصاديــة أو الماليــة .ومــع ذلــك ،كان لبعــض
العــام عــن الفســاد بعــض
تقاريــر وســائل إ
ســبيل المثــال ،قــاد تقريــر �ف
التأثــر .عــى
ي
ن في
الســف� اليمــ ي ي�
ســبتم�  2019عــن قيــام
ي
ب

 10انظــر اليمــن االقتصــادي (‘ :)21.11.2018شــائعات ووثائــق مــزورة ترفــع الريــال اليمـ ين وتهبــط بســعر الــدوالر ي ف� اليمــن وســط مضاربــات لتجــار الســوق
الســوداء ف ي� غيــاب الرقابــة‘ .متــاح عــى .)25.11.2019( https://www.yemeneconomist.com/180254/dollar-prices-today-rial-yemeni-novmb
 11انظر
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مــر محمــد مــارم  12باالســتيالء عــى المنــح
الدراســية الممنوحــة ألوائــل خريجــي المــدارس
الثانويــة إىل إحــداث تغيـ يـر ،حيــث بــادرت وزارة
التعليــم العــال بحــل أ
المــر عــى الفور بتشــكيل
ي
لجنــة تحقيــق وإعــادة تقديــم المنــح الدراســية
ـح� أ
الصليـ ي ن
للمرشـ ي ن
بالضافــة إىل ذلــك فقــد
ـ� .إ
كشــف صحفيــون يمنيــون عــن نهــب الحوثيـ ي ن
ـ�
النسانية ،مما أدى إىل تعليق برنامج
للمساعدات إ
أ
13
الغــذاء العالمي لنشــطته لبعض الوقت .وقد
تحدثــت بعــض الجهــات الفاعلــة أ
الخــرى عــن
الحاجــة إىل المســؤولية االجتماعيــة ف ي� الوســائل
العالميــة بالقطــاع الخــاص .وكمــا أبــرز "فريــق
إ
ش
القطــاع الخــاص" ضمــن هــذا المــروع ،فــإن
العالميــة تشــمل قناة الســعيدة،
هــذه القنــوات إ
14
وط�مانــة إف إم.
وقنــاة يمــن أف أم ،ي

السياسة

مــن بـ ي ن
العــام،
ـ� جميــع مجــاالت تأثـ يـر وســائل إ
الســياس ،
تأث�هــا عــى الخطــاب
قــد يكــون ي
أ ي
العالميــة هــو القــوى.
وتشــكيل وبنــاء الروايــة إ
اليمنيــة دورا محوريــا �ف
العــام
لعبــت وســائل إ
ً
ً ي
تعزيز االســتقطاب خالل الحرب بسبب انقسامها
عــى طــول الخطــوط السياســية ،بحيــث فقــدت
قدرتهــا حاليــا عــى أداء العديــد مــن وظائفهــا
ت
ـ� تســاهم عــاد ًة ف ي� تهيئــة الظــروف المواتيــة
الـ ي
ف
ـياس  .وتشــمل أســباب
للســام ي� المجــال السـ ي
العــام
هــذا العجــز كذلــك افتقــار وســائل إ
بالضافــة إىل
لالســتقاللية والمهنيــة والتمويــل ،إ
تغـ يـر مشــهد المؤسســات السياســية ،ممــا قلــل
العــام.
مــن اعتمــاد الســلطات عــى وســائل إ
ض
الحا� –
العــام – ف ي� الوقــت
تنشــغل وســائل إ
بتغطيــة تفاصيــل الــراع مثــل القتــال عــى
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جبهــات الحــرب أو بكتابــة تقاريــر تتهــم الطرف
آ
الخــر ف ي� الـراع ،بينما ال تتوفر ســوى نقاشــات
قليلــة ومحــدودة للغايــة حــول شــكل الدولــة
اليمنيــة المحتمــل أو دســتورها .وهكــذا ،ال
العــام اليمنيــة رؤى لدولــة
تقــدم وســائل إ
يمنيــة مســتقبلية بمــا يحفــز النقــاش عــى
نطــاق أوســع ويهـ ي ئ
ـ� أطـراف الـراع والمجتمع
أيضــا آليــات
لمحادثــات الســام ،كمــا ال تتوفــر ً
للمســاعدة ف ي� مراقبــة ســلوك هيئــات الدولــة
وزيــادة المســاءلة .لــم تعــد المجموعــات
ال� ي ن
ين
لماني�
المتخصصــة مثل جمعيــة
الصحفي� ب
ت
ن
ـ� كانــت تراقــب
أو مرصــد ب
ال�لمــان اليم ـ ي نالـ ف ي
أنشــطة مجلــس النواب
اليم� ي� الســابق تعمل
ي
بســبب الحــرب الـ ت
ـخص عــى
ـ� أثـ
ـرت بشــكل شـ ي
ي
ين
الصحفيــ�  ،ناهيــك عــن توقــف
حيــاة هــؤالء
نشــاط مجلــس النــواب نفســه .أشــار أحــد
الصحفيـ ي ن
ـ� – ف ي� المقابالت إىل أن الســلطات لم
تعــد تشــعر بالمســؤولية عــن احتياجــات جميــع
اليمنيـ ي ن
ـ�  ،وأنهــا تفضــل بــدال ً عــن ذلــك تمويــل
العالميــة الخاصــة بهــا ،ممــا أدى
المؤسســات إ
العالمــي
بالتــال إىل تراجــع فعاليــة الضغــط إ
ي
العــام عــى الحكومــة .ومــع ذلــك ،فــإن هنــاك
توفــر الحكومــة
تقاريــر إعالميــة عــن عــدم
ي
للخدمــات بمــا ف ي� ذلــك الميــاه وإدارة النفايــات
ين
الصحفيــ�
غــر أن
وتأث�هــا عــى الســكان؛ ي
ي
لــم يتمكنــوا مــن تقديــم أمثلــة محــددة عــى
تحســن تقديــم الخدمــات الحكوميــة كنتيجــة
ين
عالميــ� .
ال
للتغطيــة والضغــط إ
عندمــا تنعقــد محادثات الســام ،تقدم وســائل
العــام اليمنيــة تغطيــة وتحليــات حيــة مكثفــة
إ
العالميــة عــى العمليــة
التغطيــة
تأثــر
لكــن
إ
ي
أ
التفاوضيــة نفســها محــدود ،وف ًقــا لولئــك الذين
أجريــت معهــم مقابــات مــن قبل المركــز ن
اليم�
ي

ن
بتغي�ه‘ ،متاح عىل
المبتعث� ومغردون يطالبون
‘سف� اليمن بالقاهرة يستوىل عىل منح الطالب
 12انظر الحرف :)23.09.2019( 28
ي
ي
ي
http://www.alharf28.com/p-29622 (13.11.2019).
أ
مهب الجوع ...برنامج الغذية العالمي يعلّق مساعداته‘ ،متاح عىل
العر� الجديد (‘ :)24.06.2019يمنيون ي ف� ّ
 13انظر ي ب
https://www.alaraby.co.uk/society/d46418d4-1aaa-4181-adcf-74210d8587aa (13.11.2019).
 14انظر
Tarek Barakat, Ali al-Jarbani and Laurent Bonnefoy (forthcoming): The Role of the Private Sector in Peacebuilding in Yemen, CARPO Brief.
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لقيــاس ال ـرأي العــام .وأشــار أحــد الصحفيـ ي ن
ـ�
إىل أنــه ف� حـ ي ن
العــام ممارســة
ـ� يمكــن ألوســائل إ
ي
بعــض الضغــط عــى الطـراف لتقديــم تنــازالت
تأث�هــا عــى أطــراف
أو عــدم تقديمهــا ،فــإن ي
الـراع كان محــدو ًدا بشــكل عــام ،وشــدد آخــر
عــى أن العاملـ ن ف
العــام يؤيــدون
ـ� ي� وســائل إ
أ ي
الســام بالســاس .لقــد اســتخدم المتفاوضــون
العــام خــال مشــاورات ســتوكهولم ف ي�
وســائل إ
ت
ـ� لــم يلتــق خاللهــا الطرفان
ديسـ ب
ـم�  – 2018الـ ي
آ
وجهـاً لوجه – إلرســال رســائل إىل الجانب الخر،
فضـا ً عــن إدارة توقعــات الجمهــور اليمـن ي مــن
ت
ـ� تحدثــت
خــال التقليــل مــن شــأن التقاريــر الـ ي
ع اتفاقــات وشــيكة.

الثقافــة والمجتمع

ال� تقــدم آخر أ
تحظــى المواد ت
الخبار التطورات
ي
ف
العالم
العســكرية والسياســية بشعبية ي� وسائل إ
أقــر الصحفيــون الذيــن أجــرى
اليمنيــة،
وقــد ّ
ن
المركــز اليمــ ي لقيــاس الــرأي العــام مقابــات
معهــم عــى أن اســتخدام اللغــة الطائفيــة ف ي�
التقاريــر السياســية قــد ازداد منذ بدايــة الحرب.
العالم هــذه اللغــة إىل المجتمع
تحمــل وســائل إ
أ
ف
الوســع بمــا يرســخ االســتقطاب .ي� المقابــل،
أيضــا إىل أن قصــص المعانــاة
أشــار الصحفيــون ً
الفرديــة والمشـ تـركة ،إىل جانــب صمــود الشــعب
ن ف
غالبــا مــا
اليم ـ ي ي� مواجهــة أال ـ ثنز اع والشــدائدً ،
ـارا وتصفحــا .غـ يـر
يشــكل المحتــوى الكــر انتشـ ً
العالميــة الجديــدة
أن ثمــة بعـ
ـض الفضــاءات إ
ـ� الثقــا�ف
الـ تـ� أخــذت ف� ت
ـ� عــى المجتمعـ ي ن
ال�كـ ي ز
ي
ي
ي
ن
والبــداع
ـود
ـ
الصم
ـى
ـ
ع
ـوء
ـ
الض
ـلط
ـ
وتس
ـد�
ـ
والم
إ
ي
ف ي� مواجهــة التحديــات الكبـ يـرة.
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والســهام
العــام مــن الوفــاء بالمأمــول منهــا إ
فإ
ي� الســام .عــى ســبيل المثــال ،عــى الرغــم
العــام يمكــن أن تكــون منصــة
مــن أن وســائل إ
مثاليــة لمناقشــة الصدمــة النفســية الناتجــة
عــن الحــرب والتعامــل الممكــن معهــا عــى
مســتوى المجتمــع ،فإنــه مــن النــادر أن يقــدم
ـ� للحــرب
الصحفيــون تقاريـ أـر عــن التأثـ يـر النفـ ي
عــى العائــات والفـراد ،وال عــن كيفيــة التعامل
مــع هــذه الصدمــة النفســية .وقــد ذكــر أحــد
الصحفيـ ي ن
ـ� – ف ي� المقابــات – أن هــذه القضايــا
تم�وكــة لمنظمــات دوليــة متخصصــة .إن بإمــكان
العــام المســاهمة ف� توحيــد اليمنيـ ي ن
ـ�
وســائل إ
ي
ت
حــول هويــة مشــركة مــن خــال تقاريرهــا عــن
ـال خــال
الـ تـراث المشـ تـرك لليمــن
وتدمـ يـره الحـ ي
غالبــا مــا تتبـىن التقاريــر المتعلقــة
الحــرب ،لكــن ً
بتدمـ يـر المواقــع التاريخيــة نـ بـرة اتهــام ولــوم
عــى أ
الط ـراف المتعارضــة ممــا يــؤدي لتعميــق
الخالفــات االجتماعيــة والسياســية.

لقــد أدى تدمــر الـ تـراث الثقـ ف
ـا� لليمــن ف ي� ســياق
ي
ي
ف
الحــرب وانخفــاض المشــاركة ي� الممارســات
ض
ين
الما� ي ن
للحن� إىل
التقليديــة إىل ظهــور نزعة
ب�
ي
ن
�ش ائــح مــن المجتمــع اليمـ ي  .وانبثقــت العديــد
العالميــة الـ ت
ـ� يقودهــا الشــباب
مــن المبــادرات إ
ي
ـا� والرغبــة �ف
ـ� إىل المـ ض
مدفوعــة بهــذا الحنـ ي ن
ي
ي
االطــاع عــى ثقافــة اليمــن وصمــوده .وتشــمل
هــذه المبادرات أرشــيف اليمن  15الــذي جمع منذ
عــام  2017مؤلفــات ف� أ
الدب اليم ـن ي والتاريــخ
ي
والسـ يـر الذاتيــة السياســية .أمــا مجلــة المدنيــة
ال ت
لك�ونيــة  16فهــي مبــادرة إعالميــة يقودهــا
إ
الشــباب وتركــز بشــكل حــري عــى المقــاالت
الثقافيــة ،وتهــدف لخلــق مســاحة لتمثيــل
مناطــق مختلفــة مــن اليمــن وتصويــر النســاء
التأثــر
ترجــح كفــة
العــام كأعضــاء فاعــات ف ي� المجتمــع .أمــا مبــادرة "كــذا
الســل� لوســائل إ
ي
بي
17
ـا�  ،حيث تمنع كان اليمــن" عــى وســائل التواصــل االجتماعــي
اليمنيــة عــى المجتمــع عىل إ
اليجـ ب ي
ت
القيــود الماليــة والقــدرات االجتماعيــة وســائل فــروج لمقاطــع فيديــو تاريخية قصـ يـرة ،لتعطي
 15انظر موقع أرشيف اليمن ي ف�
http://yemen-tv.net/index.php (25.11.2019(.
 16انظر موقع مجلة المدنية ي ف�
www.almadaniyamag.com (19.02.2020(.
 17أنظر حساب كذه كان اليمن عىل إالنستغرام ي ف�
https://www.instagram.com/yemenusedtobe/?hl=en (19.02.2020(.
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ف
ض
ـا� لليمــن .بــدأت هــذه
ـا� الثقـ ي
لمحــة عــن المـ في
المبــادرات ســويةً ي� اســتحداث مســاحة إعالميــة
ت
لل�ويــج لخطــاب إعالمــي يوحــد وال يســتقطب.

الأمن والعدالة

إىل حــد مــا ،تطــرح معادلــة أ
المــن والعدالــة
العالم.
معضلــة الدجاجة والبيضة عىل وســائل إ
العــام الفاعلة بصورة
يمكــن فأن تســهم وســائل إ
أ
كبـ يـرة ي� مســاءلة شــفافية قطــاع المــن ،غـ يـر أنه
مــن أ
الهميــة بمــكان ف ي� الوقــت ذاتــه أن تتوفــر
ئ
قضــا� فعــال
قــوات أمنيــة محايــدة ونظــام
ي
ين
العــام المســتقلة
لتمكــ� وحمايــة وســائل إ
ف
لكــن كل هــذه القطاعــات الوقائيــة ي� اليمــن إمــا
مشــلولة أو تســيطر عليهــا قــوى لهــا مصلحــة ف ي�
الدول ف ي� شــكل
الـراع .ثمــة حاجــة إىل الدعــم
ي
تمويــل وبنــاء قــدرات لتمكـ ي ن
العــام
ـ� وســائل إ
مــن تقديــم تقاريــر دقيقــة عــن عمــل الجهــات
أ
المنيــة والقضائيــة.
العــام عىل
ف ي� الوقــت الراهــن ،تعكــف وســائل
إ
إعــداد تقاريــر عــن الجريمــة والقضايــا أ
المنيــة
الثــارة ،دون إيـراد الســياق مــن
بطريقــة أخبــار إ
قبيــل أســباب وعواقــب الجرائــم ،أو تفاصيــل
ت
ـ� عالجتهــا المؤسســات القضائيــة.
القضايــا الـ ي
مثــل هــذه التقاريــر ال تســلط الضــوء عــى
الثغـرات الموجــودة ف ي� القــدرات الخاصة بأجهزة
إنفــاذ القانــون والمؤسســات القضائيــة وال تلفت
االنتبــاه إىل إســاءة اســتخدام الســلطة .وبهــذا
العالميــة الحاليــة عــى
ال تســاهم ف التغطيــة إ
نحــو بنــاء ي� تهيئــة الظــروف المواتيــة للســام
العــام
ف ي� تقريــر  ،CARPO 06كمــا أن وســائل
إ
اليمنيــة ال تقــدم تقاريــر عــن التهديــدات أ
المنية
ت
الــ� يتعــرض لهــا
الشــائعة وصنــوف العنــف ي
النــاس العاديــون ،وال ترفــع الوعــي حــول كيفيــة
معالجــة هــذه التهديــدات بشــكل أفضــل .وعىل
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العــام يمكــن أن تكــون
الرغــم مــن أن وســائل إ
منصــة فعالــة لزيــادة الوعــي حــول القضايــا
المتعلقــة أ
غالبا
بالمــن ،إال أن هذه المسـ
ـؤوليات ً
ن
ـد�  .جــرى
مــا تُحــال إىل منظمــات المجتمــع المـ ي
نفــاش عــام لمواضيــع أخــرى ،مثــل العدالــة
ت
الفــرة االنتقاليــة مــن 2012
االنتقاليــة ،خــال
إىل  ،2014لكــن هــذه النقاشــات تالشــت مــن
الصحافــة بمجــرد انــدالع الحــرب.

ا لتعليم

لقــد أصبحــت قضايــا قطــاع التعليــم مجــاال ً
للــراع ،لكنهــا ف ي� الصميــم قضايــا سياســية
ال عالقــة لهــا بالتعليــم نفســه ،حيــث تمتــد
بــ� مختلــف أ
المماحــكات السياســية ي ن
الطــراف
العــام،
عــى القطــاع التعليمــي إىل وســائل إ
فــكال الجانبـ ي ن
ـ� يســتخدم التقارير حــول التعليم
آ
للتشــه� بالجانــب الخــر.
ي
يظــل التغيـ يـر المزعــوم للمناهــج الدراســية مــن
ين
ين
ين
الحوثيــ� ف ي�
المعلمــ�
الحوثيــ� وفــرض
قبــل
ف
المــدارس الحكوميــة ي� المناطــق الخاضعــة
لســيطرتهم موضوعــا إعالميــا متكــررا 18 .ينظــر
فرضــا
المعارضــون إىل هــذه التغـ يـرات باعتبارهــا ً
قرسيًــا للقيــم الثقافيــة واالجتماعيــة والدينيــة
للحوثي� ،ووســيلة للتأث� عىل أ
ين
الطفال ليصبحوا
ي
ين
ين
العالم
مخلص�
أتبا ًعا
للحوثي� .أبرزت وســائل إ
ف
المختلفــة ي� ظــل حكومــة هــادي هــذا التطــور:
ففــي عــام  ،2017اتهمــت حكومــة هــادي منظمة
المعدلة من
اليونيســف بطباعة الكتب المدرســية
ّ
قبــل الحوثيـ ي ن
ـ� 19 .ونتيجــة لــرد الفعــل إالعالمــي
فقــد أوقفــت اليونيســف طباعــة الكتــب .بــرزت
ف
العــام
فهــذه المشــكلة مــرة أخــرى ي� وســائل إ
ي� أكتوبــر  2019عندمــا مولــت مؤسســة قطــر
الخ�يــة طباعــة الكتــب المدرســية ف ي� المناطــق
ي
ت
ـ� يســيطر عليهــا الحوثيــون ،ولقــد أضافــت
الـ ي

ن
 18انظــر الحكمــة (‘ :)07.04.2018شــاهد بالصــورة ..مليشــيا الحـ ي ث
ـ� مــن ســالتها ي ف� مــدارس التحفيــظ بصنعــاء..
ـو� تفــرض مناهــج طائفيــة جديــدة ..ومعلمـ ي
"تفاصيــل"‘ .متــاح عــى
https://www.al-hekmah.net/news11015.html (19.01.2020(.
ن
الحوثي� الطائفية‘ .متاح عىل
 19انظر الجزيرة (‘ :)07.04.2017اتهامات لليونيسيف بدعم مناهج
ي
https://bit.ly/2OpB8Sh (20.09.2019(.
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هــذه أ
الزمــة إىل الخــاف الموجــود بالفعــل ف ي� ا لبيئة

مجلــس التعــاون الخليجــي ،بمشــاركة قطــر
ت
ـ� ينظــر إليهــا عــى أنهــا نــوع مــن التحــدي
الـ ي
والمــارات
ضــد المملكــة العربيــة الســعودية إ
ت
ـ�
العربيــة المتحــدة ،وكذلــك حكومــة هــادي الـ ي
يدعمونهــا .أجـ بـرت ردود الفعــل الغاضبــة مــن
وزارة ت
ال�بيــة والتعليــم التابعــة لحكومــة هــادي
العالميــة مؤسســة قطر
وغ�هــا مــن االنتقــادات إ
ي
عــى إصــدار بيــان يفيــد بأنهــا ســتطبع كتــب
الرياضيــات والعلــوم فقــط وتمتنــع عــن إنتــاج
20
أي مــواد مثـ يـرة للجــدل.

العــام اليمنيــة بشــكل متكــرر
تتحــدث وســائل إ
عــن آثــار الحــرب عــى التعليــم ،مثــل اضط ـرار
الصفوف إىل الدراســة ف� العراء أو تحت أ
الشــجار
أو الفصــول المؤقتــة ي أ
تدم�
ـبب
ـ
بس
وذلك
خرى
ال
ي
ن
المبــا� المدرســية .وفقًــا ألبحاثنــا ،فــإن هــذه
ي
التقاريــر قــد حفــزت المجتمعــات عــى تهيئــة
ين
وبالضافة إىل
ظروف أفضل للطــاب
والمعلم� .إ
العــام الضــوء عــى
ذلــك فقــد ســلطت وســائل إ
ضإ�اب المعلمـ ي ن
ـ� واالنتهــاكات ضدهــم مــن قبــل
الســلطات المختلفــة .تلقــي هــذه التقارير الضوء
ت
ـ� تحــاول تســوية دفــع
عــى عمــل
المنظمــات الـ ي
ن
رواتــب المعلمـ يـ� ،فلقــد تســبب انقطــاع الرواتب
ف
ف� ضإ�اب المعلمـ ن ف
ـبتم�
ـ� ي� عــدة مناطــق ي� سـ ب
ي
ي
�ض
 ،2017بمــا ف ي� ذلــك ح مــوت وعــدن والمناطــق
ت
بالضافــة إىل
الــ� يســيطر عليهــا الحوثيــون 21.إ
ي
ذلــك ،يلقــي الصحفيــون الضــوء باســتمرار عــى
ت
ـ� تســتخدم كمصــدر للتجنيــد مــن
المــدارس الـ ي
قبــل أطـراف الـراع المختلفــة .عــى الرغــم مــن
غالبــا مــا تحتــوي عــى نـ بـرات
أن هــذه التقاريــر ً
العــام مــع ذلــك تقــف
اتهــام ،إال أن وســائل إ
بوضــوح ضــد هــذه الممارســة الشــائعة.

ســيطرت الحــرب عــى دورة أ
الخبــار اليمنيــة ،مما
أدى إىل نــدرة التقاريــر حــول مواضيــع أخــرى،
ـ� تلــك أ
وقــد كانــت أ
الخبــار البيئيــة مــن بـ ي ن
الخبار
أ
كــر إهمــاالً .ف
ال ث
و� الوقــت الــذي غطــت فيــه
ي
وســائل العــام أ
ت
ـ� ض�بــت المناطق
إ
العاصـ يـر الـ ي
الســاحلية اليمنية ف ي� أواخر عام  2015ومرة أخرى
ف
ـحة المياه
ي� أكتوبــر  ،2018فــإن مواضيــع مثل شـ ّ
نز
وال�اعــات الناتجــة عنهــا ال تــكاد تذكــر .تتداخــل
ع� الحدود االجتماعية
الكثـ يـر مــن القضايا البيئية ب
والديموغرافيــة والسياســية وتتصــل بكل شــخص،
العــام تـ تـردد ف ي�
ولكــن بشــكل عــام فــإن وســائل إ
زيــادة التغطيــة البيئيــة ورفــع الوعــي.

غــر أن هنــاك بعــض االســتثناءات :منصــة
ي
ض
22
ف
ت
"حلــم أخــر " الـ يـ� تأسســت ي� عــام 2012
ن
يم� يعالــج القضايــا البيئية.
وكانــت أول موقــع ي
تغــر المنــاخ
يتنــاول محتــوى الموقــع آثــار
ي
آ
عــى اليمــن ونــدرة الميــاه والتلــوث والثــار
البيئيــة للحــرب ،وطفــرة الطاقــات المتجــددة
واســتهالك الطاقــة الشمســية ف ي� يمــن مــا بعــد
الحــرب ،والتنميــة المســتدامة .وكانــت إحــدى
ت
الكثــر مــن االهتمــام
الــ� جذبــت
ي
القصــص ي
وحشــدت النــاس حولهــا هــي قتــل الحيوانــات
مــن الســاالت المهــددة باالنقــراض ف ي� اليمــن
مــع ث
أكــر مــن  18حالــة موثقــة ي ن
بــ� عامــي
ئ
ز
 2014و .2018وعــى الرغــم مــن تركـ يـ�ه البي ـ ي
الفريــد ،لــم يفلــت الموقــع مــن اتهامــات
يز
والتحــ� .
الســياس
االنتمــاء
ي
حـ تـى مــع نــدرة الميــاه الشــديدة ف ي� اليمــن ،يظل
الوعــي بتقنيــات الحفــاظ عــى الميــاه متدنيـاً؛ إذ

الخ�ية تصدر بيانا بشأن دعمها لمجال التعليم ي ف� اليمن‘ ،متاح عىل
 20انظر العرب (‘ :)13.10.2019قطر ي
https://bit.ly/31kLiZT (19.11.2020(.
 21انظر العرب (‘ :)12.09.2018معلمو ح�ض موت يبدؤون إال ض
�اب الشامل‘ ،متاح عىل
https://bit.ly/31kLiZT (19.11.2020(.
 22انظر الموقع إال ت
لك� ي ن
و� لـحلم أخ�ض متاح عىل
http://holmakhdar.org/ (20.02.2020(.
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يســتمر الــري بالغمــر عــى نطــاق واســع .دعمت والنميمــة أ
والمــور التافهــة ،بينمــا يتــم الحــط
وكالــة المنشــآت الصغــرة أ
23
والصغــر ( )SMEPSمــن قــدر النســاء الناشــطات سياســياً.
ي
المز ي ن
ارعــ� ف ي� جميــع أنحــاء البــاد بأنظمــة ري
كــ� بشــكل خــاص عــى لقــد أزاح ت
ســليمة بيئيــا ،مــع ت
ال� ي ز
ال� ي ز
العــام
كــ� المكثــف لوســائل إ
ً
ن
والحرفيــ� عــى السياســة والجوانــب المتعلقــة بالحــرب
دعــم مزارعــي القهــوة والصياديــن
ي
بالتدريــب لخفــض بصمتهــم البيئيــة .لــدى الموضوعــات المتعلقــة بالنســاء والشــباب
ت
مســتن�ة جانبـاً ،عــى الرغــم مــن أن تأثـ يـر الحــرب يشــمل
اســراتيجية عالقــات عامــة
المنظمــة
ي
ت
ت
العــام أن الشــباب
ومتطلعة فللمســتقبل ،وتستخدم توي� وفيسبوك الجميــع .تفــرض وســائل إ
للمشــاركة � حمــات توعيــة متعــددة ،وبالتــال غـ يـر مهتمـ ي ن
ـال فإنهــا تعمد إىل
ـ� بالسياســة ،وبالتـ
ي
ي
ي
ين
ز
الموهوب�
ـبا� عىل الشــباب
ـ
الش
ـا
ـ
محتواه
ـ�
ـ
ترك
صلــب
إىل
البيئــة
عــى
الحفــاظ
قضايــا
تنقــل
ي
بي
ووســائل التواصــل االجتماعــي .وعــى الرغــم من
العالميــة.
النقاشــات إ
ف
ن
اليم� ،
العــام
معاملتهــم بطريقــة هامشــية ي� إ
ي
ين
الصحفي� أكدوا أن الشــباب
إال أن العديــد مــن
أ
ف
التعاون والرصاع ي ن
سيلعبون دوراً
العالم
متعاظم الهمية ي� قطاع إ
ـائل
ـ
وس
ب�
الفوتوغــرا�ف
ف
العالم والجهــات الفاعلة أ
بســبب تخصصهــم ي� التصويــر
الخرى
ي
إ
البداعيــة والفنيــة .وتتجــى هــذه
اتهــم
ر
وقد
ف إ
ف
العالميــة
المكانــات ي� العديــد مــن المشــاريع إ
عــى الرغم من الدور البارز للنســاء والشــباب ي� إ
ت
االنتفاضــة اليمنيــة عــام  2011والفـ تـرة االنتقالية
الــ� يديرهــا الشــباب ،مثــل مجلــة المدنيــة،
ي
الـ ت
ـ� تلتهــا ،بمــا ف ي� ذلــك مشــاركتهم النشــطة ف ي� أو مبــادرة
ســند اليمــن  24 #supportyemenأو
ّ
ي
ت
ـ�  25 .30بيد أنــه تندر ترقية الشــباب ي ن
اليم�
مؤتمــر الحــوار الوطـن ي عــام
 ،2013فإن وســائل فمنصـ ي
ف
الكــرى حيــث مازالــوا
العالميــة
العــام اليمنيــة قــد اســتمرت ي� معاملــة كلتــا ي� المنظمــات إ
إ
ب
ن
ت
ن
ن
ذوا� يتقلــدون مناصــب أد� حاليــا.
المجموعتـ يـ� باعتبارهمــا هامشـ ي
ـيت� وغـ يـر ي
أهميــة .تعامــل المــرأة كأقليــة وليــس كجــزء ال
ف
ن
ت
يتجـزأ مــن المجتمــع ،وينصــب ت
ال�كـ ي ز
ـ� أجراهــا المركــز اليمـ ي لقياس
ـ� إ
العالمــي ي� المقابــات الـ ي
فقــط عــى عــدد قليل مــن النســاء ،مثــل الحائزة الـرأي العام تحــدث الصحفيون عن اســتثمارات
عــى جائــزة نوبــل للســام تــوكل كرمــان ،بينمــا كبـ يـرة ت ز
وم�ايــدة مــن القطــاع الخاص ســاهمت ف ي�
العالمــي عقــب انتفاضة .2011
يتــم إهمــال التنــوع الواســع للنســاء اليمنيات ف ي� ازدهــار المشــهد
إ
ـياس  .وكمــا يـ بـرز "فريــق لكــن هــذا تغـ يـر مع بدايــة الحــرب ف ي� 2015/2014
المكانــة والموقــف
السـ ي
العالم بســبب هجرة رأس المال من اليمن واالســتقطاب
النســاء" ف ي� هــذا المـ شـروع ،فــإن وســائل
إ
ف
العــام ،حيــث حــال هــذا
فاليمنيــة تعــزز الصــور النمطيــة الجنســانية المفــرط ي� أ وســائل إ
� تصويرهــا للنســاء ،مــن خــال ت
ال� ي ز
كبــرة
خــر دون وصــول اســتثمارات ي
كــ� عــى الســبب ال ي
ي
موضوعــات مثل صحة المـرأة والطفل ،والطبخ ،مــن الـ شـركات خشــية أن يتــم تصنيفهــا كمؤيــدة
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أ
ن
ن
ـ� ي ف� صناعــة الفــام والتصويــر
# 24ســند_اليمن هــي مجموعــة فنيــة غـ ي
ـ� ونشــطاء ومتخصصـ ي
ـر ربحيــة تأسســت ي ف� عــام  2011وتتكــون مــن رجــال ونســاء يمنيـ ي
الفوتوغـر ف يا� والبحــث وتصميــم مواقــع إال تن�نــت والكتابــة .متــاح عــى
https://supportyemen.org/ (29.02.2020).
آ
ـروع تابــع لمؤسســة  RNW Mediaيوفــر مســاحة حــرة للشــباب اليم ـن بـ ن
ـ�  30هــو مـ ش
 25انظــر منصـ ي ت
ـ� ســن  15إىل  30عام ـاً ،للتحــاور وتبــادل الراء كمــا
ي
ي
ينظــم المـ شـروع فعاليــات ومناظ ـرات تســعى لتوفـ يـر منصــة حــرة للشــباب للتعبـ يـر عــن آرائهــم .متــاح عــى
https://manasati30.com (21.02.2020(.
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لطــرف .وعــى الرغــم مــن أنــه ليــس موضوعــا
تز
االبــ�از واالســتحواذ
محوريــا ،فــإن موضــوع
ـياس عــى �ش كات القطــاع الخــاص قــد تــم
السـ ي
تناولــه إعالميــا .إن بإمــكان القطــاع الخــاص
إعــادة توجيــه إعالناتــه واســتثماراته نحــو وســائل
العــام المســتقلة لتعزيــز وزيادة انتشــار أ
الداء
إ
العالمــي الموضوعــي .تعــد قنــاة الســعيدة
إ
مثــاال جيــدا عــى قيــام القطــاع الخــاص بضــخ
أ
المــوال ف ي� قنــاة تعــزز قيــم الســام والتعايش.
يقتــر التعــاون بـ ي ن
العــام والمجتمع
ـ� وســائل إ
ن
ـد� عــى تســليط الضــوء مــن قبــل وســائل
المـ ي
العــام عــى التقاريــر الصــادرة عــن منظمــات
إ
مختلفــة مثــل رايتــس رادار ورابطــة أمهــات
ـ� والمخفيـ ي ن
المختطفـ ي ن
ـ� قرسيــا ومنظمــة رصــد.
تؤثــر الحســابات السياســية للنا�ش يــن عــى هــذه
ت
الــ�
التقاريــر حيــث يتــم إبــراز االعتــداءات ي
يرتكبهــا خصومهــم بينمــا يتــم غــض الطــرف
عــن انتهــاكات الطــرف الممــول .وتعتـ بـر قضيــة
منظمــة "مواطنــة" ف ي� اليمــن مثــاال عــى ذلــك:
فقــد تعرضــت المنظمــة ف� كثــر مــن أ
الحيــان
ي
ي
العالم بســبب
النتقادات من قبل بعض وسـ
ـائل إ
"نهجهــا المنحــاز" ف� إج ـراء أ
البحــاث والتقاريــر
ي
الغــر متناســبة عــن االنتهــاكات ،ممــا أدى إىل
ي
تعــرض رئيســة المنظمــة ومديرهــا التنفيــذي
لفـ تـرة وجـ ي ز
ـ�ة لالعتقــال واالســتجواب مــن قبــل
قــوات التحالــف 26 ،ومــن ثــم مغــادرة كالهمــا
نظــرا لالرتباطــات السياســية
البــاد مؤق ًتــا.
ً
العــام فــإن العديــد مــن
لمعظــم وســائل إ
ف
ن
ت
المــد� تــردد ي� العمــل
منظمــات المجتمــع
ي
مــع أي وســيلة إعــام ،كــون هــذه المنظمــات
ال ترغــب ف ي� االرتبــاط بــأي مــن أطـراف الـراع.
ن
ـد�
ومــع ذلــك ،تحتـ ثـل منظمــات المجتمــع المـ ي
غ�ها لمســاعدة وســائل
مكانــة تؤهلهــا أكــر مــن ي
ف
العــام اليمنيــة عــى رفــع قدرتهــا ي� مجــال
إ
ئ
ـتقصا� والمهنيــة .كان الصحفيــون
ـ
االس
ـث
ـ
البح
ي
الذيــن تمــت مقابلتهــم عــى درايــة جيــدة
بالعديــد مــن أ
ت
ـ� نظمتهــا منظمــات
النشـ
ـطة الـ ي
ن
ت
ـ� تركــز عــى بنــاء القدرات
المجتمــع المـ ي
ـد� والـ ي
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ف� مجــال أ
المــن الرقمــي أو صحافــة البيانــات أو
ي
الصحافــة الحساســة للـنز اع أو الســامة المهنية،
كمــا يعمــل الصحفيــون كأفــراد مــع منظمــات
ن
المــد� ف ي� مجــال العالقــات العامــة
المجتمــع
ي
أو ت
ال�ويــج للمحتــوى أو البحــث.

احتياجات
تلبيــة
ف
العالم ي� بناء الســام
إ

الخباريــة ف ي� اليمــن تحديات
تواجــه المؤسســات إ
فالصحفيــون مقيــدون بشــدة �ف
جســيمة،
ي
تغطيتهــم بســبب عوامــل عديــدة؛ ابتــداء مــن
ف
ـكا� وانتهــاء بالقمــع المبــا�ش .
نقــص التمويــل الـ ي
ـياس فإن
وكنتيجة لالســتقطاب واالســتحواذ السـ ي
أيضــا فجــوة
العــام اليمنيــة تواجــه ً
وســائل إ
مصداقيــة تقــوض قيمــة تقاريرهــا .إن معالجــة
نقــاط الضعــف هــذه وتمكـ ي ن
العــام
ـ� وســائل إ
لتكــون بمثابــة أداة للمســاءلة أمر حاســم لحماية
عمــوم النــاس مــن إســاءة اســتخدام الســلطة.
ف
و� الوقــت عينــه ،فــإن مــن ض
الــروري وجــود
ي
ن
ـو� فعــال لضمــان حمايــة الصحفيـ ي ن
ـ�
نظــام قانـ ي
والمحرريــن .وكمــا أوىص مــن أجريــت معهــم
المقابــات المعمقــة للمركــز اليمــن ي لقيــاس
العالمــي ف ي� اليمــن
الـرأي العــام ،فــإن المشــهد إ
معايــر تحريريــة أعــى وعمليــات
يحتــاج إىل
ي
ث
تدقيــق أكــر رصامــة مــن أجــل خفــض معــدل
ف
الخبــاري.
التضخيــم أوالتخمينــات ي� المحتــوى إ
إن إرســاء الســس لمثــل هذا التحول قــد يتطلب
العــام،
ـال أوســع لصناعــة إ
وجــود اســتقرار مـ ي
العــام من
حيــث تمنــع القيــود الماليــة وســائل إ
تخصيص مواردها الب�ش ية لمشــاريع اســتقصائية
طويلــة أ
الجــل بشــأن حــاالت الفســاد وإســاءة
اســتخدام الســلطة .وبالتــوازي مــع ذلــك ،فــإن
هنــاك حاجــة إىل تغيـ يـرات عــى مســتوى صناعــة
العــام ،مثــل احـ تـرام حــق الملكيــة ف ي� النـ شـر
إ
وتعزيــز الشــفافية مــن أجــل تطويــر هيــاكل
تمويــل مســتقلة مــن شــأنها تدعيــم وســائل
العــام المســتقلة.
إ
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للمســاهمة بفعاليــة ف ي� تهيئــة الظــروف المواتيــة
للســام ف� القطاعــات ت
الــ� نوقشــت فيمــا
ي
ي
ال عــام اليمــن ي إىل
قطــاع
يحتــاج
ســبق،
إ
تدريــب متخصــص ،حيــث يفتقــر الصحفيــون
الخــرة المطلوبــة لكتابــة التقاريــر بشــكل
إىل
ب
أ
ن
مهـ ي عــن االقتصــاد والتعليــم والبيئــة والمــن
ف
ت
و� الوقــت نفســه،
والعدالــة وحــى السياســة .ي
أثــر اعتمــاد الجمهــور عــى وســائل التواصــل
االجتماعــي كمصــدر رئيــ� أ
للخبــار بشــكل
ي
ســل� عــى المهنيــة وعــى مهنــة الصحافــة
بي
نظــرا ألن ناشــطي وســائل
وذلــك
ذاتهــا
بحــد
ً
ن
مدربــ� وال يتــم
التواصــل االجتماعــي ليســوا
ي
ف
الدفــع لهــم لتقديــم مــادة صحفيــة ي� زمــن
الحــرب ،ممــا أدى إىل تقويــض االعتمــاد عــى
ين
الصحفيـ ي ن
المدرب� بل وحـ تـى أضعف الرواتب
ـ�
ت
الــ� يتقاضونهــا.
ي

التوصيات
العالمــي اليمــن ي ،
مــن أجــل إصــاح المشــهد إ
وتعزيــز مبــادئ نز
ال�اهــة والحيــاد ،ومــن أجــل
ين
يتعــ�
خلــق بيئــة إعالميــة مواتيــة للســام،
ـدول (بمــا ف ي� ذلــك المنظمــات
عــى المجتمــع الـ ي
غــر الحكوميــة) ومنظمــات المجتمــع
الدوليــة ي
ن
يل:
المـ ي
ـد� اليمنيــة توحيــد جهودهــا لتحقيق ما ي

زيــادة نطاق برامج دعــم الصحافة

ين
ين
اليمني�
الصحافي�
يجــب أن تهدف برامج دعم
إىل تقديــم مســاهمة جوهريــة مــن حيــث تعزيــز
المهنيــة أ
والخالقيــات الصحفيــة والموضوعيــة
والج ـراءات المعياريــة للتعامــل مــع المصــادر
إ
وإجـراءات تدقيــق الحقائــق .وينبغــي أن يدعــم
أيضــا تخصــص الصحفيـ ي ن
ـ� ف ي� مجاالت
التدريــب ً
معينــة لزيــادة قدرتهــم عــى االنخـراط بطريقــة
ناقــدة واســتقصائية ف ي� مواضيــع تقاريرهــم.
ـرا ،يجــب أن تعمــل مشــاريع الدعــم عــى
وأخـ ي ً
ضمــان أن يكــون الصحفيــون اليمنيــون مجهزين
Tarek Barakat, Ali al-Jarbani and Laurent Bonnefoy (forthcoming(. 27
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بشــكل أفضــل للعمــل ف ي� بيئــة إعالميــة معاديــة.
يمكــن القيــام بذلــك عــى المســتوى الفــردي من
العالمــي ومــن خــال تدريــب
خــال التعــاون إ
ن
ن
ـرا مــن
المدربـ يـ� داخــل المجتمــع المـ ي
ـد�  ،وأخـ ي ً
خــال المشــاريع التعليميــة واســعة النطــاق
داخــل الجامعــات والمعاهــد.

دعــم تقوية العالقات
ن
بـ ي ن
ـ� والقطاع الخاص
ـ� إ
العالم اليمـ ي

يعــد التمويــل المســتقل أحــد أهــم عنــارص
العالم المســتقلة .ومن ناحيته
اســتدامة وســائل إ
فــإن القطــاع الخــاص مهتــم فقــط باالســتثمار
ف
العــام المســتقلة .إن
العــان مــع وســائل إ
ي� إ
العــام الدوليــة
عــى منظمــات دعــم وســائل إ
ســد الفجــوة الحاليــة ي ن
بــ� القطــاع الخــاص
العــام مــن خــال دعــم المنصــات
ووســائل إ
العالميــة المســتقلة الجديــدة والحاليــة ،مــع
إ
ف
�ش
ضمــان دمجهــا ي� شــبكة مــن كات القطــاع
الخــاص المحايــدة سياســياً.

العالمية
دعــم المنصات إ
المســتقلة مــن خالل هيــاكل التمويل المســتقلة

إن العنــر أ
ال ث
كــر أهميــة الــذي يفتقــر إليــه
ف
العالم
العالمــي ي� اليمن هو وســائل إ
المشــهد إ
ت
الــ� تــروج لرســائل الســام ،بــدال ً
المســتقلة ي
ت
الــ� تغــذي دائــرة
مــن الروايــات الحاليــة
ي
الـراع .يــرى الصحفيون أن التمويــل الخارجي
أ
�ش
العــام
ول لوســائل إ
ـاس للتأســيس ال ي
ط أسـ ي
أيضــا "فريــق
المســتقلة .غـ يـر أنــه ،وكمــا أكــد ً
ش
المــروع ،فــإن
القطــاع الخــاص" ف ي� هــذا
التدخــات أ
الجنبيــة يجب أن تشــجع عىل تنويع
العالميــة 27 .إن
مصــادر التمويــل للمؤسســات إ
ف
بمقــدور القطــاع الخــاص المســاعدة ي� تطويــر
العــام المســتقلة مــن خــال إنشــاء
وســائل إ
العالميــة للحفــاظ عــى
و /أو تمويــل القنــوات إ
االســتقاللية ،دون االعتمــاد عــى التمويــل
المرتبــط سياســياً.

Brief

العالم ف ي� بناء الس ــام ف ي� اليمن
دور إ

فدعم الشــباب والنساء
العالمية
ي� المؤسســات إ

ف� حـ ي ن
ـ� يلعــب الشــباب والنســاء دوراً هام ـاً ف ي�
ي
�ش
العالمية ،فأنهم
مختلــف ال كات والمؤسســات إ
ال يشــغلون مناصــب صنــع القـرار .يتوجــب عىل
ن
ـ�
المنظمـ
ـات الدوليــة والمجتمــع المـ ي
ـد�ت المحـ ي
أ
ال� يديرها
إعطاء الولوية للمؤسســات إ
العالمية ي
ت
ـ�
الشــباب والنســاء ،ي
وغ�هــا مــن ث المؤسســات الـ ي
تتبــىن عمليــة صنــع قــرار أكــر شــمولية يمكــن
للجهــات المانحــة أن تجعــل الهيــكل التنظيمــي
الشــامل �ش طــاً أساســياً للتعــاون والتمويــل.
ـرا ،كمــا أوضــح ملخــص CARPO/GDRSC
وأخـ ي ً
ف
الموجــز بخصــوص دور الم ـرأة ي� بنــاء الســام
ش
المــروع 28 ،فــإن
ف ي� اليمــن الناتــج عــن هــذا
معايــر صحفيــة أعــى ضــد
هنــاك حاجــة إىل
ي
ت
ـه� واالف�اء والتحريض عىل أســاس
أشــكال التشـ ي
بالضافــة إىل الحاجــة إىل
النــوع االجتماعــي ،إ
وجــود وســائل إعــام مســتقلة تحــث عىل نشــوء
ـ� الجنسـ ي ن
منتديــات موحــدة بـ ي ن
ـ� يســتطيع مــن
خاللهــا الرجــال والنســاء التعبـ يـر عــن أنفســهم
بأمــان.

الدول
زيــادة التدخل
ي
العالم
للحــد من انتهــاكات حرية إ

ـدول تصعيــد الضغــط
يجــب عــى المجتمــع النزـ ي
عــى جميــع أطـراف الـ اع للحــد مــن انتهــاكات
العالم ،بمــا ف� ذلك المضايقــة ت
وال�هيب
حريــة إ
ي
ن
الصحفي�.
واالحتجــاز التعســفي واالعتداء عــى
ي
يجــب أيضــا تفعيــل الجهــود الدبلوماســية
للعمــل مــع جميــع أ
الطـراف للتوســط مــن أجــل
الصحفيــ� ي ن
ين
بــ� خطــوط
ضمــان حريــة تنقــل
المواجهــات أ
وعــر نقــاط التفتيــش.
الماميــة
ب
ينبغــي عــى الجهــات الفاعلــة الدوليــة أن ترفــع
للف ـراج الفــوري عــن
مســتوى الحشــد والتأييــد إ
ـ� المعتقلـ ي ن
الصحفيـ ي ن
ـ� ،ال ســيما أولئــك الذيــن
تعرضــوا للتعذيــب وســوء المعاملــة.
Iman al-Gawfi, Bilkis Zabara and Stacey Philbrick Yadav (27.02.2020), p. 14. 28
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عن CARPO

تأســس مركــز الدراســات التطبيقيــة بال�ش اكــة مــع الـ شـرق ( )CARPOف ي� العــام
ـ� أ
اللمــان والمقيمـ ي ن
 2014مــن ِق َبــل مجموعــة مــن الباحثـ ي ن
ـ� ف ي� ألمانيــا مــن
أ
أ
ذوي االختصاصــات ذات الصلــة بدراســات الـ شـرق الوســط وال ن
د� ،والعلوم
السياســية ،أ
وال ثن�وبولوجيــا االجتماعيــة .يـ تـراوح عمــل المركــز ضمــن محــور
أ
ف
ـا� والكاديمــي.
يتجــاور فيــه البحــث العلمــي ،مــع االستشــارة ،والتبــادل الثقـ ي
ويتوجــه العمــل ف ي� المركــز نحــو تنفيــذ مشــاريع بالتعــاون وال�ش اكــة مــع
الوســط أ
الجهــات ذات الصلــة مــن المســتفيدين ف� بلــدان الـ شـرق أ
وال ن
د�.
ي
يؤمــن الباحثــون ف ي�  CARPOبــأن بلــدان هــذه المنطقــة مــن العالــم يمكــن
ـلميا مــن خــال صنــع سياســات تتســم
لهــا أن تحقــق مســتقبال مزده ـرا وسـ َّ
بالشــمول وال�ش اكــة ،وعــن طريــق االســتثمار االقتصــادي الــذي يســتفيد مــن
ـ� المعنيـ ي ن
والخلقــة لــدى الفاعلـ ي ن
َّ
ـ� .ومــن
كل االمكانــات والمــوارد المتاحــة
ـ�
ـ
التفاع
ـل
ـ
النق
ـل
ـ
أج
ـن
ـ
م
ـة
ـ
دائم
ـورة
ـ
بص
ـوات
ـإن  CARPOيفتــح القنـ
هنــا ،فـ َّ
ي
أ
ن
ن
للمعرفــة بـ يـ� المواطنـ يـ� ،وأصحــاب المبــادرات والعمــال ،وصنــاع الق ـرار.
ت ن
و�carpo-bonn.org :
الموقع االلك� ي
Facebook / Twitter: @CARPObonn

عن YPC

تأســس المركــز اليم ـن ي لقيــاس ال ـرأي العــام ( )YPCف ي� عــام  2004مــن قبــل
الصحفــي اليم ـن ي حافــظ البــكاري المقيــم ف ي� صنعــاء .إن الحاجــة إىل إج ـراء
أبحــاث مســتقلة واســتطالعات رأي ف ي� بلــد خاضــع للحكــم االســتبدادي هــي
الـ ت
ـ� دفعــت إىل تأســيس المركــز .يهــدف المركــز اليمـن ي لقيــاس الـرأي العــام
ي
إىل التأثـ يـر عــى صنــع السياســات المحليــة والدوليــة بهــدف تحسـ ي ن
ـ� الظــروف
المعيشــية للشــعب اليمـن ي  .يعمــل المركــز اليمــن لقيــاس الـرأي العــام ،مــن
خــال أنشــطته ف ي� البحــث والمنــارصة وكســب التأييــد ،مــن أجــل تكامــل أوثــق
للـرأي العــام ف ي� عمليــة صنــع السياســة .وانطالقـاً مــن تمســكه بمبــادئ ميثــاق
النســان ،فــإن اسـ تـراتيجية المركــز اليمـن ي لقيــاس الـرأي العــام هــي
حقــوق إ
الدعــوة إىل إصالحــات الحكــم الرشــيد عــى أســاس البحــث الســليم ودعــم
ـ� المواطنـ ي ن
إنشــاء قنــوات اتصــال بـ ي ن
ـ� ومؤسســات الدولــة .ومن خــال البحث
اليجابيــة وأفضــل الممارســات ومشــاركتها ،ال يطمــح المركــز
عــن القصــص إ
ف
اليمـن ي لقيــاس الـرأي العــام فقــط إىل وضــع المجتمعــات المحليــة ي� وضــع
أيضــا إىل وضع أنشــطة
تكــون فيــه قــادرة عــى مســاعدة نفســها ،ولكنه يســعى ً
ن
ـد� اليمـن ي ف ي� دائــرة الضــوء.
المجتمــع المـ ي
الموقع إ ت ن
و�yemenpolling.org :
اللك� ي
Facebook / Twitter: @yemenpolling
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عــن الكاتبات /الك ّتاب

ن
اليم� لقياس
فاطمــة صالح :زميلة مشــاركة ف ي�
المركــز ي
الـرأي العام ،ومحررة الفــن والثقافة ف ي� مجلة المدنية.
أ
ن
عملــت فاطمــة مــع المانـ نـة العامــة للحــوار الوط ـ ي
وأمانــة صياغة الدســتور بـ يـ�  2013و.2014
f.saleh@yemenpolling.org
ســكوت بريســتون :صحفــي وباحــث مســتقل ،لديــه
ف
حاليــا
خـ بـرة ي� العديــد مــن البلــدان .يسـ فـعى ســكوت ً
ـت� ي� مجــال الهجــرة
للحصــول عــى درجــة
الماجسـ ي
ف
الدوليــة والسياســة العامــة ي� كليــة لنــدن لالقتصــاد.
scottpreston@gmail.com
مرايكه ترانســفيلد :تعمل حاليا عىل إنجاز أطروحتها
للدكتــوراه ف� جامعــة برلـ ي ن
ـ� الحــرة الكائنــة بالعاصمة
ي
أ
ف
برلـ ي ن
ـ� .وهي باحثــة ي� المركز اليمـن ي لقياس
اللمانيــة
أ
ف
ن
لما�
الـرأي العــام ،وقــد
عملت ســابقاً ي�ف المعه نــد ال ي
أ
للشــؤون الخارجيــة والمــن ( )SWPي� برلـ يـ� .ومرايكه
أيضا زميلة مشــاركة ف ي� .CARPO
ً
transfeld@carpo-bonn.org

عن الم�ش وع

يســعى هــذا المـ شـروع ،الــذي يتــم تنفيــذه نيابــة عن
أ
ـدول ،)GIZ( ،إىل تطوير
الوكالــة اللمانيــة للتعــاون الـ ن ي
والباحثــ� والمنظمــات اليمنيــة
قــدرات الباحثــات
ي
والدوليــة ف ي� مجــال البحــث وتقديــم المشــورة بشــأن
ف
ف
و� إطــار هــذا المـ شـروع تم
بنــاء الســام ي� اليمــن .ي
تطويــر ش
ونــر تقريــر صــادر عــن مركــز الدراســات
التطبيقيــة بال�ش اكــة مــع ش
الــرق ( )CARPOعــن
ف
بالضافــة إىل خمســة
متطلبــات الســام ي� اليمــن ،إ
موجــزات سياســة .وقــد كانــت هــذه المنشــورات
نتــاج �ش اكــة بحــث يمنيــة دوليــة ،حــول دور الجهات
الفاعلــة ف ي� بنــاء الســام ف ي� اليمــن .تتنــاول الموجزات
الخمســة المجتمع ن
والعالم
المد� والنســاء والشباب إ
ي
والقطــاع الخــاص .لمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى
زيــارة موقعنــا عــى شــبكة إال تن�نــت.

