الفضائيــات اليمنيــة ..ودورهــا فــي
التغطيــة اإلخباريــة لألزمــة الحاليــة
دراسة استطالعية

الفضائيــات اليمنيــة ..ودورهــا فــي
التغطيــة اإلخباريــة لألزمــة الحاليــة
دراسة استطالعية

د .عبد الله عبد المؤمن التميمي

االشراف العام :محمد الرجوي
تصميم وإخراج :عبدالرحمن قحطان

2020

المحتويات
المقدمة10 ........................................................:
الفصل األول
التغطية اإلخبارية لألزمات أثناء الحروب
تمهيد16 ..........................................................:
األزمات :المفهوم وطرق التعامل معها17 ..........................:
طرق التعامل مع األزمات19 ........................................:
أهمية اإلعالم أثناء األزمات  -األسس والقواعد21 ................:
القواعد العشر لمواجهة األزمات إعالمياً22 ..........................:
اتجاهات إعالم األزمات23 ........................................:
دورة حياة األزمة24 ...............................................:
االتصاالت ودورها في المراحل المختلفة لألزمة26 ...................:
دور وسائل اإلعالم في تغيير اتجاهات الجمهور31 ................:
التغطية اإلخبارية  -مفهومها وسماتها35 ..........................:
مفهوم التغطية اإلخبارية لألزمات35 .................................:
أبعاد التغطية اإلخبارية لألزمات36 ..................................:
أنواع التغطية اإلخبارية37 ...........................................:
سمات التغطية اإلخبارية الجيدة38 .................................:

38
39
41
44
46

العوامل المؤثرة في التغطية اإلخبارية لألزمات......................:
مستقبل التغطية اإلخبارية في ظل اإلعالم الجديد.................:
الضوابط اإلعالمية لعملية التغطية اإلخبارية أثناء األزمات...........:
التخطيط اإلعالمي للتغطية اإلخبارية لألزمات...................:
التأثيرات السياسية للتغطيات اإلعالمية أثناء األزمات...............:
الفصل الثاني
اإلعالم اليمني ..والتغطية اإلخبارية لألزمة الحالية
تمهيد49 ..........................................................:
األزمة اليمنية والمراحل التي مرت بها50 ..........................:
أطراف األزمة اليمنية53 ............................................:
المراحل التي مرت بها األزمة اليمنية57 ..............................:
القنوات اليمنية  -بطائق تعريفية61 ................................:
واقع اإلعالم اليمني قبل وأثناء األزمة68 ..........................:
اإلعالم الموالي والمناهض للحكومة الشرعية75 ......................:
واقع التغطية اإلخبارية لألزمة اليمنية77 ............................:
عيوب التغطية اإلخبارية لألزمة اليمنية84 ..........................:
أهمية التنسيق والتعاون بين وسائل اإلعالم المحسوبة على الشرعية86 .:
االستراتيجية اإلعالمية التي أدار بها اإلعالم اليمني األزمة86 ..........:

الفصل الثالث
الدراسة الميدانية
تمهيد93 ..........................................................:
مشكلة البحث93 ................................................:
أهمية البحث94 ..................................................:
دوافع اختيار الموضوع95 .........................................:
أهداف البحث95 ................................................:
تساؤالت البحث96 ..............................................:
مجتمع البحث97 .................................................:
عينة البحث97 ..................................................:
نوع الدراسة والمنهج المستخدم97 ...............................:
أدوات جمع البيانات98 ..........................................:
التحليل اإلحصائي وعرض نتائج الدراسة الميدانية100 ..............:
النتائج العامة للدراسة137 ..........................................:
الخاتمة143........................................................:
التوصيات145 .....................................................:
المراجع148........................................................:

دراسة استطالعية

المقدمة
انطالق ـاً مــن الــدور المتزايــد الــذي تلعبــه وســائل اإلعــام وخاصــة المرئيــة منهــا
كأحــد أســلحة العصــر الحاضــر فــي تغطيتهــا لألحــداث وإدارتهــا لألزمــات،
ونظـراً لمــا يتوافــر لهــا مــن قــدرات وإمكانــات هائلــة تتمثــل فــي نقلهــا لألحــداث
واألخبــار حــال وقوعهــا ومعايشــتها لألحــداث لحظــة بلحظــة ،مجتــازةً بذلــك
ُحــدود الزمــان والمــكان ،كمــا تســاهم هــذه الوســائل وبمــا تمتلكــه مــن قــوة
فــي التأثيــر علــى المجتمعــات مــن الناحيــة النفســية والفكريــة وقدرتهــا اإلقناعيــة
للجمهــور بمختلــف مســتوياتهم التعليميــة والفكريــة ،وبالمقابــل قــدرة هــذه
الوســائل علــى التحكــم فــي ســلوكيات وتوجهــات األفـراد خاصــة فــي ظــل التطــور
المذهــل والمتتابــع لوســائل التقنيــة الحديثــة واســتخداماتها فــي مجــال اإلعــام.
َّ
إن األحــداث والوقائــع واألزمــات التــي تحــدث هنــا وهنــاك تمثــل مــادةً إعالميـةً
خصب ـةً وثري ـةً لجميــع وســائل اإلعــام التقليديــة ووســائل اإلعــام الجديــد،
حيــث تحظــى بتغطيــات س ـر ٍ
يعة ونقــل مباشــر علــى أوســع نطــاق ،ســعياً مــن
هــذه الوســائل لتقديــم خدمـ ٍ
ـات إخباريــة سـريعة ومتميــزة للجمهــور إرضــاءً لرغباتــه
واحتياجاتــه.
إنَّ حاجــات األف ـراد للتواصــل مــع اآلخريــن ومعرفــة كل مــا يــدور حولهــم مــن
وقائــع وأحــداث أمـ ٌـر متأصـ ٌـل فــي النفــس البش ـرية ،حتــى وإ ْن كانــت هــذه
األحــداث ســيئةً ومحزنــة ،فأخبــار الحـوادث والكـوارث مــن أكثــر األخبــار تأثيـراً
فــي الجمهــور ،ومــن أجــل ذلــك نالحــظ أن العديــد مــن وســائل اإلعــام تُفــرد
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مسـ ٍ
ـاحات واسـ ٍ
ـعة لهــذا النــوع مــن األخبــار.
األمــر الــذي يجعــل دراســة الطريقــة التــي تُديــر بهــا وســائل اإلعــام األزمــات
وخاصــة التغطيــات اإلخباريــة للحــروب واألزمــات واألخبــار ذات الصبغــة
السياســية والعســكرية محــل اهتمــام العديــد مــن الباحثيــن ومراكــز األبحــاث
والدراســات اإلعالميــة كــون هــذه الدراســات تعتمــد علــى اســتثمار اإلعــام فــي
تحقيــق أهــداف سياســية وعســكرية علــى أرض الواقــع ،وهــذا مــا نالحظــه فــي
العديــد مــن الصراعــات القائمــة اليــوم ومنهــا مــا يــدور علــى الســاحة اليمنيــة والتــي
يلعــب اإلعــام فيهــا دوراً كبي ـراً.
لقــد أصبحــت الدراســات واألبحــاث التــي تهتــم باألزمــات وطــرق إدارتهــا -
وخاص ـةً فــي المجــال اإلعالمــي  -مــن الدراســات التــي تحظــى باهتمـ ٍـام كبيـ ٍر
كــون هــذا النــوع مــن الدراســات اإلعالميــة مــازال يمثــل اتجاه ـاً حديث ـاً فــي
مجــال إدارة األزمــات إعالمي ـاً ،حيــث أشــارت العديــد مــن الدراســات التــي
اهتمــت بــدور وســائل اإلعــام أثنــاء وبعــد األزمــات  -سـواءً الداخليــة منهــا أو
الخارجية  -إلى أهمية الدور الذي تقوم به وســائل اإلعالم بأنواعها المختلفة
كونهــا تمثــل أحــد مكونــات اســتراتيجية مواجهــة األزمــة.
وانطالقـاً مــن هــذه األهميــة ،وفــي ظــل األجـواء الســاخنة التــي يمــر بهــا الوضــع
علــى الســاحة اليمنيــة والتطــور الهائــل والمتســارع التــي تمــر بــه األحــداث علــى
مختلف األصعدة السياســية منها والعســكرية ،تبرز أهمية القيام بقر ٍ
ٍ
إعالمية
اءة
واعيـ ٍـة واســتطالع علمــي محــدد عــن واقــع التغطيــة اإلعالميــة التــي تقــوم بهــا
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وســائل اإلعــام اليمنيــة وخاصــة المرئيــة منهــا فــي هــذه األزمــة القائمــة ،كونهــا
تمثــل المحــرك األســاس لألحــداث الســاخنة والمتســارعة علــى كل الجبهــات
التــي تشــهدها المــدن اليمنيــة أو هكــذا يجــب أن تكــون ويكــون دورهــا.
إنَّ االنقســام الحــاد الــذي يشــهده الشــارع اليمنــي مــا بيــن مؤيـ ٍـد ومعـ ٍ
ـارض
لســير األحــداث وتطــور الصـراع علــى األرض والــذي يظهــر بوضــوح نــوع األداء
اإلعالمــي للقنـوات التلفزيونيــة اليمنيــة الخاصــة منهــا والحكوميــة ،والتــي بدورهــا
عكســت هــذا الخــاف والص ـراع القائــم مــن خــال نــوع التغطيــة اإلعالميــة
وتمتــرس كل وسـ ٍ
ـيلة ضــد األخــرى فــي نقــل األحــداث والوقائــع للمشــاهد اليمنــي
ُ
والعربــي المتعطــش لمعرفــة مــا يــدور علــى الســاحة اليمنيــة مــن ص ـراع واقتتــال،
ـدات وسياسـ ٍ
ـيلة تخــدم أجنـ ٍ
فــكل وسـ ٍ
ـات معينـ ٍـة خارجيـ ٍـة كانــت أو داخليــة.
ـب علــى ضــرورة  إلقــاء الضــوء علــى األداء اإلعالمــي
ومــن هنــا َح ـ ِر َ
ص الكاتـ ُ
للقن ـوات الفضائيــة اليمنيــة وطريقــة إدارتهــا لألزمــة القائمــة خاص ـةً فــي ظــل
التنافــس الشــديد بيــن هــذه القن ـوات واالنقســام الحاصــل بينهــا فــي طريقــة
ـث مثلــت هــذه األحــداث
التغطيــة اإلعالميــة ونقلهــا لألحــداث القائمــة ،حيـ ُ
التــي يمــر بهــا اليمــن اختبــاراً صعبـاً أمــام هــذه القنـوات فــي طريقــة تعاطيهــا مــع
األحــداث بموضوعيـ ٍـة ومهنيـ ٍـة ،وهــو مــا يُظهــر قــدرة وإمكانيــة هــذه القنـوات علــى
التعامــل مــع الجمهــور اليمنــي الســاعي إلــى معرفــة الحقيقــة بنــوع مــن الشــفافية
والمصداقيــة ،وبالتالــي يضعهــا فــي المرتبــة التــي يســتحقها مــن حيــث قدرتهــا
علــى مواكبــة هــذه األزمــة ونقــل أحداثهــا للمشــاهدين بنــوع مــن الموضوعيــة
والشــفافية والمهنيــة.
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والسـؤال الكبيــر الــذي يطــرح نفســه فــي هــذه الكتــاب :هــل اســتطاعت وســائل
اإلعــام اليمنيــة المرئيــة بأنواعهــا وتوجهاتهــا المختلفــة أن تديــر األزمــة القائمــة
بيــن الفرقــاء السياســيين وفــق المصداقيــة والوضــوح ومبــدأ الشــفافية التــي يجــب
أن يكــون عليــه األداء اإلعالمــي وقــت األزمــات؟  
ولإلجابــة علــى هــذا التســاؤل فإننــا ســنتناول فــي هــذ الكتــاب الــدور الــذي قامــت
بــه وســائل اإلعــام اليمنيــة وخاصــة المرئيــة منهــا فــي التغطيــة اإلخباريــة لألزمــة
ـتطالع آلراء الجمهــور
الحاصلــة وذلــك مــن خــال رؤيـ ٍـة علميـ ٍـة بحثيـ ٍـة واسـ ٍ
اليمنــي حــول أداء وســائل اإلعــام اليمنيــة المرئيــة خــال األزمــة الحاليــة ،وذلــك
مــن خــال تنــاول الموضــوع وفــق الجوانــب التاليــة:

أوالً :الجانب النظري
ويتكون من فصلين ،الفصل األول :يتناول موضوع التغطية اإلخبارية لألزمات
أثنــاء الحــروب .ويحتــوي هــذا الفصــل علــى مفهــوم األزمــات وأهميتهــا ،ومفهــوم
التغطيــة اإلخباريــة ،ودور وســائل اإلعــام فــي تغييــر اتجاهــات الجمهــور أثنــاء
األزمــات ،وعمليــة التخطيــط اإلعالمــي للتغطيــة اإلخباريــة ،والتأثيـرات السياســية
للتغطيــات اإلعالميــة أثنــاء األزمــات .ويتنــاول الفصــل الثانــي :موضــوع اإلعــام
اليمنــي والتغطيــة اإلخباريــة لألزمــة الحاليــة ،حيــث يحتــوي الفصــل علــى موضــوع
األزمــة اليمنيــة والمراحــل التــي مــرت بهــا ،وواقــع اإلعــام اليمنــي قبــل وأثنــاء
األزمــة ،وكذلــك واقــع التغطيــة اإلخباريــة لألزمــة ،والعيــوب التــي مارســها اإلعــام
اليمنــي أثنــاء التغطيــة ،وأخي ـراً االســتراتيجية اإلعالميــة التــي أدار بهــا اإلعــام
اليمنــي األزمــة الحاليــة.
13
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ثانياً :الجانب الميداني
ويتكــون مــن الدراســة الميدانيــة التــي قــام الكاتــب بإجرائهــا علــى عينــة مــن
الجمهــور اليمنــي وفــق المنهجيــة البحثيــة المتبعــة فــي إج ـراء الدراســات
الميدانيــة ،والتــي علــى أساســها تــم التعــرف علــى أهــم القنـوات الفضائيــة اليمنيــة
التــي يحــرص المشــاهدون علــى متابعتهــا ،ومــدى اهتمــام هــذه القنـوات بتغطيــة
األزمــة الحاليــة ،واألشــكال اإلخباريــة التــي تقدمهــا ،كمــا تــم التعــرف علــى دور
القنـوات الفضائيــة اليمنيــة فــي التغطيــة اإلخباريــة لألزمــة الحاليــة ،ورأي الجمهــور
اليمنــي فــي هــذه التغطيــة ،كل ذلــك بغــرض التعــرف علــى العيــوب التــي وقعــت
فيهــا القنـوات اليمنيــة ،ومــن ثــم العمــل علــى رســم اســتراتيجية واضحــة لالرتقــاء
وتطويــر هــذه القن ـوات.
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الفصل األول
التغطية اإلخبارية لألزمات أثناء الحروب
•األزمات :المفهوم وطرق التعامل معها
•أهمية اإلعالم أثناء األزمات  -األسس والقواعد
•دور وسائل اإلعالم في تغيير اتجاهات الجمهور أثناء األزمات
•التغطية اإلخبارية  -مفهومها وسماتها
•التخطيط اإلعالمي للتغطية اإلخبارية لألزمات
•التأثيرات السياسية للتغطيات اإلعالمية أثناء األزمات
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تمهيد:
فــي ظــل تزايــد األزمــات والحــروب والتهديــدات التــي تصيــب المجتمعــات
اإلنســانية يبــرز موضــوع دور وســائل اإلعــام فــي عميلــة التغطيــة اإلخباريــة لهــذه
األزمــات.
حيــث تشــير الدراســات والبحــوث إلــى أنــه فــي أوقــات األزمــات والك ـوارث
وخاصــة فــي ظــل الصراعــات والتهديــدات المختلفــة التــي تصيــب المجتمعــات
يتزايــد اعتمــاد الجمهــور علــى وســائل اإلعــام مــن أجــل أن تمــده بالمعلومــات
واألخبــار عمــا يحــدث حولــه فــي الواقــع المحيــط بــه وتســاعده فــي تحليــل
(((0
وتفســير أبعــاد األزمــة.
لقــد أصبحــت األزمــات جــزءاً ال يتج ـزأ مــن طبيعــة الحيــاة اليوميــة المعاصــرة
للشــعوب ،بــل أصبــح وقوعهــا مــن مســلمات الحيــاة اليوميــة ،وهــو األمــر الــذي
يجعلنــا نولــي هــذا الموضــوع نوع ـاً مــن الدراســة واالهتمــام.
ومــن هنــا صــارت عمليــة التغطيــة اإلخباريــة لألزمــات أســلوباً إعالميـاً لــه قواعــده
وأســاليبه وآلياتــه واســتراتيجياته المختلفــة .كمــا أصبحــت الطريقــة التــي يتــم
مــن خاللهــا تغطيــة األحــداث واألزمــات فــي وســائل اإلعــام إحــدى الوســائل
الرئيســية للخــروج مــن األزمــات التــي تمــر بهــا الــدول والكيانــات.
وتبــرز أهميــة التغطيــة اإلخباريــة لألزمــات منــذ اللحظــة األولــى لحــدوث األزمــة،
(    ((0عطيه ،مها عبداجمليد « ،2010 ،التحدايت اليت تواجه إعالم األزمات والكوارث ،وأتثريها يف األعراف املهنية :دراسة مقارنة
بني الصحافة الورقية واإلعالم اجلديد « مؤمتر إعالم األزمات والكوارث :الفرص والتحدايت 15 – 14 ،ديسمرب ،جامعة الشارقة،
اإلمارات العربية املتحدة.
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حيــث تُظهــر وســائل اإلعــام كافــة اســتعداداتها وجهوزيتهــا فــي عمليــة التغطيــة
ورصــد األحــداث أوالً بــأول وتقديمهــا للمتلقــي فــي الوقــت المناســب بــكل
اســتقاللية ونزاهــة وحريــة فــي التعبيــر عــن رأيهــا ،إ ْذ ال يمكــن نقــل الحقيقــة إال
فــي ظــل منــاخ ديمقراطــي وحريــة لوســائل اإلعــام.

األزمات :المفهوم وطرق التعامل معها
األزمة :في مفهومها العام ماهي إال لحظة حرجة وحاسمة تواجه المجتمعات
والــدول وغالب ـاً مــا تكــون بشــكل مفاجــئ ،وهــي تمثــل أحــد مراحــل الص ـراع،
وبما أنَّ األزمة عادةً ما ترتبط بالصراع الذي تختلف وتتنوع أســبابه ومســبباته،
األمــر الــذي يجعــل تعريــف الصـراع بشــكل شــمولي أمـراً صعبـاً نظـراً الختــاف
(((0
النظــر إليــه مــن أوجــه مختلفــة.
واألزمــات تمثــل أحــد المواقــف الصعبــة التــي تتعــرض لهــا الحكومــات
والكيانــات ،والتــي تصبــح فيــه جميــع االســتراتيجيات المرســومة دون جــدوى،
األمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم الشــعور باألمــان وفــي نفــس الوقــت فقــدان الســيطرة
علــى الوضــع القائــم.
ويــرى العديــد مــن الباحثيــن َّ
أن الصعوبــة فــي وضــع تعريــف معيــن لألزمــة يرجــع
لصعوبــة حصــر وتحديــد ماهيــة المقصــود باألزمــة والطبيعــة العامــة لمصطلــح

(    ((0شدود ،ماجد حممد ،2002 ،إدارة األزمات ،واإلدارة ابألزمة ،دمشق :األوائل للنشر ،ص 5 – 3
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األزمــة وكثــرة اســتخدامه إضافــة إلــى الخصوصيــة التــي يَنظــر بهــا كل ِع ْلـ ٍم علــى
(((0
حــدة لمفهــوم األزمــة.

ومن أهم التعريفات التي ذُكرت في تعريف األزمة ما يلي:
ـدث حاسـ ٌـم أو حالـةٌ غيــر
األزمــة هــي“ :نقطـةٌ حاســمةٌ فــي ســير األمــور ،أو حـ ٌ
مســتقرٍة فــي العالقــات السياســية أو االقتصاديــة أو العالميــة والتــي يوشــك أن
(((0
يحــدث فيهــا تغييـ ٌـر مفاجـ ٌـئ أو حاســم“.
وهي“ :حالة أو مشــكلة تتعلق بأبعاد النظام السياســي وتتطلب اتخاذ قرارات
فوريــة مــن أجــل التصــدي ألي آثــار قــد ينتــج عنهــا سـواءً كانــت أثــار إداريــة أو
(((0
سياســية أو اجتماعية أو اقتصادية“.
كما يعرفها فليبس بأنها“ :حالة طارئه أو حدث مفاجئ يؤدي إلى اإلخالل
بالنظــام العــام المتبــع داخــل الدولــة ممــا يضعــف مــن دورهــا الدولــي واإلقليمــي،
(((0
األمــر الــذي يتطلــب تحــركاً سـريعاً واهتمامـاً فوريـاً“.
ويعرفهــا وزيــر الخارجيــة األمريكــي األســبق “هنــري كيســنجر “بأنها“عرض ـاً
 symptomلوصــول مشــكلة مــا إلــى المرحلــة القريبــة مــن االنفجــار ،األمــر
(    ((0العماري ،عباس رشدي ،1993 ،إدارة األزمات يف عامل متغري ،القاهرة :األهرام للنشر ،ص 16
(    ((0اجلباوي ،إبراهيم فواز ،2009 ،اإلعالم يف األزمات ،رسالة دكتوراه ،جامعة سنت كليمنتوس العاملية ،دمشق :ص 40
(    ((0عليوة ،السيد ،2002 ،إدارة األزمات والكوارث :خماطر العوملة واإلرهاب الدويل ،ط ،2القاهرة :دار األمني للنشر والتوزيع،
ص 13
(Norman Phelps 1986: “setting up A crisis Recovery plan “journal of Business ((0
strategy. vol.6. No.4
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الــذي يقتضــي ضــرورة المبــادرة بحلهــا قبــل تفاقــم عواقبهــا “.

(((0

ومــن خــال اســتقراء جميــع التعريفــات الســابقة يتضــح وجــود العديــد مــن
العناصــر المشــتركة ،والتــي بدورهــا تشــكل مالمــح األزمــة وتتمثــل بالتالــي:
•األزمة تحدث نتاج لخلل وتؤثر في العالقات.
•األزمة تحتاج إلى اتخاذ قرارات.
•األزمة هي بمثابة نقطة تحول إما إلى األحسن أو األسواء.
•الوقت في حياة األزمة يمثل قيمة كبيرة وحاسمة.
وبنــاءً عليــه فــإنَّ الكاتــب وتأسيس ـاً علــى مــا تقــدم يعــرف األزمــة بأنهــا :واقعــة
غيــر عاديــة تحــدث بشــكل مباشــر يفقــد النظــام السياســي القــدرة علــى الســيطرة
عليهــا ،وتــؤدي إلــى شــلل تــام فــي الحركــة والعمــل فــي جميــع جوانــب الحيــاة
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والم ـزاج العــام لألف ـراد داخــل البلــد ،األمــر
الــذي يــؤدي إلــى حــدوث االضطرابــات فتلجــأ األنظمــة إلــى اســتخدام القــوة فــي
كثيــر مــن المواقــف مــن أجــل اســتتباب األمــن واالســتقرار.

طرق التعامل مع األزمات:
تتعــدد طــرق التعامــل مــع األزمــات وتختلــف أســاليب إدارتهــا مــن بلــد إلــى آخــر
وذلــك بحســب طبيعــة الفاعليــن فــي األزمــة ،والعوامــل الموضوعيــة
(    ((0الضحيان ،عبد الرمحن إبراهيم ،2001 ،إدارة األزمات واملفاوضات ،املدينة املنورة :دار املأثر ،ص 30 ،28
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لهــا ،وتصــورات أط ـراف األزمــة لحلهــا وهــي فــي كل األح ـوال تتخــذ الطــرق
(((0
والتصنيفــات التاليــة:

أوالً :الطرق التقليدية
وذلــك مــن خــال االعت ـراف باألزمــة وإنــكار أنَّ هنــاك أزمــة مــن األســاس ،أو
العمــل علــى كبتهــا والبحــث عــن مخــرج لهــا قبــل االنفجــار مــن خــال اســتخدام
القــوة والعنــف ،القيــام بتنفيــس األزمــة والتخفيــف مــن قوتهــا وحدتهــا مــن خــال
تفريــغ مضمونهــا مــن الشــعارات المســتخدمة فيهــا ،وفــي نفــس الوقــت العمــل
علــى عــزل بعــض القــوى المؤثــرة باألزمــة وحصرهــا فــي حــدود ضيقــة ،وتقديــم
بعــض التنــازالت أو اإلقــدام علــى اصطنــاع بعــض المنــاورات ،والقبــول بالحلــول
الوســطية.

ثانياً :الطرق غير التقليدية

وذلــك مــن خــال تشــكيل فِــرق عمــل جــادة تعمــل علــى إيجــاد حلــول ناجحــة
لألزمــة التــي تواجــه الدولــة ،مــع إدخــال بعــض المعالجــات السياســية المتســببة
فــي حــدوث األزمــة ،والعمــل علــى تشــجيع المشــاركة السياســية والمجتمعيــة
وتفتيــت أي جوانــب ســلبية لألزمــة ،وفــي نفــس الوقــت القيــام باحت ـواء األزمــة
واســتيعابها وتجاوزهــا ،وهنــاك مــن يقــوم بتصعيــد األزمــة أو تفجيرهــا مــن الداخــل
وفــق اســتراتيجية أمنيــة مدروســة ،والعمــل فــي نفــس الوقــت إلــى تحويــل مســار
األزمــة وتغييــر اتجــاه تحركهــا.
(    ((0خضور ،أديب ،1999 ،اإلعالم واألزمات ،ط ،1الرايض :أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية ،ص 13 ،12
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أهمية اإلعالم أثناء األزمات  -األسس والقواعد
المجتمعــات المعاصــرة تمتلــك منظومــة إعالميــة متكاملــة ومتنوعــة مــن الوســائل
المقــروءة والمســموعة والمرئيــة ،ويختلــف مســتوى األداء فــي هــذه الوســائل
بحســب المســتوى الحضــاري لــكل مجتمــع ،فــا  يــكاد يخلــو مجتمــع مــن
الصحــف العامــة والمتخصصــة ،وكذلــك مختلــف المحطــات اإلذاعيــة
والتلفزيونيــة الخاصــة والعامــة ،إضافــة إلــى المواقــع اإللكترونيــة ووســائل اإلعــام
الجديــد المختلفــة.
وعنــد حــدوث األزمــات يحصــل نــوع مــن االصطفــاف بيــن الشــبكات والوســائل
اإلعالميــة المختلفــة بحيــث تقــوم كل وســيلة بتحديــد موقفهــا مــن األزمــة فــي
ضــوء رؤيــة ومواقــف مالكــي هــذه الوســائل.
وفــي ظــل هــذه الثــورة االتصاليــة التــي تعيشــها المجتمعــات وخاصـةً فــي المجــال
اإلعالمــي يتعاظــم دور وســائل اإلعــام وأهميتهــا فــي التعامــل مــع األزمــات
والحــروب ،وجميــع الدراســات والبحــوث اإلعالميــة تشــير إلــى أن وســائل
اإلعــام تقــوم بالعديــد مــن المهــام واألدوار أثنــاء األزمــات لعــل مــن أهمهــا مــا
(((0
يلــي:
1.نقــل وتقديــم المعلومــات أوالً بــأول ،وشــرح مدلــوالت األحــداث لل ـرأي
العــام ،وكذلــك العمــل علــى إحــداث الوفــاق االجتماعــي بيــن الجمهــور،
والتخفيــف مــن حــدة التوتــر والقلــق الناتــج عــن هــذه األزمــات.
(    ((0خضور ،أديب ،1999 ،اإلعالم واألزمات ،املرجع السابق ،ص 67
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2.القيــام بتوجيــه الرســائل اإلعالميــة الصحيحــة والمتصلــة باألزمــة ،واالعتـراف
بوجودهــا ،والعمــل علــى نقــل المعلومــات الدقيقــة عنهــا دون مبالغـ ٍـة أو
تهويــل.
3.تقديــر حجــم وقــوة تأثيــر اإلعــام المضــاد ،ومــن ثــم اإلعــداد الجيــد إلدارة
األزمــة إعالميـاً.
4.العمل على رصد الدروس المســتفادة من األزمة وطريقة معالجتها إعالمياً
حتى تكون بمثابة المرجعيات التدريبية لإلعالميين مستقبالً.

القواعد العشر لمواجهة األزمات إعالمياً:

(((1

1.على القيادات تحمل المسئولية بكل تبعاتها.
2.التفريــق بيــن اإلعــام الســلبي واألزمــة الحقيقيــة وتحديــد المواقــف علــى
هــذا األســاس.
3.اســتخدام األســاليب العلميــة والبحثيــة فــي اســتطالع الـرأي العــام مــن أجــل
تحديــد أســلوب المواجهــة.
4.يجب أن يكون هناك شخصاً محدداً وناطقاً رسمياً لوسائل اإلعالم.
دور
5.التعامــل مــع وســائل اإلعــام كشــركاء ،وليــس كأعــداء ،فقــد يكــون لهــم ٌ
كبيــر فــي مواجهــة األزمــات.
6.توقع وقوع شكاوى وتقاضي من أحد أطراف األزمة.
(    ((1احلديدي ،مىن ،2018 ،اإلعالم وإدارة األزماتwww.arabmediasociety.com ،
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7.ماتبعة وتحليل كل ما ينشر في وسائل اإلعالم المحلية والعالمية.
8.إظهــار تعاطــف واهتمــام مــع األزمــة والنــاس والمتضرريــن حتــى وإن كان ـوا
مــن طــرف الخصــم.
كة سر ٍ
9.التفاعل بشكل جد ٍي وبحر ٍ
يعة في الساعات األولى لألزمة.
	10.عنــد وضــع برنامــج إلدارة األزمــة يجــب التركيــز علــى الثوابــت العامــة
ونقــاط القــوة للكيــان والمخاطــر التــي يمكــن أن تســببها األزمــة.

اتجاهات إعالم األزمات:
يعتبــر اإلعــام مــن أهــم الوســائل التــي تســتخدم أثنــاء األزمــات فــي العصــر
الحديــث ،حيــث تتمكــن الــدول والكيانــات مــن شــرح ووصــف األحــداث
القائمــة للمتابعيــن والمهتميــن بشــكل دقيــق ،وتعمــل علــى توضيــح مجريــات
األحــداث والعوامــل المؤثــرة فيــه ،كل ذلــك مــن خــال وســائل اإلعــام بأشــكاله
المختلفــة ،وتتركــز جهــود وســائل اإلعــام أثنــاء األزمــات مــن خــال اتجاهيــن:
االتجاه األول :اتجاه إخباري
يتــم اســتخدام هــذا االتجــاه قبــل وأثنــاء وبعــد األزمــة وذلــك بهــدف نقــل األخبــار
إلــى العناصــر المختلفــة داخــل الدولــة ،ويجــري التركيــز فــي هــذا االتجــاه علــى
التعريــف بهــذه األزمــة وواقعهــا واألط ـراف المتســببة فيهــا ،وتتابــع أحداثهــا
ونتائجهــا والمحــاوالت الرســمية التــي اتخــذت لحلهــا ،وكيــف تــم التصــدي
لهــذه األزمــة.
23
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االتجاه الثاني :إعالم إرشادي توجيهي
إن اســتخدام اإلعــام فــي إرشــاد وتوجيــه الجمهــور (وأحيانــا فــي إرشــاد وتوجيــه
عناصــر أخــرى مــن أصحــاب المصالــح) يــؤدي إلــى توفيــر الدعــم والم ـؤازرة
(((1
والتأييــد للدولــة مــن جميــع أصحــاب المصالــح ومــن المجتمــع ككل.

دورة حياة األزمة:
يــرى العديــد مــن الخب ـراء أنَّ حيــاة أي أزمــة تمــر بثــاث مراحــل علــى النحــو
التالــي:
1 .مرحلــة مــا قبــل األزمــة :وهــو مــا يعــرف بمرحلــة االستشــعار واتخــاذ
اإلج ـراءات االحتياطيــة لتالفيهــا.
2 .مرحلــة مواجهــة األزمــة أثنــاء وقوعهــا :وذلــك مــن خــال القيــام ببعــض
اإلج ـراءات للحــد مــن اآلثــار الناتجــة ،والعمــل علــى تضييــق انتشــارها.
3 .مرحلــة مــا بعــد األزمــة :ويتــم فــي هــذه المرحلــة دراســة وتقييــم مــا حــدث،
والتعــرف علــى األســباب والمســببات ،والعمــل علــى عــدم تكـرار مثــل هــذه
(((1
األزمــات.
كمــا يــرى علمــاء آخــرون أنَّ األزمــة تمــر بخمــس مراحــل رئيســية علــى النحــو
التالــي:
(    ((1علي ،ندى  ،2018،دور اإلعالم يف إدارة األزمات/https://annabaa.org ،
(Gonzalez – Ferroero, A&C.B Pratt, How to manage a crisis before or whenever ((1
. Quarterly ,vol 40
– in gits, public Relations

24

الفضائيات اليمنية ..ودورها في التغطية اإلخبارية لألزمة الحالية

•مرحلــة إشــارات اإلنــذار  :Signal Detectionفغالبًــا مــا يســبق
األزمــة بعــض عالمــات اإلنــذار المبكــرة التــي تنبــئ باحتمــال نشــوب األزمــة،
وعــادة مــا تحــدث األزمــات نتيجــة عــدم االنتبــاه إلــى تلــك اإلشــارات أو نتيجــة
تجاهلهــا وعــدم االكتـراث بهــا.
•مرحلة االستعداد والوقاية :Preparation – Prevention
تعتمــد هــذه المرحلــة علــى رســم ســيناريوهات مختلفــة لمواجهــة األزمــات
المحتملــة وكيفيــة التعامــل معهــا ،والعمــل علــى الحــد مــن مخاطرهــا.
•مرحلــة احتــواء األض ـرار  :Reactiveوهــي مرحلــة حــدوث األزمــة،
حيــث تتــم مراجعــة الخطــط الوقائيــة التــي تــم اتخاذهــا وإدخــال التعديــات
عليهــا فــي ضــوء الموقــف الفعلــي لألزمــة ،وحجــم التأثيـرات الناجمــة عنهــا
والعمــل علــى احتـواء أي أضـرا ٍر قــد تنتــج عنهــا.
•مرحلــة اســتعادة النشــاط  :Recoveryتشــتمل علــى إعــداد وتنفيــذ
برامــج تســتهدف اســتعادة الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة عــن المنظمــة أو
الكيــان مــن خــال اســتمرار األنشــطة االتصاليــة التــي تســاعد علــى ذلــك.
•مرحلــة اســتيعاب الــدروس المســتفادة  :Learningوتتضمــن رصــد
وتقييــم حصيلــة الخب ـرات التــي اكتســبتها المنظمــة نتيجــة وقــوع األزمــة
(((1
والتعلــم منهــا وكيفيــة التعامــل معهــا فــي حالــة حدوثهــا الحق ـاً.
(Birch, J. New Factors in Crisis Planning and response, Public Relations( ((1
.Quarterly, Vol 39 (1), Op-cite, Spring 1994
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وقــد أدى التطــور الهائــل والس ـريع فــي مجــال تكنولوجيــا االتصــال وانتشــار
القنـوات الفضائيــة ،وقواعــد البيانــات ،وشــبكات المعلومــات والتــي تلعــب دوراً
كبي ـراً فــي تدفــق األخبــار والمعلومــات علــى نطــاق واســع ،األمــر الــذي يدعــو
إلــى ضــرورة حــرص المجتمعــات إلــى مراقبــة هــذه الوســائل والعمــل علــى إقامــة
أول بــأول وهــو مــا يعــرف
روابــط إيجابيــة معهــا وإمدادهــا بالمعلومــات الدقيقــة ً
باتصــاالت األزمــة.

االتصاالت ودورها في المراحل المختلفة لألزمة:
يمكــن تعريــف اتصــاالت األزمــة بأنهــا “كل األنشــطة االتصاليــة التــي تمــارس
أثنــاء المراحــل المختلفــة لألزمــة بغــض النظــر عــن الوســائل والمضاميــن
المســتخدمة فيهــا ،بمــا فــي ذلــك أنشــطة العالقــات العامــة واألدوار االتصاليــة
التــي تقــوم بهــا المنظمــات أثنــاء مراحــل األزمــة ،وكذلــك األنشــطة االتصاليــة
(((1
التــي تقــوم بهــا وســائل اإلعــام”.
وعليه يمكن حصر دوافع االهتمام باتصاالت األزمة بالجوانب التالية:
•انتشار األزمات التي تعاني منها المجتمعات في السنوات األخيرة.
•تزايــد اهتمــام وســائل اإلعــام بتغطيــة أخبــار األزمــات واألخطــار السياســية
المحدقــة بالجماهيــر ،واللجــوء إلــى تغطيتهــا بدقــة وعمــق.
•التأثير العميق لألزمات على المجتمع ومؤسساته وهيئاته.
(    ((1شومان ،حممد ،2002 ،اإلعالم واألزمات – مدخل نظري وممارسة عملية ،القاهرة :دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،ص
70
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•تحظــى األزمــات والك ـوارث بتغطيــة واســعة مــن قبــل وســائل اإلعــام
باعتبارهــا مــن األخبــار الســلبية التــي تحقــق االنتشــار لوســائل اإلعــام
وتلبــى حاجــة النــاس إلــى المعرفــة.
•عــادةً مــا تســتقطب األزمــات اهتمــام السياســيين وجماعــات المصالــح
الخاصــة.
•تأثيــر األزمــة ال يقــف مــردوده الســلبي عنــد حـ ٍـد معيـ ٍن ،بــل قــد يتجــاوزه إلــى
(((1
التأثيــر فــي قطاعــات كاملــة داخــل المجتمــع.
هــذا وينطلــق دور اإلعــام واالتصــاالت فــي المراحــل المختلفــة لألزمــة أو مــا
(((1
يطلــق عليــه دورة حيــاة األزمــة من ثالثــة مبــادئ رئيســة هــي:
•إدارة القضايا التي تثيرها األزمة Issues Management
•التخطيط لمنع األزمة Planning-Prevention
•اإلنجاز والعمل على انحسار األزمة Implementation
المرحلــة األولــى :دور اإلعــام واالتصــال فــي إدارة القضايا المتعلقــة باألزمــة
وذلــك مــن خــال مــا يلــي:
•مراقبــة البيئــة والبحــث فــي األفــكار الســائدة واالتجاهــات المتعلقــة
بالمشــكالت أو العناصــر التــي تنبــؤ بوقــوع األزمــة.
(    ((1شومان ،حممد ،2006 ،اإلعالم واألزمات ،مدخل نظري وممارسات عملية ،ط ،2القاهرة :دار الكتب العلمية للنشر
والتوزيع ،ص ص .89-67
(.29-Gonzalez Ferrero & Partt, op-cit pp 26 ((1
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•تجميــع معلومــات عــن القضايــا التــي يحتمــل أن تُســبب مشـ ٍ
ـكالت أو
ُ
أزمـ ٍ
ـات بالنســبة للمنظمــة.
•تطويــر اســتراتيجية اتصــال تســتهدف منــع حــدوث األزمــة أو إعــادة توجيــه
القضايــا وأطـراف األزمــة علــى النحــو الــذي يمنــع وقــوع األزمــة.
المرحلــة الثانيــة :دور اإلعــام واالتصــال فــي المشــاركة فــي التخطيــط لمنــع
األزمــة ويتــم ذلــك مــن خــال:
•وضــع سياســة وقائيــة لمنــع األزمــة مــن خــال تنــاول ومناقشــة أبعــاد المواقــف
والمشــكالت التــي تــؤدى إلــى احتمــال وقــوع األزمــات والتنبيــه إليها.
•إيجــاد قنـوات مــن االتصــال بيــن وســائل اإلعــام وفريــق إدارة األزمــة داخــل
الدولة.
•الوصــول إلــى ممثلــي الحكومــة للتعامــل مــع اإلعــام وتوصيــل الحقائــق إلــى
الجماهير.
•تصميــم رســائل اتصاليــة للجمهــور المســتهدف لتوضيــح مواقــف األطـراف
المعنيــة مــن األزمــة والجهــود المبذولــة الحت ـواء المشــكلة وإب ـراز الحلــول
المطروحــة.
المرحلة الثالثة :إدارة األزمة وذلك من خالل القيام بالجوانب التالية:
•العمــل علــى اســتمرار التدفــق الس ـريع للمعلومــات والبيانــات المتعلقــة
باألزمــة.
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•تقييــم االســتجابة لألزمــة مــن خــال رؤيــة الخب ـراء والمتخصصيــن فــي
ســيناريوهات مواجهــة األزمــة وفعاليــات التعامــل معهــا مــن جانــب الدولــة.
•إظهار أسباب تطور األزمة وأبعادها المختلفة التي يمكن أن تحدث.
•توعيــة الجمهــور بأســاليب مواجهــة األزمــة وتداعياتهــا واألدوار والوظائــف
المطلوبــة منهــم مــن أجــل احتـواء آثــار األزمــة.
•إعــداد وتنفيــذ رســائل اتصاليــة وإعالميــة تقــوم بتفســير األزمــة وتعــرض طــرق
مواجهتهــا واألنشــطة المبذولــة مــن قبــل الجهــات المعنيــة باألزمــة الحتـواء
آثارهــا.
المرحلــة الرابعــة :دور اإلعــام واالتصــال بعــد انحســار األزمــة The Post
Crisis
•االســتمرار فــي جــذب اهتمــام الجمهــور نحــو الجهــود واألنشــطة المبذولــة
الحتـواء األزمــة.
•االستمرار في رصد ومتابعة تداعيات األزمة حتى تقل حدتها أو تختفي.
•االســتمرار فــي تزويــد الجمهــور بالمعلومــات حــول إجـراءات مواجهــة األزمــة
وتحليــل مــدى مالءمــة هــذه اإلجـراءات وقدرتهــا علــى عــدم تكـرار األزمــة
فــي المســتقبل مــن خــال الخدمــات التفســيرية والتحليليــة مــن جانــب
الخب ـراء والمتخصصيــن.
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•رصــد ردود األفعــال الرســمية والشــعبية واتجاهاتهــم لتجنــب أزمــات
مســتقبلية .
•تطويــر اســتراتيجية اتصــال تســتفيد مــن الخبــرة الحاليــة فــي مواجهــة األزمــة
لالســتعانة بهــا والبنــاء عليهــا فــي مواجهــة أزمــات مشــابهة لتحديــد النقــاط
الســلبية واإليجابيــة لألنشــطة االتصاليــة واإلعالميــة المســتخدمة.
طــرح بعــض األســئلة المهمــة لتقييــم األداء اإلعالمــي فــي مراحــل األزمة ،مــن
هــذه األســئلة:
•هل تمت االستجابة اإلعالمية لألزمة بالسرعة والفعالية المطلوبة؟
•هل تم العمل وفق خطة اتصالية منظمة؟
•مــا نوعيــة الفئــات التــي اســتهدفتها الرســائل اإلعالميــة واالتصاليــة ،وهــل
وصلــت إليهــم وكانــت مالئمــة لهــم؟
•هل تم تجاهل فئة معينة من الجمهور؟
•مــا نوعيــة الرســائل اإلعالميــة واألســاليب المنطقيــة والعاطفيــة التــي تــم
توجيههــا للجمهــور ،وهــل تتــاءم مــع المراحــل المختلفــة لألزمــة؟
•مــا حجــم التغطيــة اإلعالميــة لألزمــة ،وهــل كان كافيًــا لتلبيــة احتياجــات
الجمهــور للمعرفــة والتوعيــة بأبعــاد األزمــة وتداعياتهــا؟
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•هل تم عرض أخبار غير دقيقة أو شائعات ،وما الوسائل التي استخدمت
لمعالجة هذا األمر لمنع عدم تكراره؟
•هــل كانــت الك ـوادر اإلعالميــة علــى درايـ ٍـة باألزمــة وأبعادهــا وقــادرٍة علــى
التعامــل معهــا؟

دور وسائل اإلعالم في تغيير اتجاهات الجمهور أثناء األزمات
تغييــر اتجاهــات وقناعــات الجمهــور أثنــاء األزمــات هــو الشــغل الشــاغل لجميــع
وســائل اإلعــام لمــا لــه مــن تأثيــر كبيــر علــى الســلطة السياســية وواقــع الص ـراع
السياســي القائــم فــي أي مجتمــع ،ومــن أجــل ذلــك تســتخدم وســائل اإلعــام
أســاليب وطــرق متعــددة للتأثيــر علــى الجمهــور أثنــاء األزمــات ،ومــن هــذه
األســاليب:
•اســتخدام أســلوب التك ـرار لألخبــار والتغطيــات اإلخباريــة لألحــداث مــع
تركيزهــا علــى الصــورة فــي كل مــا تنشــر وتبــث.
•التركيــز علــى الشــعارات واألفــكار التــي تظهــر أثنــاء األزمــات وتلقــى تجاوبـاً
لــدى الجمهــور.
•اســتخدام أســلوب اإلثــارة واالنفعــاالت كالخــوف والكراهيــة أثنــاء نقــل
األحــداث.
•استخدام أسلوب تحويل االنتباه لدى الجمهور لقضايا ثانوية.
•استخدام أسلوب التهويل والتضخيم لألحداث الجارية.
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وعلــى هــذا األســاس فــإنَّ التغييــر فــي اتجــاه مواقــف الجمهــور أثنــاء األزمــات
يتطلــب وعي ـاً كام ـاً بأهميــة وقــوة الدعايــة اإلعالميــة واألســاليب المحققــة
لذلــك ،بعيــداً عــن أســاليب القهــر واإلكـراه ،ومــن هنــا فــإنَّ وســائل اإلعــام أثنــاء
(((1
األزمــات تســعى إلــى تحقيــق األهــداف التاليــة:
•التوجــه إلــى تغييــر االتجاهــات عنــد الجمهــور المعــادي مــن خــال التركيــز
علــى الفكــر والقيــم والمعتقــدات.
•العمل على خداع الخصم والتقليل من انتصاراته.
•محاولة كسب الخصم وتحييده.
•العمل على التشكيك بقدرات الخصم وزعزعة ثقته بنفسه.
إ ًَن تعــدد القن ـوات االتصاليــة المتاحــة أمــام الجمهــور والتطــورات الكبيــرة فــي
مجــال تكنولوجيــا االتصــال والتــي ســاهمت إلــى حـ ٍـد كبيــر فــي تحريــر الجمهــور
مــن قيــود الرســالة الموجهــة ،ومكنتــه مــن اختيــار الرســالة والمضمــون الــذي يوافــق
رغباتــه واتجاهاتــه.
وبرصــد األدوار العامــة التــي يجــب أن تقــوم بهــا وســائل اإلعــام فــي تغييــر
(((1
اتجاهــات الجمهــور أثنــاء األزمــات نجــد أنَّ هــذه األدوار تتمثــل بالتالــي:
•الدقة وإمداد الرأي العام بالحقائق التفصيلية عن األزمة.
(    ((1السيد ،السعيد ،2006 ،اسرتاتيجية إدارة األزمات والكوارث ،ط ،1القاهرة :دار العلوم ،ص 77
(   ((1مصطفى ،هويدا ،2010 ،اإلعالم واألزمات املعاصرة ،القاهرة :دار احملروسة للنشر ،ص .33
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•االهتمام بالتصريحات ذات الطبيعة الرســمية والسياســية التي تســاعد على
تشــكيل اتجاهــات الـرأي العــام تجــاه األزمــة.
•االعت ـراف باألخطــاء التــي قــد تحــدث أثنــاء عمليــات اإلنــذار واإلغاثــة،
وذلــك بالنســبة لألزمــات والك ـوارث الطبيعيــة لكســب المصداقيــة.
•القدرة على التعامل بموضوعية وعدم االنفعال مع األحداث.
•ســرعة نشــر الحقائــق لخلــق منــاخ صحــي يحتــوي آثــار األزمــة ويواجــه
الشــائعات التــي تنشــط أثنــاء األزمــات.
•االهتمــام بفوريــة نقــل الحــدث مــن موقعــه ،والتواجــد فــي مناطــق األحــداث
واالهتمــام بالمــادة المصــورة.
•االهتمام بالتقارير والتحليالت والتعليقات اإلخبارية عن األزمة وتطوراتها.
•االهتمام بالمادة الوثائقية المصاحبة للتغطية التلفزيونية بما يفســر أســباب
األزمــة وأبعادهــا وتحديــد كيفيــة التعامــل معها.
•البعــد عــن مبــدأ حجــب المعلومــات أو إخفائهــا ،بحيــث تكــون وســائل
اإلعــام هــي الرابطــة بيــن صانعــي القـرار فــي األزمــة والمســئولين عــن التعامــل
معهــا والـرأي العــام.
•االهتمــام بالوصــول إلــى مواقــع األحــداث ،وإج ـراء الح ـوارات مــع الشــهود
والمســؤولين ،وكذلــك الخب ـراء والسياســيين والمفكريــن ،لمســاعدة ال ـرأي
العــام علــى تكويــن رأى تجــاه األزمــة.
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•االهتمــام بعنصــر التكامــل فــي المعلومــات المقدمــة حــول األزمــة بتنــاول
األبعــاد المختلفــة لهــا.
•االهتمــام بعنصــر المتابعــة المســتمرة لألزمــة وتداعياتهــا فــي المراحــل
المختلفــة.
•فتــح قنـوات اتصــال مباشــرة بيــن وســائل اإلعــام والجمهــور لتلبيــة حاجاتهــم
إلــى الفهــم والمعرفــة عــن األزمــة وتطوراتهــا.
•االلت ـزام بتدفــق المعلومــات دون وضــع مــا يعيقهــا مــن رقابــة أو ســيطرة
مســبقة ،ممــا يتطلــب مــن اإلعالمييــن أنفســهم تجنــب الرقابــة الذاتيــة فــي
التعامــل مــع األحــداث.
•العمــل علــى الحفــاظ علــى األمــن الداخلــي وســامة المواطنيــن ومصالحهــم
الحيوية.
•التأكــد مــن وصــول المعلومــات والبيانــات الالزمــة إلــى الجمهــور بالقــدر
المناســب ودون آراء مســبقة.
•الت ـوازن فــي عــرض وجهــات النظــر المختلفــة حــول األزمــة ،وإتاحــة فــرص
للح ـوار والنقــاش حولهــا.
•أن يلتزم اإلعالم وقت األزمات بتحقيق وظيفتين:
انعكاســا لمجتمــع األزمــة ،بمعنــى أن يكــون معبـ ًـرا عــن
•أن يكــون اإلعــام
ً
احتياجــات الجمهــور وملبيًــا لتســاؤالته واحتياجاتــه وقــت األزمــة.
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•أن يكــون اإلعــام موجه ـاً لمجتمــع األزمــة ،بحيــث يحــول كل فــرد مــن
أف ـراد المجتمــع مــن مجــرد متلـ ٍـق ســلب ٍي للرســالة اإلعالميــة إلــى متفاعــل
معهــا ومتجــاوب مــع عناصرهــا ومحقــق ألهدافهــا.

التغطية اإلخبارية  -مفهومها وسماتها
األزمــات فــي كل بقــاع العالــم هــي مجــرد حــاالت اســتثنائية وغالب ـاً مــا تكــون
نتيجــة لظــروف سياســية أو اقتصاديــة ،وتمثــل أخبــار هــذه األزمــات المــادة
األساســية لوســائل اإلعــام والتــي تلعــب فيــه التغطيــة اإلخباريــة دوراً مهم ـاً فــي
عمــل المؤسســات اإلعالميــة ،وذلــك نظ ـراً للــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه فــي
تكويــن األفــكار وصناعــة الــرؤى لــدى أف ـراد المجتمــع مســتخدمةً فــي ذلــك
مجموعــة مــن الوســائل والصــور الخبريــة.

مفهوم التغطية اإلخبارية لألزمات:
تعنــي عمليــة التغطيــة الخبريــة “الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات والتفاصيــل
الدقيقــة عــن األزمــات واألحــداث واإلحاطــة الكاملــة بأســباب ومــكان وقوعهــا،
ومتــى وكيــف حدثــت؟ مــن خــال الرجــوع إلــى المصــادر األساســية للمعلومــات
(((1
سـواءً كانــت وكاالت أنبــاء أو مشــاركون فــي الحــدث“.
والتغطيــة اإلخباريــة ال يمكــن أن تكــون إال بحضــور الوســيلة اإلعالميــة إلــى
موقــع الحــادث مــن أجــل معرفــة أســباب حدوثــه لذلــك فهــي عبــاره عــن “عمليــة
(    ((1الدليمي ،نزهت حممود ،2006 ،التغطية اإلخبارية لفضيحة تعذيب املعتقلني يف سجن أبو غريب ،جملة الباحث اإلعالمي،
العدد  ،2كلية اإلعالم جامعة بغداد ،ص .178
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للحصــول علــى أكبــر قــدر مــن المعلومــات حــول حــدث معيــن يتــم جمعهــا مــن
قبــل المنــدوب الصحفــي المكلــف بالتغطيــة الخبريــة والحصــول علــى الحقائــق
والمعلومــات بشــأن القضيــة التــي تهــم شـريحة معينــة مــن النــاس أو تهــم أغلــب
ٍ (((2
النــاس وعرضهــا بصــورٍة واضحـ ٍـة وجليــة“.

أبعاد التغطية اإلخبارية لألزمات:

التغطيــة اإلخباريــة لألزمــات فــي اإلعــام العربــي تتألــف مــن األبعــاد الخمســة
التاليــة:
•الســياق االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي والثقافــي الــذي يجــري فيــه
الحــدث.
•القوة الذاتية الموضوعية للحدث من حيث األهمية والتأثير.
•موقف الوسيلة اإلعالمية من الحدث.
•شــخصية الوســيلة اإلعالميــة ونوعيتهــا والمدرســة الصحفيــة التــي تنتمــي
إليهــا.
•الشرائح االجتماعية والجمهور الذي يستهدفه الخطاب اإلعالمي.

(((2

(    ((2العطار ،محدي ،2014 ،حتديد مالمح التغطية الصحفية لألزماتwww.azzaman.com ،
(    ((2املرجع السابق
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أنواع التغطية اإلخبارية:
هناك نوعان من التغطيات اإلخبارية:

(((2

1 .تغطيــة تســجيلية أو تقريريــة :وهــي تلــك التــي تهتــم بجمــع المعلومــات
والتفاصيــل الخاصــة بالحــدث.
2 .تغطيــة تمهيديــة :وهــي التــي تهتــم بالحصــول علــى التفاصيــل والمعلومــات
المتعلقــة بحــدث متوقــع ،أي لــم يحــدث بعــد وذلــك بنــاءً علــى مؤشـرات
تشــير إلــى احتمــال وقوعــه.
وهنــاك تغطيــة إخباريــة بحســب اتجــاه مضمــون الخبــر :وتنقســم إلــى األن ـواع
التاليــة:
•التغطيــة المحايــدة :وفيهــا يقــدم الصحفــي الحقائــق فقــط دون تدخــل مــن
قبــل الصحفــي فــي الشــرح أو التحليــل أو ذكــر أبعــاد وخلفيــات األزمــة.
•التغطيــة التفســيرية :يقــوم الصحفــي بجمــع المعلومــات التــي تســاعده فــي
تقديــم تفســير للخبــر أو القصــة اإلخباريــة ،بهــدف خدمــة المتابــع للوســيلة.
•التغطيــة المتحيــزة :وهــي تلــك التغطيــات التــي يركــز فيهــا الصحفــي علــى
جزئيــة معينــة مــن الحــدث ،مــع تشــويه الجوانــب األخــرى مــن الحــدث
إضاف ـةً إلــى إدخــال رأيــه الشــخصي فــي تفســيره.
(    ((2مسيه ،هشام ،2018 ،اجتاهات النخبة حنو تغطية قناة اجلزيرة اإلخبارية لألزمة الليبية ،دراسة ميدانية على عينة من أساتذة
جامعة الوادي ،رسالة ماجستري يف علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة الشهيد محه خلضر ،كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ،ص 31
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سمات التغطية اإلخبارية الجيدة:
  تتســم التغطيــة اإلخباريــة بعــدة ســمات ،مــن الواجــب اتباعهــا وهــي مســتمدة
(((2
مــن المعاييــر المهنيــة الخاصــة بمهنــة اإلعــام ،وأهــم هــذه الســمات مــا يلــي:
•الصحة :وتتمثل بضرورة التأكد من صحة الخبر أو التقرير حول األزمة.
•الدقــة :بحيــث ينقــل الخبــر أو التقريــر الحقيقــة كاملــة عــن الحــدث أو
الواقعــة دون حــذف أو زيــادة.
•الموضوعيــة :أي عــدم تحريــف المعلومــة ونقلهــا كمــا هــي وتــرك الحكــم
للجمهــور.
•التوافق مع سياسة الوسيلة اإلعالمية.

العوامل المؤثرة في التغطية اإلخبارية لألزمات:
تختلــف العوامــل المؤثــرة علــى طبيعــة التغطيــة اإلخباريــة لألزمــات مــن بلــد
إلــى آخــر ومــن قضيــة إلــى أخــرى ،ولكــن إجمــاالً يمكــن تصنيفهــا بالعوامــل
(((2
التاليــة:
الظــروف المحيطــة باألزمــة :وتتمثــل باألحــداث والمالبســات الداخليــة
والخارجيــة وعالقتهــا باألزمــة القائمــة ،ومــدى تأثيرهــا علــى الجمهــور.
(    ((2اجلبوري ،سحر خليفة ،2014 ،التغطية الصحفية النتخاابت جملس احملافظات يف الصحافة العراقية ،جملة مداد األدب ،كلية
األداب ،اجلامعة العراقية ،العدد  ،9ص 528
(    ((2مهريات ،على حممد ،2014 ،التغطية اإلخبارية التلفزيونية لقضااي الالجئني السوريني يف األردن من وجهة نظر القائمني على
األخبار ،رسالة ماجستري ،كلية اإلعالم ،جامعة الشرق األوسط ،األردن :ص 16
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التوجــه العــام للحــدث :ومــدى انحرافــه عــن األع ـراف الســائدة ،حيــث تحــدد
هــذه العوامــل مــا إذا كانــت هــذه األخبــار ســوف تحظــى بالتغطيــة فــي وســائل
اإلعــام أم ال.
المكانــة العامــة للدولــة ووضعهــا اإلقليمــي والدولــي :فحينمــا يرتبــط الخبــر بــدول
محوريــة فــإنَّ التغطيــة اإلخباريــة تتحــول إلــى حــدث دولــي تهتــم بتغطيتــه كل
وســائل اإلعــام.

مستقبل التغطية اإلخبارية في ظل اإلعالم الجديد
اســتطاعت وســائل اإلعــام الجديــد أن تنافــس وســائل اإلعــام التقليديــة فــي
مجال نقل األخبار وتغطية األحداث ،وبدا ذلك واضحاً في التركيبة الجديدة
لغــرف األخبــار فــي الفضائيــات والتــي ال تــكاد تخلــو مــن قســم خــاص باإلعــام
الجديــد ،حيــث اســتطاعت هــذه الوســائل أن تفتــح المجــال أمــام الجميــع فــي
بــث األخبــار بمختلــف أنواعهــا.
لقد أصبحت وســائل اإلعالم الجديد اليوم تتصدر المشــهد اإلعالمي محققة
فــي ذلــك قفـز ٍ
ات كبيــرٍة ،حيــث أصبــح الجمهــور يتابــع األخبــار واألحــداث مــن
خــال هواتفهــم النقالــة ،ممــا يســتلزم القفــز علــى التغطيــة التقليديــة إلــى التغطيــة
(((2
التفاعلية.
وظهــر مــا يســمى بصحافــة المواطــن ،والتــي جــاءت نتيجــة انتشــار ظاهــرة
وســائل التواصــل االجتماعــي ،حيــث أصبــح المواطنــون يلعبــون دوراً كبي ـراً فــي
(https:// institute.aljazeera.net ((2
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تغطيــة األحــداث التــي تجــري فــي بلدانهــم مــن خــال كاميـرات هواتفهــم النقالــة
والتــي يســلطون مــن خاللهــا األضـواء علــى قضاياهــم واهتماماتهــم ،وخاصـةً فــي
اللحظــات األولــى لوقوعهــا ،وبموجبــه يعتبــر كل شــخص يبــث الخبــر والمعلومــة
مصــدراً لألخبــار والمعلومــات.
إنَّ اســتخدام اإلعــام الجديــد فــي عمليــة التغطيــة اإلخباريــة يتطلــب العديــد
مــن الوســائط المتعــددة ،وغرفــة أخبــار مدمجــة ،وهــذا بــدوره يحتــاج إلــى وقــت
ٍ
ـتعدادات أكثــر فــي غــرف التحريــر واألخبــار ،وعليــه فــإن مســتقبل
طويــل واسـ
(((2
التغطيــة اإلخباريــة لإلعــام الجديــد تتطلــب مــا يلــي:
ٍ
•إكســاب الصحفيين والعاملين في المؤسســات اإلعالمية مهار ٍ
جديدة
ات
فيمــا يخــص البيئــة الرقميــة الجديــدة.
•تدريب العاملين في المؤسسات اإلعالمية أساسيات العمل في الصحافة
اإللكترونيــة وطــرق االســتفادة مــن وســائل التواصــل االجتماعــي فــي جمــع
األخبار.
•القدرة على إنتاج الفيديو وتقارير متعددة الوسائط.
•تعلــم أســاليب جديــدة فــي تنظيــم تدفــق المحتــوى اإلخبــاري داخــل غــرف
األخبــار لكــي تتــاءم مــع متطلبــات اإلعــام الرقمــي.
•بنــاء جيـ ٍـل جديـ ٍـد مــن اإلعالمييــن لحمــل الرســالة اإلعالميــة بمــا يتوافــق مــع
(www.alittihad.ae ((2
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التطويــر والتنميــة المســتدامة.
•االمتــاك الجيــد للعديــد مــن اللغــات المختلفــة حتــى يتمكــن مــن التعامــل
مــع محتــوى وســائل التواصــل االجتماعــي بحرفيـ ٍـة عاليـ ٍـة.
•العمــل علــى تطويــر المناهــج التدريســية فــي الكليــات والمعاهــد اإلعالميــة
بمــا يتوافــق مــع روح العصــر.

الضوابط اإلعالمية لعملية التغطية اإلخبارية أثناء األزمات:
هنــاك العديــد مــن المبــادئ والضوابــط التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد
(((2
عمليــة التغطيــة اإلخباريــة وتتمثــل بالتالــي:
1.ضــرورة تحقيــق الت ـوازن بيــن احت ـرام خصوصيــة األف ـراد المتضرريــن مــن
األزمــة ،والتغطيــة اإلعالميــة لألبعــاد اإلنســانية لألزمــة ،ومــا تخلفــه مــن
مآســي فــي حيــاة النــاس.
2.التأكيــد علــى أهميــة الســياق اإلخبــاري الســليم الــذي يســمح بعــرض الصــور
مــن أجــل تحليلهــا وتناولهــا بشــكل مهنــي ،ومــن الضــروري عنــد البــث
التنصيــص علــى وجــود مشــاهد صادمــة.
3.يمكن االعتماد على التشخيص بالجرافيك والخرائط أثناء العرض.
4.يستحســن االكتفــاء ببــث خبــر عــن الجــزء الــذي يحتــوي معلومــات لهــا
قيمــة إخباريــة ،وعــدم االنســياق وراء نشــر أي خطابـ ٍ
ـات تحريضيـ ٍـة أو
تهديــدات.
(((2
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5.التعاطــي بحــذ ٍر كبي ـ ٍر مــع مــا ينشــر علــى صفحــات شــبكات التواصــل
االجتماعــي ومواقــع االنترنــت والتثبــت مــن صحــة المعلومــات المســتقاة،
مــع اتبــاع آليــات التحقــق مــن صحــة الحســابات علــى شــبكات التواصــل
االجتماعــي للتأكــد مــن هويــة أصحابهــا.
6.ضــرورة تدريــب الصحفييــن علــى القواعــد المتبعــة بشــأن التحقــق مــن صحــة
مــا ينشــر علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي التــي ال يمكــن تجاهلهــا
كمصــدر مــن المصــادر األوليــة لألخبــار.
7.يمكــن اللجــوء الــى أســلوب البــث المباشــر مــع “التأخيــر لثوانــي” (بالنســبة
للتلفــاز) لضمــان إمكانيــة التصــرف فــي حالــة الظهــور المفاجــئ لمعطيــات
صادمــة للجمهــور أو تفاصيــل قــد تضــر بســير العمليــات األمنيــة .وفــي هــذه
الحالــة ال بــد مــن اإلعــان عــن ذلــك بوضــوح علــى الشاشــة.
8.يستحســن عنــد التغطيــة المتواصلــة والبــث المباشــر لألحــداث إثـراء النقــاش
مــن خــال اســتضافة متخصصيــن يتــم اختيارهــم بالنظــر إلــى مؤهالتهــم
العلميــة واألكاديميــة وخبرتهــم ،وكذلــك قدرتهــم الكافيــة علــى شــرح الســياق
الــذي تتــم فيــه العمليــة.
9.علــى الصحفــي تقديــر الوضعيــة واتخــاذ االحتياطــات الخاصــة لضمــان
ســامته الجســدية وســامة زمالئــه أثنــاء التغطيــة.
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	10.عندمــا يكــون وجــود الصحفــي أو المؤسســة التــي يمثلهــا ســبباً مــن
أســباب تحــول التظاه ـرات إلــى أعمــال عنــف ،فعليــه تقديــر الوضــع
واالنســحاب مــن مســرح األحــداث.
	11.ضرورة وضع األحداث في سياقها اإلخباري السليم.
	12.ال يجــوز نشــر أو بــث الصــور الصادمــة إال فــي حــاالت اســتثنائية
تســتوجبها المصلحــة العامــة مــع ضــرورة التنبيــه المســبق وتوضيــح ســبب
بــث هــذه الصــور للجمهــور.
	13.تتحمــل المؤسســة اإلعالميــة مســؤولية الســامة الجســدية للصحفــي
وعليهــا اتخــاذ االحتياطــات واإلج ـراءات الالزمــة لحمايتــه أثنــاء متابعتــه
لعملــه فــي المناطــق الخطــرة ويلتــزم رئيســه المباشــر بمتابعتــه باســتمرار
وتحديــد موقعــه ضمان ـاً لســرعة التحــرك فــي حالــة تعرضــه لإلصابــة أو
االختفــاء.
	14.تتعهــد المؤسســات اإلعالميــة بتدريــب الصحفــي علــى كيفيــة العمــل
فــي البيئــة العدائيــة بمــا فــي ذلــك اإلســعافات األوليــة كمــا تلتــزم بتزويــده
بالمعــدات الالزمــة بمــا فــي ذلــك وســائل االتصــال فــي المناطــق التــي ال
تغطيهــا شــبكات المحمــول ومعــدات الحمايــة المالئمــة لطبيعــة المهمــة
وأدوات اإلســعافات األوليــة.
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التخطيط اإلعالمي للتغطية اإلخبارية لألزمات
تعتبــر الخطــة اإلعالميــة مــن أهــم مقومــات التغطيــة اإلخباريــة لألزمــات ،إ ْذ
تتطلــب األزمــات أن يكــون هنــاك سياســة إعالميــة وخارطــة برامجيــة تغطــي
جوانــب األحــداث قبــل وأثنــاء وبعــد األزمــة.
ونظـراً لمــا لإلعــام مــن دورٍكبيـ ٍر فــي إدارة األزمــات والتــي ال يمكــن االســتغناء
عنــه نظ ـراً لمــا تتوفــر لــه مــن قــدرات هائلــة فــي نقــل األحــداث بســرعة كبيــرة،
واجتيــازه للحــدود ،وتخطيــه للعوائــق ،ولمــا لــه مــن دوٍر فــي التأثيــر النفســي علــى
األف ـراد والقــدرة اإلقناعيــة والتحكــم فــي ســلوكيات الجمهــور خاص ـةً فــي ظــل
التقنيــات الحديثــة.
فوســائل اإلعــام بأنواعهــا المختلفــة تلعــب دوراً حيوي ـاً فــي التوعيــة واإلرشــاد
والتوجيــه عــن طريــق االتصــال المباشــر بيــن غُــرف العمليــات الخاصــة بمواجهــة
األزمات وبين جماهير المشاهدين والمستمعين والقراء لتحذيرهم من األخطار
(((2
المحدقــة التــي تــم التنبــؤ بهــا ،ومتــى وأيــن ومــكان وقوعهــا ومســاراتها.
والتخطيــط اإلعالمــي للتغطيــة اإلخباريــة لألزمــات يتطلــب اإلعــداد للتعامــل مــع
وســائل اإلعــام مــن جهــة المؤسســات مــن ناحيــة ،وإعــداد وتدريــب اإلعالمييــن
علــى التعامــل مــع األزمــات مــن ناحيــة أخــرى ،والتــي تبــدأ بالتعــرف علــى أنـواع
األزمــات والهــدف مــن إدارتهــا وفئــات الجمهــور المســتهدف والنتائــج المتوقعــة.
(    ((2طاله ،المية ،قادم ،مجيلة ،2018 ،األطر النظرية إلدارة األزمات إعالمياً :املفهوم واألبعاد ،جملة الدراسات اإلعالمية ،العدد
.5
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وبنــاءً عليــه فهنــاك مجموعـةٌ مــن األســس الواجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد
(((2
التخطيــط اإلعالمــي للتغطيــات اإلخباريــة منهــا:
1.إعــداد الخطــة وفــق االســتراتيجيات العامــة إلدارة األزمــة ضمــن توجهــات
السياســة العامــة للبلــد.
2.يجــب أن تتنــاول الخطــة اإلعالميــة مراحــل األزمــة بحيــث يكــون لــكل
مرحلــة اســتراتيجية وخطــة معينــة للتغطيــة.
3.تحديــد الجمهــور المســتهدف فــي كل مرحلــة مــن مراحــل األزمــة وكذلــك
أســاليب توجيــه الرســائل اإلعالميــة لهــذا الجمهــور.
4.تركيــز الخطــط علــى الصــور الذهنيــة اإليجابيــة للدولــة مــع إظهــار اهتمامهــا
بأفـراد المجتمــع ،ومــن لهــم عالقــة باألزمــة.
5.التعامــل بمصداقيــة فــي نقــل الحقائــق إلــى كافــة وســائل اإلعــام واختيــار
الوقــت المناســب لهــا.
6.االســتعانة بالخب ـراء والمتخصصيــن واألكاديمييــن وأصحــاب ال ـرأي فــي
تصميــم ومتابعــة الخطــط اإلعالميــة لألزمــات.
7.تضميــن الخطــة اإلعالميــة أســاليب متابعــة األزمــة ورصــد مســاراتها
ا لمختلفــة .
(    ((2املرجع السابق
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8.متابعــة الخطــة اإلعالميــة لــكل مــا ينشــر فــي وســائل اإلعــام الصديقــة
والمحايــدة والمعاديــة لتحديــد أســاليب الــرد وتحصيــن المجتمــع منهــا.
9.أن تتضمــن الخطــة اإلعالميــة إنشــاء مركـ ٍز إعالمـ ٍي لألزمــة تصــب فيــه كافــة
قنـوات المعلومــات ،ومــن أجــل رصــد ومتابعــة األزمــة محليـاً وإقليميـاً ودوليـاً
علــى أ ْن يكــون هــذا المركــز مــزوداً بكافــة األجهــزة والتقنيــات.

	10.اشــتمال الخطــة اإلعالميــة علــى آليـ ٍـة لِطـُـرق اإلدالء بالتصريحــات
حــول األزمــة وتحديــد الشــخص المســؤول عــن ذلــك.

التأثيرات السياسية للتغطيات اإلعالمية أثناء األزمات
نظ ـراً للتأثي ـرات الكبيــرة والــدور البــارز الــذي تلعبــه طريقــة التغطيــات اإلعالميــة
فــي ســير األزمــات وفــي التأثيــر واإلقنــاع علــى الجماهيــر وتشــكيل أفكارهــم
وصياغــة اتجاهاتهــم نحــو األحــداث ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى إحــداث تأثيـر ٍ
ات
سياسـ ٍـية علــى قــادة ال ـرأي وصنــاع الق ـرار.
ففــي أوقــات األزمــات واألحــداث تقــوم وســائل اإلعــام مــن خــال التغطيــات
اإلخباريــة الواســعة بعمليــة إعــادة تشــكيل للعالقــات السياســية بيــن الجمهــور
المتابــع لوســائل اإلعــام وبيــن حكوماتهــم ،والعمــل علــى التأثيــر فــي ســلوك
الجمهــور س ـواءً ســلباً أو إيجاب ـاً وذلــك نظ ـراً للعالقــة المباشــرة بيــن مــا تبثــه
وســائل اإلعــام وبيــن الجمهــور ،وهــو مــا يعــرف بالتأثيــر السياســي لوســائل
اإلعــام ،حيــث تقــوم وســائل اإلعــام بجــذب الجمهــور وزيــادة أعدادهــم مــن
خــال التنــوع فــي تقديــم أشــكال وأن ـواع مختلفــة مــن التغطيــات اإلخباريــة
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والبرامــج التحليليــة والح ـوارات والتحقيقــات السياســية ،وفــي نفــس الوقــت
تحــرص وســائل اإلعــام علــى ايصــال المتلقــي إلــى مرحلــة مــن الثقــة فــي كل مــا
تقدمــه الوســيلة اإلعالميــة ،ويتــم ذلــك مــن خــال تقديــم المحتــوى الــذي يتوافــق
مــع ميــول المتلقــي وتوجهاتــه السياســية.
إنَّ الكــم الهائــل للرســائل اإلعالميــة والتغطيــات الخبريــة المختلفــة التــي تقدمهــا
الوســائل اإلعالميــة كل لحظــة مــن شــأنها جعــل المشــاهد وعامــة النــاس غيــر
قادريــن علــى إدراك وفهــم حقيقــة الموقــف ،األمــر الــذي ينعكــس ســلباً علــى
الجمهــور مــن خــال تعرضــه لمجموعــة مــن التأثيـرات السياســية التــي تحدثهــا
(((3
وســائل اإلعــام أثنــاء عمليــة التغطيــة اإلخباريــة لألزمــة والمتمثلــة بالتالــي:
•التعبئة السياسية وإثارة الرأي العام وإعادة توجيهه.
•تشتيت الرأي العام والتشويه عليه.
•التأثير في صنع القرارات السياسية.
•إحداث نوع من الالمباالة السياسية عند الجمهور.
•لعب دور كبير في عملية التسويق السياسي لألشخاص والكيانات.
•العمــل علــى تكويــن صــورة ذهنيــة عنــد الجمهــور عــن أنفســهم وعــن
حكوماتهــم س ـواءً كانــت ســلبيةً أو إيجابيــه.
(    ((3احلديدي ،مىن ،2018 ،اإلعالم وإدارة األزماتwww.arabmediasociety.com ،
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الفصل الثاني
اإلعالم اليمني ..والتغطية اإلخبارية لألزمة
الحالية
•األزمة اليمنية والمراحل التي مرت بها
•القنوات اليمنية  -بطائق تعريفية
•واقع اإلعالم اليمني قبل وأثناء األزمة
•واقع التغطية اإلخبارية لألزمة اليمنية
•عيوب التغطية اإلخبارية لألزمة اليمنية
•االستراتيجية اإلعالمية التي أدار بها اإلعالم اليمني األزمة
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تمهيد:
ســاهمت القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة بشـ ٍ
ـكل كبي ـ ٍر بنقــل األحــداث والمعــارك
الدائــرة علــى الســاحة اليمنيــة إلــى الجمهــور اليمنــي والعربــي ،وقــد شــهدت األزمــة
اليمنيــة الحاليــة عمليــة تغطيــة إعالميــة مباشــرة للعديــد مــن القن ـوات اليمنيــة،
حيــث تــم نقــل األحــداث أوالً بــأول ،وتــم تســليط األضـواء علــى جوانــب مختلفــة
ومهمــة مــن هــذه األزمــة باســتخدام التحليــل والتعليــق والبرامــج الحواريــة.
لقــد فتحــت األزمــة اليمنيــة القائمــة المجــال أمــام حـ ٍ
ـرب إعالميـ ٍـة بيــن وســائل
إعــام داعمــة للشــرعية وأخــرى داعمــة للحوثييــن أدواتهــا الصــورة والخبــر ،فيمــا
يحــاول المتابــع اليمنــي أ ْن يفهــم تفاصيــل مــا يــدور مــن أحــداث وســط هــذا الكــم
الكبيــر مــن المعلومــات المتضاربــة والمتناقضــة أحيان ـاً ،والتــي علــى أساســها
ضاعــت الحقائــق واألخبــار الصادقــة.
َّ
إن ما شــاهدناه ونشــاهده كل يوم في وســائل إعالمنا اليمني نجد أنَّ الجانب
الخفــي فيــه هــو الخبــر والمعلومــة الصادقــة ،وأن الظاهــر فيــه هــو الجانــب
الدعائــي والتســويقي لــكل طــرف علــى حــده.
ومــن هــذا المنطلــق نجــد أنَّ التغطيــة اإلخباريــة للقنـوات اليمنيــة أظهــرت العديــد
مــن التســاؤالت حــول مصداقيتهــا ،وطــرق تغطيتهــا لألزمــة ،ومــدى المهنيــة
والموضوعيــة فــي عمليــة التغطيــة ،واالســتراتيجية التــي ســارت عليهــا الفضائيــات
اليمنيــة فــي عمليــة التغطيــة ،وهــذا مــا ســنحاول تناولــه فــي هــذا الفصــل مــن
خــال المحــاور التاليــة:
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األزمة اليمنية والمراحل التي مرت بها
تــكاد تكــون البدايــة الحقيقيــة لألزمــة التــي تعيشــها اليمــن فــي الوقــت الحالــي
هــي بدايــة الربيــع العربــي الــذي اكتســح العديــد مــن األنظمــة العربيــة ،ومنهــا
نظــام الرئيــس الســابق للجمهوريــة اليمنيــة علــي عبــد اللــه صالــح الــذي اســتمر
 33ســنة .فبعــد أن تــرك صالــح الســلطة وفــق مبــادرة خليجيــة فــي بدايــة عــام
 ،2012صعــد حينهــا الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي كرئيــس توافقــي للمرحلــة
االنتقاليــة التــي أتفــق عليهــا اليمنيــون فيمــا يســمى بالمبــادرة الخليجيــة.
دخــل الرئيــس هــادي فــي دوامــة مــن الصراعــات والمفاوضــات حــول حكومــة
وحــدة وطنيــة ،مــع جميــع الفرقــاء السياســيين مــن خــال حـوار وطنــي ضــم كل
الفصائــل واألحـزاب الوطنيــة ،حتــى جــاءت اللحظــة التــي انقلبــت فيهــا جماعــة
الحوثــي علــى كل هــذه الثوابــت التــي تــم االتفــاق عليهــا ،فتــم اقتحــام صنعــاء،
واالســتيالء علــى القصــر الجمهــوري ووضــع الرئيــس هــادي تحــت اإلقامــة
الجبريــة ،وحــل المجلــس التشـريعي ،وأُعلــن مــا يســمى “باللجنــة الثوريــة لقيــادة”
البــاد ،وتــم االســتيالء علــى مق ـرات وســائل اإلعــام والمحطــات التلفزيونيــة
الحكوميــة ووكالــة ســبأ لألنبــاء ،وتــم حــرق وطــرد  العديــد مــن وســائل اإلعــام
الخاصــة المناوئــة للحوثــي ،وكانــت هــذه الكارثــة األولــى والشـرارة التــي أُطلقــت
فــي الجســد اليمنــي لتبــدأ بعــده مرحلــة طويلــة مــن الص ـراع والحــرب.
وفــي  21فبرايــر  ،2015وفــي مرحلــة جديــدة مــن الص ـراع والتطــورات التــي
فرضتهــا الخطــوة المفاجئــة والغامضــة التــي أقــدم عليهــا الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه
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منصــور هــادي حيــث تمكــن مــن مغــادرة منزلــه فــي العاصمــة صنعــاء متجهــا
نحــو مدينــة عــدن كبــرى مــدن جنــوب البــاد ،بعــد نحــو شــهر مــن الحصــار
واإلقامــة الجبريــة التــي فرضهــا عليــه الحوثيــون  ،وفــور وصولــه إلــى عــدن ،أصــدر
هــادي بيانــا يؤكــد فيــه “أنــه ال شــرعية ألي قـرارات اتخــذت بعــد  21ســبتمبر
 ”2014أي بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ،كما أعلن تمسكه بالمبادرة
الخليجيــة والشــرعية الدســتورية ،فتحولــت األزمــة ظاهري ـاً إلــى أزمــة شــرعية.
وفــي يــوم  3مــارس  ،2015طالــب هــادي بنقــل الحـوار الوطنــي إلــى الريــاض،
ثــم أعلــن فــي  7مــارس “عــدن” عاصمــة مؤقتــة لليمــن ،وقــد أنضــم وزيــر الدفــاع
محمــد الصبيحــي لهــادي فــي عــدن فــي اليــوم التالــي ،وهــو األمــر الــذي أعتبــر
حينهــا ضربــة موجهــة للحوثييــن ،األمــر الــذي جعلهــم يتوجهــون نحــو الجنــوب
حيــث تمكنـوا مــن إســقاط لحــج بمســاعدة صالــح وقواتــه المنتشــرة هنــاك والتــي
تديــن لــه بالــوالء الكامــل وتأتمــر بأوامــره ،وتــم أســر وزيــر الدفــاع الصبيحــي
والقائــد العســكري فيصــل رجــب.
وبعــد جلســة طارئــة لمجلــس األمــن يــوم  22مــارس  2015حــول األوضــاع
فــي اليمــن ،أرســل الحوثيــون تعزي ـزات عســكرية جديــدة إلــى جنــوب اليمــن،
وبات ـوا يقتربــون مــن مضيــق بــاب المنــدب االســتراتيجي ،وطالبــت الحكومــة
بحظــر جــوي وتدخــل قـوات “درع الجزيــرة” ،وهــو مــا حــدث فــي  26مــارس،
حيــث أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية بــدء عمليــة “عاصفــة الحــزم” التــي
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تســتهدف إعادة الشــرعية إلى اليمن ،بمشــاركة  10دول عربية ،وإعالن أجواء
(((3
اليمــن منطقــة محظــورة.
واســتمرت عمليــة عاصفــة الحــزم حتــى  21أبريــل  2015حيــن أعلنــت قيــادة
العمليــات عــن توقفهــا ،وإطــاق عمليــة “إعــادة األمــل” وذلــك بعــد إزالــة جميــع
مــا يشــكل تهديــداً ألمــن الســعودية والــدول المجــاورة بعــد تدميــر األســلحة
الثقيلــة والصواريــخ البالســتية والقــوة الجويــة التــي كانــت بحــوزة الحوثييــن والقـوات
المواليــة لصالــح.
جــاءت عمليــة “إعــادة األمــل” بهــدف اســتئناف العمليــة السياســية وفــق قـرار
مجلــس األمــن الدولــي رقــم  2216والمبــادرة الخليجيــة ومخرجــات مؤتمــر
الح ـوار اليمنــي واســتمرار حمايــة المدنييــن مــن الحوثييــن وتكثيــف المســاعدة
اإلغاثيــة والطبيــة للمناطــق المتضــررة ،وعقــب انطــاق عمليــة “إعــادة األمــل”
شــهدت اليمــن خــال العــام  2016ثــاث محــاوالت لفــرض هدنــة إنســانية،
إال أنهــا قوبلــت بخروقــات أتهــم فيهــا كل طــرف اآلخــر فكانــت األولــى فــي 13
مايــو والثانيــة فــي العاشــر مــن يوليــو ثــم الثالثــة فــي  25يوليــو مــن نفــس العــام.

(Yemen’s Hadi tries to get back into the game, Admonitor, 23 March 2015. ((3
http://goo.gl/B8Vz4N
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وفــي مــارس  2016أعلــن مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص لليمــن إســماعيل
ولــد الشــيخ أحمــد أن أط ـراف الص ـراع وافقــت علــى وقــف األعمــال القتاليــة
بدايــة مــن العاشــر مــن أبريــل “ 2016بــدأت فعليـاً” علــى أن تبــدأ مفاوضــات
(((3
الســام فــي دولــة الكويــت فــي  18مــن الشــهر نفســه.
وفــي هــذا الســياق أعــرب المجتمــع الدولــي عــن تفاؤلــه بــأن يــؤدي وقــف إطــاق
النــار فــي اليمــن وانطــاق مفاوضــات الســام التــي تســتضيفها الكويــت إلــى
إنهــاء األزمــة اليمنيــة.

أطراف األزمة اليمنية
دخلــت األزمــة اليمنيــة عامهــا الخامــس منــذ بدايــة عمليــات التحالــف التــي
جــاءت بطلــب مــن الرئيــس اليمنــي المعتــرف بــه دوليـاً  /عبــد ربــه منصــور هــادي،
يشــارك فــي هــذا التحالــف عــدد مــن الــدول العربيــة بقيــادة الســعودية وهــي مصــر
والســودان واألردن والمغــرب والكويــت واإلمــارات والبحريــن وقطــر التــي تــم
اســتبعادها مؤخـراً ،فــي حيــن فتحــت الصومــال مجالهــا الجــوي ومياهــا اإلقليميــة
لقواعــد التحالــف العســكرية ،كمــا قدمــت كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة
وبريطانيــا الدعــم اللوجســتي الكامــل للتحالــف.
فــي المقابــل يخــوض الحوثيــون هــذه الحــرب بالتعــاون مــع الرئيــس الســابق علــى
عبــد اللــه صالــح الــذي تــم التخلــص منــه مــن قبــل الحوثــي الحقـاً ،وبدعم وإســناد
(    ((3جريدة األنباء الكويتية 2016/4/12 ،م
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كامــل مــن إيـران وحــزب اللــه اللبنانــي ،فإيـران تســعى إلــى مــد الحوثييــن بالســاح
(((3
والمعلومات االستخباراتية والتدريبية.
ونتيج ـةً لهــذا الوضــع القائــم بيــن كال الطرفيــن الت ـزال الحــرب مشــتعلة وليــس
هنــاك أي مؤشــر النتهائهــا ،والســبب فــي ذلــك كمــا يــرى معظــم المراقبــون هــو
التدخــات اإلقليميــة فــي هــذه األزمــة مــن قبــل إي ـران ودول التحالــف بقيــادة
الســعودية والتــي تســبت فــي حــدة الص ـراع وإطالــة أمــد الحــرب بيــن اليمنييــن،
بــل وأوصلتهــم إلــى أتــون حــروب طائفيــة وانقســامات مجتمعيــة تنــذر بحــروب
طائلــة فــي ظــل غيــاب أي أفـ ٍـق للتســوية السياســية خاصــة وأن دول التحالــف لــم
تســتطع حســم المعركــة عســكرياً طيلــة الســنوات الماضيــة.
إنَّ الخاســر الوحيــد مــن هــذه الحــرب هــم اليمنيــون وحدهــم ،فعلــى مــدار
الســنوات الماضيــة مــات أكثــر مــن  100ألــف طفــل يمنــي بســبب الجــوع
بحســب جمعيــة إنقــاذ الطفولــة الخيريــة ،كمــا أســفرت هــذه الحــرب عــن مقتــل
(((3
أكثــر مــن عشــرة آالف مدنــي وفــق تقدي ـرات منظمــة الصحــة العالميــة.
بـوادر الحلــول التـزال بعيــدة المــدى ،فالحكومــة الشــرعية التـزال تتمســك بقـرار
مجلــس األمــن  2216كإطــا ٍر سياسـ ٍي أليــة مفاوضــات مــع جماعــة الحوثــي،
التــي ترفــض هــذا الق ـرار الداعــي إلــى نــزع أســلحتها واالنســحاب مــن األراضــي
التــي اســتولوا عليهــا بعــد ســبتمبر .2014
(www.france24.com ((3
(    ((3إحسان الفقيه ،قراءة استشرافية للحرب اليمنية يف عامها اخلامسwww.aa.com.tr ،
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مــا يمكــن اســتخالصه مــن هــذه األزمــة هــو أنَّ المجتمــع الدولــي لألســف
الشــديد ال يمتلــك أي إرادة حقيقيــة فــي التعاطــي اإليجابــي مــع األزمــة اليمنيــة
وإيجــاد حلــول ناجــزٍة ترضــي جميــع األط ـراف.
وكلمــا تأخــر حســم هــذه األزمــة بيــن الفرقــاء السياســيين كلمــا أزداد األمــر تعقيــداً
وجمــوداً ،وفــي وضــع كهــذا وفــي ظــل حالــة التــردد والحســابات المعقــدة لــدول
التحالــف لــن يكــون مــن الســهل الوصــول باليمــن واليمنييــن إلــى تســوية سياســية
حقيقيــة ،فاختــاف األجنــدات والمصالــح للداخــل والخــارج مــن شــأنه عرقلــة
أي تســوية سياســية.
خالصــة مــا يمكــن قولــه فــي هــذا لمشــهد إن اليمــن عاشــت وتعيــش حالـةً مــن
التعقيــد فــي المشــهد السياســي القائــم ،فالحوثيــون بصفتهــم الطــرف المســيطر
على الســلطة في صنعاء ،لم يصلوا للســلطة من خالل انقالب نمطي بواســطة
القـوات المســلحة  ،وال عبــر ثــورة شــعبية كمــا يدعــون ،وال بالزحــف العســكري
المباشــر ،كمــا يعتقــد البعــض ،ولكــن مــا تــم مختلــف عــن ذلــك تمام ـاً ،فقــد
وصلـوا للســلطة بتســهيالت مباشــرة وغيــر مباشــرة ،قدمــت لهــم مــن قبــل بعــض
األط ـراف تمثلــت فــي تحييــد أجهــزة الدولــة عــن مواجهــة الحوثييــن خــال
تمددهــم وانطالقهــم مــن معقلهــم الرئيســي فــي محافظــة صعــدة ،وحتــى وصولهــم
إلى محافظة عمران واجتياحهم العاصمة و ســيطرتهم على معظم المحافظات
(((3
والــذي تــم بسالســة ويســر دون قتــال أو مواجهــات مــع أحــد.
(http://studies.aljazeera.net ((3
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كمــا ال يمكــن أن نغفــل الــدور الكبيــر الــذي قدمــه الرئيــس الســابق صالــح
للحوثييــن مــن أجــل الســيطرة علــى الدولــة اليمنيــة مــن خــال أنصــاره فــي
مؤسســات الدولــة المختلفــة  ،وتحديــداً المؤسســات العســكرية واألمنيــة والتــي
ظلــت تديــن لــه بالــوالء  ،فــي الوقــت نفســه لــم نجــد أي مقاومــة تذكــر لخصــوم
الحوثيين من  -حزب اإلصالح  ،والجنرال األحمر  ،وأبناء الشــيخ األحمر  -
ضــل هــؤالء االنســحاب والتراجــع فــي أكثــر مــن جبهــة وخاصــة جبهــة
إ ْذ فَ َّ
صنعــاء ،بعــد أن أيقن ـوا بأنهــم ســيخوضون معركــة خاســرة ،ضمــن مــا اعتقــدوا
أنهــا مؤامــرة عليهــم مــن قبــل أطـراف داخليــة وخارجيــة وهــو قـر ٌار صائــب وحكيـ ٌـم
كما يرونه   .
ووفق ـاً لــكل هــذه المعطيــات فــإن وصــول الحوثييــن للســلطة بهــذه الســهولة
وســيطرتهم علــى مؤسســات الدولــة لــم يأتــي نتيجــة لقوتهــم الذاتيــة وإنمــا بفضــل
التواطــآت والتســهيالت التــي حصلــت مــن قبــل العديــد مــن أط ـراف اللعبــة
السياســية ،األمــر الــذي تــم اســتغالله مــن قبــل الحوثييــن لالنقضــاض علــى الدولــة
ومكوناتهــا.
ولكــون األمــر علــى ذلــك النحــو فــإن الحوثييــن كان ـوا أول مــن تفاجــؤوا مــن
هــذا المشــهد ومــن حالــة تســليم الجميــع للســلطة األمــر الــذي انعكــس علــى
افتقادهم لإلمكانيات الكافية التي تجعلهم وتمكنهم من إدارة الدولة بالشكل
المطلــوب بــل وضعتهــم تلــك األحــداث فــي اختبــار صعــب بالرغــم مــن أنهــم
حاول ـوا تــدارك ذلــك مــن خــال إعالنهــم الدســتوري ،والــذي لــم يتمكن ـوا مــن
تطبيقــه بشــكل كامــل.
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وقــد نتــج عــن ذلــك ســيطرة الحوثييــن علــى الســلطة بشــكل فوضــوي ومرتبــك،
فــا وجــود لرئيــس دولــة أو مجلــس وزراء تحــت ســيطرتهم ،وكل مــا هنالــك ليــس
إال “ســلطة أمر واقع” تحت مســمى لجان ثورية ،تمارس الســلطة دون قانون
أو قواعــد واضحــة وعبــر تشــكيالت مليشــاوية وتنظيمــات سـرية تمــارس أخطــاء
(((3
أكثــر مــن ممارســة أدوار إيجابيــة وحمايــة للدولــة وحراســة للنظــام العــام فيــه.
وفــي المقابــل انتقــل هــذا االرتبــاك فــي المشــهد إلــى صفــوف جبهــة الشــرعية
والتــي لــم تقــم بواجبهــا نحــو تشــكيل مؤسســات دولــة وإقامــة النظــام وخاصــة
فــي المناطــق التــي خــرج منهــا الحوثيــون فــي المحافظــات الجنوبيــة ،وهــو مــا
أدى إلــى حالــة مــن الفـراغ السياســي واألمنــي فــي هــذه المناطــق ،اســتفادت منــه
القــوى النفعيــة والمتربصــة مــن االنفصالييــن ،فوضـ ٌـع بهــذا الشــكل ال يســاهم فــي
إيجــاد أرضيــة للتســوية السياســية وال إلــى ســيادة النظــام والقانــون ،بينمــا كان
األمــر مغاي ـراً تمام ـاً فــي محافظــة مــارب التــي قدمــت نموذج ـاً رائع ـاً للتعايــش
والنظــام والقانــون األمــر الــذي أنعكــس علــى الوضــع العــام للمحافظــة والــذي
أصبــح محــل إشــادة الجميــع.

المراحل التي مرت بها األزمة اليمنية
تُعــد األزمــة اليمنيــة الراهنــة نتــاج لمجموعــة مــن التراكمــات السياســية الخاطئــة
للحكومــات الســابقة وللقــوى السياســية حيــث ســاهم الجميــع فــي حــدوث
األزمــة الحاليــة ،ونظ ـراً لغيــاب الدولــة القويــة وفــي ظــل الضعــف التــي مــرت
(http://www.althawranews.ne ((3
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بهــا البــاد علــى كل األصعــدة ،وترهــل إدارة األجهــزة الحكوميــة وخضوعهــا
لتوجهــات وقــوى سياســية مختلفــة اندلعــت األزمــة اليمنيــة والتــي مــرت بثــاث
مراحــل يمكــن تلخيصهــا بالتالــي:
المرحلة األولى :مرحلة فشل االنتقال السياسي للسلطة
  تمتــد جــذور الصـراع السياســي منــذ اللحظــة التــي فشــل فيهــا االنتقــال الســلمي
للسلطة عقب تنحي الرئيس السابق على عبد الله صالح في نوفمبر ،2011
حيــث حــاول الرئيــس هــادي أن يحــدث نوع ـاً مــن االســتقرار السياســي فــي
البــاد فــي وســط مجموعــة مــن المشــكالت التــي خلفهــا النظــام الســابق أبرزهــا
هجمــات تنظيــم القاعــدة ،والحركــة االنفصاليــة فــي جنــوب اليمــن واســتمرار
مـواالة عــدد كبيــر مــن قيــادات الجيــش للرئيــس الســابق.
فــي وســط هــذه األوضــاع والتركــة الثقيلــة اســتغلت جماعــة الحوثــي وبمســاندة
مــن الرئيــس الســابق االســتيالء واالنقــاب علــى الشــرعية فــي ينايــر ،2015
حيــث تــم حصــار القصــر الرئاســي والمناطــق الحيويــة فــي العاصمــة صنعــاء
ووضــع الرئيــس هــادي ووزارتــه تحــت اإلقامــة الجبريــة حتــى تمكــن مــن الف ـرار
إلــى مدينــة عــدن.
المرحلة الثانية :مرحلة التدخل العسكري لدول التحالف
شــنت المملكة العربية الســعودية ومعها دول التحالف حملة عســكرية بهدف
إعــادة شــرعية هــادي إلــى حكــم البــاد ،وجــاء هــذا التدخــل بطلــب مــن الرئيــس
هادي.
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وقــد اســتطاعت قـوات التحالــف وبمســاندة المقاومــة الشــرعية والجيــش الوطنــي
مــن طــرد الحوثييــن وحلفائهــم مــن أغلــب مناطــق الجنــوب ليعــود الرئيــس هــادي
وحكومتــه إلــى العاصمــة المؤقتــة عــدن ،وبالرغــم مــن الكثــرة العدديــة والضربــات
الجوية للتحالف طيلة الفترات الماضية لم تتمكن من حسم الحرب عسكرياً.
وفــي ظــل هــذا الوضــع اســتطاع الحوثيــون تهديــد الريــاض بالعديــد مــن المنــاورات
العســكرية علــى الحــدود بالتعــاون مــع حليفهــم االســتراتيجي إيـران التــي صرحــت
بأنهــا اســتطاعت أ ْن تســتولوا علــى أربــع عواصــم عربيــة (صنعــاء – بغــداد –
بيــروت – دمشــق) ممــا أثــار غضــب الخليجييــن ،وقــد مهــد هــذا الوضــع
للمرحلــة الالحقــة.
المرحلة الثالثة :مرحلة البحث عن حلول سياسية لحل األزمة
عكــس الترحيــب العربــي والدولــي بتوقيــع “اتفــاق الريــاض” بيــن الحكومــة
الشــرعية والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي  5نوفمبــر  2019تدشــين مرحلــة
أخــرى مــن التســويق السياســي لألزمــة اليمنيــة ،حيــث يــرى محللــون ومراقبــون
أنَّ اتفــاق الريــاض ربمــا يكــون البدايــة األساســية لقبــول المصالحــة والتوافــق مــع
كافــة القــوى السياســية فــي اليمــن ،وممــا يدعــم هــذا الـرأي المحادثــات السـرية
التــي تجــري بيــن الســعودية وجماعــة الحوثــي برعايــة أمريكيــة وعمانيــة مــن أجــل
التوصــل إلــى حــل سياســي لألزمــة.
وبنــاءً علــى كل مــا ســبق فــإن األزمــة اليمنيــة ومنــذ اللحظــة األولــى النفجــار
الوضــع السياســي وتدخــل عاصفــة الحــزم فــي الخــط العســكري نجــد أنهــا
ســارت وفــق المســارات التاليــة:
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التعقيــد الشــديد لألوضــاع فــي بدايــة األمــر ،وخاصــة بعــد دخــول الحوثييــن إلــى
العاصمــة صنعــاء ووضــع رئيــس الدولــة تحــت اإلقامــة الجبريــة ،وممارســة نــوع
مــن اإلمــاءات عليــه ،األمــر الــذي أدى إلــى تهديــد خطيــر للنظــام وللوضــع
القائــم ممــا جعــل الوضــع ينتقــل لمرحلــة أكثــر خطــورًة وتأزم ـاً.
لــو حــظ بعــد ذلــك الســرعة الشــديدة فــي تتابــع األحــداث بداي ـةً مــن ســقوط
الدولــة بيــد الحوثييــن ،وخــروج الرئيــس هــادي مــن صنعــاء ،وطلبــه لتدخــل دول
الجـوار األمــر الــذي أربــك المشــهد أكثــر أمــام الطــرف اآلخــر ،بحيــث أصبــح
كل طــرف ينظــر للقضيــة مــن زاويتــه الخاصــة دون النظــر فــي العواقــب التــي مــن
شــأنها تصــل بالبــاد إلــى حالــة مــن التدميــر والتفــكك.
توقــف كل الخيــارات والحلــول الداخليــة ،وعجــز جميــع القــوى والتنظيمــات
السياســية علــى إيجــاد حــل للوضــع القائــم ،األمــر الــذي جعــل الرئيــس هــادي
يتخذ قراراً سريعاً ومباغتاً وحاسماً إيذاناً بالتدخل العسكري من قبل السعودية
ودول التحالــف وهــو مــا ســمي “بعاصفــة الحــزم”.
التشــابك الكبيــر بيــن أســباب ومســببات الوضــع القائــم وبيــن النتائــج التــي صــار
عليــه الوضــع الحالــي والتــي لــم تكــن فــي خلــد أي طــرف مــن األط ـراف س ـواءً
المؤيــدة لعاصفــة الحــزم أو المعارضــة لــه جــاء ذلــك انعكاسـاً لحجــم الخــاف
القائــم بيــن القــوى السياســية فــي الداخــل اليمنــي.
بالرغــم مــن مــرور مــا يقــرب مــن خمــس ســنوات علــى األزمــة اليمنيــة إال أنَّ 
الوضــع الي ـزال فــي قمــة الغمــوض ،وال يســتطيع أح ـ ٌد التنبــؤ بمــا ســتؤول إليــه
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األمــور ،وذلــك نظ ـراً لتدخــل العبيــن دولييــن فــي الص ـراع القائــم وخــروج الحــل
مــن يــد الالعــب المحلــي أو اإلقليمــي .ويفســر ذلــك هــذا التأخيــر فــي عمليــة
الحســم بالرغــم مــن وجــود اإلمكانــات واالســتعدادات لهــذا األمــر ،وهــذا بــدوره
أدى إلــى عــدم القــدرة علــى التنبــؤ باتجــاه حــل األزمــة األمــر الــذي ولــد تشويشـاً
وغموض ـاً كبي ـراً لــدى صانــع الق ـرار المحلــي أو اإلقليمــي.
عــدم وجــود أرضيــة سياســية داخليــة فاعلــة يمكــن أن تقــوم بإعــادة تشــكيل رؤيــة
سياســية جديدة من شــأنها إنقاذ ما يمكن إنقاذه ،إضافةً إلى حالة التشــكيك
القائمــة بيــن الفرقــاء السياســيين والتشــويه المتعمــد والطعــن بالوطنيــة والــوالء بيــن
كل األط ـراف ،وعــدم وضــوح الرؤيــة لــدى دول الج ـوار أدى إلــى عــدم القــدرة
علــى تشــكيل ملعـ ٍ
ـب سياس ـ ٍي جديـ ٍـد يتوافــق عليــه كل اليمنييــن .كل تلــك
األســباب أدت إلــى حالــة مــن اإلربــاك وفقــدان الســيطرة علــى الوضــع القائــم.

القنوات اليمنية  -بطائق تعريفية
أحدثــت األزمــة اليمنيــة الحاليــة تغييـر ٍ
ات كثيــرٍة فــي الخارطــة اإلعالميــة للقنـوات
التلفزيونيــة اليمنيــة ،حيــث تــم انتقــال عــدد ٍكبيـ ٍر مــن هــذه القنـوات إلــى صــف
الشــرعية ،وخــروج بعــض القنـوات عــن البــث تمامـاً ،واســتيالء جماعــة الحوثــي
علــى بعــض القن ـوات األخــرى الحكوميــة ،وتدميــر وحــرق العديــد مــن مق ـرات
القن ـوات المعارضــة.
ويمكننــا هنــا اســتعراض أهــم القن ـوات الفضائيــة العاملــة فــي الفضــاء اليمنــي
ـب دوراً كبيـراً فــي تغطيــة األزمــة اليمنيــة سـواءً كانــت
والعربــي والتــي لعبـ ْ
ـت وتلعـ ُ
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هــذه القنـوات محســوبة علــى الشــرعية أو محســوبة علــى جماعــة الحوثــي وهــي
كالتالــي:

القناة الفضائية اليمنية:
وهــي القنــاة الرســمية للجمهوريــة اليمنيــة ،بــدأت القنــاة بثهــا فــي عــام ،1975
وكانــت تغطــي معظــم األراضــي اليمنيــة فــي بدايــة بثهــا األرضــي ،ثــم انتقلــت إلــى
البــث الملــون فــي نفــس العــام وغطــى إرســالها جميــع األراضــي اليمنيــة وبعــض
المناطــق المجــاورة كالحــدود مــع الســعودية وعمــان.
توقفــت القنــاة عــن البــث فــي بدايــة األزمــة وأثنــاء محاصــرة الرئيــس فــي القصــر
الجمهــوري ،ليعــاد بثهــا مــرة أخــرى فــي تاريــخ  2015 / 5 / 10تحــت شــعار
“عدنــا وعــاد األمــل” حيــث تــم بثهــا بشــكل تجريبــي مــن القاهــرة قبــل أن تنتقــل
إلــى الريــاض ،ويتــم إدارة وتمويــل القنــاة مــن قبــل الحكومــة الشــرعية.
القنــاة تقــدم الم ـواد اإلخباريــة إضافــة إلــى مجموعــة مــن البرامــج السياســية
(((3
والثقافيــة والمنوعــات عــن اليمــن وأزمتــه الحاليــة.

قناة سهيل الفضائية:
قنــاة فضائيــة عامــة تُعنــى بالشــأن اليمنــي والعربــي ،بــدء البــث التجريبــي للقنــاة
مــن الكويــت بتاريــخ  2009 / 6 / 15ثــم توقفــت ألســباب سياســية لتعــاود
القنــاة بثهــا مــن بريطانيــا فــي  .2009 / 8 / 26يملــك القنــاة رجــل األعمــال
(www.yementv.tv ((3
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الشــيخ  /حميــد عبــد اللــه األحمــر وهــو أحــد القيــادات فــي المعارضــة اليمنيــة.
للقنــاة مكتــب فــي صنعــاء ولهــا مراســلين فــي جميــع محافظــات الجمهوريــة،
تعرضــت القنــاة لالقتحــام والنهــب مــن قبــل جماعــة الحوثــي أثنــاء اجتيــاح صنعــاء
فــي  2014 / 9 / 22توقــف بعدهــا بــث القنــاة لمــا يقــارب الشــهرين ،لتعــاود
بثهــا بعــد ذلــك فــي تاريــخ  ،2014 /11 / 17تقــدم القنــاة العديــد مــن
(((3
البرامــج السياســية ونش ـرات األخبــار والبرامــج اإلعالميــة المتنوعــة.

قناة الشرعية الفضائية:
أطلــق البــث التجريبــي للقنــاة فــي ابريــل  ،2015وهــي قنــاة تناصــر شــرعية
الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي ،تبــث برامجهــا علــى القمــر الصناعــي
“نايــل ســات” وذلــك بعــد  20يومـاً مــن إغــاق جماعــة الحوثــي لبــث القنـوات
الحكوميــة اليمنيــة ،وقــد بــدأ إرســالها تزامن ـاً مــع انطــاق عمليــات “عاصفــة
الحــزم”.
تبــث القنــاة مــن الريــاض ،وتُعنــى بمناقشــة المواضيــع المتعلقــة باألحــداث
واألزمة اليمنية ،وهي قناة ليســت تابعة للحكومة اليمنية وال تخضع للمؤسســة
العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون كمــا صــرح بذلــك رئيــس قطــاع التلفزيــون فــي الفضائيــة
(((3
اليمنيــة.

(www.suhail.net ((3
(www.almashhad-alyemeni.com ((3
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وقــال مراقبــون يمنيــون أن القنــاة تهــدف إلــى إبـراز التطــورات واألحــداث الجاريــة
فــي اليمــن لتشــكل حالــة إعالميــة مؤثــرة توفــر للمواطــن اليمنــي مــا يحتاجــه مــن
أخبــار ومعلومــات فــي مختلــف األصعــدة مــن خــال كونهــا اإلعــام الفضائــي
الرســمي الممثــل للشــرعية ،مشــيرين إلــى أ ّن القنــاة تقــوم علــى اســتعراض تقــدم
العمليــات العســكرية والح ـراك السياســي ،فــي مقابــل مــا تبثــه قن ـوات جماعــة
(((4
الحوثــي مــن إشــاعات مضللــة.

قناة المسيرة الفضائية:
انطلقــت القنــاة يــوم  23/3/2012فــي بثهــا التجريبــي األول علــى قمــر النايــل
ســات ،وهــي قنــاة تتبــع جماعــة الحوثــي تقــول عــن نفســها بأنهــا قنــاة تلفزيونيــة
فضائيــة متنوعــة تســعى لنشــر الوعــي وقيــم الحــق والعدالــة بيــن مختلــف شـرائح
المجتمعــات العربيــة واإلســامية مــن منطلــق الثقافــة القرآنيــة.
توقفت عن البث في  2015من قبل شركة األقمار الصناعية بسبب انقالب
الحوثــي علــى الشــرعية اليمنيــة ،تــم التوقيــف بنــاءً علــى ضغــوط سياســية إثــر بدايــة
األزمــة اليمنيــة ودخــول التحالــف العربــي خــط األزمــة اليمنيــة .وعــاودت القنــاة
(((4
إرســالها عبر القمر الروســي إكســبرس .44

(    ((4حاميدوى ،حسن ،2015 ،قناة الشرعية اليمنية تبدأ بثها الرمسيhttps://elaph.com/Web/News ،
(((4

https://ar.wikipedia.org
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قناة اليمن اليوم الفضائية:
قنــاة يمنيــة فضائيــة تتبــع حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام ،انطلقــت فــي
 ،1/1/2012تعرضــت القنــاة لعمليــة اقتحــام مــن قبــل مليشــيات الحوثــي
فــي  2ديســمبر  2017عقــب انفجــار الوضــع بيــن جماعــة الحوثــي والرئيــس
الســابق علــى عبــد اللــه صالــح الحليــف الســابق لهــم فــي عمليــة االنقــاب علــى
الشــرعية والتــي انتهــت بمقتلــه ،وتــم احتجــاز عــدد مــن طاقــم القنــاة وتــم إغالقهــا
(((4
الحق ـاً.
وســبق ذلــك توقــف القنــاة فــي بدايــة الحــرب مطلــع عــام  ،2015حيــث تــم
حذفهــا تمام ـاً مــن القمــر الصناعــي نايــل ســات مــع باقــي القن ـوات التابعــة
للحوثــي ،عــاودت القنــاة البــث مــن جمهوريــة مصــر العربيــة علــى القمــر الصناعــي
نايــل ســات.

قناة يمن شباب الفضائية:
قنــاة فضائيــة يمنيــة شــبابية مســتقلة تبــث علــى مــدار النايــل ســات ،تــم إنشــائها
فــي ديســمبر  2011إثــر قيــام الثــورة الشــبابية واالحتجاجــات ضــد الرئيــس
الســابق علــي عبــد اللــه صالــح.

(https ://almawqeapost.net ((4
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قناة صوت الجنوب الفضائية:
شــعار القنــاة هــو “صــوت المقاومــة ..كل لحظــة “ انطلــق البــث التجريبــي لهــا
فــي  2014علــى النايــل ســات ،وهــي القنــاة الثانيــة بعــد قنــاة “عــدن اليــف”،
تعمــل القنــاة علــى مناصــرة مطالــب قــوى الحـراك الجنوبــي وتعمــل علــى تســويقها
دوليـاً وإقليميـاً مــن خــال التركيــز علــى أنشــطة وفعاليــات الحـراك الســلمية.
وأكــد (ردفــان الدبيــس) رئيــس اللجنــة اإلعالميــة بعــدن فــي تصريــح صحفــي
أن القنــاة أقيمــت بتمويــل خالــص مــن تجــار جنوبييــن فــي الخــارج ،وبعيــداً كل
البعــد مــن أي تمويــل أجنبــي بمــا يضمــن أن تكــون رســالتها جنوبيــة ومنفتحــة
علــى كل أبنــاء الجنــوب ،وتعبــر عــن تضحيــات قوافــل الشــهداء والجرحــى
والمعتقليــن الجنوبييــن ،وتغطيــة كل ح ـراك الثــورة الجنوبيــة علــى امتــداد أرض
الجنــوب دون إقصــاء أو تهميــش ألحــد أو حضــر لـرأي أحــد ،ونقــل كل ذلــك
إلــى العالــم الخارجــي(.((4
القنــاة تقــدم مجموعــة مــن البرامــج السياســية واإلخباريــة المحليــة والعربيــة،
وتتعــرض القنــاة بيــن وقــت وآخــر للتوقــف بســبب ضعــف اإلمكانيــات كمــا
(((4
تقــول بعــض المصــادر.

قناة بلقيس الفضائية:
قنــاة فضائيــة يمنيــة وطنيــة سياســية شــبابية بــدأت بثهــا فــي  2014علــى القمــر
(www. adenobserver.com ((4
(www.almukallanow.com ((4
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الصناعــي نايــل ســات ،اســتمرت بالبــث حتــى  ،2015وبعــد دخــول الحوثييــن
صنعــاء وهجومهــم علــى مق ـرات القنــاة انتقلــت القنــاة إلــى الجمهوريــة التركيــة
ليبــدأ بثهــا مــن مدينــة إســطنبول.
القنــاة تملكهــا الناشــطة اليمنيــة تــوكل كرمــان الحائــزة علــى جائــزة نوبــل للســام
لدورهــا فــي ثــورة  2011فــي اليمــن.
تمثــل القنــاة صوت ـاً لليمنييــن وهــي تدافــع عــن حريــة ال ـرأي والتعبيــر ،وتعبــر عــن
أص ـوات الفئــات العريضــة مــن اليمنييــن ،والقنــاة كمــا يشــير مديرهــا التنفيــذي
تســعى للعمــل وفــق معاييــر مهنيــة وفنيــة عاليــة تضمــن تقديــم رســالة إعالميــة
متوازنــة وهادفــة ،وهــي قريبــة مــن النــاس وهمومهــم وتعــزز واقــع الدفــاع عــن
(((4
الحريــات العامــة وحريــة الصحافــة والتعبيــر.

قناة الساحات الفضائية:
تمثــل قنــاة الســاحات واحــدة مــن القن ـوات اإلخباريــة اليمنيــة التــي ظهــرت فــي
عــام  2012علــى القمــر الصناعــي نايــل ســات ،شــعار القنــاة هــو “قنــاة كل
اليمنيين“ ،تقدم مجموعة من النشـرات اإلخبارية والبرامج السياســية والحوارية
عــن كل مــا يــدور علــى الســاحة اليمنيــة والعربيــة ،ي ـرأس مجلــس إدارة القنــاة
الشــيخ  /ســلطان الســامعي عضــو مجلــس الن ـواب اليمنــي ،وعضــو المجلــس
السياســي.

(https://almasdaronline.com ((4
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القنــاة تعانــي العديــد مــن المشــاكل اإلداريــة والماليــة والتــي تهــدد بإيقافهــا بيــن
(((4
وقــت وآخــر.

قناة عدن المستقلة:
تــم تدشــين القنــاة فــي  14أكتوبــر  2019علــى القمــر الصناعــي عــرب ســات،
وقــد ســبق هــذه الفتــرة بــث تجريبــي لعــدة أشــهر.
القنــاة تتبــع المجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،حيــث تــم تأسيســها مــن أجــل نقــل
كافــة األخبــار الخاصــة بالمجلــس االنتقالــي ومــا يحــدث بمدينــة عــدن،
وبحســب القيــادي الجنوبــي فــي المجلــس االنتقالــي لطفــي شــطارة فــإنَّ القنــاة
ســتحمل االســم  AICوهــو االختصــار للكلمــات اإلنجليزيــة
(((4
 Aden Independent Channelوتعني قناة عدن المستقلة.

واقع اإلعالم اليمني قبل وأثناء األزمة
حينمــا نتحــدث عــن اإلعــام اليمنــي فإننــا نقصــد بذلــك اإلعــام المرئــي منــه
والمتمثــل فــي القن ـوات الفضائيــة الحكوميــة منهــا والخاصــة والتــي تزيــد علــى
أكثــر مــن عش ـرين قنــاة فضائيــة ،حيــث أن اإلعــام اليمنــي تحــرر مــن قبضــة
واحتــكار الدولــة لــه ،ولذلــك نشــاهد هــذا الكــم الكبيــر مــن وســائل اإلعــام
المرئيــة والمقــروءة والمســموعة والتــي تحمــل فــي طياتهــا التنــوع واالختــاف فــي
التوجــه واألهــداف.
(www.muhtwa.com ((4
(https://anaweenpost.com ((4
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ظهــرت معظــم هــذه القن ـوات فــي خضــم األحــداث التــي تلــت الربيــع اليمنــي
بعــد ثــورة 11فبرايــر  2011م والتــي التـزال األيــام تظهــر لنــا بيــن وقــت وآخــر
قن ـوات ومحطــات فضائيــة جديــدة ســتحدث تنافس ـاً إعالمي ـاً محموم ـاً خاصــة
اف سياســيةٌ.
وأنَّ معظــم هــذه القن ـوات تمتلكهــا أط ـر ٌ
لقــد توســع واقــع الص ـراع اليمنــي علــى األرض ليشــمل صراع ـاً مــن نــوع آخــر
يتمثــل بالصـراع اإلعالمــي عبــر جبهــة اإلعــام المرئــي األمــر الــذي يعكــس حالــة
االســتقطاب السياســي والتشــتت الــذي يعيشــه الشــارع اليمنــي بــكل أطيافــه
السياســية وتبنيــه لمواقــف ووجهــات نظــر القــوى المالكــة لهــذه الوســائل.
يأتــي فــي مقدمــة القنـوات الفضائيــة الفاعلــة فــي تغطيــة األحــداث والمســتجدات
علــى ســاحة األزمــة اليمنيــة والتــي ســتكون موضــوع استشــهاد لدراســتنا الحاليــة
القن ـوات التاليــة( :قنــاة اليمــن الفضائيــة ،قنــاة الشــرعية ،قنــاة ســهيل الفضائيــة،
قناة اليمن اليوم ،قناة يمن شباب ،قناة بلقيس ،قناة المسيرة ،قناة الساحات،
قنــاة صــوت الجنــوب ،قنــاة عــدن المســتقلة).
فبالرغــم مــن التقــدم التكنولوجــي فــي مجــال االتصــال وانتشــار وســائل التواصــل
االجتماعــي إال أنَّ البيانــات اإلحصائيــة العالميــة الحديثــة تشــير إلــى احتفــاظ
التلفزيــون بمكانــة متقدمــة فــي ســباق الوســائل اإلعالميــة علــى مســتوى الشــرق
األوســط الــذي يأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد أمريــكا الشــمالية فــي متوســط
(((4
تعــرض الفــرد العــادي للتلفزيــون بواقــع أربــع ســاعات ونصــف يومي ـاً.
(Media fax. Accessed May 3rd 2015, Romanian Association for Audience ((4
Measurement. www.arma.org.ro
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وهومــا يثيــر تســاؤالً رئيســياً حــول طبيعــة الــدور الــذي يلعبــه التلفزيــون العربــي فــي
(((4
معالجتــه لألزمــات القائمــة.
إن المتابــع لتقاريــر ونشـرات أخبــار القنـوات التلفزيونيــة اليمنيــة المذكــورة بشــقيها
المؤيــد والمعــارض لمــا يــدور علــى الســاحة اليمنيــة نجــد أنَّ  هــذه التقاريــر
تهيمــن عليهــا اللغــة التحريضيــة التعبويــة بشــكل كبيــر ،وبالتالــي انحــدار مســتوى
الموضوعيــة والحياديــة فــي البرامــج واألخبــار التلفزيونيــة التــي يغلــب عليهــا
وجهــات نظــر واحــدة.
وهــذا مــا يؤكــده تقريــر مركــز الدراســات واإلعــام االقتصــادي اليمنــي حيــث يــرى
أنَّ مــا يقــارب مــن  % 21مــن البرامــج التــي تبثهــا هــذه القنـوات لــم تقــدم أي
مصــادر أو مراجــع للمعلومــات المقدمــة للجمهــور ،ومــا يقــارب مــن 51%
مــن إجمالــي البرامــج المرصــودة أظهــرت انحــدار مســتوى الحياديــة فــي البرامــج
(((5
واألخبــار التلفزيونيــة.
يجــب أن نعتــرف أن اإلعــام اليمنــي يمــر بحالــة مــن االســتقطاب الكبيــر
الــذي لــم يشــهده مــن قبــل بســبب حالــة الصـراع القائــم بيــن الفريــق الــذي يســتند
إلــى الشــرعية الدســتورية ،والفريــق الــذي يســتند إلــى الشــرعية الثوريــة ،وهــذا
بــدوره أصــاب األداء المهنــي بيــن اإلعالمييــن بحالــة مــن االضطـراب واالرتبــاك
الشــديدين انعدمــت فيــه الحريــات اإلعالميــة إلــى الحــد الــذي جعــل الطــرف
(Carroll, C.E. (2010) Corporate Reputation and the News Media: Agenda ((4
Setting within Business News in Developed, Emerging, and Frontier Markets, Taylor
& Francis, p.5
(    ((5شادي ايسني ،لغة حتريضية هتيمن على خطاب وسائل إلعالمwww.alaraby.co.uk ،
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االنقالبــي يقــوم باعتقــال العش ـرات مــن اإلعالمييــن اليمنييــن وإصــدار أحــكام
وصلــت إلــى حــد اإلعــدام فــي حــق الصحفييــن المناوئيــن لهــم ،وهــذا تحــدي
صــارخ لحريــة ال ـرأي وممارســات غيــر مســبوقة فــي تاريــخ اليمــن الحديــث.
وقــد اعتمــد الكاتــب فــي مناقشــة هــذا الموضــوع علــى نظريــة المســئولية
االجتماعيــة لوســائل اإلعــام ،بوصفهــا اإلطــار األنســب لمعرفــة الوظائــف
التــي ينبغــي أن تقدمهــا وســائل اإلعــام ألفـراد المجتمــع مــن ناحيــة ،والمعاييــر
األساســية لــأداء اإلعالمــي مــن ناحيــة أخــرى ،إضافــة إلــى القيــم المهنيــة التــي
(((5
تحكــم ســلوكيات اإلعالمييــن فــي أداء واجباتهــم الوظيفيــة.
أمــا أخالقيــات المســئولية االجتماعيــة Social Responsibility
 ،Ethicsتعــود إلــى الجهــود العلميــة التــي قامــت بهــا “لجنــة هوتشــنز”
 Hutchins Commissionلدراســة وســائل اإلعــام فــي أمريــكا فــي
العــام  ،1947والتــي أوصــت الصحفييــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي وســائل
اإلعالم واالتصال باتخاذ القرارات التي تخدم المسئولية المجتمعية لآلخرين،
وتناصــر هــذه النظريــة المســئولية االجتماعيــة بوصفهــا غايــة األنشــطة اإلعالميــة
ونتيجتهــا فــي الوقــت نفســه ،كمــا تدعــو وســائل اإلعــام الجديــدة إلــى تعزيــز
مســئوليتها االجتماعيــة ،وليــس حريتهــا فحســب ،وذلــك باتخــاذ القـرارات التــي
تخــدم المســئولية المجتمعيــة ،كمــا تحكــم هــذه النظريــة علــى األفعــال مــن
(((5
خــال تأثيرهــا الجيــد علــى المجتمــع.
(    ((5مكاوي ،حسن عما د ،1994 ،أخالقيات اإلعالم-دراسة مقارنة ،القاهرة :الدار املصرية اللبنانية ،ص34
(   ((5الشامي ،عبد الرمحن حممد ،2011 ،أخالقيات التغطية التلفزيونية النتفاضة الشباب اليمين ،دراسة ميدانية ،ص 3
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إن المتتبــع لواقــع التغطيــة اإلخباريــة لهــذه القنـوات ببرامجهــا اإلخباريــة المختلفــة
قبــل وأثنــاء األزمــة يجــد أنهــا لــم توظــف الــدور اإلعالمــي بشــكل جيــد لتغطيــة
األزمــة القائمــة ،ومــن ثــم لــم تقــم بمــا يتعيــن عليهــا مــن مهــام ومســؤوليات
متوقعــة ،األمــر الــذي أدى إلــى ضعــف أدائهــا ومســتواها ،بــل وصــل األمــر إلــى
الســفه واالنحطــاط فــي خــداع المشــاهد والضحــك عليــه ويرجــع ذلــك
درجــة َ
مــن وجهــة نظــري إلــى مــا يلــي:
االعتـراف بــأن هنــاك أزمــة تعصــف بالبــاد .حيــث ظــل اإلعــام اليمنــي الخــاص
منــه والعــام فــي بدايــة األمــر يعيــش نــوع مــن التخبــط والتبايــن ظهــر ذلــك مــن
خــال حــاالت اإلنــكار أو التغاضــي عــن الحديــث واالعتـراف بــأن هنــاك أزمــة
سياســية تمــر بهــا البــاد وخاصــة فــي مراحلهــا األولــى ،وهــو نــوع مــن حجــب
الحقائــق عــن الجمهــور وإ ْن كان اإلعــام الخــاص أقــل شــأناً فــي هــذا األمــر،
وربمــا كان يمــارس هــذا األمــر كنــوع مــن التطميــن وعــدم تهييــج ال ـرأي العــام
وإصابتــه بالخــوف والذعــر مــن المســتقبل الــذي تســير إليــه البــاد ،األمــر الــذي
تـُـرك فيــه الـرأي العــام اليمنــي يســتقي أخبــاره مــن قنـوات إخباريــة أخــرى.
التعاطــي مــع األحــداث والوقائــع حســب وقوعهــا دون أن تكــون هنــاك قـراءات
جيــدة لألحــداث المســتقبلية مــن محلليــن يمنييــن قادريــن علــى ق ـراءة الواقــع
والتنبــؤ بمجريــات األحــداث ،وهــذا مــا ينقــص العديــد مــن قنواتنــا الفضائيــة،
وبالتالــي فــإن هــذه القن ـوات لعبــت دوراً واحــداً فقــط وهــو نشــر األخبــار بعــد
وقوعهــا ،وهــذا غيــر مقبــول اليــوم مــن اإلعــام الــذي يجــب أ ْن يكــون هــو مصــدر
صناعــة لألحــداث واألخبــار ووضعهــا داخــل ســياقات وأُطــر خاصــة ومحــددة
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وفــق آليــات وأعـراف متفــق عليهــا ،وبالتالــي تكــون هــي الوســيلة  القــادرة علــى
رســم التوقعــات المســتقبلية لألحــداث ،وهــي بذلــك تقــدم خدمــة التحليــل
والتنويــر والتنبــؤ للجمهــور فــي المســتقبل.
أتبعــت وســائل اإلعــام المذكــورة فيمــا قبــل الحــرب أســلوب التهويــن والتبريــر
لبعــض األحــداث وعــدم مصارحــة الجمهــور ومكاشــفته بواقــع مــا يــدور حولــه،
فبالرغــم مــن أنَّ مؤتمــر الح ـوار كان يمضــي علــى قــدم وســاق إال أنَّ تصلــب
الطــرف الحوثــي ومخالفتــه لــكل مــا كان يتفــق عليــه ،ولغــة التصعيــد التــي كان
يمارســها كانــت كفيلــة بتوقــع المــآالت التــي وصلــت إليهــا البــاد ،وفــي هــذه
المرحلــة كان المواطــن اليمنــي فــي أشــد الحاجــة إلــى المصارحــة والمكاشــفة
لحقيقــة مــا يجــري حتــى يَعــرف الجميــع المتســببين والمعرقليــن لمصالحهــم،
لكننــا لــم نــدرك ذلــك ولــم يُوضــح لنــا السياســيون واإلعالميــون هــذه األحــداث
إال بعــد انهيــار الدولــة واســتيالء الحوثيــون علــى كل مفاصلهــا.
لألســف الشــديد كانــت معظــم هــذه القنـوات غيــر جديــرٍة بالمشــاهدة مــن قبــل
الجمهــور اليمنــي األمــر الــذي جعلتــه ينصــرف إلــى قنـوات أخــرى تُشــبع حاجتــه
فــي التغطيــات الكاملــة والمفصلــة لمجريــات األحــداث إضاف ـةً إلــى البرامــج
التحليليــة واالســتطالعية التــي كانــت تقدمهــا القن ـوات اإلخباريــة األخــرى كا
الجزيــرة ،والعربيــة ،والبــي بــي ســي ،والحــرة ،وغيرهــا مــن القن ـوات التــي كانــت
ترصــد الواقــع اليمنــي بشــكل دقيــق وتقــوم بوضــع مؤش ـرات وســيناريوهات
لمســتقبل الوضــع فــي اليمــن.
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المتتبــع للخارطــة البرامجيــة للقن ـوات اإلعالميــة اليمنيــة المذكــورة يجــد أن
الخطــاب فيــه كان خطاب ـاً إنشــائياً هجومي ـاً علــى الطــرف اآلخــر ،دون وجــود
تلــك النوعيــة مــن البرامــج التــي تطــرح أبعــاداً لألزمــة القائمــة ،وكيفيــة الخــروج
منهــا واجتيازهــا.
خلــو معظــم القن ـوات مــن البرامــج الجماهيريــة التــي تُشــرك الجمهــور العــام فــي
وضــع تصــورات وحلــول لهــذه األزمــة ،واالكتفــاء فقــط بمجموعــة مــن الضيــوف
الذيــن يظهــرون بشــكل مكــرر ليطرح ـوا حلــوالً مــن وجهــة نظرهــم الخاصــة
وبأسـ ٍ
ـلوب معقـ ٍـد وغيــر واقعــي.
مــن المالحــظ بُعــد قنواتنــا التلفزيونيــة عــن دوائــر صنــع القـرار سـواءً داخــل أجهــزة
الدولــة أو األح ـزاب المالكــة لبعــض هــذه القن ـوات .حتــى وإن تحــدث بعــض
السياســيين فــي القنـوات التلفزيونيــة نجــد أنَّ معظــم مــا يطرحــه هــؤالء السياســيون
ال يخــرج عــن كونــه رأي شــخصي ال يعبــر عــن توجهــات الدولــة أو الكيانــات
الحزبيــة ومراكــز صناعــة القـرار.
البــطء الشــديد فــي تعاطــي القن ـوات التلفزيونيــة مــع األزمــة ،ويبــدو أن مــرد
ذلــك إلــى الضعــف أيضـاً فــي اإلدارة السياســية لهــذه األزمــة وعــدم وجــود رؤيــة
واضحــة لألحــداث وتطــورات األزمــة األمــر الــذي يجعــل الجميــع يتعامــل بنظــام
ردود الفعــل مــع كل مــا يحــدث ،وهــذا بــدوره يســاهم ِســلباً فــي طريقــة إدارتهــا
إعالمي ـاً.
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إعالمنــا اليــوم بحاجــة إلــى الســرعة فــي إدارة المواقــف واألحــداث وعــدم تــرك
إعــام المواطــن هــو المتســيد للموقــف وهــو القــادر علــى صياغــة وتكويــن رأي
عــام حــول األزمــة ولذلــك فــإنَّ علــى القنـوات الفضائيــة القيــام بواجبهــا فــي هــذا
األمــر.

اإلعالم الموالي والمناهض للحكومة الشرعية
يمثــل اإلعــام فــي أوقــات األزمــات خــط التمــاس األول ،حيــث يتــم توظيفــه
بشـ ٍ
ـكل ممنهــج باعتبــاره جــزء مــن الدعايــة لحشــد ال ـرأي العــام حــول قضيـ ٍـة
بعينهــا ،سـواء مــن خــال بــث الحقائــق أو المبالغــة والتضليــل والكــذب ،ومــن
يســتطيع النجــاح فــي هــذا الميــدان وتقديــم صــورٍة سـ ٍ
ـلبية لخصمــه ،وإبـراز الصــورة
اإليجابيــة لنفســه ،فقــد ينجــح إلــى حــد كبيــر فــي حشــد التأييــد وتغذيــة االعتقــاد
بــأن مــا يقــوم بــه مــن عمــل هــو لمصلحــة القضيــة والوطــن ككل.
إن ما يدور اليوم على الساحة اليمنية من حاالت تمترس بين اإلعالم الموالي
للشــرعية ،واإلعــام المحســوب علــى الحوثييــن يجــد صورتيــن مختلفتيــن تمامـاً
لواقــع إعالمــي يعيــش حالــة مــن التمــزق ويمكــن وصفهــا بالشــكل التالــي:
ـب دوراً كبيـراً منــذ
إعــام محســوب علــى جماعــة الحوثييــن :وهــذا اإلعــام لعـ َ
بداية األزمة في حشــد وتجييش الرأي العام داخل المجتمع ضد من يســميهم
بالمرتزقــة والهاربيــن مســتخدماً فــي ذلــك وســائل إعالميــة مختلفــة مــن محطــات
تلفزيونيــة كانــت محســوبة علــى الدولــة إلــى جانــب قنواتــه الخاصــة ،وعــدداً
كبي ـراً مــن الصحــف ووكاالت األنبــاء ومئــات المواقــع اإللكترونيــة اإلخباريــة،
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وجيشـاً مــن مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي الذيــن يعملــون وفــق خطــة
واســتراتيجية ممنهجــة إلدارة المكنــة اإلعالميــة للحوثييــن.
بالمقابــل هنــاك اإلعــام المحســوب علــى الشــرعية :والــذي يعانــي مــن حالــة
تفــكك وتعــدد فــي الــرؤى واألهــداف والمراكــز ،فــكل وســيلة تعمــل بشــكل
منفــرد وتخــدم أجنــدة معينــة ،والتــي قــد تصــل إلــى حــد تبــادل االتهامــات وإذكاء
الصراعــات ،بــل قــد يصــل ببعضهــا إلــى مرحلــة التماهــي مــع توجهــات الطــرف
اآلخــر مــن األزمــة.
هنــاك العديــد مــن المراكــز اإلعالميــة التابعــة للشــرعية والتــي كان يعــول عليهــا
القيــام بــدور ايجابــي ومؤثــر فــي هــذه األزمــة ،إال أنَّ هــذه المراكــز مشــتتة بشــكل
كبيــر وال توجــد أي سياســة إعالميــة موحــدة تجمعهــا.
حتــى القن ـوات اإلعالميــة التــي تعمــل مــن الريــاض -مــكان تواجــد الشــرعية-
اليـزال دورهــا باهتـاً ،وتعمــل بطريقــة منفصلــة عــن الواقــع وتقــوم بتغطيــة أخبارهــا
وتقديم تحليالتها بصورة نمطية يغلب عليه األســلوب اإلنشــائي دون االعتماد
علــى الصــورة الخبريــة الحيــة لمآســي النــاس وأوجاعهــم ،وهــذا مــا يؤخــذ اليــوم
علــى إعــام الشــرعية.
إنَّ قلــم الكاتــب وعدســة المصــور وميكرفــون المذيــع ال يقــل أهمي ـةً عــن دور
الجنــدي .لكــن لألســف مــا يحــدث اليــوم عكــس مــا هــو مطلــوب ومــا تتطلبــه
اللحظــة الراهنــة مــن اإلعــام المحســوب علــى الشــرعية.
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واقع التغطية اإلخبارية لألزمة اليمنية
تقدم الفضائيات أنواعاً مختلفة ومســتويات متعددة من الممارســات اإلعالمية
وخاصــة أثنــاء األزمــات واألحــداث ،فهنــاك اإلعــام الناقــل ،وهنــاك اإلعــام
الراصــد لألحــداث أو الواصــف لهــا ،وإعــام الـرأي.
غيــر أنــه ال توجــد فواصــل حاســمة بيــن هــذه المســتويات .ذلــك أ َن جانبـاً كبيـراً
مــن المســتوى األول والثانــي قــد يتضمــن رأي ـاً بشــكل أو بآخــر ،إ ْذ أ َن النقــل
نفســه بانتقــاء أجـزاء معينــة مــن الحــدث يشــير فــي الغالــب إلــى انتقـ ٍ
ـاء متحيـ ٍز،
وكثيـراً مــا تختلــط عمليــة النقــل بمســائل الـرأي ،واألمــر أيضـاً ينطبــق علــى عمليــة
وصــف أو رصــد الحــدث ،فهــي قــد ال تكــون محايــدة ويمكــن أ ْن يأتــي الوصــف
(((5
بمــا يُعبــر عــن رأي غيــر مباشــر ،وهنــا يكمــن تأثيــر اإلعــام علــى الـرأي العــام.
ٍ
ولكل ٍ
إعالمية أسلوبها الخاص في طريقة التغطية اإلخبارية لألحداث،
وسيلة
وهــذا بــدوره يؤثــر فــي شــكل التغطيــة والتنــاول لألزمــة وطريقــة تصويــر األحــداث
ونقلهــا للجمهور.

فالتلفزيــون يعتمــد علــى النقــل الحــي لألحــداث والوقائــع باســتخدام أدواتــه
التعبيريــة الخاصــة ،س ـواءً تمثلــت فــي حــركات الكامي ـرا أو أســاليب تكويــن
المشــاهد والتعليقــات الصوتيــة المصاحبــة لــه،

(     ((5مها عبد اجمليد صالح ،اإلعالم اجلديد وإدارة األزمات األمنية ،ورقة علمية مقدمة يف امللتقى العلمي( .اإلعالم األمين ودوره يف
إدارة األزمات) عمان األردن 27-25 ،يونية  2012م ،ص 5
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ٍ
ـدالالت معينـ ٍـة يتكــون مــن خاللهــا
بالشــكل الــذي يــؤدي إلــى نقــل الحــدث بـ
الخطــاب الخــاص بــه ،وبالتالــي فمضمــون اللقطــة أو المشــهد ذاتــه ينقــل بشــكل
(((5
صريــح إلــى المتلقــي.
ورغــم تثميننــا للــدور الوطنــي الــذي تقــوم بــه كثيــر مــن المؤسســات اإلعالميــة،
إال أنَّ المطلــوب منهــا فــي هــذه المرحلــة الدقيقــة مــن تآريــخ البــاد الكثيــر مــن
األمــور التــي يجــب أ ْن تقــوم بهــا ،وأ ْن تُبرهــن أنهــا علــى مســتوى الحــدث وقــادرة
علــى الق ـراءة السياســية التــي تستشــرف المســتقبل بشــكل و ٍاع ومـ ٍ
ـدرك وذك ـ ٍي
عبــر تقديــم التحليــل العلمــي والسياســي الدقيــق لمجريــات األحــداث ،وإيصــال
أفكارهــا بشــكل فاعــل ومؤثــر إلــى كل ش ـرائح المجتمــع وإلــى ال ـرأي العالمــي
أيض ـاً ،وال يأتــي ذلــك إال مــن خــال الك ـوادر الواعيــة القــادرة علــى اســتخدام
المصطلحــات والتســميات الصحيحــة والدقيقــة التــي ال تقبــل اللبــس أو التأويــل
لمــا يــدور علــى أرض الواقــع ،فعاصفــة الحــزم ليســت حرب ـاً عابــرة كغيرهــا مــن
الحــروب ،وإنمــا زل ـز ٌال سياسـ ٌـي وعســكري ،اســتطاع العــرب بفضلــه وللمــرة
األولــى التحكــم فــي مصيرهــم التاريخــي ،ومــن شــأنه أ ْن يعيــد ترتيــب كثيــر مــن
األوراق فــي المنطقــة العربيــة والخليجيــة علــى وجــه الخصــوص ،ويبشــر بغـ ٍـد
عربــي مســتقل غيــر خاضــع للتبعيــة ،هــذا هــو الظاهــر لتوجهــات هــذه الحــرب
ومــا يتــم الحديــث عنــه لكــن حقيقــة األمــر ومــا يــدور وراء الكواليــس قــد يكــون
شــيئاً آخــر وربمــا يعكــس رغبــات وتوجهــات دوليــة معينــة خاص ـةً وأنَّ شــعوبنا
الت ـزال تعيــش تحــت التبعيــة الكاملــة للقــوى الدوليــة.
(    ((5حممود خليل ،دور لغة الكتابة الصحفية يف أتطري اجتاهات الرأي العام حنو األزمات ،أعمال احللقة النقاشية حول مشكالت
االتصال السياسي يف مصر ،اجمللة املصرية لبحوث الرأي العام ،العدد  ،2أبريل/يونيو  2000م.
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يجــب أ ْن يـُـدرك اإلعالميــون قبــل غيرهــم أنَّ هــذه الحــرب ال تصنــع التاريــخ فقــط
وتغيــر الخرائــط الجيوسياســية للعالــم العربــي ،بــل هــي تعمــل علــى تشــكيل إطــا ٍر
معرفــي وإعالمــي جديــد ،وتعمــل علــى تقويــض تلــك األطــر الســائدة أو تغييرهــا
بشــكل جــذري.
ومــع اختــاف وتبايــن وســائل اإلعــام المكتوبــة والمرئيــة والمســموعة فــي طريقــة
تناولهــا لألزمــات ،أجملــت هويــدا مصطفــى فــي دراســتها عــام  2000المراحــل
التــي يمــر بهــا التنــاول اإلعالمــي لألزمــات بشــكل عــام فــي ثــاث مراحــل رئيســية
(((5
هي:
1 .مرحلــة نشــر المعلومــات :ففــي بدايــة األزمــة يواكــب اإلعــام رغبــة
الجماهيــر فــي مزيــد مــن المعرفــة واســتجالء الموقــف عــن األزمــة وأبعادهــا
وأثارهــا.
2 .مرحلــة تفســير المعلومــات :تقــوم وســائل اإلعــام بتحليــل عناصــر األزمــة
والبحــث فــي جذورهــا وأســبابها ومقارنتهــا بأزمــات أخــرى مماثلــة ،وهنــا
تفســح وســائل اإلعــام المجــال أمــام كل مــن يســاهم ويســاعد علــى
اســتجالء الحقائــق وتوضيحهــا س ـواءً مــن م ـواد إيضاحيــة مفســرة أو مــن
تحليـ ٍ
ـات وأراء للخب ـراء ،وكذلــك لمواقــف المســؤولين وصانعــي الق ـرار
تجــاه األزمــة واحت ـواء آثارهــا.

(    ((5مصطفى ،هويدا  ،2000،دور اإلعالم يف األزمات الدولية ،املرجع السابق ،ص
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3 .المرحلة الوقائية :وهي مرحلة ما بعد األزمة وانحســارها حيث ال يتوقف
دور اإلعــام علــى مجــرد تفســير األزمــة والتعامــل مــع عناصرهــا بــل يجــب
أن يتخطــى الــدور اإلعالمــي هــذا البعــد لتقــدم وســائل اإلعــام أســلوب
التعامــل مــع األزمــات المشــابهة.
إن التطــورات الحاصلــة اليــوم علــى الســاحة اليمنيــة واألحــداث الدراماتيكيــة
المتطــورة يومـاً بعــد يــوم مــن الطبيعــي أ ْن تُوجــد نوعـاً مــن التنافــس بيــن القنـوات
الفضائيــة اليمنيــة فــي عمليــة رصــد ونقــل وتغطيــة هــذه األحــداث الســاخنة ،مــع
الت ـزام كل قنــاة بخطهــا السياســي واســتراتيجيتها تجــاه مــا يحــدث .وإجمــاالً
يمكننــا وصــف واقــع التغطيــة اإلعالميــة للقن ـوات الفضائيــة اليمنيــة لألزمــة
الحاليــة بالشــكل التالــي:
•لوحــظ أن العديــد مــن القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة المناصــرة والواقفــة مــع
الشــرعية اليمنيــة فقــدت البوصلــة اإلعالميــة فــي بدايــة األمــر فــي طريقــة
تغطيتهــا لألحــداث ،خاصــة وأن عاصفــة الحــزم كانــت مفاجئــة للجميــع
سياســيين وإعالمييــن ،فهــذه القنـوات لــم تكــن تمتلــك اســتراتيجية واضحــة
لمواجهــة مثــل هــذه األحــداث.
الخبـ ْـر
•التعميــم المفــروض علــى وســائل اإلعــام وعــدم اســتطاعتها نقــل َ
بصــورٍة محايـ ٍ
ـدة مــن موقــع الحــدث إال بالطريقــة واألســلوب الــذي تريــده
الجهــة المحســوبة عليهــا القنــاة .األمــر الــذي جعــل العديــد مــن وســائل
اإلعــام الغربيــة تقــدم روايـ ٍ
ـات متعارضـ ٍـة مــع األخبــار التــي تقدمهــا القنـوات
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الفضائيــة اليمنيــة ،وهــو مــا جعــل العديــد مــن هــذه القن ـوات فــي موقــف
حــرج لحظــة المقارنــة بيــن التغطيــات .فــي الوقــت نفســه فشــلت القن ـوات
المتعاطفــة مــع الحوثييــن مثــل قنــاة العالــم وقنــاة المياديــن فــي التحــول إلــى
مصــدر لمتابعــة األخبــار الحقيقيــة حــول اليمــن.
•مشــكلة المراســلين المتموضعيــن فــي مكاتــب هــذه القن ـوات الذيــن ال
يعبــرون عــن النقــل الفعلــي للحــدث وإنمــا ينقلــون دومـاّ وجهــة نظــر واحــدة
بســبب األجنــدات المســبقة والمفروضــة علــى هــذه القنـوات ،خاصـةً ونحــن
تتحــدث عــن انقســام سياســي حــاد فــي المواقــف واالتجاهــات داخــل
المجتمــع اليمنــي.
•ممارســة العديــد مــن القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة التــي تغطــى األحــداث
ألســلوب الوصــف اإلخبــاري لمــا يــدور مــن أحــداث دون المســاهمة فــي
صناعــة الخبــر.
•عــدم اســتطاعة العديــد مــن المعديــن وخاصــة فــي القن ـوات المحســوبة
علــى الحوثييــن فتــح الهـواء مــن خــال نقــل آراء المواطنيــن المشــاركين فــي
الحــدث إال بعــد إج ـراء عمليــات فلتــرة لمــا يجــب أن يقــال.
•عــدم نقــل وجهــة النظــر األخــرى المخالفــة بســبب الخــوف ممــا يمكــن أن
يقــال ،وبالتالــي فــإن جمهــور كل طـ ٍ
ـرف يتلقــى معلوماتــه مــن جهــة واحــدة
فقــط وبالتالــي يكــون رأيــه حســب المعلومــات التــي تصــل إليــه مــن وســيلته
اإلعالميــة.
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• انتشــار عمليــة التخويــن والتشــويه للقن ـوات واألف ـراد الذيــن ال يخدمــون
المشــروع الخــاص بهــم ،وهــذا مــا توضحــه العديــد مــن البرامــج الســاخرة
عنــد كل طــرف.
• ضعــف خدمــة البرامــج وصناعتهــا صناع ـةً احترافي ـةً ممــا يســهم فــي بنــاء
صــورٍة ذهنيـ ٍـة لــدى الجماهيــر عــن القن ـوات المحليــة والــدور الــذي تقــوم بــه.
•عــدم فهــم القائميــن علــى إنتــاج المـواد اإلعالميــة للجمهــور الــذي تقــدم لــه
هــذه المـواد ومــن ثــم عــدم معرفــة الكثيــر مــن ســماته واحتياجاتــه.
•عــدم وجــود االســتقالل المالــي الــذي يتيــح لوســائل اإلعــام المحليــة فرصــة
المنافســة فــي اســتقطاب الكفــاءات والتجهيـزات لتتحقــق الجــودة والمهنيــة
العاليــة فــي نقــل الرســالة اإلخباريــة للجمهــور.
•هيمنــة اللغــة التحريضيــة التعبويــة علــى العديــد مــن البرامــج اإلخباريــة ،فــي
ظــل انحــدار مســتوى الموضوعيــة فــي البرامــج واألخبــار التلفزيونيــة التــي
تبــث عبــر الفضائيــات اليمنيــة.
إ ًن المتتبــع لواقــع التغطيــة اإلخباريــة للقنـوات الفضائيــة اليمنيــة لألزمــة التــي تمــر
بهــا البــاد ،يجــد االختــاف الكبيــر بيــن مواقــف هــذه القن ـوات واتجاهاتهــا
نحــو األزمــة القائمــة ،وهــذا حــق كل وســيلة إعالميــة ،لكــن هــذا األمــر ال
يجــب أن يتــم بشــكل يتناقــض مــع توقعــات واحتياجــات الجمهــور مــن هــذه
الوســائل فضـاً عــن القيــم التــي يجــب أن تحملهــا هــذه القنـوات أثنــاء تغطيتهــا
لألزمــة ،و التــي يجــب أ ْن يســود فيهــا( :اآلنيــة أو الجــدة ،الواقعيــة ،الموضوعيــة،
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األمانــة ،الدقــة ،األهميــة ،القــرب ،الص ـراع ،الغرابــة ،الطرافــة  ،وهــذه المعاييــر
ال تتعــدى فــي أغلــب األحيــان مرتبــة إعــان مبــادئ يصعــب التحقــق منهــا.
وترافــق هــذه المعاييــر واالعتبــارات مجموعــة مــن الضوابــط والشــروط كضــرورة
الفصــل بيــن ال ـرأي والخبــر ،والت ـزام القائــم بالتغطيــة بالموضوعيــة إزاء أط ـراف
الصـراع ،والعمــل علــى تعــدد مصــادر انتقــاء األخبــار وخاصــة فــي حالــة تناقــض
الروايــات أو اختــاف المواقــف ،والعمــل علــى التحقــق مــن صحــة ودقــة األخبــار
قبــل اإلس ـراع ببثهــا ونشــرها .وهنــا يمكــن القــول إن اختيــار األحــداث بهــدف
تغطيتهــا يتأثــر بعوامــل عديــدة منهــا:
•طبيعة الناس الذين يتعرضون لهذه األخبار واألحداث.
• طبيعة المكان والمنطقة الجغرافية الذي يقع فيه الحدث.
• طبيعة الفترة الزمنية الذي يحصل فيها الحدث.
لكــن تلــك العوامــل التــي تؤثــر فــي اختيــار األحــداث وتغطيتهــا تلفزيونيـاً هــي فــي
حــد ذاتهــا ترتبــط بأســس واعتبــارات تحــدد مســارات التغطيــة اإلخباريــة والســيما
(((5
لألحــداث الكبيــرة ،ويمكــن إجمالهــا فــي اآلتــي:
1.فهم األهمية الذاتية لمغزى األحداث وتقديرها.
2.ق ـراءة الحــدث مــن زاويــة ووجهــة نظــر الوســيلة اإلعالميــة التــي يعمــل بهــا
المراســل.
(    ((5مصطفى  ،هويدا  ، 2000 ،املرجع السابق
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3.قناعــات وآراء المراســل المكلــف بتغطيــة الحــدث وطبيعــة الظــروف
المحيطــة التــي يعمــل بهــا.
4.المعرفــة الدقيقــة بموقــف جميــع الش ـرائح االجتماعيــة المختلفــة مــن
الجمهــور المعنــي والمهتــم بالحــدث.

عيوب التغطية اإلخبارية لألزمة اليمنية
تحتــل األزمــة اليمنيــة علــى أهــم التغطيــات والعناويــن الخبريــة فــي وســائل اإلعــام
اليمنيــة المكتوبــة منهــا والمرئيــة ،وتتنــوع عمليــة التغطيــة اإلعالميــة لألزمــة فــي
الوســائل اإلعالميــة اليمنيــة سـواءً المحســوبة علــى الشــرعية أو المحســوب علــى
الطــرف الحوثــي لتشــمل التقاريــر والبرامــج الحواريــة المســتقلة عــن نش ـرات
األخبــار.
وحينمــا نتحــدث عــن عيــوب التغطيــة اإلعالميــة لألزمــة اليمنيــة مــن كال الجهتيــن
المتصارعتيــن نجــد أنهــا فــي الغالــب تغطيــة غيــر موضوعيــة وتفتقــر كثيـراً للمهنيــة
اإلعالميــة ،والموضوعيــة فــي نقــل مــا يــدور علــى األرض بــدون تزييــف أو
تضليــل.
إنَّ خطــورة التغطيــة اإلعالميــة غيــر المهنيــة لألزمــة اليمنيــة مــن قبــل وســائل
اإلعــام تلعــب دوراً كبيـراً ومؤثـراً فــي توجهــات صنــاع القـرار وأطـراف الصـراع،
كمــا تؤثــر علــى توجهــات الجمهــور اليمنــي نحــو األزمــة.
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هنــاك عــدة أســباب لظهــور هــذه العيــوب فــي عمليــة التغطيــة اإلعالميــة لألزمــة
أهمهــا مــا يلــي:
1.عدم وجود مراسلين ميدانيين يتبعون وسائلهم اإلعالمية في جميع مناطق
اليمن لتغطية المآسي والكوارث التي يتعرض لها الشعب اليمني .وسبب
يعــود للمخاطــر التــي يتعــرض لهــا اإلعالمييــن مــن قتــل واعتقــاالت وتعذيــب
نفســي وجســدي ،كل ذلــك يجعــل العديــد مــن وســائل اإلعــام تحجــم
عــن إرســال مندوبيــن أو مراســلين لهــا إلــى النقــاط الســاخنة فــي الحــرب.
2.الضعــف الواضــح والكبيــر فــي األداء اإلعالمــي لــكال الطرفيــن ،ويرجــع
الســبب فــي ذلــك إلــى أن القائميــن علــى إدارة شــؤون اإلعــام ليــس لهــم
عالقــة باإلعــام أو بالعمــل اإلعالمــي ،فأوقــات األزمــات والصراعــات
يجــب أن يتولــى الملــف اإلعالمــي مهنيــون قــادرون علــى إدارة المؤسســات
اإلعالميــة باحترافيــة عاليــة ،وبالشــكل الــذي يســتطيع فيــه التأثيــر علــى الـرأي
العــام فــي الداخــل والخــارج ،ويســتطيع إيصــال صــوت الحقيقــة وتوضيــح
طبيعــة الصـراع القائــم ،وإبـراز حجــم الخـراب والدمــار ،خاصــة للـرأي العــام
الخارجــي.
3.االختــاف الواضــح بيــن وســائل اإلعــام المحســوبة علــى الشــرعية فــي
طريقــة التنــاول اإلعالمــي لألزمــة وعــدم وجــود خطــة إعالميــة تلتــزم بهــا
جميــع وســائل اإلعــام المســاندة للشــرعية األمــر الــذي تنتــج عنــه تغطيــة
إعالميــة مشــوهة ،وغيــاب لحقيقــة الص ـراع فــي الداخــل اليمنــي.
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أهميــة التنســيق والتعــاون بيــن وســائل اإلعــام المحســوبة علــى
الشــرعية:
األزمــة التــي تمــر بهــا اليمــن تتطلــب التنســيق والتعــاون بيــن الوســائل اإلعالميــة
المحســوبة علــى الشــرعية وذلــك مــن أجــل تحقيــق الجوانــب التاليــة:
•التأثير القوي والدعم المساند لمتخذي القرارات والمواقف السياسية.
•تمكيــن القائميــن علــى اإلعــام المحســوب علــى الشــرعية مــن الســيطرة
علــى الرســالة والخطــاب اإلعــام المتعلــق باألحــداث.
•إزالــة الخالفــات والمالبســات المتعلقــة ببعــض المواقــف والق ـرارات التــي
تتخذهــا الحكومــة الشــرعية.
•تشكيل جبهة إعالمية قوية ومؤثرة في الرأي العام.

االستراتيجية اإلعالمية التي أدار بها اإلعالم اليمني األزمة
وجود اســتراتيجية إعالمية جزء مهم في إدارة األزمات وخاصة السياســية منها،
حيــث يتطلــب ذلــك وجــود رؤيــة وآليــة لصناعــة األخبــار وتســويق المعلومــات
واألفــكار المتعلقــة بهــذه األزمــة علــى نحــو يبــرز وجهــة نظــر معينــة ويبــث روح
اإلحبــاط لــدى الخصــم السياســي فــي هــذه األزمــة ،فيــا تــرى هــل كان اإلعــام
اليمنــي يمتلــك هــذه الرؤيــة وهــذه االســتراتيجية ليديــر مــن خاللهــا األزمــة الحاليــة
التــي تمــر بهــا البــاد.
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اإلعــام اليمنــي بــكل وســائله مثــل جــزءاً مهم ـاً مــن األزمــة والمعركــة القائمــة
وطريقــة إدارتهــا ،ولذلــك فــإن الناظــر لواقــع اإلعــام اليمنــي وطريقــة إدارتــه لألزمــة
الحاصلة على الســاحة اليمنية يجد أنها افتقدت من الناحية االســتراتيجية إلى
رؤيــة واضحــة فــي إدارة هــذه األزمــة ،وأن مــا تــم تقديمــه اتســم معظمــه بالضعــف
والركاكــة فــي العديــد مــن متطلبــات العمــل اإلعالمــي المهــاري واالســتراتيجي.
وقــد تمثــل ذلــك فــي عــدم قدرتهــا علــى إقنــاع الشــعب اليمنــي باألهــداف
التــي قــام عليــه التحالــف العربــي ،وضــرورة تالحــم الجميــع إلــى جانــب الجيــش
الوطنــي والمقاومــة ،وإب ـراز خطــورة المشــروع الــذي تتبنــاه القــوى االنقالبيــة
وضــرورة التصــدي لــه ،وأهميــة اســتعادة الدولــة ،كل هــذه أهــداف ورؤى كان
يجــب أن تكــون واضحــة أمــام وســائلنا اإلعالميــة منــذ اللحظــة األولــى النطــاق
هــذه األزمــة.
إنَّ إعالم األزمات يحتاج أكثر من أي وقت آخر إلى استراتيجيات ومهارات
علــى عكــس مــا تحتاجــه أنمــاط اإلعــام فــي أي وقــت آخــر .فــإن أهميــة مــا
نحتاجــه فــي تقديــم المـواد اإلعالميــة والترفيهيــة فــي األوقــات العاديــة مــن خطـ ٍـط
ات وكفـ ٍ
وتجهي ـز ٍ
ـاءات بش ـر ٍية وحجــم إنفــاق يصبــح أكثــر أهميــة فــي أوقــات
األزمــات خاصــة حينمــا تكــون لدينــا أهــداف ورؤى معينــة تتطلبهــا المرحلــة.
إنَّ الحالــة النمطيــة التــي أدار بهــا اإلعــام اليمنــي األزمــة القائمــة والتــي يغلــب
عليهــا الشــكل الدعائــي التعبــوي فــي العديــد مــن المـواد التــي تبــث عبــر الوســائل
اإلعالمية المرئية منها على وجه الخصوص والتي ال تتســق أو تتناســب مع ما
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يــدور علــى الســاحة اليمنيــة ،ومــع مــا يجــب أن يكــون عليــه الوضــع المصاحــب
لإلعــام اليمنــي.
يجــب أن يكــون هنــاك صناعــة إعالميــة تقــوم علــى المهنيــة العاليــة والكفــاءة
والجودة وهذا ال يتحقق إال في ظل استراتيجية إعالمية قادرة على التعامل مع
هذا النمو المتســارع في بيئتنا االتصالية للشــبكات االجتماعية وما تحققه من
جمهــوٍر أكبــر وتأثيــر أوســع يفــرض علينــا أن نمتلــك قــدرات واســعه ومبــادرات
سـريعة لتوظيــف هــذه الشــبكات واســتثمارها عبــر مجموعــات إلكترونيــة تمتلــك
القــدرة والخبــرة والكفــاءة فــي مجــاالت جمــع المعلومــات والصياغــة والتصويــر
والمســاهمة فــي صناعــة صــورة ذهنيــة عامــة حــول الجهــود التــي تبــذل مــن أجــل
تحريــر اليمــن.
اإلعــام اليمنــي يخســر كثي ـراً حينمــا يمــارس وظيفتــه مــن غيــر رؤيــة واضحــة
وحينمــا يتعامــل مــع األحــداث والمواقــف بطريقــة دعائيــة ال غيــر ،فــي وقــت نحن
أحــوج مــا نكــون إلــى توصيــل صــوت قضيتنــا إلــى مســامع العالــم حتــى يتعــرف
علــى بشــاعة وجــرم مــا يحــدث علــى الســاحة اليمنيــة مــن حــرب شرســة ،ولــن
يتــم ذلــك إال مــن خــال اســتر ٍ
اتيجية إعالميــة واضحــة المعالــم تقــدم مــن خاللهــا
مــادةً إعالمي ـةً تتناســب مــع طبيعــة الجمهــور المســتهدف وبلغـ ٍ
ـات مختلفــة،
ومــن خــال لغـ ٍـة واقعيـ ٍـة تحليليــة تخاطــب العقــول أكثــر ممــا تخاطــب العواطــف
وعبــر أشــكال برامجيـ ٍـة مختلفــة.
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إنَّ إعالمنــا اليمنــي بحاجــة ماســة إلــى اســتثمار كل األدوات واإلمكانيــات
اإلعالميــة والكفــاءات المهنيــة ليعبــر بشــكل واقعــي عــن مشــاكل وهمــوم
المجتمــع ويدحــض عنــه كل األكاذيــب واالفت ـراءات.
َّ
إن مــا يعانــي منــه اإلعــام اليمنــي اليــوم فــي ظــل غيــاب اســتراتيجية إعالميــة
واضحــة تواكــب األحــداث والمســتجدات مرجعــه فــي المقــام األول إلــى
األســباب التاليــة:
1.غياب االستراتيجية الواضحة في طريقة إدارة األزمة اليمنية إعالمياً.
 2.عــدم القــدرة علــى صناعــة صــورة ذهنيــة عنــد الجمهــور عــن حقيقــة مــا يــدور
على الســاحة اليمنية من خالل صناعة برامجية محترفة.
 3.غياب وانفصال القائمين على المؤسسات اإلعالمية عن الفهم الحقيقي
لطريقة المعالجة اإلعالمية لألزمة القائمة.
4.غيــاب البيئــة والمنــاخ اإلعالمــي الــذي يتيــح لإلعالمييــن والمؤسســات
اإلعالميــة أن تديــر المرحلــة بــكل حريــة.
 5.ضعــف الخطــاب اإلعالمــي الــذي يواكــب المرحلــة والقــادر علــى مخاطبــة
جميــع الفئــات فــي الداخــل والخــارج.
6.االنغالق عن األخر وعدم االســتفادة من اســتراتيجيات اإلعالم المنافس،
وبالمقابــل عــدم اســتقطاب الكفــاءات المحترفــة فــي مجــال التخطيــط
والتنفيــذ.
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إنَّ األزمــة اليمنيــة والطريقــة الهزيلــة التــي تعاطــى معهــا اإلعــام اليمنــي والتراجــع
الكبيــر فــي نســبة المشــاهدة والمتابعــة يجعلنــا اليــوم نُقيــم هــذه التجربــة ونضــع
النقــاط علــى الحــروف لنتعــرف علــى أســباب هــذا الضعــف الــذي يعيشــه إعالمنــا
فــي عــدم قدرتــه علــى المواكبــة الحثيثــة الســتثمار األحــداث والفــرص.
يجــب أن نــدرك أنَّ اإليمــان بعدالــة القضيــة اليمنيــة ال يكفــي فــي ظــل وجــود
إعــام هزيــل غيــر قــادر علــى تســويق هــذه القضيــة ومخاطبــة اآلخــر سـواءً داخليـاً
أو خارجي ـاً وبلغــات مختلفــة ،وضــرورة إيصــال حقيقــة مــا جــرى ومــا يجــري
علــى الســاحة اليمنيــة إلــى المنظمــات والهيئــات الدوليــة ودوائــر صناعــة الق ـرار
التــي تتأثــر بســيل المعلومــات التــي تنشــر وتبــث عــن األزمــة اليمنيــة مــن وســائل
إعالميــة مختلفــة .ومــن أجــل الخــروج مــن حالــة التنظيــر إلــى الواقــع العملــي أضــع
بيــن يــدي صنــاع القـرار فــي اإلعــام اليمنــي مجموعــه مــن األســس والخطـوات
التــي يجــب أن تســير عليــه االســتراتيجية اإلعالميــة اليمنيــة فــي إدارتهــا لألزمــة
اليمنيــة الحاليــة  :
1.إعــادة النظــر فــي الخطــة اإلعالميــة القائمــة ،وإعــداد خطــط إعالميــة
تواكــب كل المســتجدات الحاصلــة والمتغيــرة وضمــن حــدود السياســة
العامــة للدولــة.
2.أن تتضمــن االســتراتيجية اإلعالميــة المراحــل المختلفــة لألزمــة بحيــث
يكــون لــكل مرحلــه خطــه مرحليــة لهــا أهدافهــا ومتطلباتهــا.
3.تحديــد الجمهــور المســتهدف فــي كل مرحلــة مــن مراحــل األزمــة ،وكذلــك
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وســائل وأســاليب توجيــه الرســائل اإلعالميــة ضمــن االســتراتيجية اإلعالميــة
الموضوعــة إلدارة األزمــات.
 4.التركيــز فــي االســتراتيجية اإلعالميــة علــى األضـرار الماديــة والبشـرية وأســر
الضحايــا ومــن لهــم عالقــة مباشــرة باألزمــة وفــق رؤيــة محــددة لهــا أهدافهــا،
وأال يكــون تنــاول هــذا الموضــوع عش ـوائي وغيــر محــدد بمــكان وزمــان
معيــن ،فهــذا الموضــوع اإلنســاني يمكــن اســتثماره إعالميـاً بشــكل مختلــف
تمامـاً أمــام الهيئــات والمنظمــات الحقوقيــة الدوليــة.
 5.االســتعانة بالخب ـراء والمتخصصيــن واألكاديمييــن وأصحــاب ال ـرأي فــي
تصميــم وتنفيــذ ومتابعــة الخطــط اإلعالميــة لألزمــات والتــي تتســق مــع
الواقــع ،وعــدم االعتمــاد علــى االســتراتيجيات والهيــاكل المعلبــة مســبقاً.
  6.تضميــن االســتراتيجية اإلعالميــة أســاليب وخطــط المتابعــة لمســارات
األزمــة والتعامــل معهــا بحكمــة.
 7.يجــب أن تتضمــن االســتراتيجية اإلعالميــة إنشــاء غرفــة عمليــات واحــدة
إلدارة األزمــة وفلتــرة كل مــا يظهــر فــي هــذه الوســائل علــى الجمهــور.
 8.أن تشــتمل االســتراتيجية علــى خطــة إعالميــة ألســلوب وطريقــة اإلدالء
بالتصريحــات اإلعالميــة المواكبــة لألزمــة وتحديــد المســؤول عــن ذلــك،
وعدم ترك الحبل على الغارب ليدلي الجميع بما يشاؤون فتضيع الحقيقة
وتتميــع القضيــة وهــذا األمــر يدعونــا للتســاؤل مــن هــو الناطــق الرســمي باســم
اإلعــام اليمنــي تجــاه كل مــا يحــدث؟ ولمــاذا اختفــى الناطــق الرســمي فــي
وقــت كهــذا؟
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الفصل الثالث
الدراسة الميدانية
•المقدمة
•مشكلة البحث
•أهمية البحث
•دوافع اختيار الموضوع
•أهداف البحث
•تساؤالت البحث
•مجتمع البحث
•عينة البحث
•أدوات جمع البيانات
•التحليل اإلحصائي وعرض نتائج الدراسة الميدانية
•النتائج العامة للدراسة
•الخاتمة
•التوصيات
•قائمة المراجع
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تمهيد:
اليمــن كغيرهــا مــن دول العالــم الثالــث التــي شــكلت القن ـوات الفضائيــة والبــث
اإلعالمــي فيهــا طفــرة نوعيــة فــي مجــال االتصــال والبــث الفضائــي ،فبعــد أن
كان الفــرد اليمنــي مقيــد بمشــاهدة القنـوات الحكوميــة األرضيــة ذات المضمــون
العــام والواحــد ،أصبــح بمقــدوره إطــاق القنـوات الفضائيــة الخاصــة ،واســتقبال
اآلالف مــن القن ـوات العربيــة واألجنبيــة ذات المضاميــن اإلعالميــة المختلفــة.
لقــد لعبــت القنـوات اليمنيــة العامــة منهــا والخاصــة دوراً كبيـراً فــي تغطيــة األزمــة
القائمــة مــن خــال نقــل األحــداث والقضايــا اإلنســانية المختلفــة للحــرب.
وقــد أحدثــت هــذه التغطيــة اإلخباريــة العديــد مــن التســاؤالت حــول الــدور
الــذي لعبتــه هــذه القن ـوات فــي تغطيــة أحــداث الحــرب ،ومــدى قدراتهــا الفنيــة
واإلعالميــة علــى ذلــك ،ومصداقيتهــا فــي نقــل األحــداث بموضوعيــة.
ولمعرفــة كل ذلــك جــاءت هــذه الدراســة لمعرفــة آراء الجمهــور اليمنــي حــول
التغطيــة اإلخباريــة لهــذه الفضائيــات أثنــاء األزمــة الحاليــة ،وســيتم ذلــك مــن
خــال اتبــاع الخطـوات واإلجـراءات المنهجيــة للدراســة الميدانيــة المتبعــة وهــي
علــى النحــو التالــي:

مشكلة البحث:
تخــوض اليمــن حرب ـاً منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات علــى إثــر قيــام جماعــة
الحوثــي مســنودةً ببقايــا الجيــش العائلــي للرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح
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باالنقــاب علــى الدولــة وعلــى الشــرعية فــي  ،2014األمــر الــذي حظــي بتغطيــة
إخباريــة مكثفــة مــن قبــل العديــد مــن القن ـوات اليمنيــة والعربيــة واألجنبيــة ،وقــد
شــكلت أحــداث هــذه األزمــة أجنــدة اإلعــام اليمنــي بــكل أشــكاله وأنواعــه،
األمــر الــذي انعكــس علــى توجهــات الجمهــور اليمنــي ومواقفــه نحــو األزمــة.
إنَّ الــدور الــذي لعبتــه القنـوات التلفزيونيــة اليمنيــة فــي عمليــة التغطيــة اإلخباريــة
لألزمــة أحــدث نوع ـاً مــن الغمــوض فــي وجهــات نظــر الشــارع اليمنــي حــول
األداء العــام لهــذه القن ـوات ،ولذلــك فــإن هــذه الدراســة ســتقوم بالكشــف عــن
مســتوى هــذا األداء للقنـوات التلفزيونيــة اليمنيــة .وعليــه يمكــن صياغــة مشــكلة
هذه الدراســة في التســاؤل التالي“ :ما هو الدور الذي لعبته القنوات الفضائية
اليمنيــة فــي تغطيــة أحــداث األزمــة الحاليــة؟”.

أهمية البحث:
يكتسب هذا البحث أهمية كبيرة في كونه:
1.يمثــل دراســة حديثــة تتنــاول قضيــة التغطيــة اإلخباريــة للقن ـوات الفضائيــة
اليمنيــة لألزمــة الحاليــة.
2.يقــدم رؤيــة عــن الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه الفضائيــات اليمنيــة تجــاه
األزمــة القائمــة.
3.يعكــس آراء ش ـريحة كبيــرة ومهمــة مــن أبنــاء اليمــن فــي الداخــل والخــارج
حــول األداء اإلعالمــي للقن ـوات الفضائيــة اليمنيــة.
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4.يشكل إضافة جديدة للمكتبة اليمنية والعربية في هذا الجانب.

دوافع اختيار الموضوع:
1.عــدم وجــود أبحــاث ودراســات تناولــت هــذا الموضــوع بالتحديــد حســب
علــم الكاتــب ،خاصــة وأنَّ األزمــة التـزال قائمــة حتــى كتابــة هــذه الســطور.
2.حــرص الكاتــب علــى التعــرف علــى مســتوى األداء اإلعالمــي للقن ـوات
الفضائيــة اليمنيــة أثنــاء الحــرب الجاريــة.
3.إظهــار حجــم وشــكل التغطيــة اإلخباريــة التــي تقــوم بهــا القنـوات الفضائيــة
اليمنيــة لألزمــة.
4.التعــرف علــى نقــاط القــوة والضعــف فــي الفضائيــات اليمنيــة وطــرق تغطيتهــا
لألحداث.

أهداف البحث:
يتمثــل الهــدف العــام لهــذا البحــث فــي التعــرف عــن دور التغطيــة اإلخباريــة
لألزمــة اليمنيــة مــن قبــل القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة .ويتفــرع مــن هــذا الهــدف
العــام مجموعــة مــن األهــداف األخــرى تتمثــل بمــا يلــي:
1.التعــرف علــى رأي الجمهــور اليمنــي فــي التغطيــة اإلخباريــة للقن ـوات
الفضائيــة اليمنيــة.
2.التعرف على أســباب ودوافع اســتخدام الجمهور اليمني للقنوات الفضائية
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اليمنيــة كمصدر للمعلومات.
3.رصــد وتحليــل مــدى اعتمــاد الجمهــور اليمنــي علــى القن ـوات الفضائيــة
اليمنيــة فــي متابعــة أخبــار األزمــة الحاليــة.
4.التعــرف علــى أهــم البرامــج السياســية والتحليليــة التــي يحــرص الجمهــور
اليمنــي علــى متابعتهــا.
5.التعــرف علــى عيــوب القنـوات الفضائيــة اليمنيــة فــي عمليــة التغطيــة اإلخبارية
لألزمة.
6.التعــرف بشــكل عــام علــى مقترحــات الجمهــور اليمنــي نحــو تطويــر
الفضائيــات اليمنيــة.

تساؤالت البحث:
1.مــا هــو رأي الجمهــور اليمنــي فــي التغطيــة اإلخباريــة للقن ـوات الفضائيــة
اليمنيــة؟
2.ماهــي أســباب اســتخدام الجمهــور اليمنــي للقن ـوات الفضائيــة اليمنيــة فــي
متابعــة أخبــار األزمــة الحاليــة؟
3.ماهــي أهــم البرامــج السياســية التــي يحــرص الجمهــور اليمنــي علــى متابعتهــا
فــي القنـوات الفضائيــة اليمنيــة؟
4.مــا مــدى اعتمــاد الجمهــور اليمنــي علــى الفضائيــات اليمنيــة كمصــدر
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للمعلومــات حــول األزمــة الحاليــة؟
5.ماهي عيوب القنوات الفضائية اليمنية في عملية التغطية اإلخبارية؟
6.ماهــي أهــم المقترحــات المقدمــة مــن الجمهــور اليمنــي لتطويــر القن ـوات
الفضائيــة اليمنيــة؟

مجتمع البحث:
يتمثــل مجتمــع هــذا البحــث فــي الجمهــور اليمنــي مــن الذكــور واإلنــاث داخــل
اليمــن وخارجــه ،والــذي تجمعهــم خصائــص معينــة ،علــى اعتبــار أنَّ الجمهــور
وح َكــم ُمحايــد علــى مــا تبثــه القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة ،وذلــك مــن
هــو مي ـزان َ
خــال التواصــل معهــم عبــر الوســائل اإللكترونيــة المختلفــة.

عينة البحث:
تــم تطبيــق الدراســة علــى عينــة عش ـوائية مــن الجمهــور اليمنــي قوامهــا (500
مفــرده) مــن الجمهــور المتواجــد داخــل اليمــن وخارجــه مــن كال الجنســين
والمســتخدمين للقن ـوات الفضائيــة اليمنيــة فــي متابعــة أحــداث األزمــة الحاليــة.

نوع الدراسة والمنهج المستخدم:
تعتبــر هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة التــي تهــدف إلــى دراســة الوقائــع
واألحــداث المتعلقــة بطبيعــة الظاهــرة والتــي يســعى الباحــث إلــى دراســتها
والتعــرف علــى أبعادهــا المختلفــة وقــد اســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة
المناهــج التاليــة:
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المنهــج الوصفــي التحليلــي :وهــو المنهــج الــذي يقــوم علــى تفســير وشــرح واقــع
الظاهــرة أو المشــكلة البحثيــة مــن خــال تحديــد أبعادهــا والظــروف المحيطــة
بهــا وتوصيــف العالقــات المرتبطــة بهــا ،بهــدف التوصــل إلــى وصــف علمــي
دقيــق ومتكامــل للظاهــرة والمشــكلة البحثيــة .وتتجــه معظــم البحــوث الوصفيــة
إلــى اســتخدام األســاليب الكميــة فــي التعبيــر عــن البيانــات والنتائــج الخاصــة
بهــا.
المنهــج المســحي :والــذي يمثــل جهــداً علميـاً منظمـاً للحصــول علــى بيانــات
ومعلومــات تتعلــق بالظاهــرة المطروحــة للدراســة .ويعتبــر مــن أهــم المناهــج
المســتخدمة فــي مجــال الدراســات اإلعالميــة للتعــرف علــى الخصائــص
األساســية للجمهــور حتــى تتمكــن الوســائل اإلعالميــة مــن تقديــم الم ـواد التــي
تتناســب مــع الجمهــور المتلقــي.

أدوات جمع البيانات:
اعتمــد هــذا البحــث علــى اســتمارة االســتبيان فــي التعــرف علــى دور القن ـوات
الفضائيــة اليمنيــة فــي التغطيــة اإلخباريــة لألزمــة الحاليــة ،و تــم تصميــم اســتمارة
االســتبيان وفــق الخط ـوات التاليــة:
1.تــم صياغــة صحيفــة االســتبيان وفــق أهــداف وتســاؤالت البحــث المحــددة
ســلفاً .
2.تكونت استمارة االستبيان من  16سؤاالً توزعت بين البيانات الشخصية
وأســئلة حــول مــدى مشــاهدة القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة ،وأســئلة حــول
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البرامــج السياســية التــي يفضــل الجمهــور مشــاهدتها ،وأســئلة حــول دور
القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة فــي األزمــة اليمنيــة الحاليــة.
3.تم صياغة األسئلة بلغة سهلة تتالءم مع طبيعة المبحوثين.
4.تم اتباع أسلوب التدرج في طرح األسئلة.
5.جميــع األســئلة تــم صياغتهــا بطريقــة األســئلة المغلقــة مــع تضمينهــا أكبــر
قــدر مــن البدائــل.
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التحليل اإلحصائي وعرض نتائج الدراسة الميدانية
أوالً :الخصائص الديموغرافية للمبحوثين:
الجنس

تــوزع المبحوثيــن الذيــن شــاركوا فــي هــذه الدراســة ضمــن عينــة البحــث وبحســب
متغيــر الجنــس إلــى  363مبحوث ـاً مــن الذكــور بنســبة  ،% 72.6وقــد مثل ـوا
بذلــك النســبة األعلــى مــن عينــة البحــث ،فــي حيــن مثلــت اإلنــاث 137
مبحــوث بنســبة .% 27.4
وانطالق ـاً مــن أن الجمهــور اليمنــي بنوعيــه (الذكــور – اإلنــاث) هــو محــور
الح َكــم والفيصــل فــي تقييــم أداء القنـوات والفضائيــات
العمليــة اإلعالميــة ،وهــو َ
اإلعالميــة ،إال أن نتائــج الدراســة تشــير إلــى تجــاوب الذكــور مــع موضــوع
البحــث كان األعلــى بالرغــم مــن حــرص الباحــث علــى إيصــال االســتبيان إلــى
فئــة اإلنــاث مــن خــال إرســاله إلــى العديــد مــن المجموعــات النســائية فــي
وســائل التواصــل االجتماعــي.
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ويعــزو الباحــث تجــاوب الذكــور مــع االســتبيان نظ ـراً الهتمامهــم فــي متابعــة
األخبــار والبرامــج السياســية المتعلقــة بأحــداث األزمــة الجاريــة ،ولكونهــم علــى
معرفــة كبيــرة بمجريــات األوضــاع السياســية داخــل البــاد ،األمــر الــذي يمكنهــم
مــن المتابعــة والمشــاركة السياســية فــي آراءهــم عبــر الوســائل المختلفــة ،فــي
حيــن أنَّ نســبة كبيــرة مــن اإلنــاث تذهــب اهتماماتهــن إلــى برامــج أخــرى كــون
المـرأة عــاد ًة مــا تميــل إلــى البرامــج الدراميــة وبرامــج التســلية ،ولكونهــا فــي معظــم
األوقــات مشــغولةً بأمــور منزلهــا واهتماماتهــا الخاصــة األمــر الــذي ال يتيــح لهــا
متابعــة البرامــج اإلخباريــة بالرغــم مــن أنَّ الظــروف السياســية التــي تمــر بهــا البــاد
تفــرض علــى جميــع فئــات المجتمــع المتابعــة واالهتمــام.
السن

بالنســبة لتوزيــع عينــة البحــث بحســب الســن فقــد جــاءت نتائــج االســتبيان
موزعــة علــى النحــو التالــي:
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الفئة العمرية من ( 31إلى  40سنة) مثلت  204مفردة بنسبة .% 40.8
الفئة العمرية من ( 21إلى  30سنة) مثلت  139مفردة بنسبة .% 27.8
الفئة العمرية من ( 41إلى  50سنة) مثلت  112مفردة بنسبة .% 22.4
الفئة العمرية من ( 51سنة فأكثر) مثلت  45مفردة بنسبة .% 9
وبنــاءً عليــه فــإنَّ هــذه النســب تشــير إلــى أنَّ الفئــة العمريــة الثانيــة المتمثلــة بـ ـ
( )40 – 31كانــت هــي األعلــى مــن حيــث عــدد المشــاركين ،وهــي مرحلــة
النضــج الفكــري واألكثــر تجاوبـاً مــع االســتطالعات والدراســات المســحية ،فــي
حيــن أن فئــة الشــباب جــاءت فــي المســتوى الثانــي مــن حيــث عــدد المشــاركين
فــي االســتبيان كــون هــذه الفئــة العمريــة أكثــر التصاق ـاً وتأث ـراً بوســائل التواصــل
االجتماعي ،ومثلت الفئات العمرية الكبيرة أقل تجاوباً كون أنَّ هذه الفئة لها
وســائلها الخاصــة فــي متابعــة األخبــار واألحــداث كالصحــف الورقيــة والمذيــاع.
المستوى التعليمي

توزعــت المســتويات التعليميــة للمبحوثيــن بيــن مســتويات تعليميــة مختلفــة وفــق
الترتيــب التالــي:
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• جــاء فــي المرتبــة األولــى مــن يحملــون شــهادات جامعيــة بعــدد 285
مبحوث ـاً بنســبة  % 57مــن إجمالــي عينــة الدراســة.
•حـ َّـل فــي المرتبــة الثانيــة أصحــاب الدراســات العليــا بعــدد  131مبحوث ـاً
بنســبة .% 26.2
•الحاصليــن علــى شــهادة الثانويــة العامــة جــاؤا فــي المرتبــة الثالثــة بتكـرار 84
مبحوثاً بنســبة .% 16.8
وبنــاءً علــى هــذه المؤشـرات نســتنتج أنَّ ارتفــاع المســتويات التعليميــة العليــا بيــن
جمهــور المبحوثيــن دليــل وعــي بأهميــة االســتجابة والتفاعــل مــع االســتبيانات
اإللكترونيــة األمــر الــذي ســينعكس إيجابـاً علــى نتائــج الدراســة ،فكلمــا كانــت
المســتويات التعليميــة عاليــة كلمــا كان تقييــم األداء اإلعالمــي للقنـوات الفضائيــة
أفضــل.

مكان اإلقامة

تظهــر نتائــج الشــكل الســابق أنَّ عــدد مــن تجــاوب مــع االســتبيان مــن داخــل
اليمــن كان أعلــى بنســبة  % 51.8وبعــدد  259مبحوثـاً ،فــي حيــن كان عــدد
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المشــاركين مــن خــارج اليمــن  241مبحوث ـاً بنســبة  ،% 48.2ويالحــظ هنــا
تقــارب النتائــج بيــن المشــاركين مــن حيــث مــكان اإلقامــة.
ويرجــع ســبب زيــادة نســبة المشــاركين مــن داخــل اليمــن إلــى حــرص وتفاعــل
الجمهــور المتواجــد فــي الداخــل فــي معرفــة األخبــار واألحــداث التــي تهــم الشــأن
اليمنــي ،وفــي نفــس الوقــت إيصــال وجهــة نظرهــم عبــر الطــرق العلميــة المتبعــة،
ولكون متابعة التلفزيون هي الوســيلة األكثر ســهولة لديهم نظراً لســوء شــبكات
اإلنترنــت وانقطاعاتهــا المســتمرة ،األمــر الــذي ال يتيــح لهــم اســتخدام الوســائل
العصريــة فــي متابعــة األخبــار ،فــي حيــن أنَّ مــن هــم فــي الخــارج تتعــدد أمامهــم
الخيــارات فــي اســتقاء األخبــار عــن األحــداث الجاريــة مــن خــال الوســائل
المتعــددة والمختلفــة.

ثانياً :اإلجابة على أسئلة الدراسة:
س .1ما مدى مشاهدتك للقنوات الفضائية اليمنية؟

عنــد سـؤال المبحوثيــن عــن مــدى مشــاهدتهم للقنـوات الفضائيــة اليمنيــة كانــت
إجاباتهــم بالترتيــب علــى الشــكل التالــي:
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 235مبحوثاً يشاهدون الفضائيات اليمنية أحياناً بنسبة  % 47من إجمالي
عينة الدراسة.
 160مبحوثاً يشاهدونها نادراً بنسبة .% 32
 105مبحوثاً يشاهدونها بشكل دائم بنسبة .% 21
يالحــظ مــن خــال النتائــج الســابقة أن نســبة كبيــرة مــن المبحوثيــن يشــاهدون
الفضائيــات اليمنيــة أحيان ـاً ونــادراً وســبب ذلــك يعــود ربمــا إلــى طبيعــة العينــة
البحثيــة التــي يغلــب عليهــا المســتويات التعليميــة العاليــة األمــر الــذي يجعلهــا
تبحــث عــن وســائل وقن ـوات أخــرى .إضافــة إلــى أنَّ العصــر الرقمــي الــذي
نعيشــه أدى إلــى وجــود تحــول كبيــر فــي عــدد متابعــي وســائل اإلعــام التقليديــة،
فســهولة توفــر المعلومــات وتوفــر وســائل االتصــال الشــبكي لــدى الجميــع أدى
إلــى تراجــع نســبة المشــاهدة لــدى الجمهــور .إضافــة إلــى وجــود قن ـوات عربيــة
أخــرى أكثــر احترافيــة فــي نقــل وتحليــل األخبــار فــور وقوعهــا ،األمــر الــذي
يجعــل الجمهــور اليمنــي يلجــأ لمتابعتهــا.
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س .2مــا مــدى درجــة اعتمــادك علــى القنــوات الفضائيــة اليمنيــة فــي متابعــة
أخبــار األزمــة الحاليــة؟

يوضــح الشــكل الســابق توزيــع عينــة الدراســة وفق ـاً لمــدى اعتمــاد المبحوثيــن
علــى القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة فــي متابعــة أخبــار األزمــة الحاليــة علــى النحــو
التالــي:
•مــن يعتمــد علــى الفضائيــات اليمنيــة فــي متابعــة أخبــار األزمــة بشــكل
متوســط جــاء فــي المرتبــة األولــى بعــدد  223مبحوثـاً وبنســبة % 44.6
مــن إجمالــي عينــة الدراســة.
•يليهــا مــن يتابعهــا بشــكل منخفــض بعــدد  210مبحوثـاً وبنســبة % 42
مــن إجمالــي عينــة البحــث.
•وتأتــي فــي المرتبــة الثالثــة مــن يعتمــد عليهــا بشــكل مرتفــع بنســبة % 13.4
وبعدد  67مبحوثاً .وهي نســبة ضعيفة مقارنة بســابقاتها.
إنَّ هــذا التضــارب الملحــوظ فــي نســب مشــاهدة عينــة البحــث  -والتــي تمثــل
الجمهــور اليمنــي – للفضائيــات اليمنيــة مقارنــة مــع الفضائيــات األخــرى األكثــر
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جاذبية وقدرة على اســتقطاب المشــاهد اليمني من خالل ما تقدمه من برامج
وتحليــات سياســية ونش ـرات أخبــار مفصلــة عــن القضايــا واألحــداث اليمنيــة
الحاليــة فــي حيــن أن قنواتنــا الفضائيــة الي ـزال أدائهــا متواضــع جــداً ،ويرجــع
الســبب فــي ذلــك مــن وجهــة نظــر الكاتــب إلــى طبيعــة العينــة البحثيــة التــي
غلَــب عليهــا المســتويات التعليميــة العاليــة والتــي عــادة مــا تعتمــد علــى مصــادر
أخــرى فــي اســتقائها لألخبــار ،وهــو نفــس االســتنتاج الــذي أظهرتــه الدراســة
فــي مــدى مشــاهدة الفضائيــات اليمنيــة .إضافــة إلــى أنَّ القنـوات اليمنيــة تواجــه
منافســة شرســة مــن بقيــة القنـوات العربيــة التــي تمتلــك اإلمكانيــات والحرفيــة فــي
نقــل وتحليــل األخبــار ،األمــر الــذي يصــرف العديــد مــن المشــاهدين إلــى هــذه
القن ـوات ،وهــذا مــا يجــب أن تتنبــه إليــه القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة والقائميــن
عليهــا فــي ضــرورة تالفــي هــذا القصــور الحاصــل والعمــل علــى أن تكــون
التغطيــات اإلخباريــة لقنواتهــم أكثــر جاذبيــة مــن حيــث الشــكل والمضمــون
س ـواءً فــي نش ـرات األخبــار أو فــي البرامــج السياســية والتحليليــة.
س .3اختر القنوات األكثر مشاهدة بالنسبة لك؟
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مــن أجــل معرفــة أهــم القنـوات الفضائيــة اليمنيــة التــي يحــرص الجمهــور اليمنــي
علــى متابعتهــا فــي نقــل وتغطيــة األحــداث المتعلقــة باألزمــة الحاليــة تــم عــرض
هــذا السـؤال علــى المبحوثيــن بشــكل مفتــوح وتــرك لهــم الخيــار فــي اختيــار أكثــر
مــن قنــاة ،وقــد أظهــرت النتائــج مــا يلــي:
•حصــول قنــاة بلقيــس الفضائيــة ومقرهــا إســطنبول علــى المرتبــة األولــى
فــي تفضيــل المبحوثيــن مــن حيــث المشــاهدة بمجمــوع تك ـرارات 309
مبحوث ـاً وبنســبة .% 61.8
•احتلــت قنــاة يمــن شــباب المرتبــة الثانيــة ومقرهــا إســطنبول أيضـاً بمجمــوع
تكـرارات  275مبحوثـاً وبنســبة .% 55
•حــازت قنــاة ســهيل الفضائيــة ومقرهــا الريــاض المرتبــة الثالثــة بمجمــوع
تك ـرارات  180مبحوث ـاً وبنســبة .% 36
•مثلــت قنــاة اليمــن الفضائيــة التابعــة للشــرعية المرتبــة الرابعــة بعــدد تكـرارات
 162مبحوثـاً وبنســبة .% 32.4
•جــاءت بعــد ذلــك قنــاة المســيرة بعــدد تك ـرارات  84مبحوث ـاً وبنســبة
 ،%8.16وقنــاة الســاحات بعــدد تكـرارات  75مبحوثـاً وبنســبة ،%15
قنــاة اليمــن اليــوم (القاهــرة) بعــدد تكـرارات  67مبحوثـاً وبنســبة ،%13.4
قنــاة الشــرعية الفضائيــة  37تكـرار وبنســبة  ،% 7.4قنــاة اليمــن الفضائيــة
التابعــة للحوثييــن  36تك ـرار بنســبة  ،% 7.2قنــاة عــدن المســتقلة 28
تكراراً بنسبة  ،% 6قناة اليمن اليوم (صنعاء)  26تكرار بنسبة ،%5.2
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ثــم قنــاة صــوت الجنــوب  22تكـراراً بنســبة .% 4.4

ويــكاد يكــون هــذا الترتيــب والتفضيــل منطقــي مــن قبــل المشــاهدين إلــى حـ ٍـد
كبيــر حيــث أ َن القنـوات التــي حــازت علــى أعلــى مشــاهدة مــن قبــل الجمهــور
تتمثــل ب ـ ـ (قنــاة بلقيــس ،قنــاة يمــن شــباب ،قنــاة ســهيل) يرجــع لألســباب التاليــة:
•هامــش الحريــة الكبيــر الــذي تتمتــع بــه هــذه الفضائيــات فــي طــرح ومعالجــة
القضايــا والموضوعات.
•تنــوع برامجهــا ونش ـراتها اإلخباريــة فــي ظــل التوجــه الرســمي والتقليــدي
للقن ـوات األخــرى.
•قــدرة هــذه القنـوات علــى منافســة الفضائيــات اإلخباريــة العربيــة وســعيها إلــى
أن تكــون بديـاً للمشــاهد اليمنــي.
•تركيــز هــذه الفضائيــات علــى األخبــار المحليــة التــي تهــم الشــأن اليمنــي
وخاصــة فــي ظــل هــذه الظــروف مــن شــأنه إتاحــة الفرصــة أمــام الجمهــور
للمتابعــة واالطــاع الدائــم علــى آخــر المســتجدات واألحــداث.
•حــرص بعــض هــذه القن ـوات علــى إظهــار اآلراء المعارضــة للتوجــه العــام
لألحــداث.
•النقد الذي توجهه بعض هذه القنوات ألداء الشرعية والتحالف.
•امتــاك هــذه القن ـوات للتقنيــات الحديثــة واإلمكانيــات التــي تمكنهــا مــن
جمــع وتقديــم المــادة اإلخباريــة.
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•امتــاك هــذه القنـوات لشــبكة مــن المراســلين فــي الداخــل اليمنــي يقومــون
بنقــل األحــداث مــن مواقعهــا وفــور وقوعهــا.
فــي حيــن أن القن ـوات األخــرى المملوكــة للدولــة أو المحســوبة علــى جماعــة
الحوثــي أو المجلــس االنتقالــي الت ـزال تعانــي الكثيــر مــن الرقابــة التــي تفــرض
علــى أدائهــا ومحتواهــا اإلعالمــي ،وافتقادهــا للمهنيــة اإلعالميــة وعــدم امتالكهــا
لرؤيــة واضحــة وخارطــة برامجيــة إخباريــة محــددة ،إضافــة إلــى أن بعــض هــذه
القن ـوات الت ـزال حديثــة الظهــور كالقن ـوات المعبــرة عــن المجلــس االنتقالــي،
وهــذا مــن شــأنه التأثيــر علــى نســبة المشــاهدة لهــذه القن ـوات.
س .4مــا هــو حجــم الفتــرة الزمنيــة التــي تقضيهــا فــي مشــاهدة الفضائيــات
اليمنيــة؟

يوضــح الشــكل الســابق توزيــع عينــة الدراســة وفق ـاً لحجــم الفتــرة الزمنيــة التــي
يقضيهــا المبحوثيــن فــي مشــاهدة القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة مــن أجــل متابعــة
األخبــار المتعلقــة باألزمــة الحاليــة حيــث جــاءت النتائــج علــى النحــو التالــي:
110

الفضائيات اليمنية ..ودورها في التغطية اإلخبارية لألزمة الحالية

•جــاءت فــي المرتبــة األولــى الفتــرة الزمنيــة المنخفضــة (أقــل مــن ســاعة)
بإجمالــي تك ـرارات  298مبحوث ـاً وبنســبة .% 59.6
•جاءت في المرتبة الثانية الفترة المتوســطة من يشــاهدون في الفترة (ســاعة
إلى ثالث ساعات) بنسبة .%32
•فيمــا حصــل مــن يشــاهدون بشــكل مرتفــع مــن (ثــاث ســاعات فأكثــر)
علــى نســبة  % 8.4بعــدد تك ـرارات  42مبحوث ـاً.
وتشــير هــذه النتيجــة إلــى مــدى انشــغال أف ـراد العينــة وتعــدد ارتباطاتهــم عــن
مشــاهدة القنـوات بأوقــات أطــول إضافــة إلــى تعــدد القنـوات ووســائل التواصــل
التــي يتلقــى الجمهــور مــن خاللهــا األخبــار والمعلومــات فــي الزمــان والمــكان
المناســب لهــم .إضافــة إلــى َّ
أن هــذه النســب تؤكــد مــا ذهبنــا إليــه ســابقاً مــن أن
المشــاهد اليمنــي اليـزال ينظــر إلــى القنـوات المحليــة بنــوع مــن التواضــع مقارنـةً
باإلمكانيــات القويــة للقن ـوات اإلخباريــة العربيــة.
س .5مــن وجهــة نظــرك ماهــي درجــة اهتمــام الفضائيــات اليمنيــة بتغطيــة
األزمــة الحاليــة؟

111

دراسة استطالعية

تشــير نتائــج الشــكل الســابق درجــة اهتمــام الفضائيــات اليمنيــة بتغطيــة األزمــة
الحاليــة حيــث أظهــرت النتائــج مــا يلــي:
•أنَّ اهتمــام هــذه الفضائيــات باألزمــة الحاليــة كان متوســطاً بنســبة % 36
وبعــدد تكـرارات  180مبحوثـاً.
•يليهــا مــن يــرون أنَّ درجــة اهتمامهــا كبيــر بعــدد تك ـرارات  140مبحــوث
وبنســبة .% 28
•ثــم جــاء مــن يــرون أنَّ درجــة االهتمــام ضعيــف حيــث كانــت نســبتهم 19
 %وبعــدد تكـرارات  59مبحوثـاً.
•وأن مــن يــرون أنَّ هــذه القنـوات تهتــم بشــكل كبيــر جــداً باألحــداث الجاريــة
كانت نسبتهم  % 17وبعدد تكرارات  85مبحوثاً.
وممــا يالحــظ فــي هــذه النتائــج ضعــف االهتمــام باألزمــة الحاليــة مــن قبــل
الفضائيــات اليمنيــة مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن األمــر الــذي ينعكــس علــى
نســبة المشــاهدة والمتابعــة مــن قبــل الجمهــور لهــذه القن ـوات ،ويرجــع ســبب
ذلــك مــن وجهــة نظــر الكاتــب إلــى عــدم التنــوع فــي تقديــم التغطيــات اإلخباريــة
بيــن القن ـوات ،وعــدم قدرتهــا علــى تشــكيل أجنــدات واتجاهــات نحــو األزمــة
الحاليــة ،إضافــة إلــى التشــابه الكبيــر والملحــوظ بيــن جميــع القنـوات اليمنيــة فــي
طريقــة التنــاول والتغطيــة وفــي نوعيــة البرامــج المقدمــة لــكل قنــاة.
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س .6ماهي أسباب متابعتك ألخبار األزمة اليمنية من خالل هذه
القنوات؟
السبب

م

درجة الموافقة

الترتيب

ك

%

 1الفورية في نقل األخبار

56

11.2

9

 2التغطية اإلخبارية المنتظمة

104

20.8

5

 3امتالكها للتفاصيل الدقيقة عن األزمة

106

21.2

4

 4تقديمها لوجهات النظر المختلفة

86

17.2

6

 5المصداقية في نقل أخبار األزمة

72

14.4

7

 6ربط المواطن بأحداث األزمة الجارية

153

30.6

2

 7الموضوعية في نقل األحداث وتغطيتها

49

9.8

10

 8استضافتها لشخصيات مهمة على عالقة باألحداث  

140

28.0

3

 9أتابعها بحكم تعودي على متابعة األخبار من خاللها

199

39.8

1

 10تقديمها لبرامج وتحليالت دقيقة حول األزمة

69

13.8

8

*1034

100

--

المجموع

* زايدة حجم العينة هنا بسبب أن السؤال أعطى احلرية للمبحوثني ابختيار أكثر من إجابة

يوضــح الجــدول الســابق طريقــة توزيــع عينــة الدراســة وفق ـاً ألســباب متابعــة
المبحوثيــن ألخبــار األزمــة مــن خــال القن ـوات التــي تــم اختيارهــا مــن قبلهــم،
حيــث أظهــرت النتائــج مــا يلــي:
•جــاءت فــي المرتبــة األولــى عبــارة “أتابعهــا بحكــم تعــودي علــى متابعــة
األخبــار مــن خاللهــا” بنســبة .% 39.8
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•ظهــرت عبــارة “ربــط المواطــن بأحــداث األزمــة الجاريــة” فــي المرتبــة الثانيــة
بنسبة .% 30.6
•وردت عبــارة “اســتضافتها لشــخصيات مهمــة علــى عالقــة باألحــداث”
فــي الترتيــب الثالــث بنســبة .% 28
•جــاءت بعــد ذلــك عبــارة “امتالكهــا للتفاصيــل الدقيقــة عــن األزمــة” بنســبة
 % 21.2و “التغطية اإلخبارية المنتظمة” بنسبة “ %20.8وتقديمها
لوجهــات النظــر المختلفــة” بنســبة  ، % 17.2و “المصداقيــة فــي
نقــل األخبــار” بنســبة  ،% 14.4و“تقديمهــا لبرامــج وتحليــات دقيقــة
حــول األزمــة” بنســبة  ،% 13.8و “الفوريــة فــي نقــل األخبــار بنســبة
  %11.2و أخيـراً جــاءت “الموضوعيــة فــي نقــل األحــداث وتغطيتهــا”
بنســبة .%9.8
إنَّ مــا تمثلــه عمليــة التعــود فــي متابعــة قنــاة بعينهــا كأحــد أســباب متابعــة األخبــار
مــن خــال بعــض القن ـوات يمثــل ميــزة كبيــرة للقنــاة مــن حيــث قدرتهــا علــى
جعــل المتابــع لهــا يســتغني عــن متابعــة أي أخبــار عبــر مواقــع ومنصــات إخباريــة
أخــرى ،كمــا أنَّ قــدرة القنــاة علــى جــذب وربــط الجمهــور باألحــداث الجاريــة ،
واســتضافتها لشــخصيات لهــا عالقــة باألحــداث فــي عمليــة التحليــل تمثــل مــن
أهــم األســباب التــي تدفــع بالجمهــور لمتابعــة قنـوات بعينهــا ،فكثيــر مــن البرامــج
والقنـوات ترتبــط الجماهيــر بهــا نظـراً لهــذه األســباب ،ولذلــك يتعيــن علــى هــذه
القن ـوات المحافظــة علــى جمهورهــا مــن خــال تقديــم مــا يحقــق طموحاتــه
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ورغباتــه مــن برامــج وتغطيــات وأشــكال مختلفــة مــن البرامــج.
س .7هــل تعتقــد بــأن التغطيــة اإلخباريــة لألزمــة اليمنيــة تقــدم لــك كل مــا
تحتاجــه مــن معلومــات؟
تشــير بيانــات الشــكل الســابق وعنــد س ـؤال المبحوثيــن عــن اعتقادهــم بــأ َن
التغطيــة اإلخباريــة لألزمــة الحاليــة مــن قبــل الفضائيــات اليمنيــة قدمــت لهــم كل
مــا يحتاجــون كانــت ردودهــم علــى الشــكل التالــي:

•أجابــت النســبة األعلــى مــن المبحوثيــن بـ ـ “إلــى حــد مــا” بعــدد تكـرارات
 234مبحوث ـاً وبنســبة .% 46.8
•كمــا أنَّ نســبة مــن قال ـوا “ال” كانــت  % 43وبعــدد تك ـرارات 215
مبحوث ـاً.
•وأن مــن قــال “نعــم” كانــت نســبتهم ضعيفــة  % 10.2بعــدد تك ـرارات
 51مبحوث ـاً.
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وتشــير هــذه النتيجــة إلــى أنَّ الجمهــور اليمنــي الي ـزال ينتظــر الكثيــر مــن قنواتــه
الفضائيــة فــي عمليــة التغطيــة اإلخباريــة لألزمــة ،ففــي ظــل األحــداث والتطــورات
التــي تشــهدها الســاحة اليمنيــة تبقــى الفضائيــات التــي تقــدم مــادة إخباريــة هــي
الســبيل الفاعــل لمتابعــة الجمهــور لألحــداث وتطوراتهــا ،وهــذا مالــم تســتطع
الفضائيــات اليمنيــة القيــام بــه ،فالنتيجــة الســابقة أحدثــت تذم ـراً شــديداً مــن
قبــل الجمهــور للمســتوى العــام لهــذه القنـوات فــي عــدم قدرتهــا علــى تلبيــة كل
احتياجاتهــم اإلخباريــة مقارنــة بمثيالتهــا مــن القن ـوات العربيــة.
س .8ماهي أشكال التغطية اإلخبارية التي تتابعها في الفضائيات اليمنية؟

* زايدة حجم العينة هنا بسبب أن السؤال أعطى احلرية للمبحوثني ابختيار أكثر من إجابة

كشــفت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يخــص أشــكال التغطيــة اإلخباريــة التــي
يتابعهــا المبحوثيــن فــي الفضائيــات اليمنيــة أثنــاء إجـراءات البحــث علــى النحــو
التالــي:
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•جــاءت النشـرات اإلخباريــة كأهــم أشــكال التغطيــة اإلخباريــة التــي يتابعهــا
المبحوثيــن فــي المرتبــة األولــى بعــدد تك ـرارات  260مبحوث ـاً وبنســبة
.%52
•تليهــا البرامــج السياســية والحواريــة بالمرتبــة الثانيــة بعــدد تك ـرارات 238
وبنســبة .% 47.6
•األخبــار العاجلــة جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة بعــدد تكـرارات  189مبحوثـاً
وبنســبة .% 37.8
•جــاء بعــد ذلــك شـريط األخبــار بنســبة  % 33.6ومواجيــز األنبــاء بنســبة
.% 24.4
نظـراً لمــا تلعبــه األخبــار والبرامــج السياســية والحواريــة مــن أدوار كبيــرة فــي التأثيــر
على الجماهير ،وتشكيل آرائهم وميولهم وتوجيههم إلى قضايا معينة ،وصرف
نظرهــم عــن قضايــا أخــرى األمــر الــذي جعــل القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة تهتــم
بتقديــم هــذا النــوع مــن الم ـواد علــى قنواتهــا المختلفــة ،وقــد أظهــرت الدراســة
أنَّ نشـرات األخبــار والبرامــج السياســية والحواريــة تتصــدر أهــم أشــكال التغطيــة
اإلخباريــة فــي الفضائيــات اليمنيــة محــل الدراســة ،كــون هــذه األشــكال مــن
التغطيــات اإلخباريــة تلعــب دوراً كبي ـراً فــي التأثيــر علــى الجماهيــر وتشــكيل
آراءهــم وميولهــم وتوجههــم إلــى قضايــا معينــة ،إضافــة إلــى َّ
أن المـواد اإلخباريــة
تُعــد مــن أهــم مــا تقدمــه الفضائيــات التلفزيونيــة المختلفــة للجمهــور ،وفــي نفــس
الوقــت قــرب هــذه البرامــج مــن الحيــاة اليوميــة للجمهــور ومعالجتهــا للقضايــا
التــي تهمهــم.
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كمــا أنَّ نش ـرات األخبــار والبرامــج الحواريــة والسياســية تعتبــر بمثابــة النافــذة
المباشــرة التــي يطلــع مــن خاللهــا الجمهــور علــى مــا يــدور مــن أحــداث.
وهنــا يجــب أن نشــير إلــى أنَّ القن ـوات الفضائيــة إذا اســتطاعت أن تنجــح فــي
تقديــم الم ـواد اإلخباريــة والبرامــج الحواريــة والسياســية بحرفيــة وجاذبيــة عاليــة،
فإنهــا ســتكون قــادرة علــى كســب اهتمــام المشــاهدين األمــر الــذي ســيعزز مــن
صورتها وحضورها عند متابعة أي أحداث على المستوى المحلي أو الدولي.
س9ماهي أهم البرامج التي تحرص على متابعتها في الفضائيات اليمنية؟

* زايدة حجم العينة هنا بسبب أن السؤال أعطى احلرية للمبحوثني ابختيار أكثر من إجابة

يوضــح الشــكل الســابق توزيــع عينــة الدراســة وفق ـاً للبرامــج التــي يحــرص
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المبحوثيــن علــى متابعتهــا فــي الفضائيــات اليمنيــة محــل الدراســة حيــث جــاءت
نتائــج االســتبيان علــى النحــو التالــي:
•جــاء فــي المرتبــة األولــى برنامــج “حديــث المســاء” الــذي يبــث علــى قنــاة
يمــن شــباب بعــدد تكـرارات  194وبنســبة .% 38.8
•برنامــج “مســتقبل وطــن” الــذي يبــث عبــر قنــاة ســهيل الفضائيــة جــاء فــي
المرتبــة الثانيــة بعــدد تكـرارات  179وبنســبة .% 35.8
•برنامــج “الملــف السياســي” جــاء المرتبــة الثالثــة والــذي يبــث عبــر قنــاة
اليمــن الفضائيــة التابعــة للشــرعية بعــدد تك ـرارات  173وبنســبة .% 34.6
•برنامــج “المســاء اليمنــي” جــاء المرتبــة الرابعــة والــذي يبــث عبــر قنــاة
بلقيــس الفضائيــة بعــدد تك ـرارات  127وبنســبة .% 25.4
•جــاء بعــد ذلــك برنامــج “مــع الخبــر” فــي المرتبــة الخامســة والــذي يبــث
عبــر قنــاة الســاحات بعــدد تك ـرارات  114وبنســبة .% 22.8
•برنامج “اليمن اليوم” في قناة اليمن اليوم (صنعاء) بنسبة .% 17
•يتســاوى كل مــن برنامــج “مســارات” فــي قنــاة الشــرعية وبرنامــج “نافــذة
علــى األحــداث” فــي قنــاة اليمــن اليــوم (القاهــرة) بنســبة  .% 10ثــم
يأتــي بعــد ذلــك برنامــج “الحاصــل” الــذي يبــث عبــر قنــاة المســيرة بنســبة
.%4.4
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وتعــزز هــذه النتيجــة ميــزة البرامــج السياســية كونهــا واحــدة مــن أهــم البرامــج
التــي يقــوم عليهــا أي عمــل تلفزيونــي ،حيــث أنَّ هــذه البرامــج عــادة مــا تشــغل
مســاحات كبيــرة فــي خرائــط البــث اليومــي للقنـوات نظـراً  لقدرتهــا علــى التفاعــل
مع األحداث من خالل تقديم برامج تهم الشأن العام وتقديم الشرح والتحليل
واإلثــارة ألهــم األحــداث الجاريــة التــي تمــر بهــا األزمــة اليمنيــة .وممــا يؤخــذ علــى
البرامــج السياســية والتحليليــة فــي الفضائيــات اليمنيــة أنهــا تأتــي جميعـاً فــي فتــرة
زمنيــة واحــدة ،وفــي قوالــب برامجيــة متشــابهة ،إضافــة إلــى طبيعــة الضيــوف
الذيــن يتكــررون فــي الظهــور علــى هــذه القنـوات ويقدمــون نفــس المعلومــات.
وتشــير بيانــات االســتبيان إلــى أنَّ برنامــج “حديــث المســاء” الــذي يبــث عبــر
قنــاة يمــن شــباب حــاز علــى المرتبــة األولــى مــن حيــث المشــاهدة بالرغــم مــن أن
قنــاة يمــن شــباب يغلــب علــى خارطتهــا البرامجيــة بأنهــا منوعــة وليســت إخباريــة
والســبب ربمــا يعــود إلــى طريقــة التقديــم ونوعيــة الضيــوف والقضايــا التــي يتــم
طرحهــا فــي هــذا البرنامــج.
وهنــا تلــزم اإلشــارة إلــى أنَّ درجــة نجــاح أي برنامــج سياســي يتوقــف علــى
شــخصية مقــدم البرنامــج فــي المقــام األول ،فكلمــا زادت ثقــة الجمهــور بــه كلمــا
زادت نســبة المشــاهدة للبرنامج ،وعليه يجب اختيار مقدمي هذه البرامج من
الشــخصيات ذات الحضور الجماهيري وممن تتوفر فيهم مقومات الشــخصية
التلفزيونيــة الناجحــة ،إضافــة إلــى ضــرورة اختيــار الشــكل والمضمــون المناســب
للبرامــج التــي تقــدم عبــر هــذه القنـوات.
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س .10مــا مــدى ثقتــك بالمعلومــات واألخبــار التــي تبــث عبــر هــذه
الفضائيــات؟

يوضــح الشــكل الســابق توزيــع عينــة الدراســة وفقـاً لثقــة المبحوثيــن بالمعلومــات
التــي تبــث عبــر القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة حيــث كانــت إجاباتهــم علــى النحــو
التالــي:
• 350مفــردة مــن المبحوثيــن وبنســبة  % 70يــرون أنهــم (يثقــون إلــى حــد
ما).
• 113مفردة من المبحوثين وبنسبة ( % 22.6ال يثقون بها وبالمعلومات
التي تقدم عبر هذه القنوات).
• 37مفــردة مــن المبحوثيــن وبنســبة ( % 7.4ثقتهــم عاليــة بالمعلومــات
التــي تقــدم عبــر هــذه القن ـوات).
تشــير هــذه النتائــج إلــى أنَّ هنــاك أم ـراً خطي ـراً يجــب أن تتداركــه الفضائيــات
اليمنيــة وهــو نســبة الثقــة المتدنيــة لــدى الجمهــور لمــا يقــدم عبــر هــذه القنـوات
األمــر الــذي يجعــل الجمهــور يتجــه إلــى وســائل وقن ـوات أخــرى ،وربمــا يرجــع
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الســبب فــي ذلــك إلــى عمليــة التحيــز واألجنــدات الخفيــة التــي تحملــه العديــد
مــن الفضائيــات والــذي يظهــر للعيــان أثنــاء صياغــة بعــض المـواد المقدمــة عبــر
هــذه القنـوات ،وهنــا يجــب علــى هــذه الفضائيــات إصــاح مشــكلة الثقــة بينهــا
وبيــن جمهورهــا مــن خــال عــدم إخفــاء المعلومــات ،وتوقــف عمليــة التضليــل
التــي تمــارس معهــا ،والعمــل علــى نقــل األحــداث بشــفافية ووضــوح دون تغييــر
أو تبديــل.
س11ماهــي أكثــر المصــادر التــي تتلقــى منهــا األخبــار فيمــا يخــص األزمــة
اليمنيــة؟

* زايدة حجم العينة هنا بسبب أن السؤال أعطى احلرية للمبحوثني ابختيار أكثر من إجابة

يشــير الشــكل الســابق إلــى أهــم المصــادر التــي يتلقــى منهــا المبحوثيــن األخبــار
فيمــا يخــص األزمــة اليمنيــة حيــث أشــارت نتائــج االســتطالع إلــى مــا يلــي:

122

الفضائيات اليمنية ..ودورها في التغطية اإلخبارية لألزمة الحالية

•نســبة كبيــرة مــن أف ـراد العينــة يعتمــدون علــى وســائل التواصــل االجتماعــي
الــذي جــاءت فــي المرتبــة األولــى بعــدد تك ـرارات  287مبحوث ـاً وبنســبة
.%57.4
•جــاء فــي المرتبــة الثانيــة الفضائيــات العربيــة كأحــد المصــادر التــي يتلقــى
منهــا المبحوثيــن األخبــار حــول األزمــة بعــدد تك ـرارات  259مبحوث ـاً
وبنســبة .%51.8
•جاءت الفضائيات اليمنية في المرتبة الثالثة بعدد تكرارات  202وبنســبة
.% 40.4
•المواقــع اإللكترونيــة جــاءت بنســبة  ،% 36والفضائيــات األجنبيــة بنســبة
.% 13.2

أثبتت هذه النتائج ما يلي:
1.تفــوق وســائل التواصــل االجتماعــي علــى المحطــات الفضائيــة والمصــادر
اإللكترونيــة فــي الحصــول علــى األخبــار حــول األزمــة اليمنيــة ،كــون وســائل
التواصــل االجتماعــي أصبحــت هــي األقــرب واألســرع للجمهــور وفــي
متنــاول الجميــع.
2.نظ ـراً لمــا تمتلكــه الفضائيــات العربيــة مــن إمكانــات فنيــة وإداريــة ،ووجــود
شــبكة مــن المراســلين لهــذه القن ـوات واحترافيتهــا فــي تقديــم التغطيــات
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اإلخباريــة جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث اعتمــاد الجمهــور اليمنــي
عليهــا فــي اســتقاء األخبــار والمعلومــات حــول األزمــة الحاليــة.
3.حصــول الفضائيــات اليمنيــة علــى المرتبــة الثالثــة كأحــد المصــادر التــي
يتلقــى منهــا المبحوثيــن األخبــار حــول األزمــة اليمنيــة الحاليــة ،وهــذه نتيجــة
مثيــرة للغايــة ويجــب علــى الفضائيــات اليمنيــة تصحيــح هــذا الوضــع والعمــل
علــى تحســين أدائهــا اإلعالمــي ،إ ْذ أنــه مــن المعيــب أن يلجــأ الجمهــور
اليمنــي إلــى مشــاهدة أخبــار بــاده مــن مصــادر وقن ـوات أجنبيــة.
س12مــن وجهــة نظــرك ماهــي عيــوب القنــوات الفضائيــة اليمنيــة فــي تغطيــة
األزمــة الحاليــة؟

* زايدة حجم العينة هنا بسبب أن السؤال أعطى احلرية للمبحوثني ابختيار أكثر من إجابة
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يوضــح الشــكل الســابق عيــوب القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة فــي تغطيــة األزمــة
الحاليــة بحســب رأي المبحوثيــن وذلــك علــى النحــو التالــي:
•شــكل ومضمــون البرامــج المقدمــة يفتقــر للجاذبيــة بعــدد تك ـرارات 214
مبحوث ـاً وبنســبة .% 42.8
•الفضائيــات اليمنيــة لديهــا ضعــف فــي المصداقيــة عنــد نقــل األخبــار حــول
أحــداث األزمــة الحاليــة جــاء ذلــك بنســبة  % 37.6وبعــدد تك ـرارات
 188مبحوث ـاً.
•يــرى  179مبحوث ـاً بنســبة  % 35.8بــأن الفضائيــات اليمنيــة لديهــا
ضعــف فــي دقــة نقــل األخبــار حــول أحــداث األزمــة الحاليــة.
•ذهــب جمهــور المبحوثيــن فــي عينــة الدراســة إلــى أنَّ القنـوات اليمنيــة تعانــي
مــن ضعــف فــي االلت ـزام بأخالقيــات المهنــة عنــد نقــل وتغطيــة األحــداث
جــاء ذلــك بعــدد تكـرارات  165وبنســبة .% 33
•كان اتجــاه عينــة البحــث نحــو عيــوب الفضائيــات اليمنيــة فــي أنهــا ال
تواكــب األحــداث والتطــورات الخاصــة باألزمــة جــاء ذلــك بعــدد تكـرارات
 161وبنســبة .% 32.2
•ويــرى  144مــن المبحوثيــن وبنســبة  % 28.8بــأ َن هــذه الفضائيــات
تســتخدم أســلوب اإلثــارة فــي التغطيــة اإلخباريــة لألزمــة.

125

دراسة استطالعية

•كمــا أنَّ عــدم تقديــم األخبــار التــي تهــم المجتمــع اعتبــرت مــن العيــوب التــي
تقــع فيهــا الفضائيــات اليمنيــة جــاء هــذا الـرأي بنســبة .% 28.6
•وهنــاك مــن يــرى أ َن اعتمــاد هــذه القن ـوات علــى مصــادر إعالميــة أخــرى
عنــد تغطيتهــا لألخبــار مــن العيــوب التــي تقــع فيهــا هــذه القنـوات جــاء ذلــك
بنســبة .% 28.2

وبقراءة هذه النتائج نستنتج ما يلي:
تغطية الفضائيات اليمنية ألحداث األزمة الحالية يتسم بالملل وعدم الجاذبية
خاصــة حينمــا تكــون مــدة هــذه البرامــج طويلــة ممــا يجعــل المشــاهد يصــاب
بالملــل والرتابــة فينصــرف إلــى وســائل أخــرى ،األمــر الــذي يدعــو أصحــاب هــذه
القن ـوات والقائميــن عليهــا إلــى االهتمــام بالمضمــون والقالــب الــذي تقــدم مــن
خاللــه المـواد اإلعالميــة وخاصـةً اإلخباريــة منهــا.
ضعــف وغيــاب المصداقيــة فيمــا تقدمــه هــذه الفضائيــات مــن أهــم المالحظــات
المأخــوذة مــن قبــل عينــة الدراســة فــا  قيمــة لإلعــام مــن غيــر مصداقيــة،
فالفضائيــات لــم يعــد دورهــا مقتص ـراً علــى نقــل األخبــار واآلراء بــل يجــب أن
يصــل إلــى دور المحقــق وجامــع األدلــة عــن القضايــا واألحــداث التــي تقــوم
بتغطيتهــا ،وهــذا مــا نتأملــه مــن قنواتنــا الفضائيــة.
صــب فــي
جميــع المالحظــات التــي أشــار إليهــا المبحوثيــن فــي عينــة الدراســة تَ ُ
صميــم العمــل اإلعالمــي واألدبيــات التــي يجــب أن تلتــزم بهــا الفضائيــات عنــد
نقلهــا لألخبــار واألحــداث وخاصــة فــي أوقــات األزمــات.
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الدقــة فــي نقــل األخبــار ،وعــدم مواكبتهــا لألحــداث وضعــف االلتـزام األخالقــي
لهــذه القنـوات واعتمادهــا علــى مصــادر أجنبيــة فــي عمليــة التغطيــة ،كل ذلــك
مــن شــأنه هــز ثقــة الجمهــور اليمنــي بهــذه القنـوات.
س .13هــل ســبق وأن غيــرت نظرتــك نحــو إحــدى هــذه الفضائيــات عقــب
مشــاهدتك ألحــد برامجهــا؟

بسـؤال المبحوثيــن حــول قيامهــم بتغييــر وجهــة نظرهــم نحــو إحــدى الفضائيــات
المذكورة في االســتبيان بعد مشــاهدة أي من برامجها كانت إجابة المبحوثين
علــى النحــو التالــي:
• 278من عينة الدراسة وبنسبة  % 55.6قالوا “نعم”.
• 222من عينة الدراسة وبنسبة  % 44.4قالوا “ال”.
وفــي ذلــك إشــارة إلــى أنَّ الجمهــور لديــه االســتعداد لتغييــر وجهــة نظــره بشــكل
إيجابــي نحــو أي قنــاة خاصـةً بعــد أ ْن يشــاهد مادتهــا اإلعالميــة وموضوعيتهــا
فــي نقــل وتغطيــة األحــداث بغــض النظــر عــن توجــه القنــاة وتبعيتهــا .وهــذا دليــل
وعــي ونضــج لــدى المشــاهد الــذي يهمــه الخبــر والمعلومــة ومــدى مصداقيتهــا
بغــض النظــر عــن مصدرهــا.
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س .14ما هو دور الفضائيات اليمنية في األزمة الحالية؟
درجة الموافقة
م

العبارة

1

زيادة نبرة الخطاب
العدائي في التغطية
اإلخبارية

موافق بشده
ك

%

موافق
ك

%

محايد
ك

%

معارض
ك

27

طريقة التغطية اإلخبارية
 2شوهت صورة اإلنسان 16 13.2 66 20.4 102 37 185 26.2 131
اليمني

 3.2إيجابي

80 32.2 161 25.6 128 20.6 103 5.6

 16سلبي

نجحت القنوات
 4اليمنية في تشويه بعض 46 16.2 81 41.2 206 30.4 152
األشخاص

9.2

15

إيجابي

سعت القنوات اليمنية
 5إلى تهديد السلم األهلي 65 23.6 118 33.4 167 23.4 117
داخل البالد

13

33

 6.6إيجابي

مثلت القنوات اليمنية
 6صورة من صور االنقسام 26 12.8 64 38.2 191 40.6 203
اليمني

5.2

16

 3.2إيجابي

القنوات اليمنية تقدم
 7المصالح الشخصية على 50 17.8 89 34.2 171 34.2 171
المصالح الوطنية

10

19

 3.8إيجابي

3

28

9.2

ك

%
 5.4إيجابي

عملت القنوات على
تهدئة األوضاع أثناء
األزمة

46 14.6 73 39.2 196 31.6 158

%

معارض بشدة الدور
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تزداد قناعتي أكثر
بمبررات الحرب كلما
8
شاهدت أكثر البرامج
والتحليالت السياسية

23 17.2 86 28.6 143 32 160 17.6 88

 4.6إيجابي

يمثل التصعيد اإلعالمي
الذي تمارسه القنوات
30 10.4 52 18.6 93 35.6 178 29.4 147
9
التلفزيونية أحد أسباب
استمرارية األزمة في اليمن

إيجابي

رؤية مشاهد الدمار
والحاالت اإلنسانية
 10الذي تعرضه القنوات 25 13.4 67 31.8 159 45 225
اليمنية تجعلني أكثر كرها
الستمرار الحرب

5

24

6

 4.8إيجابي

* زايدة حجم العينة هنا بسبب أن السؤال أعطى احلرية للمبحوثني ابختيار أكثر من إجابة

يوضــح الجــدول الســابق اتجاهــات عينــة الدراســة حــول الــدور الــذي تقــوم بــه
الفضائيــات اليمنيــة فــي عمليــة التغطيــة اإلخباريــة ألحــداث األزمــة الحاليــة حيــث
أظهــرت النتائــج مــا يلــي:
1.اتجــاه معظــم أفـراد العينــة نحــو العبــارات المذكــورة فــي السـؤال إيجابيـاً مــن
حيــث موافقتهــم علــى الــدور الســلبي الــذي تقــوم بــه الفضائيــات اليمنيــة
نحــو المجتمــع والمشــاهد اليمنــي ،األمــر الــذي أدى فــي معظــم األحيــان
إلــى نتائــج كارثيــة تمثلــت بزيــادة حــاالت االنقســام المجتمعــي ،وإطالــة
زمــن الحــرب ،وتشــويه الصــورة العامــة لليمنييــن ،وفــي خدمــة هــذه القنـوات
ألجنداتهــا الخاصــة وتقديمهــا للمصالــح الشــخصية علــى المصالــح الوطنيــة.
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2.جــاءت عبــارة ِ
ـت القنـوات علــى تهدئــه األوضــاع أثنــاء األزمــة” كان
“عملـ ْ
َ
االتجــاه فيهــا ســلبياً ألفـراد العينــة فــي عكــس مــا جــاءت بــه العبــارة الســابقة،
فمــا يؤخــذ علــى هــذه القنـوات أنهــا تزيــد مــن اشــتعال األزمــة وتهييــج للشــارع
نحــو األحــداث الجاريــة بمــا يخــدم توجهــات كل قنــاة.
3.اتجــاه أفـراد العينــة نحــو عبــارة “رؤيــة مشــاهد الدمــار والحــاالت اإلنســانية
الــذي تعرضــه القن ـوات اليمنيــة تجعلنــي أكثــر كره ـاً الســتمرار الحــرب”
موافــق بشــده علــى مضمــون هــذه العبــارة وبعــدد تك ـرارات  ،225وهــو
اتجاه إيجابي ،إ ْذ ال يقبل عاقل أن يرى مشاهد الدمار والقتل والحاالت
اإلنســانية ألبنــاء بلــده تعــرض ويزايــد بهــا علــى شاشــات القن ـوات الفضائيــة.
4.اتجــاه المبحوثيــن نحــو عبــارة “مثلــت القن ـوات اليمنيــة صــورة مــن صــور
االنقسام اليمني” موافق بشده وبعدد تكرارات  ،203وهو اتجاه إيجابي
مــن قبــل المبحوثيــن ،حيــث يؤكــد حــاالت االنقســام الفعلــي الحاصــل فــي
الشــارع اليمنــي والــذي عملــت القنـوات الفضائيــة علــى تغذيتــه.
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س .15ما هو رأيك في التغطية اإلخبارية لألزمة اليمنية؟
درجة الموافقة
العبارة

م

موافق بشده موافق
ك

اعتقد أنَّ التغطية اإلخبارية
1
في القنوات اليمنية صادقة

%

ك

%

محايد
ك

%

معارض معارض بشدة الرأي
ك

%

ك

%

 12.6 63 24 120 28.2 141 24.6 123 10.6 53سلبي

التغطية اإلخبارية لألزمة
 2اليمنية تنحاز حسب توجه  2.2 11 2.8 14 9.2 46 38.2 191 47.6 238إيجابي
كل قناة
التغطية اإلخبارية لألزمة لم
3
تعط فرصه لآلراء المعارضة

 2.4 12 10.8 54 17.2 86 41.6 208 28 140إيجابي

التغطية اإلخبارية لألزمة ال
4
تتحلى بالمصداقية

 3.6 18 9.8 49 22.2 111 40.4 202 24.0 120إيجابي

التغطية اإلخبارية لألزمة
 5بعيدة عن أخالقيات  3.2 16 10.6 53 24.8 124 40 200 21.4 107إيجابي
المهنة
عادةً ما أرجع لمصادر
أخرى للتأكد من صحة
 2.0 10 3.8 19 13.6 68 40.6 203 40.0 200إيجابي
6
المعلومات التي تقدمها
القنوات اليمنية
طريقة تغطية القنوات
 7اليمنية لألزمة فيها احترام  10.6 53 24.2 121 29.4 147 25.6 128 10.2 51سلبي
لعقلية المشاهد
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عادة ما تستخدم القنوات
 8اليمنية أسلوب التضليل
واألخبار المفبركة

4.2 21 13.4 67 26.2 131 35.6 178 20.6 103

إيجابي

القنوات اليمنية لديها
 9أجندات مسبقة في عملية  3.0 15 6.6 33 18.2 91 45,6 228 26.6 133إيجابي
التغطية اإلخبارية
القنوات اليمنية ال تعتمد
 10في تغطيتها على شهود
العيان

4.8 24 14.2 71 26.8 134 34.2 171 20.0 100

إيجابي

* زايدة حجم العينة هنا بسبب أن السؤال أعطى احلرية للمبحوثني ابختيار أكثر من إجابة

تشــير نتائــج الجــدول الســابق حــول عبــارات مقيــاس آراء المبحوثيــن للتغطيــات
اإلخباريــة لألزمــة الحاليــة فــي الفضائيــات اليمنيــة إلــى مــا يلــي:
أظهــرت خيــارات المبحوثيــن توجه ـاً واضح ـاً حــول رأيهــم فــي مــدى مصداقيــة
الفضائيــات اليمنيــة فــي نقــل وتغطيــة األحــداث حيــث بلــغ عــدد المعارضيــن
لهــذه الفكــرة ( )183مبحوثـاً ووجــود أيضـاً ( )141محايــداً لهــا ممــا يعنــي أنَّ 
المبحوثيــن لديهــم وجهــة نظــر مختلفــة حــول مصداقيــة هــذه القن ـوات.
أثبتــت خيــارات المبحوثيــن فــي أكثــر مــن عبــارة توجههــم اإليجابــي وموافقتهــم
مــن أنَّ التغطيــة اإلخباريــة للفضائيــات اليمنيــة تنحــاز حســب توجــه كل قنــاة
بعــدد موافقــات ( ،)429وأنَّ التغطيــة اإلخباريــة لألزمــة لــم تعــط فرصــة لــآراء
المعارضــة جــاء ذلــك بعــدد موافقــات ( )348مبحوثـاً ،وأن التغطيــة اإلخباريــة
لألزمــة ال تتحلــى بالمصداقيــة بعــدد موافقــات ( )322مبحوثـاً ،وكــون التغطيــة
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اإلخباريــة لألزمــة بعيــدة عــن أخالقيــات المهنــة بعــدد موافقــات (،)307
ولكــون المبحوثيــن يرجعــون لمصــادر أخــرى بعــدد موافقــات ( )403مبحوثـاً.
أظهــرت إجابــات المبحوثيــن نحــو عبــارة (تغطيــة القن ـوات اليمنيــة لألزمــة فيهــا
احت ـرام لعقليــة المشــاهد) توجه ـاً ســلبياً خاص ـةً إذا مــا نظرنــا لعــدد المحايديــن
علــى هــذه العبــارة ،وهــذا يؤكــد أن المشــاهد اليمنــي علــى علــم ودرايــة وإحســاس
بــكل مــا يــدور حولــه وبــأن هــذه الفضائيــات تعمــل علــى خداعــه فــي كثيــر مــن
األحيــان وال تحتــرم عقليتــه عنــد طــرح ومناقشــة وتحليــل بعــض القضايــا المتعلقــة
باألزمــة ،خاص ـةً وأن جمهــور المشــاهدين اليــوم ليــس مــن الســهل خداعــة،
فأمامــه ســيل مــن المعلومــات والمصــادر التــي يســتطيع مــن خاللهــا التأكــد مــن
مصداقيــة الخبــر.
الت ـزال نســبة كبيــرة مــن المبحوثيــن يتجهــون نحــو الموافقــة تجــاه العديــد
مــن العبــارات التــي تتحــدث عــن أســلوب التضليــل ونقــل األخبــار المفبركــة
التــي تقــوم بهــا الفضائيــات اليمنيــة ،وكذلــك خدمــة هــذه القن ـوات ألجنــدات
مســبقة ،ولكونهــا ال تعتمــد فــي تغطيتهــا اإلخباريــة علــى أخــذ رأي شــهود
العيــان المتواجديــن فــي مواقــع األحــداث ،وهــذا بــدوره يعطــي انعكاس ـاً ســلبياً
عــن الــدور الــذي تقــوم بــه الفضائيــات اليمنيــة فــي عمليــة تغطيتهــا لألحــداث
الجاريــة ،وهــو مــا يجــب التنبــه إليــه وإعــادة تقييــم سياســاتها واســتراتيجيتها
اإلعالميــة تجــاه مثــل هــذه المعاييــر المهنيــة.
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س16ماهــي مقترحاتــك لتطويــر القنــوات الفضائيــة اليمنيــة لتقــوم بدورهــا
بالشــكل المطلــوب؟
م

المقترح

الترتيب

الموافقة
ك

%

333

66.6

2

2

نقل األحداث والوقائع من أرض الواقع

325

65.0

3

3

تقديم األخبار مصحوبة بالصور الحية

275

55.0

7

4

عرض جميع وجهات النظر المختلفة حول األزمة

336

67.2

1

5

استضافة المتخصصين والخبراء للحديث عن األزمة

277

55.4

6

6

السرعة في نقل األحداث فور وقوعها

258

51.6

8

7

اعتماد مراسلين في جميع محافظات الجمهورية

306

61.2

4

8

إعطاء األولوية لإلعالميين والمتخصصين في العمل

293

58.6

5

 1عرض األخبار والوقائع كما هي دون توجيه أو تدخل

* زايدة حجم العينة هنا بسبب أن السؤال أعطى احلرية للمبحوثني ابختيار أكثر من إجابة

يشــير الجــدول الســابق وعبــر سـؤال المبحوثيــن عــن مقترحاتهــم لتطويــر القنـوات
الفضائيــة اليمنيــة كانــت إجابتهــم علــى النحــو التالــي:
•جــاء مقتــرح “عــرض جميــع وجهــات النظــر المختلفــة حــول األزمــة” فــي
المرتبــة األولــى بعــدد تك ـرارات ( )336مبحوث ـاً وبنســبة .% 67.2
•فــي المرتبــة الثانيــة جــاء مقتــرح “عــرض األخبــار والوقائــع كمــا هــي دون
توجيــه أو تدخــل” بعــدد تك ـرارات ( )333مبحوث ـاً وبنســبة .% 66.6
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•جــاء مقتــرح “نقــل األحــداث والوقائــع مــن أرض الواقــع” فــي المرتبــة الثالثــة
بعدد تكرارات ( )325مبحوثاً وبنسبة .% 65.0
•جــاءت المقترحــات األخــرى بنســب مختلفــة “اعتمــاد مراســلين فــي
جميــع محافظــات الجمهوريــة” بنســبة  ،% 61.2و “إعطــاء األولويــة
لإلعالمييــن والمتخصصيــن فــي العمــل” بنســبة  ،% 58.6و “اســتضافة
المتخصصيــن والخب ـراء للحديــث عــن األزمــة” بنســبة  ،% 55.4و
“تقديم األخبار مصحوبة بالصور الحية” بنســبة  ،% 55.0و“الســرعة
فــي نقــل األحــداث فــور وقوعهــا” بنســبة .% 51.6
وهذه النتائج تشير إلى ما يلي:
1.حــرص جمهــور المبحوثيــن علــى مشــاهدة جميــع وجهــات النظــر المختلفــة
حــول أســباب ومســببات األزمــة الحاليــة ومجريــات األحــداث فيهــا مــن
أجــل تكويــن تصــور كامــل عــن حقيقــة المشــهد القائــم.
2.رغبــة المبحوثيــن فــي مشــاهدة األخبــار كمــا هــي أثنــاء وقوعهــا مــن غيــر
تدخــل أو توجيــه أو اســتمالة للجمهــور لتبنــي مواقــف معينــة تجــاه مــا
يحــدث.
3.نقــل األحــداث والوقائــع مــن أرض الواقــع بالصــوت والصــورة مــن شــأنه
زيــادة مصداقيــة الحــدث لــدى المشــاهد ،وهــذا مــا يســعى إليــه ويطالــب
بــه المبحوثيــن.
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4.الت ـزال العديــد مــن القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة تعانــي عج ـزاً فــي تواجــد
مراســلين لهــا فــي جميــع محافظــات الجمهوريــة لتغطيــة األحــداث األمــر
الــذي يزيــد مــن اهتمــام الجمهــور وارتباطــه بالقن ـوات المحليــة.
5.نظ ـراً لتواجــد عــدد كبيــر مــن غيــر المختصيــن فــي المجــال اإلعالمــي فــي
بعــض الفضائيــات اليمنيــة انعكــس ذلــك علــى نوعيــة األداء اإلعالمــي ممــا
جعــل المبحوثيــن يقترحــون ضــرورة إعطــاء أولويــة للمتخصصيــن فــي العمــل
اإلعالمــي القادريــن علــى التعامــل مــع الرســالة اإلعالميــة بحرفيــة ومهنيــة
عاليــة.
6.أصبــح مــن نافلــة القــول المطالبــة بضــرورة أن تكــون األخبــار والبرامــج
السياســية التــي تبــث عبــر الفضائيــات اليمنيــة مصحوبــة بالصــور الحيــة مــن
أرض الواقــع ،وعــدم اســتخدام الصــور الفوتوغرافيــة الجامــدة ،ألن ذلــك مــن
شــأنه إفقــاد أهميــة الخبــر وجاذبيتــه بالنســبة للمشــاهد.
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النتائج العامة للدراسة
توصــل الباحــث فــي هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج وهــي علــى النحــو
التالــي:
1.بالنســبة لجنــس المبحوثيــن ،أظهــرت نتائــج الدراســة أنَّ الذكــور كانـوا أكثــر
مــن اإلنــاث فــي التجــاوب مــع اســتبيان الدراســة وذلــك بنســبة % 72.6
مقابــل  27.4%لإلنــاث.
2.بالنســبة لســن المبحوثيــن ،جــاءت نتائــج الدراســة أنَّ  مــن أعمارهــم فــي
الفئــة العمريــة مــن ( 40 – 31ســنة) كانــت هــي األعلــى مــن حيــث عــدد
المشــاركين بنســبة  % 40.8يليهــم الفئــة العمريــة ( 30 – 21ســنة)
بنســبة  ،% 27.8وأنَّ الفئــة العمريــة (مــن  51ســنة فأكثــر) كانــت أقــل
تجاوب ـاً ومشــاركةً فــي االســتبيان بنســبة .% 9
3.بالنســبة للمســتوى التعليمــي للمبحوثيــن ،جــاء فــي المرتبــة األولــى حاملــي
الشهادات الجامعية األكثر استجابة مع موضوع االستبيان بنسبة %57
يليهــم أصحــاب الدراســات العليــا بنســبة .% 26.2
4.مــكان إقامــة المبحوثيــن ،أظهــرت الدراســة أ َن مــن تجــاوب مــع االســتبيان
مــن داخــل اليمــن كان األعلــى بنســبة  % 51.8ومــن خــارج اليمــن كانــت
نســبتهم .% 48.2
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5.مــدى مشــاهدة القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة ،أظهــرت الدراســة أن مــن
يشــاهدونها “أحيانـاً” كانــت هــي األعلــى مــن بيــن المبحوثيــن بنســبة 47
 ،%وأنَّ من يشــاهدها “نادراً” كانت نســبتهم  % 32ومن يشــاهدونها
“دائم ـاً” كانــت نســبتهم .21%
6.درجــة االعتمــاد علــى القنـوات الفضائيــة فــي متابعــة األخبــار ،أظهــرت نتائــج
الدراســة أنَّ درجة االعتماد بشــكل “متوســط” كانت نســبتهم %44.6
يليهــم مــن يعتمــد عليهــا بشــكل “منخفــض” بنســبة  % 42وأنَّ  مــن
يعتمــد عليهــا بشــكل مرتفــع كانــت نســبتهم .13.4%
7.القنوات الفضائية اليمنية األكثر مشاهدة ،أظهرت نتائج الدراسة حصول
قنــاة بلقيــس الفضائيــة علــى المســتوى األول مــن بيــن القن ـوات اليمنيــة
األكثــر مشــاهدة بيــن الجمهــور بنســبة  61.8%يليهــا (قنــاة يمــن شــباب)
بنســبة  ،% 55وجــاءت فــي المرتبــة الثالثــة قنــاة (ســهيل الفضائيــة) بنســبة
 ،% 36فــي حيــن جــاءت قنــاة (صــوت الجنــوب) األقــل مشــاهدة بيــن
جمهــور المبحوثيــن بنســبة  ،% 4.4وجــاءت بقيــة الفضائيــات بنســب
مختلفــة.
8.حجــم الفتــرة الزمنيــة المخصصــة لمشــاهدة الفضائيــات اليمنيــة ،أظهــرت
نتائــج الدراســة أنَّ أف ـراد العينــة يشــاهدون هــذه القن ـوات يومي ـاً” أقــل مــن
ســاعة” بنســبة  %59.6فــي المرتبــة األولــى ،ثــم مــن يشــاهدونها فــي
الفتــرة مــن (ســاعة إلــى  3ســاعات) فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة  .%32وفــي
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المرتبــة الثالثــة حصــل مــن يشــاهدها (ألكثــر مــن ثــاث ســاعات) علــى
نســبة .%8.4
9.درجــة اهتمــام الفضائيــات اليمنيــة بتغطيــة األزمــة الحاليــة ،أشــارت نتائــج
الدراســة الميدانيــة أ َن االهتمــام كان “متوســطاً” فــي المرتبــة األولــى بنســبة
 %36يليهــم مــن اهتمامهــم كان “كبيـرا” بنســبة  ،% 28ومــن يــرى أنَّ 
درجــة االهتمــام كان “ضعيفـاً” نســبتهم  .%19ومــن يــرون أ َن اهتمامهــم
كان “كبيـراً جــداً” نســبتهم .% 17
	10.أســباب متابعتــك للقن ـوات الفضائيــة اليمنيــة ،أظهــرت نتائــج الدراســة
الميدانيــة ميـاً واضحـاً مــن قبــل المبحوثيــن لمجموعــة مــن األســباب التــي
تجعلهــم يتابعــون الفضائيــات اليمنيــة جــاء فــي المرتبــة األولــى “متابعتهــم
بحكــم تعودهــم علــى متابعــة األخبــار مــن خــال هــذه القن ـوات” بنســبة
 .%39.8ثــم قدرتهــا فــي “ربــط المواطــن بأحــداث األزمــة الجاريــة”
بنســبة  ،%30.6و “اســتضافة هــذه القن ـوات لشــخصيات مهمــة علــى
عالقــة باألحــداث” بنســبة  ،%28.0ثــم تأتــي بقيــة األســباب بنســب
مختلفــة.
	11.تغطيــات الفضائيــات اليمنيــة لألزمــة الحاليــة ،أشــارت نتائــج الدراســة
الميدانيــة بــأنَّ النســبة األعلــى مــن المبحوثيــن أجابــت ب ـ ـ “إلــى حــد مــا”
بنسبة  ،46.8%كما أظهرت الدراسة أ َن من قالوا “ال” بنسبة ،%43
وأ َن مــن قالـوا “نعــم” كانــت نســبتهم .%10.2
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	12.أشــكال التغطيــة اإلخباريــة للفضائيــات اليمنيــة ،كشــفت نتائــج
الدراســة فيمــا يخــص أشــكال التغطيــة اإلخباريــة للفضائيــات اليمنيــة أن
“النشـرات اإلخباريــة” كانــت تعــد أهــم أشــكال التغطيــة وجــاءت بالمرتبــة
األولى بنسبة  ،%52تليها البرامج السياسية والحوارية بنسبة ،%47.6
“األخبار العاجلة” بنسبة  ،%37.8وشريط األخبار بنسبة ،%33.6
ومواجيــز األنبــاء بنســبة .%24.4
	13.أهــم البرامــج التــي تحــرص علــى متابعتهــا فــي الفضائيــات اليمنيــة،
توصلــت الدراســة الميدانيــة إلــى أنَّ برنامــج “حديــث المســاء” الــذي
يبــث فــي قنــاة (يمــن شــباب) جــاء فــي المرتبــة األولــى بنســبة ،%38.8
وبرنامــج “مســتقبل وطــن” الــذي يبــث فــي قنــاة ســهيل الفضائيــة فــي
المرتبــة الثانيــة بنســبة  ،%35.8وبرنامــج “الملــف السياســي” فــي قنــاة
(اليمــن الفضائيــة) التابعــة للشــرعية فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة ،%34.6
وبرنامــج “المســاء ليمنــي” الــذي يبــث فــي (قنــاة بلقيــس) فــي المرتبــة
الرابعــة بنســبة  ،%25.4ثــم جــاءت بقيــة البرامــج بنســب متفاوتــة.
	 14.مــدى ثقتــك بالمعلومــات واألخبــار التــي تبــث عبــر هــذه الفضائيــات،
أشــارت نتائــج الدراســة الميدانيــة أنَّ  مــن “يثقــون إلــى حــد مــا” بهــذه
الفضائيــات جــاءت فــي المرتبــة األولــى بنســبة  ،%70وأنَّ “مــن ال يثقــون
بها” جاءت في المرتبة الثانية بنسبة  ،%22.6وبنسبة  %7.4جاءت
لمــن لديهــم “ثقــة عاليــة” بهــذه القنـوات.
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	15.أكثــر المصــادر التــي تتلقــى منهــا األخبــار حــول األزمــة اليمنيــة ،بينــت
النتائــج العامــة للدراســة أنَّ مــن أكثــر المصــادر التــي يتلقــى المبحوثيــن مــن
خاللهــا المعلومــات واألخبــار عــن األزمــة الحاليــة هــي “وســائل التواصــل
االجتماعــي” والــذي جــاءت فــي المرتبــة األولــى بنســبة  ،%57.4ثــم
جاءت في المرتبة الثانية الفضائيات العربية بنسبة  ،%51.8فيما كانت
الفضائيــات اليمنيــة فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة  ،%40.4وجــاءت المواقــع
اإللكترونيــة بنســبة  ،%36والفضائيــات األجنبيــة بنســبة .%13.2
	16.عيــوب القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة فــي تغطيــة األزمــة ،أظهــرت النتائــج
أ َن نســبة كبيرة من المبحوثين يرون أنَّ “شــكل ومضمون البرامج المقدمة
وافتقارهــا للجاذبيــة” كانــت مــن أهــم عيــوب هــذه القنـوات حيــث جــاءت
بنسبة  ،%42.8كما أنَّ ضعف المصداقية لدى هذه القنوات جاء في
المرتبــة الثانيــة بنســبة  ،% 37.6والضعــف فــي دقــة نقــل األخبــار حــول
األزمــة كان مــن عيــوب هــذه الفضائيــات بنســبة  ،%35.8ثــم جــاءت بعــد
ذلــك بقيــة العيــوب بنســب متفاوتــة.
	17.تغييــر نظــرة الجمهــور نحــو الفضائيــات ،أظهــرت نتائــج الدراســة
الميدانيــة حــول مــدى تغييــر الجمهــور لنظرتهــم نحــو إحــدى الفضائيــات
بعــد مشــاهدة إحــدى برامجهــا أن نســبة  %55.6مــن المبحوثيــن أجابـوا
“بنعــم” ،فــي حيــن أنَّ  %44.4أجاب ـوا “ال”.
	18.دور الفضائيــات اليمنيــة فــي األزمــة الحاليــة ،أظهــرت نتائــج الدراســة
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الميدانيــة أنَّ االتجــاه العــام للمبحوثيــن حــول دور الفضائيــات اليمنيــة فــي
األزمة الحالية كان سلبياً حيث كانت إجابتهم حول العديد من العبارات
التــي وردت فــي دور الفضائيــات موزعــه بيــن (موافــق بشــدة) و(موافــق).
فيمــا كان رأيهــم حــول عبــارة “عملــت القنـوات علــى تهدئيــه األوضــاع أثنــاء
األزمــة” منافي ـاً لهــذه الحقيقــة حيــث غلبــت علــى إجابــات المبحوثيــن
ردهــم (بالمعــارض) و(المعــارض بشــدة) ،وجــزء منهــم كان (محايــداً).
	19.رأى المبحوثيــن فــي التغطيــة اإلخباريــة لألزمــة اليمنيــة ،كان االتجــاه
العــام فــي إجابــات المبحوثيــن حــول عبــارات رأيهــم فــي التغطيــة اإلخباريــة
لألزمــة الحاليــة هــو باإليجــاب لمعظــم العبــارات وموافقتهــم حــول الــدور
الســلبي لهــذه التغطيــة ،فيمــا كان ردهــم ســلبياً حــول عبارتيــن وردت فــي
السـؤال همــا “أعتقــد أن التغطيــة اإلخباريــة فــي القنـوات اليمنيــة صادقــة”
وعبارة “طريقة تغطية القنوات اليمنية لألزمة فيها احترام لعقلية المشاهد”
حيــث يــرى المبحوثيــن األمــر علــى عكــس ذلــك تمامـاً.
	20.مقترحــات المبحوثيــن حــول تطويــر القنـوات الفضائيــة اليمنيــة ،أظهــرت
خيــارات المبحوثيــن فــي إجاباتهــم علــى هــذا الس ـؤال أن مقتــرح “عــرض
جميــع وجهــات النظــر المختلفــة حــول األزمــة” جــاء فــي الترتيــب األول
بنســبة  ،%67.2يليــه مقتــرح “عــرض األخبــار والوقائــع كمــا هــي دون
توجيــه أو تدخــل” بنســبة  ،%66.6ومقتــرح “نقــل األحــداث والوقائــع
من أرض الواقع” بنسبة  ،%65.0كما جاءت بقية المقترحات بنسب
مختلفــة بحســب أهميتهــا لــدى المبحوثيــن.
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الخاتمة
يمثــل موضــوع التغطيــة اإلخباريــة لألزمــات واحــداً مــن أهــم المواضيــع التــي
يتوجــب علــى صانــع الق ـرار اإلعالمــي مراعاتهــا أثنــاء األزمــة ،حيــث أصبــح
لألخبــار دوراً بــارزاً فــي عمليــة التغطيــة لألزمــات القائمــة ،وفــي طريقــة التعامــل
معهــا وتقديمهــا للجمهــور.
ويمكــن القــول هنــا أنَّ دور الفضائيــات فــي عمليــة التغطيــة اإلخباريــة لألزمــات
يشــمل القيــام بكافــة األنشــطة والوســائل االتصاليــة التــي تمــارس أثنــاء المراحــل
المختلفــة لألزمــة بغــض النظــر عــن المضاميــن والوســائل المســتخدمة فيهــا.
لقــد شــهدت األزمــة اليمنيــة الحاليــة وعلــى مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة مــن
عمــر األحــداث الجاريــة ظهــور العديــد مــن المضاميــن اإلخباريــة المتخصصــة
والتــي يجــب أن تكــون عام ـاً مســاعداً فــي تعزيــز النجاحــات المتحققــة علــى
األرض ،ووســيلةً لتصحيــح األخطــاء وتقويــم االعوجــاج تركــز علــى المشــكالت
أكثــر مــن تركيزهــا علــى األشــخاص ،وفــي نفــس الوقــت تعمــل علــى تقديــم
الحلــول المناســبة.
وانطالقـاً مــن هــذا الــدور الــذي يجــب أن تقــوم بــه قنواتنــا الفضائيــة وخاصـةً فــي
ظــل هــذه األجـواء الســاخنة التــي يمــر بهــا الوضــع علــى الســاحة اليمنيــة والتطــور
الهائــل والمتســارع التــي تمــر بــه األحــداث علــى مختلــف األصعــدة السياســية
منهــا والعســكرية ،تبــرز أهميــة القيــام بق ـر ٍ
اءة إعالميـ ٍـة واعيـ ٍـة واســتطالع علمــي
محــدد عــن الــدور الــذي وجــب أن تقــوم بــه القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة نحــو
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تغطيتهــا لألحــداث الجاريــة فــي اليمــن مــن خــال مــا تقدمــه مــن مـواد وتغطيــات
إخباريــة مختلفــة وفــق إمكانياتهــا الماديــة وقدراتهــا الفنيــة .كان لزام ـاً علينــا
القيــام بتقييــم أداء هــذه القنـوات ودراســتها دراســة علميــة محايــدة ســعياً منــا إلــى
إب ـراز طبيعــة التغطيــة اإلخباريــة التــي تقــوم بهــا هــذه الفضائيــات تجــاه األزمــة
الحاليــة ،محاوليــن وضــع أيدينــا علــى مكامــن القصــور ونقــاط الضعــف الــذي
يعتــري هــذه الفضائيــات.
لقد تبين للكاتب ومن خالل قيامنا بدراســة ميدانية على عدد ( 500مفرده)
مــن الجمهــور اليمنــي مــن داخــل اليمــن وخارجــة ومــن مختلــف مســتوياتهم
العمريــة والتعليميــة أنَّ قنواتنــا الفضائيــة الت ـزال تعانــي العديــد مــن القصــور فــي
أدائهــا وفــي مضمــون برامجهــا المقدمــة ،وفــي األدوار التــي يجــب أن تقــوم
بهــا وخاصــة فــي مثــل هــذه اللحظــات الراهنــة ،وفــق سياســة إعالميــة واضحــة
المعالــم ،وخطــط برامجيــة تالمــس احتياجــات الجمهــور اليمنــي وتطلعاتــه.
وكمــا هــو متعــارف عليــه فــي نهايــة أي عمليــة بحثيــة فــإنَّ البحــوث والدراســات
عادةً ما تفتح المجال أمام الباحثين والدارسين للمزيد من البحوث والدراسات
فــي موضوعــات وقضايــا مســتقبلية ،ومــن هــذه األبحــاث التــي ننصــح الباحثيــن
القيــام بهــا مــا يلــي:
•دور الفضائيــات اليمنيــة فــي تشــكيل اتجاهــات الشــارع اليمنــي أثنــاء
األزمــات.
•األجندات التي تتحكم بعمل القنوات الفضائية اليمنية.
•طــرق وأســاليب االرتقــاء بمســتويات األداء اإلعالمــي للقن ـوات الفضائيــة
اليمنيــة.
144

الفضائيات اليمنية ..ودورها في التغطية اإلخبارية لألزمة الحالية

التوصيات
فــي ضــوء النتائــج العامــة التــي أظهرتهــا الدراســة عــن موضــوع “الفضائيــات
اليمنيــة ..ودورهــا فــي التغطيــة اإلخباريــة لألزمــة الحاليــة” فــإن الكاتــب يوصــي
بمــا يلــي:
1.ضــرورة أن يكــون لــدى الفضائيــات اليمنيــة خطــط إعالميــة خاصــة بأوقــات
األزمات.
2.يوصــي الكاتــب القن ـوات الفضائيــة باالقت ـراب أكثــر مــن احتياجــات
الجمهــور ومعرفــة نوعيــة البرامــج التــي يرغــب بمشــاهدتها.
3.ضــرورة قيــام القن ـوات الفضائيــة اليمنيــة بإج ـراء اســتطالعات بيــن وقــت
وآخــر لمعرفــة آراء الجمهــور ورغباتــه.
4.الحرص على االعتماد على المصادر المحلية في نقل األخبار.
5.الدقــة فــي نقــل األخبــار مــن مواقــع األحــداث مــع االلت ـزام بأخالقيــات
المهنــة.
6.عدم استخدام أساليب اإلثارة في عملية التغطية اإلعالمية.
7.العمــل علــى جعــل البرامــج المقدمــة ونش ـرات األخبــار أكثــر جاذبيــة
للجمهــور .
8.الحــرص علــى عــرض جميــع وجهــات النظــر المختلفــة حــول القضايــا
المطروحــة.
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9.العمــل علــى عــدم توجيــه األخبــار والصياغــة الخبريــة بالشــكل الــذي ال
يخــدم الجمهــور.
	10.الحــرص علــى تقديــم األخبــار مصحوبــة بالصــور الحيــة مــن أرض
الواقــع.
	11.اعتماد مراسلين ومندوبين في جميع محافظات الجمهورية.
	12.إعطــاء األولويــة لإلعالمييــن والمتخصصيــن اليمنييــن داخــل القن ـوات
الفضائيــة اليمنيــة.
	13.ضــرورة التنســيق والتعــاون بيــن وســائل اإلعــام المحســوبة علــى
الشــرعية.
	14.الحرص على تقديم البرامج التي تقدم الحلول لليمن واليمنيين.
	15.تغييــر قوالــب البرامــج السياســية المقدمــة والتــي يغلــب عليهــا الطابــع
الواحــد فــي جميــع القن ـوات.
	16.التنوع في استضافة الخبراء والمحللين السياسيين.
	17.تغييــر مواعيــد بــث البرامــج اإلخباريــة ونش ـرات األخبــار حتــى تتيــح
للجمهــور التنــوع فــي مشــاهدة البرامــج السياســية ونشـرات األخبــار وحتــى
ال يكــون هنــاك تعــارض مــع برامــج تبثهــا قن ـوات أخــرى.

146

الفضائيات اليمنية ..ودورها في التغطية اإلخبارية لألزمة الحالية

	18.إتاحــة الفرصــة لعــدد أكبــر مــن اإلعالميــات اليمنيــات وخاصــة فــي
مجــال اإلعــام المرئــي.
	19.إعطــاء مســاحة لإلعــام الجديــد باعتبــاره أحــد المصــادر اإلعالميــة
الفاعلــة.
	20.تفعيــل دور “إعــام المواطــن” فــي نقــل الفعاليــات واألحــداث فــور
وقوعهــا.
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حمــه لخضــر ،كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية.
•مهي ـرات ،علــى محمــد ،2014 ،التغطيــة اإلخباريــة التلفزيونيــة لقضايــا
الالجئيــن الســوريين فــي األردن مــن وجهــة نظــر القائميــن علــى األخبــار،
رســالة ماجســتير ،كليــة اإلعــام ،جامعــة الشــرق األوســط ،األردن.
الكتب العربية:
•الســيد ،الســعيد ،2006 ،اســتراتيجية إدارة األزمــات والك ـوارث ،ط،1
القاهــرة :دار العلــوم.
•الضحيــان ،عبــد الرحمــن إبراهيــم ،2001 ،إدارة األزمــات والمفاوضــات،
المدينــة المنــورة :دار المأثــر.
•العمــاري ،عبــاس رشــدي ،1993 ،إدارة األزمــات فــي عالــم متغيــر،
القاهــرة :األه ـرام للنشــر.
148

الفضائيات اليمنية ..ودورها في التغطية اإلخبارية لألزمة الحالية

•خضــور ،أديــب ،1999 ،اإلعــام واألزمــات ،ط ،1الريــاض :أكاديميــة
نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة.
•شدود ،ماجد محمد ،2002 ،إدارة األزمات ،واإلدارة باألزمة ،دمشق:
األوائل للنشــر.
•شــومان ،محمــد ،2002 ،اإلعــام واألزمــات – مدخــل نظــري وممارســة
عمليــة ،القاهــرة :دار الكتــب العلميــة للنشــر والتوزيــع
•شــومان ،محمــد ،2006 ،اإلعــام واألزمــات ،مدخــل نظــري وممارســات
عمليــة ،ط ،2القاهــرة :دار الكتــب العلميــة للنشــر والتوزيــع.
•عليــوة ،الســيد ،2002 ،إدارة األزمــات والك ـوارث :مخاطــر العولمــة
واإلرهــاب الدولــي ،ط ،2القاهــرة :دار األميــن للنشــر والتوزيــع.
•مصطفــى ،هويــدا ،2010 ،اإلعــام واألزمــات المعاصــرة ،القاهــرة :دار
المحروســة للنشــر.
•مــكاوي ،حســن عمــاد ،1994 ،أخالقيــات اإلعالم-دراســة مقارنــة،
القاهــرة :الــدار المصريــة اللبنانيــة.
المراجع األجنبية:
•	 (Birch, J. New Factors in Crisis Planning and
response, Public Relations Quarterly, Vol 39
(1), Op-cite, Spring 1994.
149

دراسة استطالعية

•	 Norman Phelps 1986: “setting up A crisis
Recovery plan “journal of Business strategy.
vol.6. No.4
•	 Yemen’s Hadi tries to get back into the game,
AL monitor, 23 March 2015. http://goo.gl/
B8Vz4N
•	 Carroll, C.E. (2010) Corporate Reputation
and the News Media: Agenda Setting within
Business News in Developed, Emerging, and
Frontier Markets, Taylor & Francis.
•	 Gonzalez – Ferrero , A&C.B Pratt, How to
manage a crisis before or whenever – in gits,
public Relations Quarterly ,vol 40 .
•	 Media fax. Accessed May 3rd 2015, Romanian Association for Audience Measurement.
www.arma.org.ro

150

الفضائيات اليمنية ..ودورها في التغطية اإلخبارية لألزمة الحالية

مؤتمرات ومجالت علمية محكمة:
•الجبــوري ،ســحر خليفــة ،2014 ،التغطيــة الصحفيــة النتخابــات مجلــس
المحافظــات فــي الصحافــة العراقيــة ،مجلــة مــداد األدب ،كليــة اآلداب،
الجامعــة العراقيــة ،العــدد .9
•الدليمــي ،نزهــت محمــود ،2006 ،التغطيــة اإلخباريــة لفضيحــة تعذيــب
المعتقليــن فــي ســجن أبــو غريــب ،مجلــة الباحــث اإلعالمــي ،العــدد ،2
كليــة اإلعــام جامعــة بغــداد.
•الشــامي ،عبــد الرحمــن محمــد ،2011 ،أخالقيــات التغطيــة التلفزيونيــة
النتفاضــة الشــباب اليمنــي ،دراســة ميدانيــة.
•طالــه ،الميــة ،قــادم ،جميلــة ،2018 ،األطــر النظريــة إلدارة األزمــات
إعالمي ـاً :المفهــوم واألبعــاد ،مجلــة الدراســات اإلعالميــة ،العــدد .5
•عطيــة ،مهــا عبــد المجيــد “ ،2010 ،التحديــات التــي تواجــه إعــام
األزمــات والك ـوارث ،وتأثيرهــا فــي األع ـراف المهنيــة :دراســة مقارنــة بيــن
الصحافــة الورقيــة واإلعــام الجديــد “ مؤتمــر إعــام األزمــات والك ـوارث:
الفــرص والتحديــات 15 – 14 ،ديســمبر ،جامعــة الشــارقة ،اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.
•محمــود خليــل ،دور لغــة الكتابــة الصحفيــة فــي تأطيــر اتجاهــات ال ـرأي
العــام نحــو األزمــات ،أعمــال الحلقــة النقاشــية حــول مشــكالت االتصــال
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المؤسسة العربية للدراسات االستراتيجية
تعتبــر المؤسســة العربيــة للدراســات االســتراتيجية مؤسســة عربيــة ،علميــة ،غيــر ربحيــة،
تمــارس مهامهــا وأنشــطتها مــن مدينــة اســطنبول التــي تعــد موقعهــا الرســمي .وتعمــل
على تحقيق أهدافها عبر وســائل البحث العلمي والدراســات األكاديمية المختلفة.
الرؤية
المســاهمة فــي نشــر المعرفــة وتبــادل المعلومــات مــع األفـراد والجهــات ذات العالقــة
فــي القضايــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة.
الرسالة
تمثــل المؤسســة العربيــة للدراســات االســتراتيجية جســر تعبــر مــن خاللــه الكثيــر مــن
صنــوف المعرفــة والتعــارف والتفاهــم بيــن العــرب والعالــم عبــر الدراســات البحثيــة
واألكاديميــة ،وصــوالً لبلــورة قناعــات وتفاهمــات علميــة ومعرفيــة مشــتركة بمــا يســهم
فــي تطويــر البنيــة السياســية والعلميــة الديموقراطيــة والتنميــة الشــاملة المســتدامة.
قيمنا
1.تعزيز قيم الديموقراطية التشاركية.
2.دعم إرادة الشعوب في تحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
3.االنفتاح على اآلخر واالستفادة من التجارب االنسانية.
4.المساهمة في تحقيق الشراكة بين المراكز البحثية ومؤسسات صنع القرار.

