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اإلهــداء: 

إلى وطني الجريح الذي اليزال يبتسم رغم الجراح..

إلى كل من يعمل من أجل إعادة األمن واالستقرار لليمن..

إلى كل من يحاول إعادة رسم صورة “اليمن السعيد” في قلوب أبنائه...

أهدي هذا العمل،،،
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شكر وتقدير

الحمــد والشــكر للــه تعالــى أواًل وآخــراً، فهــو صاحــب الفضــل مــن قبــل ومــن بعــد 
الــذي َيّســر لــي إتمــام هــذه الدراســة.. فياربــي لــك الحمــد ولــك الشــكر كمــا 

ينبغــي لجــالل وجهــك، وعظيــم ســلطانك.

والشــكر موصــول ألهــل الفضــل عمــاًل بالقــول المأثــور” مــن ال يشــكر النــاس 
ال يشــكر اللــه” حيــث يقتضــي علــيَّ المقــام أْن أتوجــه بالشــكر والعرفــان إلــى: 
الســادة/ المؤسســة العربيــة للدراســات االســتراتيجية ممثلــًة فــي ســعادة األســتاذ/ 
صخــر الوجيــه- رئيــس اللمؤسســة ومديرهــا التنفيــذي األســتاذ/ محمــد الرجــوي، 
ولجميــع المستشــارين والعامليــن فيهــا.. علــى تفضلهــم بدعــم وتشــجيع الكاتــب 
علــى إنجــاز هــذا العمــل وتفضلهــم بنشــره.. فلهــم منــي عظيــم الشــكر وجزيــل 

االمتنــان.

كمــا أتقــدم بخالــص الشــكر إلــى جميــع الزمــالء واألصدقــاء الذيــن ســاهموا 
بالــرأي والمشــورة والنصيحــة مــن أجــل إخــراج هــذا العمــل بالشــكل الالئــق.

فلكم جميعاً جزيل الشكر والتقدير،،،
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المقدمة:
يــزداد االهتمــام يومــاً بعــد يــوٍم بموضــوع الصــورة الذهنيــة، واألهميــة التــي تلعبهــا 
ولذلــك  واألفــراد،  والــدول،  والمنظمــات،  واألحــزاب،  للجماعــات،  بالنســبة 
الــرأَي العــام، ســواٌء علــى المســتوى المحلــي  يـُثَــار حولهــا الحديــث وتْشــغل 
أو الدولــي، نظــراً للــدور الكبيــر الــذي تلعبــه هــذه الصــورة فــي تكويــن اآلراء، 
وصياغــة القــرارات، وتشــكيل الســلوكيات، ومــن هنــا أصبــح الســعي إلــى تكويــن 
الجميــع، وفــي  إليــه  يســعى  أساســياً  الذهنيــة هدفــاً  الصــورة  وتحســين وتغييــر 
الدرجــة األولــى األحــزاب السياســية؛ لمــا تمثلــه لهــا هــذه الصــورة مــن بُعـــٍد معرفــي 
لحقيقــة العالقــة التــي تربطهــا بالجماهيــر مــن جهــة، وبيــن المحتــوى الفكــري 

واألدوار السياســية الفعليــة لهــا علــى أرض الواقــع.

ولكــون األحــزاب اليمنيــة تُعــدُّ ثمــرًة مــن ثمــار الحريــة والديمقراطيــة التــي نَعِــم 
بهــا الشــعب اليمنــي بعــد قيــام الوحــدة اليمنيــة فــي 1990 م، وهــي أحــزاب 
يمنيــة تنتمــي للمجتمــع اليمنــي وتمثلــه فــي كل مظاهــر الحيــاة الديمقراطيــة فــي 
الدراســة  بهــذه  القيــام  ِحْرُصنــا علــى  يأتــي  الســلمي؛  السياســي  الحــراك  إطــار 
االســتطالعية؛ بهــدف التعــرف علــى الصــورة المتولّــدة لــدى النخــب اليمنيــة 
عــن أحزابهــم السياســية العاملــة فــي الميــدان، كــون الصــورة الذهنيــة تأتــي غالبــاً 
فــي صورتيــن: إحداهمــا يمثــل الواقــع، بينمــا األخــرى تتــم صناعتهــا وتشــكيلها 
بنــاًء علــى مجموعــة مــن التصــورات العقليــة واالنطباعــات الذهنيــة، والتــي مــن 
خاللهــا تشــكلت الصــورة الذهنيــة عــن هــذه األحــزاب، وطُبعــت فــي أذهــان 

تلــك النخــب.
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وكمــا هــو معــروف فــإنَّ الكيانــات واألحــزاب والمنظمــات عــادًة مــا ترتبــط بهــا 
مجموعــة مــن الصــور الذهنيــة النمطيــة والتــي تمثــل فــي مجملهــا الســمعة العامــة 

للحــزب أو الكيــان عنــد عامــة النــاس، خاصــًة شــريحة السياســيين والمثقفيــن.

 هذه الصور تشــترك في رســمها وتشــكيلها في أذهان الجمهور وعلى األخص 
منهــم النخــب المجتمعيــة مجموعــٌة مــن العوامــل ُتكــّون فــي أغلبهــا صــورًة نمطيــة 

ســلبية لألســف مقارنًة بالصورة اإليجابية التي تُؤخذ عنهم.

مــن خاللهــا  اإلنســان  يســتطيع  التــي  الخريطــة  بمثابــة  هــي  الذهنيــة  والصــورة 
أن يــدرك ويفســر مــا يــدور حولــه مــن أحــداث وقضايــا، فهــي إذاً مجــرد فكــرة 
أو  المباشــرة  علــى  مبنيــة  تكــون  مــا  عــادًة  معيــن  عــن موضــوع  الفــرد  ُيكّونهــا 
اإليحــاء ويترتــب عليهــا أفعــاٌل ســواٌء ســلبية أو إيجابيــة كمــا تتشــكل مــن خاللهــا 

األفــراد. ســلوكيات 

إنَّ تاريــخ الحيــاة الحزبيــة اليمنيــة يتســم بالتعدديــة والتنــوع، وقــد مــرت التجربــة 
الحزبــي  العمــل  فيهــا  تراجــع  ومنعطفــات  مراحــل  بعــدة  اليمــن  فــي  السياســية 
حينــاً وتقــدم حينــاً آخــر، حتــى حــدوث االنقــالب علــى الدولــة فــي ســبتمبر 
2014، ومــا تبــع ذلــك مــن ســيطرة الحوثييــن علــى العاصمــة صنعــاء، وحــلِّ 
مجلــس النــواب، وتعطيــل الحيــاة السياســية، وخــروج معظــم قيــادات األحــزاب 
مــن العاصمــة صنعــاء، وتأييــد بعضهــم عاصفــَة الحــزم، وبقــاء البعــض اآلخــر 
فــي صنعــاء دون أن يكــون لهــم موقــف ممــا حصــل، وانضمــام أفــراد مــن هــذه 
األحــزاب للمقاومــة والجيــش الوطنــي للدفــاع عــن الوطــن، ومــا صاحــب هــذه 
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المرحلــة مــن مواقــف وأحــداث قامــت بهــا األحــزاب السياســية تركــت صــورًة 
إيجابيــة عنــد البعــض، وســلبية عنــد البعــض اآلخــر؛ األمــر الــذي جعــل عمــوم 
الشــعب اليمنــي وعلــى وجــه الخصــوص ُنَخبَــُه السياســية والثقافيــة ُيكــّون ويرســم 

صــورًة لهــذه األحــزاب فــي دائــرة الوعــي الجمعــي عنــد الجمهــور.

ومــن هنــا بــدأت اآللــُة اإلعالميــة باختــالف توجهاتهــا وسياســاتها برســم مالمــح 
هــذه الصــورة الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة وزعمائهــا تتقاطــع فيهــا األبعــاد المعرفيــة، 
والوجدانيــة، والســلوكية، وتعكــس حالــة االســتقطابات المشــبعة بالكراهيــة حينــاً 
وبالحــب حينــاً آخــر بيــن جميــع مكونــات المشــهد السياســي اليمنــي وأذرعــه 

اإلعالميــة.

بالعمالــة  األحــزاب  هــذه  َدْمــغ  هــو  المشــهد  هــذا  تطــورات  أهــم  مــن  وكان 
واالرتــزاق والخيانــة والســلبية والســعي وراء المصالــح الشــخصية. وقــد لعبــت 
وســائل التواصــل االجتماعــي ومنصاتــه المختلفــة دوراً كبيــراً فــي نشــر مكونــات 
الصــورة الذهنيــة لهــذه األحــزاب بيــن الــرأي العــام بشــكل عــام وبيــن النخــب 

السياســية والثقافيــة علــى وجــه خــاص.

لقــد أَْولــت الدراســات اإلعالميــة موضــوع الصــورة الذهنيــة اهتمامــاً كبيــراً فــي 
عمليــة الدراســة والتحليــل واالســتقصاء؛ ألن الصــورة التــي تتشــكل فــي ذهــن 
اإلنســان يصبــح لهــا تأثيــر خارجــي علــى حيــاة وســمعة األفــراد والجماعــات 
اتخــاذ  فــي  دوراً كبيــراً  تلعــب  الصــورة  هــذه  أنَّ  والشــعوب، كمــا  والكيانــات 
أيــة قــرارات بشــأن أيــة قضيــة، أو موقــف، خاصــًة أثنــاء العمليــات االنتخابيــة 

العامــة. والفعاليــات 
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ومــن هنــا تأتــي هــذه الدراســة فــي ســياق التعــرف علــى الصــور الذهنيــة المرســومة 
لــدى النخــب السياســية والثقافيــة اليمنيــة عــن األحــزاب اليمنيــة القائمــة، وطبيعــة 
النظــرة المختزنــة فــي األذهــان عــن األحــزاب وقياداتهــا، والتــي تُعطــي مؤشــراً كبيــراً 
عــن مــدى ثقــة النخــب السياســية والثقافيــة بالــدور الــذي تلعبــه األحــزاب اليمنيــة 

فــي الوقــت الراهــن.

تُرّكــز علــى طبيعــة الصــورة  التــي نقــوم بهــا  العلميــة  فــإنَّ هــذه الدراســة  وعليــه 
الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة لــدى النخــب السياســية والثقافيــة بهــدف تدعيــم هــذه 

الصــورة أو القيــام بتحســينها وتغييرهــا إذا مــا َتطلّــب األمــر ذلــك.

كــون األحــزاب اليمنيــة فــي الوقــت الحالــي وفــي وســط هــذه المتغيــرات التــي يمــر 
بهــا الوطــن هــي أحــوج مــا تكــون للتأثيــر فــي أدوارهــا ومواقفهــا الوطنيــة، وهــي فــي 

نفــس الوقــت بحاجــة إلــى تقييــم وتصويــب أخطاءهــا مــن قبــل النخــب اليمنيــة.

ولتحقيــق هــذا الــدور يقــوم الكاتــب بإجــراء هــذه الدراســة الميدانيــة االســتطالعية 
والتي ســُتمّثل إحدى الموجهات الرئيســية لألحزاب اليمنية في ضرورة تحســين 
صورتهــا لــدى اإلقليــم مــن جهــة، وعمــوم الشــعب اليمنــي ونخبــه السياســية مــن 
ــّوُل عليهــا القيــام بعمليــة  جهــة أخــرى، والتــي تشــكل شــريحًة كبيــرة ومتميــزة يـَُع
التحــول الديمقراطــي واإلصــالح السياســي، ولذلــك فــإنَّ هــذه الدراســة تُعــد 
األولــى مــن نوعهــا فــي اليمــن، بحســب علــم الكاتــب، تتنــاول موضوعــاً كهــذا.
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وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول على النحو التالي:

الفصــل األول: يتنــاول مفهــوم الصــورة الذهنيــة وأهميتهــا وأنواعهــا ومكوناتهــا 
الذهنيــة  اليمنيــة وصورتهــا  فيتنــاول األحــزاب  الثانــي:  الفصــل  أمــا  األساســية. 
لــدى النخــب السياســية والثقافيــة، حيــث قَــدَّم هــذا الفصــل لمحــًة عــن األحــزاب 
اليمنيــة وخصائــص وســمات الصــورة الذهنيــة لهــا، وآثــار الصــورة الذهنيــة علــى 
العامــة  العالقــات  ودور  فيهــا،  المؤثــرة  والعوامــل  تكوينهــا،  وطــرق  األحــزاب، 
واإلعــالم فــي تحســين الصــورة الذهنيــة، وعالقــة النخــب السياســية والثقافيــة 
باألحــزاب، والفصــل الثالــث: يتنــاول الدراســة الميدانيــة وخطواتهــا المنهجيــة 
التــي ســارت عليهــا والنتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة. والفصــل الرابــع: تنــاول 

مناقشــة النتائــج والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا الدراســة.
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تمهيد:
حظي موضوع الصورة الذهنية بأهمية كبيرة خالل العقود الماضية، وقد كانت 

والتزال مجااًل للبحث في الدراسات اإلعالمية واالجتماعية والسياسية.

والســمعة،  الذاتيــة،  مثــل  أخــرى  بمفاهيــم  الذهنيــة  الصــورة  مفهــوم  ويرتبــط   
والمصداقيــة، وغيرهــا مــن المفاهيــم المرتبطــة باإلنســان الــذي ال يســتطيع أن 
يعيــش بمْعــزٍل عــن اآلخريــن، فهــو كائــن اجتماعــي بطبعــه يتفاعــل مــع اآلخريــن 
ســلباً وإيجابــاً، وأثنــاء هــذا التفاعــل ُيَكــّوُن العديــد مــن الصــور الذهنيــة التــي تؤثــر 

فــي ســلوكه وتصرفاتــه.

إًن دراســة الصــورة الذهنيــة لألحــزاب والمنظمــات واســتيعاب الواقــع المعــاش 
التــي مــّرت بــه مــن خــالل مــا حَملتــه مــن معلومــات وتجــارب ومــا مــرت بــه مــن 
أحــداث تمثــل الخريطــة التــي يســتطيع اإلنســان مــن خاللهــا أْن يفهــم ويــدرك 
ويفســر األشــياء واألفعــال والمواقــف؛ ســواٌء كانــت ســلبية أو إيجابيــة ومــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن أفعــال تجعلنــا اليــوم نفكــر فــي الطريقــة التــي نغيــر مــن خاللهــا 

هــذه الصــورة أو تعديلهــا أو القيــام بتعزيزهــا فــي أذهــان اآلخريــن.

وهــذا مــا دفعنــا لتنــاول هــذا الموضــوع مــن خــالل هــذا الفصــل الــذي يتضمــن 
الحديــث عــن مفهــوم الصــورة الذهنيــة، وأهميتهــا، ووظائفهــا، ومكوناتهــا، وطرق 

قياســها، وحمايتهــا.
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الصورة الذهنية..مفهومها ومكوناتها:
اشــتهر التــراث العربــي بالكثيــر مــن الشــخصيات التــي عاشــت حياتهــا وهــي 
عليهــا  والحفــاظ  علــى حمايتهــا  عملــت  طيبــة، حيــث  ذهنيــة  تحمــل صــورًة 
طيلــة حياتهــا، وماتــت ولــم تتنــازل عنهــا، وتشــهد لذلــك عشــرات القصــص 
النمــاذج  هــذه  أشــهر  ومــن  فيهــا،  قيلــت  التــي  واألشــعار  عنهــا،  ُرويــْت  التــي 
المعروفــة فــي التاريــخ العربــي “حاتــم الطائــي” وصورتــه الذهنيــة التــي لصقــت 
فــي شــخصيته كلمــا تحدثــت عــن الكــرم، و“عنتــرة العبســي” وصورتــه الذهنيــة 
فــي الشــجاعة، و“قيــس بــن الُملــوَّح” وصورتــه الذهنيــة المتمثلــة فــي العشــق.

وقــد ظهــر مصطلــح الصــورة الذهنيــة فــي أوائــل القــرن العشــرين كمصطلــح علمــي، 
وذلــك حينمــا أطلقــه “والتــر ليبمــان”Walter Lipman” والــذي أصبــح 
أساســاً لتفســير الكثيــر مــن عمليــات التأثيــر التــي تقــوم بهــا وســائل اإلعــالم علــى 

أذهــان وعقــول األفــراد.

النصــف  بدايــة  مــع   ”image“ الذهنيــة  الصــورة  اســتخدام  بــدأ  وقــد 
دوٌر  العامــة  للعالقــات  أصبــح  عندمــا  العشــرين  القــرن  مــن  الثانــي 
المصطلــح  هــذا  اســتخدام  تزايــد  وقــد  الجمهــور.  بيــن  كبيــر  وتأثيــر 
والتجاريــة.)01) والمهنيــة  واإلعالميــة  السياســية  المجــاالت   فــي 

لقــد اتخــذ مفهــوم الصــورة الذهنيــة الصــدارة فــي الدراســات اإلعالميــة واالتصاليــة 
المتعلقــة بالعالقــات العامــة وقــد كان لــه أثــٌر ُمهــمٌّ فيهــا، ولــه ســمات معينــة 

)01) خلــف اليف احلمــاد، 2014، الصــورة الذهنيــة لرجــل األمــن لــدى الــرأي العــام األردين، رســالة ماجســتري كليــة اآلداب – قســم 
البــراء، ص19. اإلعــالم، جامعــة 
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ارتبطــت بطبيعــة هــذا الحقــل المعرفــي االتصالــي واســتعماالته العلميــة، ولذلــك 
يَـْنـــُدر أْن نــرى أي تفصيــل ألهــداف العالقــات العامــة ووظيفتهــا دون اإلشــارة 

الواضحــة إلــى مفهــوم الصــورة الذهنيــة.)02)

ومصطلــح الصــورة الذهنيــة مــن المصطلحــات التــي اختلــف حولهــا الباحثــون 
نظــراً لتعــدد الترجمــات العربيــة التــي أشــارت إلــى هــذا المصطلــح، إضافــًة إلــى 
اختــالف الدراســات والعلــوم الــذي تناولتــه كعلــم النفــس وعلــم االجتمــاع والعلــوم 

السياســية وعلــوم االتصــال.)03)

ويرجــع ســبب هــذا التبايــن فــي مواقــف الباحثيــن عــن أســباب االهتمــام بموضــوع 
الصــورة الذهنيــة إلــى مــا يلــي:)04)

التعميمــات التــي تنتجهــا الصــورة الذهنيــة لــدى األفــراد مــن خــالل البنــاء الرمــزي، 
الظــروف والمواقــف  إلــى األذهــان علــى  المنطبعــة تســري  الصــورة  مــا يجعــل 

واألشــخاص.

مفعــول الصــورة الذهنيــة يصــل عنــد األفــراد إلــى درجــة االعتقــاد بســبب عمليــة 
التكــرار الــذي تحدثــه الرســائل اإلعالميــة عــن الشــخصيات واألحــداث؛ مــا 

يجعــل المشــاهد والمتابــع يعتقــد أن مــا يــراه يعتبــر صــورة مطابقــة للواقــع.

)02) وجــدي شــفيق عبــد اللطيــف، 2014، الصــورة الذهنيــة للعنــف األســرى لــدى الشــباب اجلامعــي، دراســة ميدانيــة، جملــة حبــوث الشــرق 
األوسط، العدد35، ص322.

)03) علــي موقــف فليــح، وآخــرون، 2013، الصــورة الذهنيــة لرجــل املــرور لــدى مجهــور مدينــة بغــداد، دراســة ميدانيــة جملــة املســتنصرية 
للدراســات العربيــة والدوليــة، العــدد 43، بغــداد، ص 226.

)04)  أنــس بــن حممــد الزميــع، 2017، الصــورة الذهنيــة جلمعيــات األيتــام ابململكــة لــدى اجلمهــور يف مدينــة الــرايض. دراســة مســحية، 
رســالة ماجســتري، كليــة اآلداب - قســم اإلعــالم، جامعــة امللــك ســعود، ص 19 – 20.
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عــن  لديــه  الصــورة  رســوخ  بمــدى  مرهونــة  األفــراد  مــن  المتوقعــة  الســلوكيات 
اآلخريــن.

الثقافــة فــي األصــل تعبــر عــن الرســائل والصــور الذهنيــة التــي تنظــم العالقــات 
إنتاجهــا. االجتماعيــة وتعيــد 

وقد شاع استخدام مفهوم الصورة الذهنية في مجال السلوك السياسي الدولي 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ضمــن االهتمــام بمجــال مــا ُيســمى بالشــخصية 
ــمات  القوميــة، فظهــر مفهــوم الصــورة النمطيــة والتــي توصــف بأنهــا مجموعــة السِّ
الشــائعة التــي يوصــف بهــا شــعٌب مــن طــرف شــعٍب آخــر، والتــي عــادًة مــا تصــاغ 
علــى أســاس غيــر علمــي أو موضوعــي، وإنمــا نتيجــة أفــكار عصبيــة وعنصريــة 

ضــد اآلخر)05).

ويزداد استخدام ونمو هذا المفهوم بشكل سريع خاصًة في المجال اإلعالمي 
الــذي عــادًة مــا يعتمــد علــى الكلمــات فــي نقــل المعانــي والمشــاعر إلــى اآلخــر 

يــن والتــي تتعــرض للتغييــر والتحريــف والتطويــر.

مفهوم الصورة الذهنية:
تعــرف الصــورة الذهنيــة بحســب قامــوس ويبســتر)06)  بأنهــا “التقديــم العقلــي 
أو هــي مجــرد  الحــواس بشــكل مباشــر،  ألي شــيء ال يمكــن عرضــه علــى 
محــاكاة لتجربــة حســية مرتبطــة بمشــاعر معينــة نحــو فــرد بعينــة أو نظــام مــا، 

)05) السيد ايسني،1981، الشخصية العربية بني صورة الذات ومفهوم األخر، بريوت: دار التنوير للطباعة والنشر، ص41.
(06( Webster›s(1977). Third international dictionary. G.&C. Merriam C., USA: 
Publishers of Merriam-Webster Dictionaries.
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وهــي اســترجاع لمــا اختزنتــه الذاكــرة أو الحــواس اإلنســانية”.

ويذكــر معجــم المصطلحــات اإلعالميــة أن الصــورة الذهنيــة عبــارة عــن انطبــاع 
وصــورة لشــيء أو لشــخص فــي ذهــن إنســان مــا، أي فكرتــه التــي كونهــا عــن 

ذلــك الشــخص وصورتــه التــي رســمها لــه فــي ذهنــه.)07)

مــن  الصحفــي األمريكــي (Lipman) هــو أول  الباحثيــن أن  بعــض  ويــرى 
تنــاول موضــوع الصــورة الذهنيــة فــي كتابــه المشــهور” الــرأي العــام” الــذي صــدر 
يُـــنسب للكاتــب أنــه أول مــن ربــط بيــن وســائل  فــي عــام 1922م، حيــث 
اإلعــالم وبيــن الصــورة الذهنيــة، وأن وســائل اإلعــالم تتوســط بيــن اإلنســان وبيــن 
البيئــة المحيطــة بــه، وأشــار إلــى أن اإلنســان يحتــاج إلــى اكتشــاف العالــم مــن 
حولــه عــن طريــق التصــور والتخيّــل، ليــرى بعقلــه وخيالــه جــزءاً كبيــراً مــن هــذا 
العالــم الــذي ال يدركــه بحواســه، وقــّرر أن الصــورة الذهنيــة التــي تتكــون عنــد 
اإلنســان عــن العالــم مــن حولــه مــا هــي إال تمثيــل بســيط لبيئــة غيــر حقيقيــة.)08)

ويعرفهــا “علــي عجــوة)0))” بأنهــا الناتــج النهائــي لالنطباعــات الذهنيــة التــي 
تتكــون عــن األفــراد والجماعــات إزاء شــخص معيــن أو نظــام مــا، أو شــعب أو 
جنــس معيــن، أو منظمــة محليــة أو دوليــة، أو أي شــي آخــر لــه تأثيــر علــى حيــاة 
النــاس، وتتكــون االنطباعــات عــادًة مــن خــالل التجــارب التــي ترتبــط بحيــاة 
وعواطــف األفــراد واتجاهاتهــم وعقائدهــم، بغــض النظــر عــن صحــة المعلومــات 

)07) صفية إبراهيم العبد الكرمي، 2013، العالقات العامة والصورة الذهنية، الرايض: دار احلضارة، ص103.
/http://munaalislam.net ،08) عبد هللا عمر(

)09) على عجوة،2014، العالقات العامة والصورة الذهنية، ط2، القاهرة: عامل الكتب، ص9.
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التــي ترتبــط بهــذه التجــارب مــن عدمهــا فهــي تمثــل ألصحابهــا واقعــاً صادقــاً 
وصــورًة ينظــرون إلــى اآلخريــن مــن خاللهــا.

مات والمالمح  وفي تعريف آخر للصورة الذهنية تُعّرف بأنها مجموعة من السِّ
التــي يدركهــا الجمهــور ويبنــي علــى أساســها مواقفــه واتجاهاتــه نحــو المنظمــة 
أو الحــزب أو الدولــة أو الجماعــة. وتتكــون هــذه الصــورة مــن خــالل الخبــرة 
الشــخصية للجمهــور والقائمــة علــى االتصــال المباشــر، أو عبــر وســائل اإلعــالم 
الجماهيــري، حيــث تتشــكل ســمات ومالمــح الصــورة الذهنيــة مــن خــالل إدراك 
الجمهــور لشــخصية المنظمــة ووظائفهــا وأهدافهــا وشــرعية وجودهــا وأعمالهــا 

والقيــم األساســية التــي تتبناهــا.)10)

الصــورة   ”Harold H. Marquis“ ماركــس”  “هارولــد  ويُعــّرُف 
الذهنيــة بأنهــا مجموعــة االنطباعــات الذاتيــة للجماهيــر عــن المنظمــة، وهــي 
انطباعــات عقليــة غيــر ملموســة تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر، كمــا أنهــا عبــارة 
عــن مشــاعر تخلقهــا المنظمــة لــدى األفــراد بســبب مــا تقدمــه مــن خدمــات 
وعالقــات مــع المجتمــع، وهــذه االنطباعــات تندمــج وتتوحــد لتكويــن صــورة 

للمنظمــة)11). ذهنيــة 

ويعرفهــا كوتلــر ودوبــس بأنهــا “مجموعــة مــن المــدارك التــي يكونهــا اإلنســان 
حــول شــيء معيــن”)12)

)10) صاحل سليمان، 2009، وسائل االعالم وصناعة الصورة الذهنية، الكويت: دار الفالح للنشر والتوزيع، ص -22 23.
)11) وجــدي عبــد اللطيــف شــفيق، 2014، الصــورة الذهنيــة للعنــف األســري لــدى الشــباب اجلامعــي: دراســة ميدانيــة، جملــة حبــوث الشــرق 

األوسط، ع35، ص 323.
(12( Philip Kotler, Bernard DuBois, marketing management, edition, Paris,2004.p729.
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كمــا يمكــن القــول بــأن الصــورة الذهنيــة عبــارة عــن مجموعــة مــن التصــورات 
واألحــكام واالنطباعــات ســواٌء كانــت قديمــة أو حديثــة، إيجابيــة أم ســلبية، 
والتــي يقــوم شــخص أو جماعــة بنقلهــا عــن اآلخريــن ويســتخدمها كوســيلة عنــد 

تقييمــه لهــذا الشــخص، ولتحديــد موقفــه وســلوكه نحــوه)13).

وَيْخلُــص الكاتــب مــن التعريفــات الســابقة إلــى أن الصــورة الذهنيــة تعتبــر عمليــة 
نفســية يضعهــا كل شــخص فــي ُمخّيلتــه عــن أشــخاص أو جماعــات أو أحــزاب 
أو دول، ويكــون لهــا أبعــاد شــعورية ومعرفيــة، وتمــر بمراحــل متعــددة وتتأثــر بــكل 

الظــروف المحيطــة بهــا ســلباً وإيجابــاً، وبالتالــي فليــس لهــا خصائــص ثابتــة.

وفــي ضــوء هــذا التعريــف الــذي نعتبــره جامعــاً لــكل مــا ســبق مــن تعريفــات يتبيــن 
لنــا مــا يلــي:

أن الصــورة الذهنيــة تبــدأ بمجــرد انطباعــات نفســية لــدى كل شــخص عــن 	 
اآلخريــن.

الصــورة الذهنيــة تتشــكل عنــد األشــخاص والجماعــات واألحــزاب والــدول 	 
وبالتالــي تشــكل اتجاهاتهــم ومواقفهــم.

أن الصورة الذهنية لها أبعادها ومكوناتها اإلدراكية والشعورية والسلوكية.	 
أن الصورة الذهنية للحزب أو المنظمة تتسم بالديناميكية والقابلية للتغيير 	 

وبالتالــي فليــس لهــا صفــة ثابتــة.
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أهمية الصورة الذهنية:
ال شــك بــأن الصــورة الذهنيــة تمثــل ســمعة الفــرد، أو المنظمــة، أو الحــزب، أو 
الكيــان، أو أيــة جهــٍة كانــت، فهــي روح المنظمــة وهويتهــا، وهــي التــي تنبنــي 
عليهــا مكانــة الشــخص، أو الحــزب، أو الكيــان علــى جميــع المســتويات داخــل 

المجتمــع.

وســمعة المنظمــة مرتبــط ارتباطــاً كبيــراً بنجاحهــا وقدرتهــا علــى االنتشــار، كمــا أن 
وجــود صــورة ذهنيــة أليــة منظمــة يســاعدها فــي فهــم الواقــع مــن حولهــا وفــي نفــس 
الوقــت يمكنهــا مــن تعزيــز هــذه الصــورة ودعمهــا أو القيــام بتعديلهــا وتغييرهــا 

حتــى تكــون قــادرة علــى تحقيــق أهدافهــا وسياســاتها.

لقد نشــأ االهتمام بالصورة الذهنية من حقيقٍة مفادها أن الجمهور يفترض أن 
يكــون لديــه صــورة صحيحــة عــن أشــياء كثيــرة، فصــورة العربــي واإلســرائيلي عنــد 
األمريــكان تكونــت نتيجــة للــدور الــذي مارســته وســائل اإلعــالم فــي أمريــكا، 
ونتيجــة لألحــداث التــي شــهدتها المنطقــة العربيــة ونقلتهــا هــذه الوســائل، ألن 
اإلنســان غالبــاً مــا يتمســك بمــا لديــه مــن صــور، كمــا أنــه يتعصــب لهــذه الصــور 
ويتحيــز لهــا، ويتذكــر المواقــف والتفاصيــل التــي تدعــم الصــورة الذهنيــة التــي 

تكونــت لديــه فــي وقــت مــا)14).

وتكتســب الصــورة الذهنيــة تجــاه المنظمــات أهميــة خاصــة مــن خــالل تأديتهــا 
وظائفهــا النفســية واالجتماعيــة فــي تكويــن الــرأي العــام وتوجيهــه باعتبــاره مصــدراً 

آلراء النــاس واتجاهاتهــم الســلوكية.
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وانطالقــاً مــن هــذه العالقــة بيــن الصــورة الذهنيــة والــرأي العــام فإنــه يتحتــم علــى 
جميــع المنظمــات والكيانــات أْن تهتــم بدراســة الصــورة الســائدة عنهــا لــدى 
جميــع فئــات المجتمــع والعوامــل المتعلقــة بتكوينهــا والبرامــج الالزمــة لتحســينها، 
بوضــع  القيــام  أجــل  مــن  المتزايــدة،  اإلعالميــة  الحمــالت  ظــل  فــي  وخاصــة 
المنظمــات  هــذه  عــن  إيجابيــة  ذهنيــة  ترســيخ صــورة  علــى  قــادرة  اســتراتيجية 
يســاعدها فــي إيجــاد رأي عــاٍم مناصــر لقضاياهــا ومواقفهــا وداعــٍم لهــا فــي جميــع 

الظــروف)15).

وتأسيســاً علــى مــا تقــدم فــإن الصــورة الذهنيــة للمنظمــة تلعــب دوراً كبيــراً فــي 
تقديــم رؤيــة متكاملــة عــن المنظمــة وأنشــطتها وخططهــا االســتراتيجية؛ األمــر 
الــذي يؤثــر فــي الســلوكيات والقــرارات التــي تؤخــذ ضدهــا مــن قبــل الــرأي العــام.

كمــا أن الصــورة الذهنيــة تســاعد فــي فهــم الواقــع المحيــط بالمنظمــة، أو الكيــان 
السياســي، وهــذا مــن شــأنه المســاعدة فــي جــذب المهــارات البشــرية ورؤوس 
األمــوال والداعميــن، وفــي نفــس الوقــت زيــادة الثقــة فــي المنظمــة وأنشــطتها 

المختلفــة والتــي تمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا المختلفــة.

وظائف الصورة الذهنية:
يزداد االهتمام بموضوع الصورة الذهنية ووظائفها بالنسبة لألفراد والمنظمات، 
نظــراً للــدور الفاعــل الــذي تقــوم بــه هــذه الصــورة فــي تكويــن اآلراء، واتخــاذ 
القــرارات، وتشــكيل الســلوك، كمــا أن للصــورة الذهنيــة دوراً كبيــراً فــي تشــكيل 

)15) أمحد السيد كردي، 2011، إدارة الصورة الذهنية للمنظمات يف إطار واقع املسؤولية االجتماعية، مصر: جامعة بنها، ص 21.
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مــدارك األفــراد والهيئــات مــا يجعــل لهــا بالــغ األثــر إزاء العديــد مــن القضايــا 
الهامــة. 

ومن أهم الوظائف التي تقوم بها الصورة الذهنية ما يلي:)1))
تــؤدي الصــورة الذهنيــة دوراً فــي توفيــر المعلومــات التــي تمكــن الهيئــات 	 

والمنظمــات مــن التعامــل مــع المواقــف واألحــداث المختلفــة.)17)
تســهل الصــورة الذهنيــة مــن عمليــة التواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن، حيــث 	 

واختزالهــا  ترتيبهــا  الفــرد  علــى  تســهل  رمــوز  صــورة  فــي  الظواهــر  تعكــس 
وتذكرهــا.

تقدم الصورة الذهنية معياراً للحكم على صحة المعلومات الواردة.	 
تســتخدم الصــورة الذهنيــة كوســيلة للدفــاع عــن الــذات، فالصــور تتيــح للفــرد 	 

فرصــًة لتبريــر العديــد مــن األفعــال.
تزيــد الصــورة الذهنيــة مــن االعتــزاز بالــذات نتيجــة عضويــة الفــرد لحــزب أو 	 

كيــان معيــن، فالصــورة اإليجابيــة عــن الحــزب أو الكيــان الــذي ينتمــي إليــه 
الفــرد تزيــد مــن تقديــره لذاتــه وشــعوره بالرضــا.

كمــا تــؤدي الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة إلــى إضفــاء الشــرعية علــى أيديولوجيــة 
الحــزب أو الجماعــة أو أي كيــان، وتبــرر توجهاتــه وممارســاته وتدافــع عنــه، 

وتؤكــد علــى هويتــه االجتماعيــة.

)16) أميــن عبــد الــرؤوف الزميلــي، 2015، أثــر الــدور الــذي تؤديــه الشــرطة يف بنــاء صورهتــا الذهنيــة مــن وجهــة نظــر جلــان اإلصــالح، مذكــرة 
للحصول على درجة املاجســتري يف إدارة األعمال، فلســطني: ص 40.

/http://munaalislam.net ،17) عبد هللا عمر،2018، الصورة الذهنية وأمهيتها(
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وقــد اعتبــر مجموعــة مــن الباحثيــن أن للصــورة الذهنيــة وظائــف نفســية علــى 
الفــرد والمنظمــة يمكــن ذكرهــا فــي اآلتــي:)1))

ُتحقــق الصــورة الذهنيــة أكبــر قــدر مــن التكيــف مــع ظــروف الحيــاة مــن 	 
خــالل دورهــا فــي اختصــار جهــد األفــراد والكيانــات بمــا تقدمــه مــن أُطــٍر 

جاهــزة تكفــل لهــم التعامــل مــع اآلخريــن بهــدوٍء وانســجام.
أن التطــور الذهنــي ُيضيّــق نطــاق الجهــل باآلخريــن مــن خــالل اســتخدام 	 

األفــراد والكيانــات لــه، ومــا تقدمــه مــن المعرفــة حــول صــورة اآلخريــن وطــرق 
التعامــل معهــم.

تُــؤدي عمليــة تكويــن الصــورة الذهنيــة إلــى تحويــل العالــم مــن عالــم ُمعّقــد 	 
إلــى عالــم أكثــر ســهولًة وأكثــر تنظيمــاً.

ُتســهم الصــورة الذهنيــة فــي تفســير مواقــف األفــراد واألحــزاب والهيئــات 	 
والمعتقــدات. بالقيــم  الرتباطهــا  نظــراً  فلســفاتهم وخططهــم  وتفســر 

للصــورة الذهنيــة دور كبيــر فــي تكويــن الــرأي العــام والتأثيــر علــى آراء النــاس 	 
ومواقفهــم تجــاه األحــداث والقضايــا.

تجــاه 	  واالســتقرار  باألمــان  الشــعور  اإليجابيــة  الذهنيــة  الصــورة  ُتحقــق 
المحتملــة. األخطــار 

وإيجــاد 	  المنظمــة،  جماهيــر  ســلوكيات  عــن  توقعــات  بنــاء  فــي  ُتســاعد 
الســلوكيات. لهــذه  تفســيرات 

)18) بسام عبد الرمحن اجلرائدة، 2013، إدارة العالقات العامة، ط1، األردن: دار أسامة للنشر، ص 321 - 322.
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أنواع الصورة الذهنية:
هناك أنواع مختلفة للصورة الذهنية يحددها خبير العالقات العامة “جفكينز” 

في الصور التالية:)19)
صــورة المــرآة: وهــي تلــك الصــورة الواقعيــة التــي تــرى المنظمــة نفســها مــن . )

خاللها.
الصورة الحالية: وهي الصورة التي يرى اآلخرون بها المنظمة.. 	
الصــورة المرغوبــة: وهــي تلــك الصــورة المــراد بناؤهــا فــي أذهــان اآلخريــن . 	

عــن المنظمــة.
إلــى . 	 المنظمــة  تســعى  التــي  النموذجيــة  الصــورة  وهــي  المثلــى:  الصــورة 

األخــرى. والمنظمــات  الجمهــور  أمــام  بهــا  الظهــور 
الصــورة المتعــددة: وتعنــي تعــدد أشــكال الصــور لــدى الجمهــور نتيجــة . 	

تعــدد ممثلــي المنظمــة حيــث يعطــي كل منهــم انطباعــاً مختلفــاً.

للصــورة  أن  ســليمان” حيــث ذكــرت  آخــر ذكرتــه “شــريفة  تصنيــف  وهنــاك 
الذهنيــة أنواعــا عــدة تختلــف مــن منظمــة إلــى أخــرى، ومــن هــذه الصــور)20):

الصــورة االنعكاســية: وهــي مــا تعتقــد أنهــا تعكــس واقــع المنظمــة وهــي فــي 
الغالــب صــورة وهميــة بســبب التفكيــر اإليجابــي الشــديد فيهــا.

)19) على عجوة، 2003، العالقات العامة والصورة الذهنية، الرايض: دار احلضارة، ص57.
)20) شــريفة ســليمان، 2006، دور العالقــات العامــة يف تشــكيل الصــورة الذهنيــة للجمعيــات احلكوميــة، مــن منظــور اخلدمــة االلكرونيــة: 

دراســة علــى حالــة إمــارة ديب، جامعــة القاهــرة، ص34.
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الصورة المطلوبة: وهي الصورة التي ترغب المنظمة في تحقيقها.

الصــورة التنظيميــة: وهــي تلــك الصــورة التــي تعكــس تاريــخ المنظمــة وســمعتها 
ومــدى اســتقرارها والنجاحــات التــي حققتهــا. 

وُيشــير “وســيتفالين” West Phalen)21) إلــى أن للصــورة الذهنيــة ثالثــة 
أنــواع تتمثــل فــي:

الصــورة الذهنيــة الذاتيــة: وهــي إحســاس المنظمــة بنفســها والبــدء بعمليــة تغييــر 
صورتهــا الذاتيــة.

أمــام  بــه  المنظمــة أن تظهــر  ترغــب  مــا  المرغوبــة: وهــي  الذهنيــة  والصــورة 
جيــد. تخطيــط  إلــى  تحتــاج  وهــي  الجمهــور، 

والصــورة الذهنيــة المدركــة: والتــي يمكــن إدراكهــا مــن خــالل األحاســيس 
والعالقــات. والتصــورات 

وأيــاً كانــت التصنيفــات واألنــواع التــي ذكرهــا الباحثــون وفقــاً لرؤيتهــم وانطباعاتهــم 
ســنجد أن هنــاك تصنيفــات أخــرى للصــورة الذهنيــة تتعلــق برؤيــة علمــاء السياســة 
وعلمــاء االجتمــاع، وجميعهــا تتفــق فــي أن الصــورة الذهنيــة مــا هــي إال عبــارة عــن 

فكــرة أو اعتقــاد ُمحــّدد ُيكّونــه الفــرد تجــاه المنظمــة أو األشــخاص.

(21( West Phalen, Marie – lelene, communicator : le guide de la communication 
dentreprise,4 edition, Paris.2004.p9.
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أبعاد الصورة الذهنية ومكوناتها:
يجمــع الباحثــون وخاصــة علمــاء النفــس االجتماعــي علــى أن هنــاك ثالثــة أبعــاد 

رئيســية للصــورة الذهنيــة وهــي علــى النحــو التالــي:

:Cognitive component البعد أو المكون المعرفي

ويشير إلى حجم المعلومات التي يحصل عليها الفرد عن المنظمة، أو 
الكيان. وقد تكون تلك المعلومات ذات اتجاٍه واحد، أي إيجابية فقط أو 
سلبية، وقد تكون متوازنة تحمل في طياتها جوانب إيجابية وأخرى سلبية، 
وهو البعد الذي يـَْعِرُف عن طريقه الفرد موضوعاً معيناً له عالقة بالدولة أو 
المجتمع؛ مثل المعرفة بالجوانب التاريخية والجغرافية للدولة والمعلومات 
المتعلقة بشعبها، وتمثل هذه المعلومات القاعدة التي تُبنى عليها الصورة 

الذهنية التي ُيكّونها الفرد عن اآلخرين من حوله وعن القضايا والموضوعات 
المختلفة.

البعد أو المكون 
المعرفي

البعد أو المكون 
الوجداني

البعد أو المكون 
السلوكي
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وكلمــا كانــت هــذه المعلومــات دقيقــة وصحيحــة كلمــا كانــت الصــورة الذهنيــة 
التــي نبنيهــا عــن اآلخريــن دقيقــة. ووفقــاً للبعــد المعرفــي فــإن أيــة أخطــاء قــد 
تحصــل فــي الصــورة الذهنيــة الُمَكّونَــة عــن األفــراد تكــون ناتجــة أساســاً عــن 

الخاطئــة.  والمعــارف  المعلومــات 

ومــن هنــا فــإن المكــون المعرفــي لالتجاهــات يتمثــل فــي الفكــرة أو الصــورة التــي 
توجــد لــدى أشــخاص عــن اآلخريــن والتــي تشــكلها مشــاعر وأحاســيس معينــة 

تدفعهــم إلــى اتخــاذ مواقــف وســلوكيات معينــة.)22) 

ومــن هنــا يظهــر أن البعــد الفكــري والمعرفــي للصــورة الذهنيــة لألحــزاب يتمثــل 
فيمــا تمتلكــه هــذه األحــزاب مــن إنتــاج فكــري ومعرفــي وخطــط وبرامــج وأدبيــات 
يقــوم عليهــا الحــزب أو يســعى إلــى تبنيهــا وُتميــزه لــدى الجمهــور. وهــي تختلــف 
مــن حــزب إلــى آخــر، فهنــاك مــن األحــزاب مــن يســعى إلــى أن يكــون لــه حضــور 
قــوي بيــن الجماهيــر مــن خــالل األنشــطة والفعاليــات والبرامــج التــي يقــوم بهــا 

بشــكل مســتمر، إضافــًة إلــى المؤتمــرات التــي ُيحييهــا بيــن وقــت وآخــر.

إنَّ كلَّ مــا ترســخ فــي أذهــان النــاس عــن الحــزب السياســي وتاريخــه والمشــاريع 
التــي حققهــا طيلــة مســيرته التاريخيــة كل ذلــك ُيكــّون البعــَد المعرفــي والفكــري 

للحــزب السياســي.
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العوامــل التــي تســهم فــي بنــاء البعــد الفكــري والمعرفــي للصــورة الذهنيــة 
السياســية: لألحــزاب 

عــادًة مــا يتعــزز البعــد الفكــري لألحــزاب السياســية مــن خــالل االســتراتيجيات 
التــي يقــوم عليهــا الحــزب ورؤيتــه السياســية لبنــاء الدولــة، والــدور الــذي يقــوم بــه 
علــى المســتوى المحلــي فــي تحســين وتغييــر المشــهد السياســي القائــم، وقــدرة 
الحــزب علــى بنــاء عالقــات داخليــة مــع شــركائه السياســيين وخارجيــة مــع غيــره 

مــن األحــزاب والكيانــات لمــا فيــه مصلحــة المجتمــع.
ويتأثر هذا البعد من الناحية التكوينية بعوامل عدة منها:)		)

الخطــاب السياســي للحــزب: ســواٌء المقــدم للجمهــور أو الموجــه إلــى 	 
البلــد، والــذي مــن خاللــه يقــدم رؤيتــه لألوضــاع  فــي  الســلطة السياســية 
القائمــة والحلــول المقترحــة بهــا، دون اللجــوء للتبريــرات أو تخويــن اآلخــر.

الخبــرات والتجــارب الســابقة للحــزب: والتــي مارســها منــذ تأسيســه. 	 
والوطنــي  السياســي  وتاريخهــا  ســمعتها  علــى  تحافــظ  التــي  فاألحــزاب 
هــي غيــر تلــك األحــزاب التــي مارســت نوعــاً مــن التضليــل والكــذب عبــر 
تاريخهــا السياســي علــى الجمهــور، وبالتالــي فقــدت مصداقيتهــا وحضورهــا 

االجتماعــي.

الدعــم اإلعامــي المقــدم مــن وســائل اإلعــام للحــزب: فاإلعــالم لــه دور 	 
كبيــر فــي ترســيخ البعــد الفكــري للحــزب فــي أذهــان الُمتلّقيــن مــن خــالل 
اســتعراض تاريخــه وفلســفته ورؤيتــه الوطنيــة ومواقفــه السياســية، فــإذا كانــت 
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الرســائل اإلعالميــة مليئــة بنبــرة اإلدانــة والتنديــد والســخرية والتحريــض، أو 
اإلشــادة والتمجيــد والتفاخــر، فــإن كل ذلــك يَرســم أبعــاداً معرفيــة ووجدانيــة 

لــدى الُمتلّقيــن.

  :Affective component البعد أو المكون الوجداني
ويتمثــل هــذا البعــد فــي مشــاعر الفــرد وانفعاالتــه نحــو دولــة، أو شــعب، أو 
حــزب، أو كيــان اجتماعــي؛ مــن حيــث التقبــل أو الرفــض. وعــادًة مــا يتشــكل 
الجانــب الوجدانــي مــع الجانــب المعرفــي، لتتالشــى المعلومــات مــع مــرور الزمــن 
وتبقــى المشــاعر والوجــدان، والتــي تمثــل اتجاهــات األفــراد نحــو األشــخاص أو 

الكيانــات المختلفــة.)24)

ويندرج البعد الوجداني بين اإليجابية والســلبية، ويؤثر على ذلك مجموعة من 
العوامــل أهمهــا: توافــر مصــادر المعرفــة، وخصائــص الشــعوب مــن حيــث اللــون 
والجنــس واللغــة، فاختــالف هــذه الخصائــص مــن األمــور التــي تســهم فــي بنــاء 

االتجاهــات الســلبية، والتجانــس يعمــل علــى بنــاء االتجاهــات اإليجابيــة.)25)

ومــن هنــا فــإن البعــد أو المكــون الوجدانــي للصــورة الذهنيــة للحــزب السياســي 
األحــزاب  نحــو  والنفســية  الذهنيــة  الجمهــور  وأحــكام  اتجاهــات  بهــا  يقصــد 
والمكونــات السياســية ومواقفهــا، والتــي قــد تكــون ســلبية أو إيجابيــة أو محايــدة 

حــول مختلــف األحــداث والقضايــا.

)24)   عبد العزيز تركســتاين،2004، دور أجهزة العالقات العامة يف تكوين الصورة الذهنية للمملكة، املنتدى اإلعالمي الســنوي الثاين 
عن صورة اململكة العربية الســعودية يف العامل، اجلمعية الســعودية لإلعالم واالتصال، الرايض، ص11.

)25)  خلف اليف احلماد، 2014، الصورة الذهنية لرجل األمن لدى الرأي العام األردين، املرجع السابق، ص 32.
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ويتأثــر هــذا البعــد بمــدى توافــق مبــادئ ومواقــف الحــزب الحاليــة مــع الجمهــور 
أو تنافرهــا، ويعبــر عنهــا أحيانــاً “بالشــخصية المعنويــة” للحــزب فــي وجــدان 
الجمهــور ومــدى قدرتهــا علــى جلــب التعاطــف للمواقــف التــي يتخذهــا الحــزب 

ويتبناهــا.)26) 

:Behavioral component البعد أو المكون السلوكي
ويعتمــد هــذا العامــل علــى المســافة االجتماعيــة بيــن الشــعوب، حيــث يتمثــل 
فــي رغبــة الفــرد باالنتقــال والتعايــش فــي مجتمــع جديــد عليــه، ويعكــس ســلوك 
الفــرد هنــا فــي طبيعــة الصــورة الذهنيــة المشــكلة لديــه والتــي تعكــس اتجاهاتهــم 

فــي هــذه الحيــاة.

ولذلــك فــإن ســلوك الفــرد يعكــس طبيعــة الصــورة الذهنيــة المشــكلة لديــه، كمــا 
أن الصــورة الذهنيــة يمكــن أْن تتنبــأ بســلوك الفــرد.

وبنــاًء علــى ذلــك فــإن االســتخدام العقلــي للصــورة الذهنيــة يعنــي قــدرة الفــرد علــى 
اإلدراك والموازنــة فيمــا يمتلكــه مــن تراكمــات معرفيــة وإيجــاد المقارنــة بينهمــا 
القــرارات والحكــم عليهــا، وهــي بطبيعــة  إلــى اتخــاذ  تجــاه األشــياء للوصــول 

الحــال قابلــة للتغيــر أو الثبــات.)27)

إن البعــد الســلوكي للصــورة الذهنيــة لألحــزاب السياســية تتضمــن االســتجابة 

)26)  أميــن منصــور نــدا، 2007، الصــورة الذهنيــة واإلعالميــة عوامــل التشــكيل واســراتيجيات التعبــري. كيــف يــراان الغــرب؟ تونــس: املدينــة 
بــرس، ص 76.

)27)   عــزة مصطفــى الكحكــي، 2002، دور وســائل اإلعــالم يف تشــكيل صــورة أمريــكا يف أذهــان الشــباب اجلامعــي املصــري، املؤمتــر 
الســنوي الثامــن لكليــة اإلعــالم، جامعــة القاهــرة، القاهــرة: ص335.
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الظاهرة للجمهور تجاه األحزاب السياسية، بناًء على البعد المعرفي والوجداني. 
وال يعتــد هنــا بســلوك اإلكــراه الــذي تمارســه بعــض األحــزاب الســلطوية تجــاه 
الجمهــور العــام، كمــا أن العوامــل المذكــورة فــي البعديــن الســابقين تســهم فــي 
تكويــن البعــد الســلوكي؛ كونــه تحصيــل حاصــل لمــا ترســخ فــي أذهــان الجمهــور 
وتفاعلــوا معــه، ليترجــم إلــى ســلوك واضــح مــن خــالل المشــاركة مــن عدمهــا فــي 
برامــج الحــزب كاالنتخابــات والمؤتمــرات والمهرجانــات وغيرهــا مــن مظاهــر 

الســلوك.

كمــا يدخــل فــي البعــد الســلوكي تبنّــي بعــض المهــام واالتجاهــات بخصــوص 
نــوع  لخدمــة  لألفــراد  االجتماعيــة  العالقــات  وتوظيــف  السياســية،  األحــزاب 

االتجــاه وطبيعــة العالقــة بيــن الفــرد والحــزب.)28)

مزايا الصورة الذهنية اإليجابية:
إنَّ تكويــن صــورة ذهنيــة إيجابيــة للمنظمــة يحقــق لهــا مجموعــة مــن المزايــا 

منهــا:)29) المتعــددة  والفوائــد 
والشــخصيات 	  لهــا  المنتميــن  أفضــل  اجتــذاب  فــي  المنظمــة  مســاعدة 

الفاعلــة.
تقــوم الصــورة الذهنيــة بدعــم العالقــات وتوثيقهــا بيــن المنظمــة والجماهيــر 	 

ســواٌء علــى المســتوى الداخلــي أو الخارجــي.

)28)   املرجع السابق، ص 335.
)29)   ورقــة حبثيــة بعنــوان “ حتســني الصــورة الذهنيــة جلماعــة اإلخــوان املســلمني” مــن إعــداد إدارة البحــوث والدراســات، املعهــد املصــري 

للدراســات السياســية واالســراتيجية،2015، ص6.
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تســاهم فــي إقنــاع الجمهــور بأهميــة الــدور المجتمعــي والوطنــي للمنظمــات 	 
فــي خدمــة المجتمــع.

تقــوي جانــب الــوالء لــدى الجمهــور عــن المنظمــة؛ مــا يجعلهــم يتريثــون فــي 	 
إصــدار األحــكام ضدهــا خاصــًة فــي أوقــات األزمــات.

وجــود صــورة ذهنيــة إيجابيــة للمنظمــة يســاعدها فــي إقامــة عالقــة طيبــة مــع 	 
الجهــات الرســمية والتشــريعية والتنفيذيــة داخــل الدولــة.

ُتسّهل من عملية تسويق المنظمة بين الجماهير داخل المجتمع.	 

قياس الصورة الذهنية:
تشير عملية قياس الصورة الذهنية إلى الطريقة التي يتم من خاللها معرفة الصورة 
التــي تتكــون فــي أذهــان األشــخاص عــن المنظمــات، والهيئــات، واألحــزاب، 
والكيانــات المختلفــة بطريقــٍة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وتعتمــد فــي أحيــان كثيــرة 
علــى األدلــة والوثائــق أو علــى اآلراء الشــخصية. وقــد ظهــرت فــي اآلونــة األخيــرة 
العديــد مــن الوســائل التــي يمكــن مــن خاللهــا قيــاس الصــورة الذهنيــة كوســائل 
اإلعــالم ووســائل التواصــل االجتماعــي، أو مــن خــالل االتصــاالت الشــخصية 
التــي تــرد مــن اآلخريــن، ومــا يثــار أيضــاً مــن نقاشــات وأحاديــث فــي النــدوات 
والمؤتمــرات العلميــة. وكل ذلــك يمكــن قياســه ومعرفتــه مــن خــالل اســتخدام 
األســاليب العلميــة البحثيــة كأســاليب البحــث النوعــي، ونمــاذج اســتطالعات 
الــرأي العــام، وإجــراء المقابــالت، وتحليــل األرقــام والبيانــات اإلحصائيــة التــي 

ُتظِهــر نقــاط القــوة والضعــف لــدى أيــة منظمــة أو كيــان.
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وتعتمــد الصــورة الذهنيــة للمنظمــات لــدى الجمهــور العــام والنخــب المجتمعيــة 
بعملهــا  اهتمامهــم  ومــدى  المنظمــات،  بهــذه  الجمهــور  اتصــال  درجــة  علــى 
وخططها وأنشــطتها المجتمعية. وغالباً ما تنشــأ وتتكون الصورة الذهنية نتيجًة 
لالحتــكاك المباشــر مــع قيــادات هــذه المنظمــات والعامليــن فيهــا؛ األمــر الــذي 

يُولّــد انطباعــاً لــدى الجمهــور تجــاه هــذه المنظمــات ســواٌء ســلباً أو إيجابــاً.

 ولهــذه االنطباعــات تأثيــر قــوي علــى تكويــن الصــورة الذهنيــة، إضافــًة إلــى مــا 
تنقلــه وســائل اإلعــالم وشــبكات التواصــل االجتماعــي مــن أخبــار ومتابعــات، 
فالصورة الذهنية هي نتاج طبيعي لكل تلك الخبرات المباشرة وغير المباشرة؛ 
األمــر الــذي يوجــد تباينــاً بيــن قــوة وضعــف هــذه الصــورة ومــدى إمكانيــة تعديلهــا 

أو تغييرهــا أو قياســها.

وكل هــذه الطــرق واألســاليب مــن شــأنها إعطاؤنــا معلومــات عــن الصــورة التــي 
تراها الجماهير والتي على أساسها يبدأ التفكير والبحث في وسائل التحسين 

والتغيير.

إن قيــاس الصــورة الذهنيــة عمليــة ُمعّقــدة إلــى حــٍد مــا، وغالبــاً مــا تحتــاج إلــى 
جهــود صعبــة حتــى يتــم وضــع الخطــط لمعالــم الصــورة المرغــوب ترســيخها فــي 
أذهــان الجمهــور. ولذلــك فإنــه مــن الضــروري اإلجابــة علــى التســاؤالت اآلتيــة 
فــي إطــار عمليــة التخطيــط لقيــاس الصــورة الذهنيــة: مــن نحــن؟ مــاذا نريــد؟ بمــاذا 

نتميــز عــن غيرنــا؟ ماهــي الصــورة التــي نــود أن يفكــر فيهــا اآلخــرون عنــا؟

 ولذلــك فإنــه ومــن أجــل الوصــول إلــى نتائــج أكثــر دقــة يجــب االســتعانة بمراكــز 
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وهيئــات اســتطالعية متخصصــة حتــى نصــل إلــى معلومــات حقيقيــة تســاعدنا 
فــي تصحيــح الصــورة أو تطويرهــا وتحســينها بحســب المعلومــات.

حماية الصورة الذهنية:
عــادة مــا تواجــه المنظمــات والكيانــات بمختلــف أنواعهــا ظروفــاً سياســية أو 
اقتصاديــة أو اجتماعيــة تعمــل علــى اإلضــرار بصورتهــا وســمعتها لــدى الجمهــور. 
وعنــد حــدوث أيــة أزمــة فــإن حجــم تأثيرهــا فــي الصــورة الذهنيــة التــي يحملهــا 

النــاس عــن المنظمــة يتأثــر بثالثــة عوامــل:
العامل األول: كيفية الصورة التي يحملها الناس عن المنظمة.

العامل الثاني: نوع األزمة وحجمها.
العامل الثالث: فهو حجم التغطية اإلعالمية لألزمة.

وأمــام هــذه العوامــل وخطورتهــا فــي التأثيــر والتــي غالبــاً مــا تكــون ســلبية علــى 
الصــورة يمكننــا هنــا التعامــل مــع مثــل هــذه األزمــات مــن أجــل حمايــة الصــورة 

الذهنيــة مــن خــالل مجموعــة مــن االســتراتيجيات:)30)

االســتراتيجية األولــى: االســتجابة الفوريــة فــي التواصــل والظهــور للجمهــور عبــر 
وســائل اإلعــالم.

المتحــدث  مــن خاللــه  يؤكــد  مؤتمــر صحفــي  عقــد  خــالل  مــن  ذلــك  ويتــم 
الرســمي عــن الــدور الــذي تقــوم بــه المنظمــة فــي احتــواء األزمــة، والتقليــل مــن 

)30)   صــاحل الشــيخ، 2009، تكويــن الصــورة الذهنيــة للشــركات ودور العالقــات العامــة فيهــا، حبــث لنيــل درجــة دبلــوم يف العالقــات 
العامــة، األكادمييــة الســورية الدوليــة، ســوراي: ص27، 28، 29.
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الضــرر، واآلثــار الناتجــة عنهــا. وفــي حالــة عــدم علــم المتحــدث الرســمي بكافــة 
التفاصيــل مــن األفضــل عــدم التســرع فــي اإلعــالن عــن مواضيــع قــد تؤثــر ســلباً 

علــى المنظمــة.

كما يجب تطمين الجمهور من خالل إظهار أن التحقيق في تفاصيل األزمة 
قائــم علــى قــدم وســاق وســيتم اإلفصــاح عــن جميــع التفاصيــل فــور ورودهــا، وأن 
المنظمــة حريصــة ومهتمــة بمعالجــة األزمــة القائمــة بشــكل ســريع، وهنــا يجــب 
الحفــاظ علــى ســمعة المنظمــة لحظــة بلحظــة ألن خســارة الســمعة غالبــاً مــا 

تكــون أكثــر بكثيــر مــن الخســائر الماديــة.

االستراتيجية الثانية: اإلجابة عن ثالثة أسئلة أساسية تثيرها وسائل اإلعالم.

فعنــد األزمــات يكــون لإلعــالم ثالثــة أســئلة أساســية يبحــث اإلجابــة عنهــا هــي: 
مــاذا حــدث؟ لمــاذا حــدث؟ مــاذا تعتــزم المنظمــة أْن تفعــل إزاء مــا حــدث؟ وهنــا 
يجــب أن تكــون المنظمــة مســؤولة عــن مواقفهــا وعــن كل تصريحاتهــا. ولذلــك 
ينصــح فــي بدايــة الحديــث عــن األزمــة بعــدم الخــوض فــي التفاصيــل والتحــدث 

قــدر اإلمــكان فــي العموميــات.

االستراتيجية الثالثة: وضع خطة تواصلية مناسبة لحماية الصورة الذهنية.

وذلــك مــن خــالل اعتمــاد مجموعــٍة مــن االســتراتيجيات التواصليــة والتــي مــن 
شــأنها حمايــة وإنقــاذ الصــورة الذهنيــة، وهــي علــى النحــو التالــي:

اســتراتيجية عــدم الدخــول فــي التفاصيــل فكمــا يقولــون: “الشــيطان موجــود 	 
فــي التفاصيــل”. 
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استراتيجية ابق رأسك منخفضاً، أي البوح بأقل ما يمكن. 	 
اســتراتيجية اتهــم وهــدد.. وخبــئ معلومــات وأنكــر االتهــام بقــوة فــي حــال 	 

عــدم صحتــه. 
اســتراتيجية الدفــاع عــن النفــس.. وتعتمــد علــى توضيــح الموقــف فــي حــال 	 

وجــود مزاعــم مــن قبــل أطــراف آخريــن.
اســتراتيجية القضاء والقدر.. تهدف إلى مخاطبة الجمهور بشــيء نفســي 	 

لديــه.. وهــو مــا يعتقــده الجمهــور بالقدريــة.
اســتراتيجية َتحّمــل اللــوم بــكل قــوة.. وبــادر بالحــل الســريع والُمرضــي فهــو 	 

مفاجــئ لكافــة األطــراف.
استراتيجية اعطني فرصة أخرى.	 

كيفية التخلص من السمعة السيئة:
يــزداد االهتمــام بموضــوع بنــاء الســمعة اإليجابيــة وضــرورة التخلــص مــن الســمعة 
الســيئة التــي عــادًة مــا تلحــق بالمنظمــات والهيئــات والكيانــات نظــراً للقيمــة 
وتكويــن  اآلراء  تشــكيل  فــي  الحســنة  الســمعة  تؤديهــا  التــي  والفّعالــة  الكبيــرة 
والمنظمــات  لإلنســان  الحقيقــي  المــال  رأس  هــي  فالســمعة  االنطباعــات. 
والكيانــات، وهــي أســاس النجــاح والتميــز، وهــي مــن تصنــع الصــورة الذهنيــة 
اإليجابيــة للمنظمــات؛ خاصــًة وأن الصــورة ال تولــد مــع تأســيس المنظمــات 
والكيانــات ولكنهــا تترســخ بمــرور الوقــت عبــر المواقــف والعالقــات وســلوكيات 
األعضــاء، ولذلــك فــإن الصــورة الذهنيــة عمليــة تراكميــة وليســت وليــدة اللحظــة 

فــي أغلــب األوقــات. 



42

الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية
لدى النخب السياسية والثقافية

إًن المحافظــة علــى ســمعة المنظمــة تمثــل ثــروة اســتراتيجية ذات قيمــة كبــرى 
عونــاً كبيــراً  تعتبــر  الجيــدة  الســمعة  أن  والدراســات  البحــوث  أظهــرت  حيــث 
للمنظمــات فــي ســعيها لتحقيــق الريــادة داخــل المجتمــع، وفــي نفــس الوقــت 

تشــكل ميــزة تنافســية بيــن مثيالتهــا مــن المنظمــات واألحــزاب.)31)

إن الســمعة الســيئة ال يمكــن التخلــص منهــا إال مــن خــالل وجــود اســتراتيجية 
واضحــة يتــم ترجمتهــا إلــى خطــط مرحليــة ذات أهــداف محــددة تجيــب علــى 
األســئلة الجوهريــة التاليــة: مــن نحــن؟ مــاذا نريــد؟ وبمــاذا نتميــز عــن غيرنــا؟ ومــا 

هــي الصــورة التــي نــود أن يرانــا عليهــا اآلخــرون؟
وتتمثل الخطوات المتبعة للتخلص من السمعة السيئة في التالي:)		)

التعــرف علــى ســبب الســمعة الســيئة عــن المنظمــة أو الهيئــة مــن خــالل 	 
االحتــكاك والتحــدث مــع الجمهــور الداخلــي والخارجــي عــن المواقــف 

والقضايــا التــي اتخذتهــا المنظمــة.
العامــة واألشــخاص ذوي 	  العالقــات  الخبــرة وشــركات  ببيــوت  االســتعانة 

لتلــك الســمعة. المنظمــة  االختصــاص كــي يســاعدون علــى تخطــي 
التصقــت 	  التــي  الســيئة  الســمعة  لتلــك  المناســبة  الحلــول  فــي  البحــث 

بمنظمتــك والعمــل علــى التخلــص مــن تلــك الصفــات والمواقــف الســيئة 
اآلخريــن. لــدى  عنــك  ترســخت  التــي 

انتشــرت 	  التــي  الســمعة  تلــك  تقديــم االعتــذار لجمهــورك ومحبيــك عــن 
www.aspu.edu.sy  (31(

 /https://www.ts3a.com (32(
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الســمعة. تلــك  فــي  التــي تســببت  عنــك واالعتــراف ببعــض األخطــاء 
العمــل علــى اســترجاع ثقــة مــن حولــك فيــك مــن خــالل تغييــر عقلياتهــم 	 

والســيطرة علــى مشــاعرهم عــن بعــض المواقــف التــي اتخذوهــا ضــدك.. 
ســاعدهم علــى رؤيــة مواقفــك مــن زوايــا مختلفــة، وهنــا يجــب تفعيــل دور 
العالقــات العامــة داخــل المنظمــة وعقــد اللقــاءات والنــدوات مــع الجمهــور 

والنخــب داخــل المجتمــع.
التأكيــد علــى الجوانــب اإليجابيــة ونقــاط القــوة التــي تتســم بهــا منظمتــك، 	 

والقيــام بأعمــال جيــدة واســتخدام الحمــالت اإلعالميــة لذلــك.
االســتماع باســتمرار ومراقبــة كل مــا ينشــر عبــر وســائل اإلعــالم وشــبكات 	 

ــة الــرد عليهــا وتصحيحهــا. التواصــل ومحــركات البحــث ومحاول
علــى 	  يحتــوي  بحيــث  للمنظمــة ومحتــواه  االلكترونــي  بالموقــع  االهتمــام 

كافــة المعلومــات التــي يحتاجهــا الجمهــور، والتــي تخلــق انطباعــاً وســمعة 
متميــزة.

الرد بشكل عاجل على شكاوى وآراء ومقترحات العمالء.	 



44

الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية
لدى النخب السياسية والثقافية

الفصل الثاني
السياســية  النخــب  لــدى  الذهنيــة  وصورتهــا  اليمنيــة  األحــزاب 

لثقافيــة وا
تمهيد	 
لمحة عن األحزاب السياسية في اليمن	 
أهمية الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية	 
مصادر الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية	 
سمات وخصائص الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية	 
آثار الصورة الذهنية على األحزاب اليمنية	 
طرق تكوين الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية	 
العوامل المؤثرة على تشكيل الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية	 
تحسين الصورة الذهنية لألحزاب – الوسائل واآلليات	 
دور العالقــات العامــة ووســائل اإلعــالم فــي تحســين الصــورة الذهنيــة 	 

لألحــزاب
خطة عمل ميدانية لتحسين الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية	 
النخب السياسية والثقافية وعالقتها باألحزاب	 
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تمهيد:
يعــد عمــل وانتشــار األحــزاب فــي أي بلــد مــن دالئــل الحريــة والديمقراطيــة التــي 
تعيشــها البلــدان؛ كــون األحــزاب تعــد مــن أكثــر المؤسســات المجتمعيــة تمثيــاًل 
لــه. ووجــود األحــزاب يشــير إلــى وجــود ُمتنفــٍس للتعبيــر عــن الــرأي ونشــر األفــكار 
وطــرح البرامــج التــي مــن شــأنها الوصــول إلــى الســلطة ضمــن حــراٍك سياســي 

ســلمي الهــدف منــه هــو تقــدم البــالد وازدهارهــا.

وتعد األحزاب السياسية إحدى أدوات التنمية السياسية في العصر الحديث؛ 
حيــث تُعبــر األحــزاب والنظــم الحزبيــة عــن درجــة التنميــة السياســية فــي النظــام 
السياســي، وهــي نتــاج مــن نتائــج الديمقراطيــة ومبــدأ ســيادة الشــعب، وتمثــل 

العمــود الفقــري للحيــاة السياســية.

إًن الحديــث عــن األحــزاب اليمنيــة يقودنــا للحديــث عــن شــطري اليمــن فــي 
التســعينيات مــن القــرن الماضــي، حيــث لم يعــرف فيمــا كان ُيســمى بالجنــوب 
لــم  فــي حيــن  النمــط االشــتراكي،  الواحــد وفــق  الحــزب  نظــام  اليمنــي ســوى 
يعــرف الشــمال الممارســة الحزبيــة؛ وإنمــا بــرزت مســاٍع فــي تشــكيل مؤتمــر 
أشــبه بالحــزب الواحــد، حــاول مــن خاللــه النظــام اســتقطاب القــوى السياســية 
الموجــودة علــى األرض دون ممارســة حزبيــة فاعلــة؛ لكنهــا كانــت حاضــرة. 
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لمحة عن األحزاب السياسية في اليمن:
َمـرَّ المشهد الحزبي في اليمن بمراحل هامة هي:)33)

المرحلــة األولــى: مــن األربعينيــات حتــى نهايــة الخمســينيات، وتميــزت بتجربــة 
التعــدد الحزبــي حيــث ظهــرت فــي الشــمال جمعيــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر، وحــزب األحــرار، واالتحــاد اليمنــي، كمــا ظهــر فــي الجنــوب االتحــاد 
البعــث العربــي االشــتراكي، وحركــة  أبنــاء الجنــوب، وحــزب  الشــعبي، ورابطــة 

القومييــن العــرب.

المرحلــة الثانيــة:  مــن الســتينيات حتــى نهايــة الثمانينيــات، وتميــزت بتوقّــف 
النشــاط الحزبــي الحــر. وَتحــوَّل العمــل السياســي مــن العلــن إلــى الســرية مــع 
طغيــان المالمــح العقائديــة واأليدولوجيــة وتكــرس بذلــك حكــم الحــزب الواحــد 

فــي شــطري اليمــن.

المرحلــة الثالثــة: مــن 1990 إلــى اليــوم، وتميــزت بالجــو التعــددي وإنشــاء 
قانــون األحــزاب وإجــراء انتخابــات محليــة وبرلمانيــة ورئاســية، وقــد انطلقــت مــع 

تحقيــق الوحــدة اليمنيــة عــام 1990.

قبــل عــام 1990 كانــت األحــزاب السياســية فــي اليمــن تنشــط فــي إطــار مــن 
العمــل الســري خوفاً مــن المالحقــات األمنيــة، يســتثنى مــن هــذا حــزب المؤتمــر 
الشــعبي العام في الشــطر الشــمالي منه، والحزب االشــتراكي اليمني في الشــطر 
الجنوبــي مــن اليمــن؛ لكون نظــام الجنــوب أو جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة 
الشــعبية حينهــا كان حكمهــا يخضــع للحــزب الواحــد وفــق النمــط االشــتراكي، 
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كمــا ذكرنــا فــي مقدمــة هــذا الموضــوع، بينمــا فــي اليمــن الشــمالي كان الرئيــس 
الســابق “علي عبد الله صالح” َحِذراً من أن يفتح الباب لألحزاب السياســية 

خوفًــا مــن إزاحته مــن الحكم كمــا حصــل مــع أســالفه.)34)

لكــن ذلــك األمــر تغيــر تمامــاً بعــد قيــام دولــة الوحــدة فــي اليمــن فــي الــــ 22 
مــن مايــو 1990، إذ بلــغ عــدد التنظيمــات واألحــزاب السياســية التــي أعلنــت 
عــن نفســها فــي الســنوات األولــى للتجربــة الديمقراطيــة أكثــر مــن “46” حزبــاً 

وتنظيمــاً سياســياً لعبواْ دوراً مهمــاً فــي المشــهد السياســي.

األحزاب السياسية اليمنية:
من الممكن تصنيف األحزاب اليمنية إلى مجموعتين منذ الوحدة وهما:)35)

األحزاب السياســية ذات الخلفية الشــمولية مثل الحزب االشــتراكي اليمني 	 
(يســاري) والتنظيمــات الناصريــة والبعثيــة (قوميــة) وحــزب التجمــع اليمنــي 

لإلصــالح (إســالمي).

الرئيــس 	  حــزب  العــام،  الشــعبي  المؤتمــر  رأســها  وعلــى  اإلدارة  أحــزاب 
اليمنــي الســابق علــي عبــد اللــه صالــح، وارتبطــت بــه مــن حيــث التمويــل 
والنشــأة بعــض التشــكيالت الحزبيــة أطلــق عليها “األحــزاب الُمفرَّخــة”، 
وأدى ظهورهــا إلــى تضخــم المشــهد الحزبــي كمــا أثــرت فــي جديــة العمــل 

السياســي العلنــي بعــد الوحــدة.

/https://www.noonpost.com ،34)   حممود طاهر، األحزاب السياسية اليمنية وأبرز حتالفاهتا يف إعادة بناء الدولة(
/https://www.aljazeera.net ،35)   سيدي أمحد بن أمحد سامل،2004، األحزاب السياسية اليمنية(
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 وهنــاك األحــزاب الجديــدة التــي ظهــرت مــع إعــالن الوحــدة كتلــك التــي 	 
عبــرت عــن شــكل مــن أشــكال التجديــد والتجــاوز فــي الممارســة السياســية 
الــذي ضــم مثقفيــن وسياســيين مــن  اليمنــي”  الوحــدوي  مثــل “التجمــع 

أيدولوجيــات مختلفــة.

ومــن هــذا المنطلــق تتشــكل الحيــاة السياســية فــي اليمــن وتتــوزع الخريطــة 	 
الحزبيــة ليشــغل المشــهد السياســي اليمنــي عــدد مــن األحــزاب والقــوى 
تتصدرهــا  واأليديولوجيــة،  السياســية  توجهاتهــا  فــي  المختلفــة  السياســية 
مجموعــة مــن األحــزاب الفاعلــة علــى األرض لعــل أهــم هــذه األحــزاب 

الفاعلــة علــى الســاحة اليمنيــة تتمثــل فــي األحــزاب التاليــة:)36)

المؤتمر الشعبي العام:. )
والتيــارات  القــوى  مــن  لمجموعــة  َمظلــًة  ومثــل   ،1982 العــام  فــي  تأســس 
السياســية المختلفــة قبيــل أن ُتســهم إتاحــة التعدديــة الحزبيــة فــي العــام 1990 
بعــد تحقيــق الوحــدة اليمنيــة بيــن الشــمال والجنــوب فــي اســتقالل العديــد مــن 
ليشــهد  أحــزاب سياســية مســتقلة  إشــهار  إلــى  ســارعت  التــي  التيــارات  هــذه 
اليمــن مظاهــر حــراك سياســي غيــر مســبوق لــم يُعــْق تطــّوَره إال توظيــف حــزب 
المؤتمــر أدوات وإمكانــات الدولــة لضمــان اســتمراره علــى ســدة الســلطة حزبــاً 
حاكمــاً؛ حيــث حصــل الحــزب فــي انتخابــات 1993 علــى 122 مقعــداً مــن 
 المقاعــد الـــــ (301) كمــا حصــل فــي انتخابــات 1997 علــى 187 مقعــداً.

http://www.alkhaleej.ae/ ،36)  عبــد الرمحــن أمحــد عبــده، عــادل الصلــوي، 2015، األحــزاب والقــوى السياســية اليمنيــة(
alkhaleej
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فــي  صالــح”  “علــي  الســابق  الرئيــس  برئاســة  المؤتمــر  حــزب  انفــراد  أســهم 
الهيمنــة المطلقــة علــى مفــردات الواقــع السياســي فــي البــالد مــن خــالل احتــكاره 
الســلطة، وهــو مــا لــم يتأثــر بدخــول الحــزب فــي ائتــالف سياســي مــع حزبــي 
التجمــع اليمنــي لإلصــالح والحــزب االشــتراكي اليمنــي عقــب تحقيــق الوحــدة 
بين شــطري البالد والحقاً مع حزب اإلصالح بشــكل منفرد وذلك العتبارات 
نفــوذه،  فــي تعزيــز  الدولــة وقدراتهــا  الحــزب توظيــف أدوات  تتعلــق بمواصلــة 
واالســتمرار فــي االحتــكار المطلــق للســلطة مــا تـُــّوج فــي 23 ســبتمبر/ أيلــول 
1999 بإعــادة انتخــاب “صالــح” للرئاســة بنســبة %82.3 مــن األصــوات 
ليســتمر بعــد ذلــك لســنوات الحقــة قبــل أن تعصــف ريــاح التغييــر التــي اجتاحــت 
اليمــن فــي 11 فبرايــر 2011 بنظــام حكمــه ليضطــر بعــد أزمــة سياســية عاصفــة 
لــم يشــهد لهــا اليمــن مثيــاًل منــذ أكثــر مــن 50 عامــاً إلــى التنّحــي عــن الحكــم 
التــي تضمنــت “آليــًة تنفيذيــة” إلحــداث  المبــادرة الخليجيــة  بالتوقيــع علــى 
االنتقــال السياســي الســلس خــالل ســقف زمنــي ال يتجــاوز العاميــن، وبموجــب 
عمليــة انتقاليــة؛ إال أن ذات المبــادرة اشــتملت علــى ثغــرات مــن قبيــل اإلبقــاء 
على الرئيس الســابق “صالح” العباً في الحياة السياســية من خالل ممارســته 
رئاســة حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام ومنحــه حصانــة قضائيــة وسياســية؛ نجــح 
“صالــح” وإلــى حــد كبيــر فــي اســتغالله والظهــور مجــدداً كأحــد أبــرز ُمعّوقــات 

التحــول السياســي فــي اليمــن.

وقــد شــهد عــام 2014 تصاعــداً غيــر مســبوق لألنشــطة العســكرية لجماعــة 
الحوثــي المســلحة التــي تمكنــت مــن الدخــول مــع الرئيــس الســابق “علــي عبــد 
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اللــه صالــح” فــي تحالــف غيــر معلــن َســخَّر بموجبــه األخيــر لهــا اإلمكانــات 
العســكرية واللوجســتية لتحقيــق مخططهــا فــي اجتيــاح العاصمــة والتمــدد الحقــاً 
ليُتــّوج المشــهد بحالــة مروعــة مــن االقتتــال  اليمنيــة  إلــى معظــم المحافظــات 
الداخلــي بيــن االنقالبييــن والمقاومــة الشــعبية وبمســاندة مــن التحالــف العربــي 
الــذي تمكــن مــن تقويــة هــذا التحالــف (الحوثــي وصالــح) و تفكيكــه فــي نفــس 

الوقــت.

التجمع اليمني لإلصاح:. 	
تأســس التجمــع اليمنــي لإلصــالح فــي 13 ســبتمبر/  أيلــول 1990 كأحــد 
المكونــات السياســية التــي ظهــرت عقــب الوحــدة اليمنيــة؛ حيــث شــارك حــزب 
اإلصــالح فــي االنتخابــات النيابيــة األولــى (1993) وحصــل علــى “63” 
مقعــداً، كمــا شــارك فــي االنتخابــات النيابيــة الثانيــة (1997)، وحصــل علــى 
“54”مقعــداً مــن أصــل( 301)، كمــا دخــل الحــزب فــي ائتــالف سياســي مــع 
حزبــي المؤتمــر الشــعبي العــام واالشــتراكي عقــب تحقيــق الوحــدة والحقــاً مــع 
حــزب المؤتمــر، الــذي ســرعان مــا تمكــن مــن االلتفــاف علــى هــذا االئتــالف 
بتحميــل الحــزب مســؤولية الفشــل فــي إدارة دفّــة االقتصــاد فــي البــالد وتصاعــد 
التداعيــات المجتمعيــة الناجمــة عــن حالــة مــن الســخط الشــعبي أثارهــا ارتفــاع 
غيــُر مســبوٍق فــي أســعار المــواد التموينيــة لينفصــل الحــزب عقــب فــوز الرئيــس 
الســابق فــي االنتخابــات الرئاســية التــي جــرت فــي العــام 2003 وليدخــل فــي 

ائتــالف متعــدد فــي إطــار مــا يســمى بـــــ “تكتــل أحــزاب اللقــاء المشــترك”.
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إلــى  التــي اتســمت بالســعي  وقــد أســهم الحــزب بفضــل سياســاته وتوجهاتــه 
تكريــس حضــوره الشــعبي القــوي فــي الشــارع بمشــاركته الفاعلــة فــي إذكاء ثــورة 

11 فبرايــر 2011 ضــد نظــام صالــح.

الحوثــي  وجماعــة  الحــزب  بيــن  األيديولوجــي  الصــراع  تصاعــد  أســهم  وقــد   
المدعومــة مــن إيــران فــي خلــق بيئــة مواتيــة لصالــح لممارســة االنتقــام السياســي 
مــن الحــزب وقياداتــه عبــر اســتخدام الحوثييــن عصــاً غليظــة، وهــو مــا أفضــى 
إلــى مشــهد غيــر مســبوق مــن اإلقصــاء السياســي حيــث اضطــرت معظــم قيــادات 
قيــادات  تعرضــت  فيمــا  الســعودية،  إلــى  القســري  اللجــوء  إلــى  األول  الصــف 
أخــرى إلــى إجــراءات عقابيــة قســرية تمثلــت فــي الســجون واالعتقــاالت مــن 
قبــل تحالــف صالــح والحوثييــن. وقــد وصلــت هــذه النزعــة االنتقاميــة إلــى حــد 
اســتخدام بعضهــم دروعــاً بشــرية عبــر وضعهــم فــي ثكنــات عســكرية ومخــازن 
لألســلحة ُمهــّددٍة بالقصــف المؤكــد مــن قبــل طائــرات قــوات التحالــف العربــي.

الحزب االشتراكي اليمني:. 	
مــن مجمــوع  حصــل الحــزب فــي انتخابــات (1993)علــى “56” مقعــداً 
مقاعــد البرلمــان الـــــــــ(301)، وكان الحــزب حينهــا عضــواً فــي الحكومــة اليمنيــة 
مؤتلفــاً مــع خصمــه اللــدود المؤتمــر الشــعبي العــام، أمــا انتخابــات 1997 فقــد 
قاطعهــا الحــزب االشــتراكي وحصــل مرشــحون ينتمــون إليــه خاضــواْ االنتخابــات 
بصفــة مســتقلين فــي “42” دائــرة علــى أصــوات بلغــت (45902) صوتــاً، مــا 
يــدل علــى أن الحــزب كان ســيحصل علــى عــدد كبيــر مــن األصــوات لــو خــاض 

انتخابــات 1997. 
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وعلــى الرغــم مــن التجربــة السياســية العريقــة للحــزب فإنــه لــم ُيســهْم فــي تحفيــز 
وعــدم  االنطــواء  مــن  بحالــة  تتعلــق  البــالد العتبــارات  فــي  السياســي  التحــول 
الفاعليــة السياســية التــي اتســم بهــا أداؤه، وقــد يكــون ذلــك راجعــاً إلــى عمليــات 
التجريد التي مارســها ضده حزب المؤتمر الشــعبي العام برئاســة “صالح” من 
معظــم أدواتــه وإمكاناتــه الماديــة واللوجســتية مــن خــالل مصــادرة أموالــه ومقراتــه، 
إلــى جانــب لجــوء العديــد مــن قيــادات الصــف األول فيــه إلــى الخــارج عقــب 
هزيمتــه فــي حــرب صيــف 1994، األمــر الــذي أثّـــر إلــى حــدٍّ كبيــر فــي الحضــور 
مــن األحــداث  مواقــف غيــر واضحــة  اتخــذ مؤخــراً  الــذي  للحــزب  السياســي 
والتطــورات التــي شــهدها اليمــن وتحديــداً االجتيــاح العســكري لميلشــيا صالــح 

والحوثييــن للعاصمــة صنعــاء وبقيــة المحافظــات.

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري:. 	
يمثــل التنظيــم الوحــدوي الشــعبي الناصــري الممثــل الرئيســي للتيــار القومــي فــي 
اليمــن وبالرغــم مــن تصنيفــه كأحــد األحــزاب السياســية الصغيــرة، فإنــه اســتطاع 
أن ُيســّجل حضــوراً مميــزاً فــي العديــد مــن األزمــات التــي عصفــت بالبــالد خــالل 
العقديــن األخيريــن، حيــث تصــدر الحــزب قائمــة أحــزاب اللقــاء المشــترك التــي 
َتصــّدت بخطــاب سياســي اتســم بالحــّدة لمخططــات الحوثييــن الهادفــة إلــى 
تجريــف الحيــاة السياســية اليمنيــة واالســتحواذ المطلــق علــى الســلطة بالتعــاون 

مــع الرئيــس الســابق.

حصــل الوحــدوي الناصــري فــي انتخابــات 1993 البرلمانيــة علــى مقعــد واحــد، 
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وحصل في انتخابات 1997 البرلمانية على “3”مقاعد نيابية وقام بدعم العديد 
من المرشحين اآلخرين والتصويت لهم في نحو “20”دائرة انتخابية فازواْ بها 
 في انتخابات 1997 وهم من الناصريين السابقين أو المتعاطفين مع التنظيم.

شــارك التنظيــم الناصــري بفاعليــة فــي ثــورة 11 فبرايــر 2011، وَوقَّــع أمينُــه العــام 
علــى وثيقــة المبــادرة الخليجيــة بالريــاض فــي نوفمبــر 2012، إالَّ أن هــذا الــدور 
الالفــت للتنظيــم لــم يُتــّوج بمواقــف يمكــن اعتبارهــا داعمــة ألحــداث التحــول 
السياســي فــي اليمــن؛ حيــث ســارع الحــزب كغيــره مــن أحــزاب اللقــاء المشــترك 
فــي المشــاركة فــي الســلطة؛  إلــى الدخــول فــي المحاصصــة السياســية طمعــاً 
األمــر الــذي عــزز مــن التوجهــات الســائدة لــدى األحــزاب الرئيســية المشــاركة 
ضمــن مكونــات الثــورة فــي واقــع االنحــراف عــن تحقيــق أهــداف الثــورة الشــبابية 

الشــعبية التــي يتصدرهــا تحقيــق التحــول السياســي الجــذري فــي البــالد.

تحالفات جديدة:
شــهدت الســاحة الحزبيــة اليمنيــة العديــد مــن التكتــالت والتحالفــات الحزبيــة 
خــالل العشــرين ســنة الماضيــة، كان أولهــا تكتــل أحــزاب اللقــاء المشــترك الــذي 
تأســس ســنة 2003 حيــث مثّلــت المعارضــة الرئيســية فــي اليمــن، وقــد أيــدت 
أحــزاب اللقــاء المشــترك فــي االنتخابــات الرئيســية اليمنيــة ســنة 2006 مرشــحاً 
مشــتركاً معارضــاً للرئيــس الســابق صالــح، وقــد لعبــت هــذه األحــزاب دوراً هامــاً 

أثنــاء ثــورة الربيــع العربــي فــي عــام 2011.)37)

/https://www.aljazeera.net ،2004 ،37)   أحزاب اللقاء املشرك(
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بعــد نجــاح ثــورة 2011 الشــبابية فــي إخــراج الرئيــس الســابق مــن الســلطة؛ 
ســمحت الحصانــة التــي ُقّدمــت لــ”صالــح” مــن قبــل الوســاطة الخليجيــة فيمــا 
ُيســمى بــ”المبــادرة الخليجيــة” مــن أن يلعــب دوراً حيويــاً وحاســماً فــي تأميــن 
التحالفــات القبليــة والعســكرية التــي َمَنحــت الفرصــة للحوثييــن مــن التحالــف 
مــع صالــح والســيطرة علــى عمــران ومــن ثــم صنعــاء، خاصــًة وأن جــزءاً كبيــراً مــن 
الجيــش اليمنــي ظــل مواليــاً للرئيــس صالــح، وقــد اســتمر هــذا التحالــف الهــشُّ 
بيــن صالــح والحوثييــن مــن عــام 2014 حتــى عــام 2017 حتــى اندلعــت 

معــارك عنيفــة بيــن أنصــاره والحوثييــن انتهــت بمقتلــه.)38)

الحوثيــة  المليشــيا  بيــن  الصــراع  اليمنية حبيســة  األحــزاب  ظلــت  أن  بعــد 
أو  لعناصرهــا  الحوثيــة  المالحقــة  خشــية  تتحــرك  أن  اليمنيــة دون  والحكومــة 
منــازل أعضائها، غامــرت فــي الظهــور وإعــالن مشــاركتها فــي تحالــف سياســي 
جديــد لدعــم شــرعية الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي؛ ففــي 14 مــن 
مــدن  أكبــر  ثانــي  بمدينــة “ســيئون”  يمنيــاً  18 حزبــاً  أعلــن   2019 إبريــل 
محافظــة حضرمــوت شــرق البــالد عــن تشــكيل تحالــف سياســي لدعــم حكومــة 
الرئيــس “عبــد ربــه منصــور هــادي” تحــت اســم “التحالــف الوطنــي للقــوى 

اليمنيــة”. السياســية 

يقــول المعلنــون عــن التحالــف إن تشــكيله نابــع مــن الضــرورة الوطنيــة واســتجابة 
لحاجة الساحة السياسية إلى وجود إطار جامع لمختلف المكونات والقوى، 
ويهــدف إلــى دعــم مســار اســتعادة الدولة وإحــالل الســالم وإنهــاء االنقــالب 

/https://www.france24.com ،38)   وسيم الدايل، 2017، على عبد هللا صاحل واحلوثيني: حتالف دام ثالث سنوات(
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(إشــارة إلــى ســيطرة جماعــة الحوثــي علــى العاصمــة صنعــاء وبعــض محافظــات 
شــمال البالد) واســتعادة العمليــة السياســية الســلمية وتنفيذ مخرجــات الحــوار 

الوطني وبنــاء الدولــة االتحاديــة.

واألحــزاب المشــكلة لهــذا التحالــف هــي: المؤتمــر الشــعبي العام، والتجمــع 
اليمنــي لإلصــالح، والحــزب االشــتراكي اليمني، والتنظيــم الوحــدوي الشــعبي 
الناصــري، والحــراك الجنوبــي الســلمي، وحزب العدالــة والبناء، واتحــاد الرشــاد 
الوطني، واتحــاد  التضامــن  الســلمي، وحزب  للتغييــر  النهضــة  اليمني، وحركــة 
القــوى الشــعبي، والتجمع الوحــدوي اليمني، وحــزب البعــث العربــي االشــتراكي، 
الديمقراطــي  الشــعب  الجمهوري، وحــزب  والتنمية، والحــزب  الســلم  وحــزب 
(حشــد) وحزب البعــث العربــي االشــتراكي القومي، وجبهــة التحريــر، واالتحــاد 

الجمهــوري.

أهمية الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية:
ُتمثــل الصــورة الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة مــن القضايــا المهمــة التــي يُثــار حولهــا 
الحديــث فــي هــذه الفتــرة، والتــي تشــغل بــال الــرأي العــام اليمنــي علــى وجــه عــام 
والنخــب السياســية والثقافيــة علــى وجــه خــاص، لمــا تمثلــه تلــك الصــورة مــن 
أهميــة بالغــة تســتطيع مــن خاللهــا األحــزاب معرفــة واقعهــا والعالقــة التــي تربطهــا 
األخيــر  األمــل  تمثــل  األحــزاب  هــذه  والخارجــي؛ كــون  الداخلــي  بجمهورهــا 
للشــعب اليمنــي الــذي تتقاذفــه األحــداث فهــي صمــام األمــان، وأهــم أعمــدة 
بقــاء الديمقراطيــة فــي هــذا البلــد، ولذلــك فــإن دعــم هــذه األحــزاب والحــرص 
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عليهــا والعمــل علــى تنقيــة صورتهــا الذهنيــة مــن أيــة تشــوهات واختــالالت مــن 
شــأنه المســاعدة في التنبؤ بمســتقبل العمل الحزبي في اليمن، وقدرة األحزاب 

علــى معالجــة أيــة اختــالالت موجــودة.

وترتبــط بــكل حــزب مــن األحــزاب صــورة ذهنيــة تمثــل ســمعة الحــزب لــدى 
النــاس خــارج حــدود التنظيــم الحزبــي أو المؤسســي، وتشــترك مجموعــة عوامــل 
لتشــكيل هــذه الصــورة عــن األحــزاب لــدى الجمهــور؛ لكــن الصــورة الغالبــة اليــوم 
هــي فــي الواقــع صــورة نمطيــة ســلبية، وقليــل هــي تلــك النســب التــي تشــير إلــى 
الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة عــن األحــزاب السياســية عمومــا، واألحــزاب السياســية 

اليمنيــة علــى وجــه الخصــوص.

إن الصــورة الذهنيــة الُمتولّــدة عــن األحــزاب اليمنيــة ســاهم فــي تشــكيلها الواقــع 
الــذي تمارســه هــذه األحــزاب علــى األرض، ومجموعــة الصــور التــي ســعت 
أذهــان  فــي  تشــكيلها  إلــى  االجتماعــي  التواصــل  ووســائل  اإلعــالم  وســائل 
اآلخريــن، إضافــًة إلــى المواقــف السياســية التــي قامــت بهــا األحــزاب اليمنيــة 
خــالل المرحلــة الماضيــة، والتــي مــن خاللهــا تــم تشــكيل الصــورة الذهنيــة لُِتْطبَــع 

فــي أذهــان السياســيين والمثقفيــن بقصــد أو بغيــر قصــد.

وممــا يالحــظ أنَّ العديــد مــن األحــزاب اليمنيــة ال تـُـدرك حقيقــة وطبيعــة صورتهــا 
الذهنيــة لــدى الجمهــور اليمنــي وُنخبــه السياســية والثقافيــة بشــكل دقيــق، كمــا 
هــذه  بعــض  الصــورة؛ وبالتالــي تظهــر  لتلــك  المســببة  العوامــل  تُــدرك  أنهــا ال 
أذهــان  فــي  عنهــا  ارتســمت  التــي  الصــورة  هــذه  تغييــر  عــن  األحــزاب عاجــزة 
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الصــورة  هــذه  وكشــف  الموضــوع  هــذا  دراســة  أهميــة  تظهــر  وهنــا  اآلخريــن، 
لألحــزاب أواًل، ثــم للجمهــور اليمنــي ونخبــه ثانيــاً، ومــن ثــم دعــوة هــذه األحــزاب 

للقيــام بتحســين وتغييــر صورتهــا لــدى اآلخريــن. 

وتأسيســاً علــى مــا تقــدم فــإن الكاتــب يوجــز أهميــة الصــورة الذهنيــة بالنســبة 
لألحــزاب اليمنيــة فيمــا يلــي:

الصورة الذهنية تلعب دوراً كبيراً في تكوين اآلراء وتشــكيل ســلوك األفراد، . 1
ومــن ثــم تســاعد فــي اتخــاذ القــرارات.

تســاعد الصــورة الذهنيــة األحــزاب اليمنيــة فــي رســم الخطــط االســتراتيجية . 2
التــي مــن شــأنها تكويــن صــورة إيجابيــة تتفــق مــع االتجــاه العــام لــكل حــزب.

تســاهم الصــورة الذهنيــة فــي تشــكيل الــرأي العــام تجــاه األحــزاب والمواقــف . 3
التــي تتخذهــا.

تلعــب الصــورة الذهنيــة دوراً فــي تحســين روح الحــزب أو الكيــان السياســي . 4
وســمعته وهويتــه داخــل المجتمــع.

كمــا تعمــل الصــورة الذهنيــة علــى زيــادة ثقــة الجماهيــر المختلفــة بالحــزب . 5
وجــذب مؤيديــن ومناصريــن جــدد لــه.

النخــب . 6 اســتقطاب  فــي  لألحــزاب  اإليجابيــة  الذهنيــة  الصــورة  تســاعد 
صفوفــه. إلــى  المؤهلــة  البشــرية  والكــوادر 

ترفــع الصــورة الذهنيــة مــن درجــة الــوالء لألعضــاء تجــاه الحــزب، وتُولّــد . 7
واالنتمــاء. بالثقــة  الشــعور 
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مصادر الصورة الذهنية لألحزاب:
هناك مصدران للصورة الذهنية التي تتكون عن األحزاب والمنظمات وهي:

المصــادر المباشــرة: وتتكــون هــذه المصــادر مــن خــالل االحتــكاك اليومي . )
بالجماهيــر واألنظمــة والقوانيــن التــي تقــوم عليهــا األحــزاب، وكذلــك مــن 
والتجــارب  األفــراد،  مــع  الحــزب  الميدانيــة ألعضــاء  الممارســات  خــالل 
الشــخصية التــي مارســها بعــض األفــراد مــع هــذه األحــزاب، كل ذلــك ُيكــّون 
انطباعــاً وصــورة ذهنيــة عــن هــذه األحــزاب وهــي مصــادر قويــة وذات تأثيــر 

عــاٍل.

دوراً  تلعــب  أن  األحــزاب  هــذه  داخــل  العامــة  العالقــات  يُمكــن إلدارة  وهنــا 
فــي اســتثمار هــذه المصــادر المباشــرة مــن خــالل توظيفهــا فــي إبــراز الصــورة 

الحــزب. عــن  الطيبــة  اإليجابيــة 

المصــادر غيــر المباشــرة: وهــي تلــك المصــادر التــي يتعــرض لهــا الحــزب . 	
مــن خــالل الرســائل الشــخصية التــي تصــل إلــى الحــزب، أو مــا يبــث عبــر 
وســائل اإلعــالم وشــبكات التواصــل االجتماعــي، إضافــًة إلــى بعــض مــا 
يــردده الخصــوم السياســيون عــن الحــزب، وهــذا النــوع مــن المصــادر ومــع 
فــي تكويــن االنطباعــات  مــرور الوقــت والتكــرار يلعــب دوراً كبيــراً ومؤثــراً 

وتشــكيل الصــورة الذهنيــة انطالقــاً ممــا يــردده اآلخــرون عــن الحــزب.

كمــا أن هنــاك العديــد مــن المصــادر األخــرى التــي يمكــن مــن خاللهــا التعــرف 
علــى الصــورة الذهنيــة للحــزب والمتمثلــة باالتصــاالت الشــخصية التــي تــرد إلــى 
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بعــض قيــادات األحــزاب مــن الجمهــور العــام، ومــا يُطــرح مــن أفــكار وانتقــادات 
في الندوات والمؤتمرات إضافًة إلى الدراسات التقييمية التي تجريها األحزاب 

بيــن وقــت وآخــر.

ومن هنا نستنتج أن األفراد والنخب السياسية والثقافية ُيكّونون الصورة الذهنية 
المباشــرة،  وغيــر  المباشــرة  التجــارب  مــن خــالل  والمنظمــات  األحــزاب  عــن 
وعــادًة مــا ترتبــط هــذه التجــارب بعواطــف األفــراد واتجاهاتهــم، ولذلــك فــإن 
نوعيــة المعلومــات المختزنــة عــن األحــزاب هــي التــي تُقــّرر صورهــم فــإْن كانــت 

المعلومــات إيجابيــة كانــت الصــورة إيجابيــة والعكــس.)39) 

سمات وخصائص الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية. 
التــي تتســم بهــا الصــورة  ــمات والخصائــص المختلفــة  هنــاك العديــد مــن السِّ
الذهنيــة بشــكل عــام والتــي يمكــن إســقاطها علــى صــورة األحــزاب اليمنيــة مــن 

بينهــا مــا يلــي:)40)

عــدم الدقــة: حيــث ذهــب العديــد مــن الباحثيــن إلــى أن الصــورة الذهنيــة ال . )
تتســم بالدقــة، والســبب فــي ذلــك هــو أن الصــورة الذهنيــة مجــرد انطباعــات 
وأحاســيس وال يمكــن صياغتهــا علــى أســاس علمــي موضوعــي. كمــا أن 
الصــورة الذهنيــة ال تعبــر بالضــرورة عــن الواقــع الكلــي، ولكنهــا تعبــر عــن 
جزئيــة مــن الواقــع، خاصــًة أن األفــراد يلجــأون إلــى تكويــن فكــرة شــاملة عــن 

)39)   عبد الرزاق حممد الدليمي، 2005، العالقات العامة والعوملة، ط1، عمان: دار جرير للنشر والتوزيع، ص 66، 67.
)40)    جنــم عبــد خلــف العيســاوي، 2015، العوامــل املؤثــرة يف تشــكيل الصــورة الذهنيــة للحــزب السياســي يف العــراق، كمــا يراهــا 

اإلعالميــون العراقيــون املقيمــون يف عمــان، املرجــع الســابق، ص 47 ، 48.
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اآلخريــن مــن خــالل معلومــات قليلــة يحصلــون عليهــا لعــدم قدرتهــم علــى 
جمــع المعلومــات الكاملــة.

 المقاومــة للتغييــر: الصــورة الذهنيــة تميــل إلــى الثبــات ومقاومــة التغييــر . 	
وخاصــة إذا مــا تــم ترســيخها فــي أذهــان اآلخريــن مــن خــالل اســتخدام 
الوســائل المختلفــة لذلــك. وعــادًة مــا تحــدث هــذه المقاومــة عندمــا يكــون 
هنــاك نقــص فــي المعلومــات. والمقاومــة للتغييــر ليســت دائمــاً ســمة ســلبية 

فــي الصــورة الذهنيــة وإنمــا قــد تكــون بنــاءة فــي كثيــر مــن األحيــان.

التعميــم وتجاهــل الفــروق الفرديــة: حيــث تقــوم الصــورة الذهنيــة علــى . 	
التعميــم المبالــغ فيــه، فاألفــراد يفترضــون بطريقــة آليــة أن كل شــخص ينتمــي 
إلــى حــزب أو منظمــة موضــوع الصــورة تنطبــق عليــه صــورة الحــزب ككل، 
وعلــى العكــس الصــورة الموجــودة عنــد بعــض القيــادات واألشــخاص يحاول 
البعــض إلصاقهــا بالحــزب أو الكيــان، علــى الرغــم مــن وجــود اختالفــات 
األفــراد  أًن  ذلــك  علــى  ويترتــب  الواحــد.  الحــزب  ضمــن  فرديــة  وفــروق 

والجماعــات ُيكــّوُن عنهمــا الجمهــور صــوراً ذهنيــة تتســم بالتعميــم. 

اإلدراك المتحيــز: فالصــورة الذهنيــة تــؤدي إلــى تكويــن إدراكات متحيــزة . 	
لــدى األفــراد، حيــث تـُْبنــى أساســاً علــى درجــة مــن درجــات التعصــب، ولــذا 
فإنهــا تــؤدي إلــى إصــدار أحــكام متعصبــة ومتحيــزة، ومــن خــالل الصــور 
الذهنيــة يــرى األفــراد جوانــب مــن الحقيقــة، ويهملــون جوانــب أخــرى ألنهــا 

ال تتماشــى مــع معتقداتهــم، وال تتســق مــع اتجاهاتهــم.



61

 دراسة استطالعية

التنبــؤ بالمســتقبل: تســهم الصــور الذهنيــة فــي التنبــؤ بالســلوك والتصرفــات . 	
المختلفــة،  واألزمــات  والقضايــا  المواقــف  تجــاه  للجمهــور،  المســتقبلية 
فالصــورة الذهنيــة المنطبعــة لــدى األفــراد باعتبارهــا انطباعــات واتجاهــات 
لــدى األفــراد حــول الموضوعــات والقضايــا واألشــخاص يمكــن أن تُنبــي 
بالســلوكيات التــي قــد تصــدر عــن الجماهيــر مســتقباًل، وهــو أيضــاً ينطبــق 
علــى األحــزاب والكيانــات فمواقفهــا الســابقة والنظــم والقيــم التــي تحكــم 

هــذه األحــزاب تنبــئ بالســلوك والصــورة المســتقبلية التــي َســتُتخذ.

تخطــي حــدود الزمــان والمــكان: فالصــورة الذهنيــة تتســم بتخطيهــا حــدود . 1
الزمــان والمــكان، فالفــرد ال يقــف فــي تكوينــه للصــورة الذهنيــة عنــد حــدود 
معينــة بــل يتخطاهــا ليكــون صــوراً عــن بلــده ثــم عــن العالــم الــذي يعيــش 
فيــه، بــل وتمتــد الصــور التــي ُيكّونهــا إلــى مــا وراء المجتمــع الــذي يســكن 
فيــه، وعلــى مســتوى الزمــان، فاإلنســان يكــون صــورة ذهنيــة عــن الماضــي، 
ويكــون صــورة ذهنيــة عــن الحاضــر، إضافــًة إلــى المســتقبل، وبذلــك يتضــح 
أن اإلنســان ُيكــّوُن صــوراً ذهنيــة عــن األزمنــة واألماكــن المختلفــة، وفقــاً 
لمعارفــه ومدركاتــه ومشــاهداته إضافــًة إلــى المســتقبل، وبذلــك يتضــح أًن 
االنســان ُيكــّوُن صــوراً ذهنيــة عــن األزمنــة واألماكــن المختلفــة، وفقــاً لمعارفــه 

ومدركاتــه ومشــاهداته، إضافــًة إلــى قدرتــه علــى التخيــل واالســتنتاج.

الذهنيــة وبإســقاطها علــى  للصــورة  الســابقة  الســمات  أن  يتضــح  وممــا ســبق 
بهــا  تحكمــت  وأحاســيس  انطباعــات  مجــرد  أنهــا  نجــد  اليمنيــة  األحــزاب 
الظــروف التــي مــرت بهــا األحــزاب، والقصــور الــذي اتســمت بــه تجــاه العديــد 
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مــن المواقــف واألحــداث التــي تمــر بــه البــالد والــذي قــد يكــون خــارج عــن 
إرادتهــا ورغبتهــا. كمــا أن الكثيــر مــن الصــور الذهنيــة التــي رســمت عــن األحــزاب 
السياســية اليمنيــة فــي العديــد مــن المواقــف التــي مــرت بهــا ســواٌء فــي فتــرات 
مــن  وأصبحــت  والنخــب  الجمهــور  أذهــان  فــي  ترســخت  الســلم  او  الحــرب 
المســلمات، فــي حيــن أن األحــزاب لــم تقــم بــأي دور تجــاه تحســين أو تغييــر 

هــذه الصــور.

إن حالــة التعميــم الشــائعة أليــة صــورة ذهنيــة ســلبية تجــاه أي فــرد ينتمــي للحــزب 
والتــي يحــاول البعــض إلصاقهــا بالحــزب والمنتســبين إليــه هــو نــوع مــن التعميــم 
المبالــغ فيــه، والتــي ال يجــب أن تســهم فــي رســم مســتقبل األحــزاب السياســية 
تراكميــة  هــي صــورة  البعــض  لــدى  المنطبعــة  فالصــورة  القادمــة،  المرحلــة  فــي 
ترســخت عبــر مواقــف وأحــداث مــرت بهــا األحــزاب منــذ تأسيســها وكان لهــا 

ظروفهــا ومالبســاتها الخاصــة.

آثار الصورة الذهنية على األحزاب السياسية:
تلعــب الصــورة الذهنيــة لألحــزاب السياســية دوراً كبيــراً فــي إحــداث آثــار مختلفــة 
علــى الحــزب السياســي وجمهــوره داخــل المجتمــع، األمــر الــذي يــؤدي بــدوره 
إلــى فقــدان االســتقرار السياســي، واســتمرار ضعــف األداء السياســي للحــزب، 
وفــي نفــس الوقــت عــزوف الجماهيــر عــن ممارســة أي عمــل سياســي يخــص 
يفقــد  بــدوره  أنشــطته االجتماعيــة، وهــذا  مــن  أٍي  فــي  المشــاركة  أو  الحــزب 
األحــزاب حاضنتهــا الجماهيريــة، ويضعــف مــن رمزيتهــا ويجعــل النــاس تـَْنفــّض 
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مــن حولهــا، إضافــًة إلــى تشــويه تاريــخ وســمعة الحــزب وقياداتــه والعمــل علــى 
إســقاطهم مــن أذهــان الجماهيــر.

وعلــى العكــس تمامــاً فكلمــا كنــت الصــورة الذهنيــة عــن هــذه األحــزاب إيجابيــة 
كلمــا عــززت مــن مكانــة الحــزب بيــن الجماهيــر ودفعــت بــه إلــى الصــدارة فــي 
قيــادة المجتمــع مــن خــالل دعمــه فــي االنتخابــات ومســاندة توجهاتــه ومواقفــه. 
هــذا إضافــًة إلــى أن الصــورة الذهنيــة تؤثــر فــي الحكــم علــى المواقــف والخبــرات 
وفــي عمليــة توجيــه الســلوك نحــو هــذه األحــزاب بنــاًء علــى الصــورة المكونــة 
مســبقاً، كمــا أنهــا تخلــق نوعــاً مــن الرضــا العــام عــن الحــزب وقياداتــه ومكوناتــه، 
وتؤثــر فــي تشــكيل قناعــات وتصــورات الجمهــور عــن األحــزاب واألدوار التــي 

تقــوم بهــا. 

طرق تكوين الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية:
قبــل البــدء فــي تكويــن صــورة ذهنيــة للحــزب يجــب القيــام بعــدة بحــوث مــن أجل 
تحديــد نوعيــة الجماهيــر التــي ترغــب األحــزاب بتشــكيل صــورة ذهنيــة لديهــا، 
وبنــاًء علــى المعلومــات والبيانــات التــي تأتينــا مــن هــذه الدراســات والبحــوث يتــم 

وضــع برنامــج لتكويــن الصــورة.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن برامــج تكويــن الصــورة الذهنيــة يجــب أن تضــع 
فــي اعتبارهــا العديــد مــن العوامــل النفســية واالجتماعيــة واالتصاليــة، حيــث أن 
الصــورة الذهنيــة تتأثــر بالمتغيــرات السياســية واالقتصاديــة والتقنيــة، كمــا يجــب 
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أن تتســم بالواقعيــة والمصداقيــة. ومــن أهــم المبــادئ التــي يجــب مراعاتهــا عنــد 
تكويــن الصــورة الذهنيــة مــا يلــي:)41)

القيــام بتقييــم الصــورة الحاليــة ونقــاط الضعــف والقــوة مــن خــالل الدراســات 	 
االســتطالعية لهــذه الصــورة.

وضع تصور للصورة المرغوبة التي يود الحزب الظهور بها.	 
ابتكار طرق وأساليب لتسويق هذه الصورة إلى اآلخرين.	 
وضع برامج التقييم لكافة مراحل تخطيط الصورة الذهنية.	 

تكوين الصورة الذهنية لدى الجمهور الداخلي للحزب:
إن بنــاء وتطويــر الصــورة التــي يرغــب الحــزب فــي ترســيخها فــي أذهــان اآلخريــن 
تمثــل بالنســبة لــه ثــروة اســتراتيجية يجــب أن يتــم تكوينهــا لــدى أعضــاء وجماهيــر 

الحــزب، فالقيــام بتكويــن الصــورة مــن الداخــل يســهل بنائهــا فــي الخــارج.

ومــن أهــم العوامــل التــي تســاهم فــي رســم انطبــاع األعضــاء والجمهــور الداخلــي 
للحــزب صــورة المســؤولين التنفيذييــن داخــل الحــزب، ورؤيــة الحــزب وسياســاته 
المواقــف  المجتمعيــة، وكذلــك صــورة  المســتقبلية تجــاه األحــداث والقضايــا 
واألنشــطة التــي يقــوم بهــا الحــزب وتقييــم األعضــاء لهــا، وإجمــااًل رؤيــة الجمهــور 

الداخلــي للصــورة الحاليــة للحــزب.

ومــن هنــا فــإن تكويــن الصــورة الذهنيــة لــدى الجمهــور الداخلــي للحــزب بحاجــة 

)41)  علي عجوة،1983، العالقات العامة والصورة الذهنية، ط1 ، كلية االعالم جامعة القاهرة، ص84 ، 85 ، 86 بتصرف.
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إلــى نشــاطات متعــددة علــى كافــة المســتويات ألن اإلخــالل ببعضهــا مــن شــأنه 
التشــويش علــى جــزء مــن الصــورة المطلوبــة.

تكوين الصورة الذهنية لدى الجمهور الخارجي للحزب:
بعــد أن يقــوم الحــزب بتهيئــة البيئــة الداخليــة وتحســين وبنــاء صورتــه الذهنيــة 
القائــل: “ابــدأ مــن الداخــل لتنطلــق  لــدى جمهــوره الداخلــي عمــاًل بالمبــدأ 
إلــى الخــارج” لتكويــن صــورة ذهنيــة خارجيــة بالشــكل الــذي ترغــب أن يــراك 
اآلخــرون بــه، وهنــا يجــب مراعــاة مجموعــة مــن العوامــل التــي تؤثــر فــي تشــكيل 

الصــورة الذهنيــة تجــاه الجمهــور الخارجــي للحــزب مــن هــذه العوامــل:
الصورة الذهنية الحالية للحزب عند الجمهور.	 
 نقاط قوة وضعف هذه الصورة.	 
صورة األدوار والمواقف التي يقوم بها الحزب تجاه األحداث الجارية.	 
السياســة الرســمية الخارجيــة للحــزب التــي يســير عليهــا فــي حــل القضايــا 	 

الوطنيــة.
صورة قيادات هذه األحزاب لدى الجمهور الخارجي. 	 
طريقة تعامل هذه األحزاب مع شركائها على الساحة الوطنية.	 
 وصــورة الخبــرات والمواقــف الســابقة للحــزب تجــاه تعاملــه مــع الملفــات 	 

السياســية.
االنطباع السائد عند الجمهور عن الوسائل اإلعالمية لهذه األحزاب.	 
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إًن الصــورة التــي نرجوهــا ألحزابنــا السياســية عــادًة مــا تتأثــر بالعوامــل الســابقة، 
ولذلك فإننا نؤكد على الدوام على ضرورة تكامل الجهود واألنشطة المختصة 
حتــى تظهــر الصــورة المرجــوة وبالشــكل المطلــوب والــذي بــدوره يشــكل انطباعــاً 

إيجابيــاً عــن الحــزب.

سداســية إعــادة رســم وتكويــن الصــورة الذهنيــة الصافيــة لألحــزاب 
اليمنيــة:

التركيز على العامل الوطني في جميع المواقف التي تعرض على الحزب.. 1
التركيــز علــى المواقــف الداعمــة لخيــارات الوطــن عبــر المراحــل التــي مــر بهــا . 2

الحزب.
التركيــز علــى قــدرة الحــزب علــى قبــول اآلخــر والتعايــش المشــترك فــي ظــل . 3

المصالــح الوطنيــة.
التركيز على قيم الحرية والديمقراطية والعدالة والتداول السلمي للسلطة.. 4
اســتعراض مواقــف اآلخريــن وصورهــم أمــام الجمهــور وتــرك الجمهــور يحكــم . 5

علــى الفــرق.
استخدام األسلوب العاطفي في مخاطبة الناس واستمالتهم.)42). 6

العوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية:
الصــورة الذهنيــة فــي حقيقتهــا عمليــة حركيــة تتغيــر وتتبــدل بحســب تغيــر الواقــع 
االجتماعــي وهــي مرتبطــة بالظــروف االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة الســائدة 

)42)  عبد هللا عبد املؤمن التميمي،2019، حتسني الصورة الذهنية للمنظمات، حبث غري منشور، ص 15.
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فــي المجتمــع، ومــدى تأثــر الكيانــات أو األحــزاب بالمحيــط االجتماعــي الــذي 
تعمــل فيــه ومــدى فاعليتهــا فــي هــذه البيئــة.

والصــورة الذهنيــة عــادة مــا تقــوم علــى خبــرات اإلنســان الســابقة، ومــدى مــا 
يحملــه مــن صــور ذهنيــة عــن األشــياء مــن حولــه، ولذلــك فــإن هنــاك العديــد مــن 
العوامــل المؤثــرة فــي تكويــن الصــورة الذهنيــة لألحــزاب والكيانــات والمنظمــات 
مــن أهمهــا: العوامــل البيئــة المحيطــة، والمؤسســات التعليميــة واإلنتــاج المعرفــي 
والثقافــي، والــدور الــذي تقــوم بــه وســائل اإلعــالم المختلفــة، حيــث تبيــن مــن 
الكيانــات  تبنيهــا  التــي  الصــور  مــن   70% أن  والبحــوث  الدراســات  خــالل 

واألفــراد عــن عالمهــا ُتســتمد مــن وســائل االتصــال التــي يتعامــل معهــا.)43)

وترتبــط الصــورة الذهنيــة بــكل حــزب مــن األحــزاب – شــأنها شــأن أيــة جماعــة 
أو منظمــة- وهــي تمثــل ســمعة الحــزب أو المنظمــة لــدى النــاس خــارج حــدود 
التنظيــم الحزبــي أو المؤسســي، وتشــترك مجموعــة عوامــل لتشــكيل هــذه الصــورة 
عــن األحــزاب لــدى الجمهــور، لكــن الصــورة الغالبــة اليــوم هــي فــي الواقــع صــورة 
نمطية ســلبية وقليل هي تلك النســب التي تشــير إلى الصورة الذهنية اإليجابية 
عــن األحــزاب السياســية عمومــا، وخاصــة تلــك األحــزاب التــي لهــا دور وحــراك 

سياســي فــي الشــارع اليمنــي.

إن للصــورة الذهنيــة انعكاســات وآثــاراً مختلفــة علــى األحــزاب والمنظمــات، 
مــن ذلــك: فقــدان االســتقرار السياســي لهــذه األحــزاب، واســتمرار ضعــف أداء 

)43)   عبــد احلكيــم خليــل مصطفــى،2013، الصــورة الذهنيــة ومحــالت العالقــات العامــة، ط1، القاهــرة: الــدار العربيــة للنشــر والتوزيــع، 
ص294.
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األحــزاب علــى القيــام بدورهــا علــى المســتوى الشــعبي والمحلــي واإلقليمــي، 
األمــر الــذي ينعكــس علــى عــزوف الجماهيــر عــن الحيــاة السياســية، وبالتالــي 
يؤدي إلى فقدان األحزاب لرصيدها الجماهيري، وتشــويه تاريخ وســمعة بعض 
الشــخصيات الحزبيــة مــن ذوي الفكــر والثقافــة والسياســة، وبالتالــي إضعــاف 
رمزيــة الحــزب، وضعــف مشــاركاته الديمقراطيــة وتفاعلــه اإليجابــي  مــع األحــزاب 
وأنشــطتها، وعلــى العكــس فيمــا إذا كانــت الصــورة إيجابيــة فإنهــا ســتعزز مــن 

مكانــة الحــزب ورمــوزه وتدفــع بهــم إلــى قيــادة الجماهيــر والمجتمــع. 

ويمكــن إجمــال العناصــر التــي تؤثــر فــي تشــكيل الصــورة الذهنيــة لألحــزاب 
يلــي: فيمــا  والكيانــات 

أواًل: العوامل الشخصية: وتتمثل في:
السمات الذاتية للشخصية المستقبلة للمعلومات.	 
االتصــاالت الذاتيــة للفــرد وقدرتــه علــى تفســير المعلومــات الخاصــة بالكيــان 	 

أو الحزب.
درجة دافعية الفرد واهتمامه بالمعلومات المقدمة.	 

ثانياً: العوامل االجتماعية: وتتمثل في:
تأثيــر الجماعــات والقيــادات األوليــة علــى األفــراد والجمهــور المســتقبلين 	 

للمعلومــات.
تأثيــر قــادة الــرأي داخــل هــذه األحــزاب مــن سياســيين ومفكريــن وخبــراء 	 

علــى اتجاهــات الجماهيــر.
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 تأثير ثقافة المجتمع والقيم السائدة فيه على األفراد.

ثالثاً: العوامل التنظيمية: وتتمثل في:
األعمــال واألنشــطة الحقيقيــة التــي تقــوم بهــا األحــزاب والمنظمــات داخــل 	 

المجتمــع.
االستراتيجيات والسياسات التي تقوم عليها األحزاب والمنظمات.	 
الرســائل االتصاليــة الخاصــة بالحــزب والتــي يتــم نقلهــا عبــر وســائل اإلعــالم 	 

وشــبكات التواصــل االجتماعــي.
االتصاالت الشــخصية المباشــرة بين العاملين داخل األحزاب والمنظمات 	 

وبيــن الجمهــور الخارجي.
الــدور االجتماعــي والخدمــي والــذي تقــوم بــه هــذه األحــزاب والمنظمــات 	 

مــن أجــل خدمــة المجتمــع.
رابعاً: العوامل اإلعامية: وتتمثل في:

الجهــود اإلعالميــة للخصــوم السياســيين وتأثيرهــا علــى صــورة المنظمــة أو 	 
الحــزب.

التغطيــات اإلعالميــة ألنشــطة وفعاليــة الحــزب فــي وســائل اإلعــالم ونقــاط 	 
القــوة والضعــف فيهــا.

حجــم االهتمــام الــذي توليــه وســائل اإلعــالم الجماهيــري ألخبــار الحــزب 	 
أو المنظمــة.)44)

)44)  حممد منري حجاب، 2007، االتصال الفًعال للعالقات العامة، ط1، مصر: دار الفجر للنشر والتوزيع، ص 180، 181.
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وهنــاك مجموعــة مــن األســاليب المســتخدمة فــي وســائل اإلعــالم للتأثيــر علــى 
صــورة األحــزاب فــي أذهــان النخــب السياســية والثقافيــة وتشــمل التالــي:)45)

االســتخدام األمثــل للصــورة: ســواٌء كانــت الصــورة مرئيــة أو مطبوعــة؛ خاصــة 
حينمــا تركــز علــى بعــض مواقــف األحــزاب والشــخصيات القياديــة فيــه، فالصــورة 
تلعــب دوراً كبيــراً فــي زيــادة التمثيــل المعرفــي مــن حيــث اســتيعاب المعلومــات 
فــي الصــورة والقــدرة علــى تخزينهــا لفتــرة أطــول وتذكرهــا واســتحضارها فــي أي 

وقــت.

اإلعالميــة  واللقــاءات  الُخطــب  لبعــض  الصوتيــة:  المؤثــرات  اســتخدام 
والمقابــالت والتصريحــات السياســية التــي تدلــي بهــا قيــادة الحــزب أو أحــد 
أو  الصــورة  تشــويه  أســاليب  اســتخدامها كأحــد  يتــم  والتــي  إليــه،  المنتســبين 
تحســينها، فالمؤثــرات الصوتيــة تســتخدم فــي توجيــه انتبــاه وعواطــف الجمهــور، 

فــي تقديــم إيحــاءات معينــة.  كمــا تســتخدم 

ويــرى الكاتــب أن هنــاك عوامــل أخــرى تلعــب دوراً كبيــراً فــي التأثيــر علــى صــورة 
األحــزاب اليمنيــة فــي أذهــان اآلخريــن منهــا علــى ســبيل المثــال مــا يلــي:

األفــراد الذيــن يتعاملــون مــع هــذه األحــزاب، ويتواصلــون بهــا فهــم يمثلــون 	 
للقيــام  يحفزهــم  وبالتالــي  األحــزاب،  هــذه  وســمعه  لقيــم  عاكســة  مــرآة 

لهــذا الحــزب ونشــر ســمعه إيجابيــة عنــه. بالتصويــت 
ومســؤولين 	  وقيــادات  أعضــاء  مــن  األحــزاب  لهــذه  الداخلــي  الجمهــور 

)45)   فتحي حسن عامر،2012، علم النفس اإلعالمي، القاهرة: العريب للنشر والتوزيع، ص 161، 162.
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إيجابيــة  ذهنيــة  فــي عكــس صــورة  دوراً كبيــراً  يلعبــون  والذيــن  تنفيذييــن، 
عــن الحــزب مــن خــالل احتكاكهــم باآلخريــن وســلوكهم داخــل المجتمــع 

العــام. ومظهرهــم  وكفاءتهــم 
الشــائعات التــي تثــار ضــد األحــزاب السياســية وخاصــة أوقــات األزمــات 	 

والتأثيــر الكبيــر الــذي تلعبــه فــي إثــارة اهتمامــات اآلخريــن.
والتواصــل 	  وأتراحهــم،  أفراحهــم  اآلخريــن  ومشــاركة  المجتمعــي  الحضــور 

الفّعــال مــع الجماهيــر واطالعهــم عــن جميــع اإلنجــازات والمواقــف التــي 
الحــزب. يتخذهــا 

غايــة 	  فــي  أمــٌر  الجمهــور  أذهــان  فــي  لألحــزاب  العليــا  القيــادات  صــورة 
قــدرة الحــزب علــى اســتقطاب كــوادر وأفــراد  األهميــة، وهــي تؤثــر علــى 
جديــدة للحــزب، وبالتالــي خلــق الرغبــة لــدى اآلخريــن فــي التعامــل مــع 

الحــزب.
القــدرة علــى ربــط عالقــة مباشــرة مــع اآلخريــن وخاصــة الشــركاء السياســيين 	 

والعمــل علــى اطالعهــم بأنشــطة وبرامــج وفعاليــة ومواقــف الحــزب، فــإن 
الصــورة التــي تصــل إلــى هــؤالء عبــر مــا تتناقلــه وســائل اإلعــالم غالبــاً مــا 

تكــون غيــر واضحــة ومبهمــة.
المصداقيــة فــي الخطــاب السياســي، والشــفافية العاليــة فــي مصــادر تمويــل 	 

الحــزب مــن شــأنها التأثيــر علــى الصــورة الذهنيــة التــي يحملهــا اآلخــرون 
عــن الحــزب.

ماضــي بعــض األحــزاب وخاصــًة تلــك األحــزاب الحاكمــة أو التــي شــاركت 	 
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واالســتحواذ،  واإلقصــاء  التســلط  مــن  نوعــاً  مارســت  والتــي  الحكــم  فــي 
وانتهــاك حقــوق اإلنســان.

حــاالت التهميــش للمبدعيــن والمفكريــن والتــي يعانــي منهــا العديــد مــن 	 
كــوادر ومثقفــي هــذه األحــزاب.

المواقــف السياســية المتذبذبــة لبعــض األحــزاب اليمنيــة والغمــوض الــذي 	 
علــى  الحوثــي  انقــالب  فتــرة  خــالل  خاصــًة  المواقــف  هــذه  صاحــب 

الدولــة. مؤسســات 

تحسين الصورة الذهنية لألحزاب – الوسائل واآلليات.
ُتمثــل عمليــة تحســين الصــورة الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة عمليــة معقــدة نظــراً 
للصــور الســلبية التــي ترســخت عــن هــذه األحــزاب خاصــًة أثنــاء األزمــة القائمــة، 
حيــث تواجــه هــذه األحــزاب انهيــاراً بـُْنيويــاً وفكريــاً فــي أدبيــات هــذه األحــزاب 
وواقعهــا العملــي فــي الميــدان، إضافــًة إلــى العالقــات الداخليــة والخارجيــة لهــذه 
األحــزاب فهنــا ك تذمــر شــديد مــن قبــل الجمهــور الداخلــي لهــذه األحــزاب 

انعكــس بــدوره علــى صــورة األحــزاب الخارجيــة.

وقبــل التطــرق إلــى كيفيــة تحســين الصــورة الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة البــد لهــا 
مــن القيــام بعــدة بحــوث واســتطالعات مــن خــالل اســتخدام أســاليب البحــث 
النوعــي، ووضــع نمــوذج الســتطالع الــرأي، وإجــراء تحليــل لألرقــام والبيانــات، 
إضافــًة إلــى القيــام بإجــراء مقابــالت معمقــة مــع المهتميــن بعمــل هــذه األحــزاب 
مــن السياســيين والمفكريــن وقــادة الــرأي للتعــرف علــى الصــورة القائمــة لهــذه 
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األحــزاب، ومــن ثــم تحديــد نوعيــة الصــورة المــراد تســويقها وتحســينها عــن هــذه 
األحــزاب فــي أذهــان اآلخريــن. وبنــاًء علــى نتائــج هــذه البحــوث واالســتطالعات 
يتــم تصميــم برامــج وخطــط لتحســين الصــورة الذهنيــة وفــق الخطــوات التاليــة:)46)

يبــدأ التخطيــط للصــورة المرغوبــة مــن خــالل تحديــد ومعرفــة نقــاط القــوة 	 
والضعــف فــي الصــورة الذهنيــة الحاليــة لألحــزاب. وهنــا يجــب النظــر إلــى 
صــورة هــذه األحــزاب فــي الماضــي والتركيــز فــي العوامــل التــي أدت إلــى 
إلــى عمــق هــذه األحــزاب  المتأنيــة  النظــرة  مــع  الحاليــة،  الصــورة  تكويــن 
والتعــرف علــى اآلراء والحقائــق التــي تؤخــذ بالحســبان عنــد تحديــد نقــاط 
القــوة والضعــف فــي الصــورة الحاليــة للحــزب بجميــع مكوناتــه (األنشــطة 
والخدمــات التــي يقدمهــا، الجوانــب التنظيميــة واإلداريــة وأداء العامليــن، 
فــي  الشــركاء  وبيــن  الحــزب  مكونــات  بيــن  الداخلــي  االتصــال  وكفــاءة 

الخــارج).
ترغــب 	  التــي  الصــورة  وجوانــب  لمعالــم  مكتــوب  ومخطــط  تصــور  وضــع 

خــالل  مــن  وذلــك  األخريــن.  أذهــان  فــي  وترســيخها  بنشــرها  األحــزاب 
التعــرف علــى حقيقــة هــذه األحــزاب والجهــود واألعمــال التــي تقــوم بهــا، 
وسياســتها وأنشــطتها واألدوار التــي تقــوم بهــا فــي المجتمــع، إضافــًة إلــى 
تحديــد المزايــا التــي ينفــرد بهــا كل حــزب عــن غيــره مــن األحــزاب، والصــورة 

الذهنيــة المرغوبــة ترســيخها.
ابتــكار األســاليب والطــرق المناســبة لنقــل وتســويق هــذه الصــورة الذهنيــة 	 

)46)   شــريط مــروة، معاشــو نــور اهلــدى، 2016، مســامهة اإلدارة االلكرونيــة يف حتســني صــورة مؤسســة موبيليــس قاملــة منوذجــاً، كليــة 
العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، جامعــة 8 مايــو، اجلزائــر: ص60 بتصــرف.
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إلــى الجماهيــر وفــق آليــات محــددة.
وضع برامج التقييم المتبعة لكافة مراحل مخطط الصورة الذهنية.	 

استراتيجيات تحسين الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية:
اســتراتيجية تحســين الصــورة الداخليــة: مــن خــالل تأســيس برنامــج اتصالــي 	 

مــع جميــع أعضــاء الحــزب والمحافظــة عليــه، وتشــجيع الحــوار وجهــا لوجــه 
مــع القــوى الداخليــة العاملــة مــن أجــل نقــل اآلراء واألفــكار وخلــق التماســك 

بيــن مكونــات الحــزب.
اســتراتيجية تحســين الصــورة الخارجيــة: مــن خــالل تطويــر الحــزب لعالقاتــه 	 

مــع الحكومــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع واألحــزاب المماثلــة.
خــالل 	  مــن  والمواليــن:  الداعميــن  لــدى  الصــورة  تحســين  اســتراتيجية    

التدفــق المســتمر للمعلومــات والتواصــل المباشــر عبــر الزيــارات الشــخصية 
والمشــاورات. واللقــاءات  والدعــوات 

  اســتراتيجية تحســين الصــورة لــدى المســتفيدين مــن خدمــات الحــزب: 	 
مــن خــالل تطويــر األداء وتحســين الخدمــة والتأكــد مــن تلبيتهــا لجميــع 
احتياجــات الجمهــور. ومــن ثــم التعــرف علــى همومهــم ومشــاكلهم والعمــل 

علــى تذليلهــا وحلهــا.
تطويــر 	  خــالل  مــن  االجتماعيــة:  العالقــات  دور  تحســين  اســتراتيجية    

االتصــال الفّعــال وبرامــج التعليــم والتدريــب التــي تبنــي قاعــدة التأييــد مــع 
المجتمــع. أفــراد  عامــة 
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  اســتراتيجية تحســين دور األنشــطة اإلعالميــة: مــن خــالل إيجــاد قنــوات 	 
بيــن  انتشــاراً وحضــوراً  مــع وســائل اإلعــالم األكثــر  اتصــال دائمــة وقويــة 

الجمهــور، ومحاولــة تســخيرها فــي خدمــة وتحســين صــورة الحــزب.
 اســتراتيجية التطويــر المهنــي: مــن خــالل متابعــة فــرص التطويــر المهنيــة 	 

لجميــع األعضــاء وتوفيــر مهــارات وقنــوات االتصــال والنصــح للحــزب.
  اســتراتيجية الــوالء: مــن خــالل محاولــة تكويــن عالقــات طويلــة األجــل 	 

الــوالء  الــوالء الكبيــر، ومحاولــة معرفــة أســباب قلــة والء ذوي  مــع ذوي 
المنخفــض والعمــل علــى عالجهــا.)47)

ولتحســين وتطويــر الصــورة الذهنيــة لألحــزاب هنــاك ســتة مفاتيــح تجعــل 
الصــورة الذهنيــة والســمعة عظيمــة وقويــة وهــي كالتالــي:

الحفــاظ علــى ثقــة الجماهيــر الدائمــة بــكل مــا يقــرر الحــزب ويتخــذ مــن 	 
قــرارات، وهــذه الثقــة تحتــاج إلــى تخطيــط وحــرص واســتراتيجية.

التجديــد واالبتــكار المســتمر فــي اللوائــح وفــي تأهيــل القيــادات وفــي تغييــر 	 
السياســات، فاألحــزاب التــي ال تتطــور تتراجــع وتخســر ســمعتها.

القــدرة علــى خلــق الــوالءات بيــن القواعــد واألنصــار فهــذا يســاعد علــى 	 
التضحيــات. وتقديــم  اإلنجــاز 

تقديــم خدمــات مجتمعيــة ســواٌء كانــت لألفــراد أو للجهــات الحكوميــة 	 
والخاصــة.

)47)  ورقــة حبثيــة بعنــوان “ حتســني الصــورة الذهنيــة جلماعــة االخــوان املســلمني” مــن إعــداد إدارة البحــوث والدراســات، املعهــد املصــري 
للدراســات السياســية واالســراتيجية،2015، ص6.
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وجــود قيــادات فاعلــة وقويــة وملهمــة تكــون قــادرة علــى قيــادة الحــزب وقــت 	 
األزمــات والمهمــات الصعبــة.

التواصــل الفاعــل مــع الجماهيــر عبــر وســائل اإلعــالم وشــبكات التواصــل 	 
انتقــادات  مــن  ضدهــا  يثــار  مــا  ومعرفــة كل  وأنواعهــا،  أشــكالها  بكافــة 

واقتراحــات.

دور العاقات العامة ووســائل اإلعام في تحســين الصورة الذهنية 
لألحزاب:

يعتبــر نشــاط العالقــات العامــة واإلعــالم ضــرورة قصــوى لــكل حــزب أو منظمــة 
عامة أو خاصة، فنشاط العالقات العامة يعمل على ربط الجماهير بمنظماتهم 
وزيــادة وعيهــم الثقافــي والسياســي، إضافــًة إلــى رفــع توقعاتهــم وتطلعاتهــم وآمالهــم 

بمنظماتهم وأحزابهم.

إن تحســين الصــورة الذهنيــة وحمايتهــا تعتبــر مــن أهــم وظائــف العالقــات العامــة 
ألن عوامــل التأثيــر فــي الصــورة كثيــرة ومعقــدة، وعليــه فحينمــا يــدور الحديــث 
عــن العالقــات العامــة ودورهــا فإننــا نتحــدث عــن أهــم دائــرة داخــل المنظمــات 
واألحــزاب، فهــي بمثابــة القلــب النابــض والعيــن المبصــرة ألي حــزب أو منظمــة.

وتنبــع أهميــة العالقــة بيــن وســائل اإلعــالم والصــورة الذهنيــة مــن الــدور الــذي تقوم 
به هذه الوســائل في صنع وانتشــار الصورة الذهنية فضاًل عن قيامها في عرض 

وتسويق هذه الصورة داخل المجتمع.)48)
)48)  فهــد بــن عبــد العزيــز العســكر، 1993، الصــورة الذهنيــة، حماولــة لفهــم واقــع النــاس واألشــياء، الــرايض: دار طويــق للنشــر والتوزيــع، 

ص59.
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لقــد حظيــت الصــورة الذهنيــة اهتمامــاً بالغــاً فــي مجــال الدراســات اإلعالميــة 
نظــراً للــدور المهــم الــذي تقــوم بــه فــي مجــال تكويــن اآلراء وتشــكيل ســلوك 
األفــراد تجــاه المنظمــات واألحــزاب التــي يتعامــل معهــا فــي الواقــع االجتماعــي 
المحيــط بــه، وكذلــك االهتمــام الــذي حظيــت بــه وســائل اإلعــالم الجماهيــري 
باعتبارهــا مــن أهــم القنــوات التــي تســهم فــي تكويــن الصــورة الذهنيــة نظــراً لمــا 

تمتلكــه مــن قــدرات وإمكانــات متطــورة.)49)

ولكــي يكــون عمــل العالقــات العامــة كامــاًل وشــاماًل وناجحــاً فــي الوقــت ذاتــه 
ينبغــي أن يكــون هنــاك ثالثــة أنــواع مــن البرامــج: “البرنامــج الوقائــي” “والبرنامــج 

العالجــي” “والبرنامــج اإلخبــاري” وهــي علــى النحــو التالــي: )50)

النوع األول: البرنامج الوقائي

وهــو ذلــك البرنامــج الــذي يوضــع بنــاًء علــى استشــراف المســتقبل، واســتناداً 
واألهــداف  الراهنــة  والظــروف  الســابقة  والتجــارب  التاريخيــة  المعطيــات  إلــى 
أحــد  تشــويه  أو  الحــزب  إلــى صــورة  يســيء  مــا  أجــل تجنــب  مــن  المرجــوة، 
أعضائــه ومواقفــه، والجــزء األكبــر مــن هــذا البرنامــج يركــز علــى تعزيــز الثقــة بيــن 
مواقــف الحــزب وبيــن جمهــوره الداخلــي والخارجــي، ويســتخدم هــذا البرنامــج 

نوعيــن مــن التخطيــط همــا:

التخطيــط للمــدى الطويــل: ويتحــدد فــي ضــوء السياســة العامــة للحــزب وهنــا 

)49) ساير املطريي، 2012، الصورة الذهنية لرجل األمن كما يراها اجلمهور السعودي، دراسة ميدانية يف مدينة الرايض، ص56.
)50) جنم عبد خلف العيســاوي، 2015، العوامل املؤثرة يف تشــكيل الصورة الذهنية للحزب السياســي يف العراق، كما يراها االعالميون 

العراقيون املقيمون يف عمان، املرجع السابق، ص 73، 74.
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يجــب توعيــة الجماهيــر بأهــداف التخطيــط، ويتــم تدريــب القائميــن بالتنفيــذ.

التخطيــط للمــدى القصيــر: وهــي تلــك اإلجــراءات التــي تســبق تنفيــذ البرامــج 
طويلــة المــدى مــن أجــل الوصــول إلــى األهــداف مثــل: توطيــد العالقــات الطيبــة 
الحــزب ومراحــل  أنشــطة  بأوجــه  الجماهيــر  الحــزب وجماهيــره، وتوعيــة  بيــن 
التــي  والعراقيــل  الصعــاب  وقــوع  عــدم  فــي  يســاعد  التخطيــط  أن  تطــوره كمــا 

تعتــرض الحــزب، وتضعــف مــن مواقفــه.

النوع الثاني: البرنامج العاجي

وهنــاك مــن يطلــق عليهــا برامــج األزمــات، وهــي تركــز علــى الدفــاع عــن الحــزب 
وهــذه  والحكوميــة.  والسياســية  اإلعالميــة  الهجمــات  ضــد  وتاريخــه  ومواقفــه 
البرامــج عــادًة مــا تصمــم عنــد حصــول أيــة إشــكالية أو نشــر أيــة إشــاعات مــن 
شــأنها تشــويه ســمعة الحــزب، وفيهــا يتــم وضــع الخطــط واألنشــطة التــي تعالــج 
الصــورة الســلبية التــي تولــدت فــي أذهــان الجمهــور، والعمــل علــى وضــع برنامــج 
كفيــل بتحســين الصــورة وتعزيــز هــا لــدى الجمهــور، وهــذا النــوع مــن البرامــج 

متخصــص إلدارة األزمــات.

النوع الثالث: البرنامج اإلخباري

وهــي تلــك البرامــج التــي تركــز علــى إخبــار جماهيــر الحــزب السياســي بأخبــار 
االتصــال  طريــق  عــن  ذلــك  ويتــم  بتنفيذهــا  الحــزب  يقــوم  ومشــاريع  جديــدة 
بجماهيــره المختلفــة وكل الوســائل اإلعالميــة وتزويــده باألخبــار والمعلومــات 

عــن كل جديــد يخــص الحــزب وقياداتــه وتحركاتــه.



79

 دراسة استطالعية

إن أســاليب االتصال في العالقات العامة للحزب السياســي يحتاج إلى عملية 
وضــع برنامــج اتصالــي ناجــح يعمــل علــى الترويــج للبرنامــج االنتخابــي والسياســي 
والــذي يرتكــز علــى ثالثــة أســاليب لالتصــال بالجمهــور فــي مقدمتهــا: االتصــال 
الشــخصي والمواجهــي، االتصــال غيــر المباشــر، وكذلــك االتصــال عبــر وســائل 

اإلعــالم الجماهيري.)51)

كمــا أن وســائل اإلعــالم تمــارس تأثيــراً بالغــاً علــى تزييــف الواقــع أو نقلــه كمــا 
هــو أو فــي خلــق انطباعــات عــن القضايــا وباألخــص القضايــا الجديــدة التــي ال 
يمتلــك الفــرد حولهــا مرجعيــات وال رأيــاً محــدداً، فوســائل اإلعــالم مــا هــي إال 

انعــكاس حقيقــي للواقــع.

ويمكــن تقســيم أنشــطة وبرامــج العالقــات العامــة المقترحــة لبنــاء الصــورة الذهنيــة 
إلى:)52)

األنشطة اإلعامية: وذلك من خال القيام بما يلي:. )

إمــداد اإلعالمييــن المحلييــن واإلقليمييــن وكبــار الشــخصيات بمعلومــات 	 
كافيــة عــن حقيقــة مــا يــدور علــى الســاحة اليمنيــة مــن أحــداث وقضايــا.

إجــراء المقابــالت اإلعالميــة مــع مختلــف المســؤولين داخــل الحــزب مــن 	 
أجــل إبــراز اإلنجــازات واألدوار التــي قــام بهــا الحــزب، والتضحيــات التــي 

قدمهــا مــن أجــل الوطــن.

)51)   زيدان عبد الباقي، 1979، وسائل وأساليب االتصال، ط2، القاهرة: مكتبة النهضة العربية، ص16 - 18.
)52)  عبد هللا عبد املؤمن التميمي،2019، حتسني الصورة الذهنية للمنظمات، حبث غري منشور، ص20 - 23.
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الصحــف 	  وتزويــد  الحــزب  بهــا  قــام  التــي  والمواقــف  األدوار  توثيــق كل 
بهــا. األجنبيــة  والتلفــزة  األنبــاء  ووكاالت  والمجــالت 

القنــوات 	  فــي  الرســميين  والمتحدثيــن  األحــزاب  مســؤولي  ظهــور  ترتيــب 
الدوليــة. والصحــف  اإلذاعيــة  والمحطــات  الفضائيــة 

التنســيق مــع جميــع القنــوات اإلعالميــة الخارجيــة المهتمــة بالشــأن اليمنــي 	 
وتغطيــة كل األنشــطة الحزبيــة علــى المســتوى الخارجــي.

قيام قيادات األحزاب بنشــاط سياســي ودبلوماســي وثقافي مع اإلعالميين 	 
الكبار والسياســيين والدبلوماســيين وإبراز ذلك إعالمياً.   

أنشطة النشر: وتتمثل بالتالي:
إعــداد التقاريــر اإلخباريــة والمتابعــات اإلعالميــة حــول األحــداث الخارجيــة . 1

وبلغــات مختلفــة.
عمل ملفات وتقارير صحفية ووثائقية عن الحزب وأدواره خالل المراحل . 2

الماضية وتزويد كل الجهات المعنية.
ومتابعتهــا . 3 الحــزب  تخــص  التــي  واألدبيــات  والنشــرات  الكتيبــات  إعــداد 

المعنيــة. الجهــات  علــى  وتوزيعهــا  وطباعتهــا 
إصــدار مجلــة أو تأســيس موقــع إليكترونــي بلغــات أجنبيــة يقــدم مــن خاللــه . 4

الحــزب نفســه إلــى اإلعالمييــن والسياســيين.
إصدار نشرات دورية إخبارية تتضمن ما ينشر عن الحزب.. 5
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أنشطة الرصد والتحليل: من خالل ما يلي:. 6
القيام بالدراسات االستطالعية والتحليلية وتقييم الموقف.. 7
توثيــق األنشــطة التــي تنظمهــا األحــزاب أو تشــارك فيهــا ســواٌء كانــت إذاعيــة . 8

أو تلفزيونيــة والعمــل علــى أرشــفتها وتكويــن مكتبــة ســمعية وبصريــة متكاملــة.
تحليــل مــا ينشــر عــن الحــزب وتصحيــح مــا يــرد مــن أخطــاء عنــه فــي وســائل . 9

اإلعــالم العالمية.
مختلــف . 10 وتزويــد  بالحــزب  المتصلــة  المعلومــات  وتحليــل  تجميــع 

الــوكاالت واإلدارات بهــا وكذلــك مســاعدة الباحثيــن الذيــن يحتاجــون إليهــا 
فــي اختصاصــات تتصــل بالبحــث عــن قضايــا تخــص الحــزب.

أنشطة تعليمية وتدريبية: من خال التالي: 
تطويــر التعــاون مــع الجامعــات ومراكــز البحــث لتحســين صــورة الحــزب . 1

وخارجيــاً. داخليــاً 
إجــراء بحــوث تقويميــة لصــورة المنظمــة وتحديــد مــدى الرضــا عــن أداء . 2

الحــزب فــي مختلــف قطاعاتــه.
عقــد دورات تأهيليــة للعامليــن فــي الحــزب واالقتــراح أن تتــم مــن خــالل . 3

جهــات متخصصــة فــي اإلعــالم واالتصــال.
أنشطة المراسيم والبرتوكول: على النحو التالي:. 4
وترتيــب . 5 الدولــة  وضيــوف  الشــخصيات  وتوديــع  اســتقبال  فــي  المشــاركة 

للحــزب. واســتضافتهم  لزيارتهــم  برامــج 
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إعداد المعارض التعريفية والفعاليات وتنظيم زيارة الضيوف لها.. 6
توزيــع جميــع اإلصــدارات التــي تقــوم بهــا الفــروع المختلفــة للمنظمــة علــى . 7

الضيــوف والــزوار.
تنظيــم برامــج اســتضافة للضيــوف وكبــار الشــخصيات واالحتفــاظ بعالقــات . 8

جيــدة ومســتمرة معهــا.
التــي . 9 والمؤتمــرات  النــدوات  مــع ضيــوف  وثقافيــة  فكريــة  لقــاءات  تنظيــم 

الدولــة. داخــل  والهيئــات  المؤسســات  مــن  غيرهــا  أو  الدولــة  تقيمهــا 

ــة لألحــزاب: تتمثــل هــذه  ــر الصــورة الذهني خطــوات عاجلــة لتحســين وتغيي
الخطــوات مــن خــالل أخــذ القــرارات العاجلــة التاليــة:

التطويــر الجــذري لهيــاكل وأقســام وإدارات األحــزاب بمــا يتناســب وطبيعــة . 1
كل مرحلــة.

المســتويات، وضــخ دمــاء جديــدة . 2 القيــادات علــى جميــع  فــي  التجديــد 
قيــادات األحــزاب. فــي  المراكــز األولــى  إلــى  والدفــع بالشــباب 

تقوية وتنوع قنوات االتصال مع الداخل والخارج.. 3
إدارة الملــف الخارجــي بشــكل مختلــف تمامــاً بمــا يتناســب مــع طبيعــة . 4

كل مرحلــة.
إصدار بيان تاريخي يتضمن كل هذه التغيرات داخل أروقة الحزب.. 5
العمــل . 6 وتأكيــد  العمــل  واســتراتيجية  للحــزب  المســتقبلية  الرؤيــة  توضيــح 

الشــركاء. جميــع  مــع  الجماعــي 
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النتائج الملموسة لهذه الخطوات:
أخذ زمام المبادرة والفعل.. 1
إرباك القوى المنافسة والمناوئة.. 2
جمع شمل الصف واستعادة الثقة.. 3
تحقيق التناسق بين الواقع وبين مفردات الخطاب.. 4
جذب مؤيدين جدد من واقع االستراتيجية الجديدة.. 5
لفــت نظــر الداخــل والخــارج إلــى أن الحــزب العــب رئيــس يجــب احترامــه . 6

وعــدم تجــاوزه.

خطة عمل ميدانية لتحسين الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية:
لــه  تعرضــت  الــذي  واالنتقــادات  التشــويه  ينكــر حجــم  أن  أحــد  يســتطيع  ال 
مــن  القائمــة، ســواٌء  الحــرب  فتــرة  الحاليــة وهــي  الفتــرة  فــي  اليمنيــة  األحــزاب 
جمهــور وأعضــاء هــذه األحــزاب أو مــن المناصريــن وعامــة الشــعب، ولعــل ذلــك 
التشــويه يرجــع إلــى أســباب مختلفــة، وظــروف ومالبســات األحــداث الجاريــة 
التــي تمــر بهــا البــالد، وهنــا يتطلــب األمــر جهــداً كبيــراً مــن أجــل القيــام بتغييــر 

الصــورة الذهنيــة وذلــك مــن ناحيتيــن:

األولــى: األســلوب العاجــل والســريع. ويتمثــل فــي ضــرورة تغييــر الصــورة لــدى 
مــن خــالل مصارحتهــم واطالعهــم  المقــام األول  فــي  هــذه األحــزاب  قواعــد 
بــكل شــفافية عــن حقيقــة مــا يجــري فــي الســاحة، ثــم الشــارع الثــوري المناصــر 
والمــؤازر الــذي كان فــي يــوم مــن األيــام جــزءاً منــه، وكذلــك العمــل علــى تغييــر 
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الصــورة لــدى مراكــز القــوى األخــرى السياســية واالجتماعيــة، ولــن يتــم ذلــك 
إالَّ مــن خــالل القيــام بمجموعــة مــن القــرارات لعــل مــن أهمهــا: ســرعة تجديــد 
القيــادات الحزبيــة مــن شــباب هــذه األحــزاب الذيــن كان لهــم دور فــي إشــعال 
ثــورة فبرايــر، والدفــع بهــؤالء الشــباب إلــى الصفــوف األولــى فــي قيــادة أحزابهــم، 
إضافــًة إلــى ضــرورة تفعيــل قنــوات االتصــال الداخليــة والخارجيــة وإيصــال صوتهــا 

إلــى كل القــوى الحيــة فــي اإلقليــم والعالــم.

الثانيــة: األســلوب المســتمر والممتــد. ويتمثــل فــي تغييــر صــورة األحــزاب عنــد 
عمــوم الشــعب اليمنــي الــذي يمــارس معــه كل أنــواع التشــويه والتضليــل حتــى 
فقــد ثقتــه فــي األحــزاب وفــي التجربــة الديمقراطيــة التــي حققتهــا اليمــن خــالل 
المرحلــة الماضيــة، وهــو مــا يســعى إليــه إعــالم القــوى المناهضــة أليــة تجربــة 
ديمقراطيــة وتعدديــة سياســية مــن شــأنها الوقــوف مــع مطالــب الشــعب وحريتــه.

إًن الهــدف فــي هــذه المرحلــة هــو اســتعادة ثقــة الجمهــور باألحــزاب وبأدوارهــا 
الوطنيــة بصفتهــا الالعــب الرئيــس فــي جميــع األحــداث التــي يمــر بهــا الوطــن.

وانطالقــاً ممــا ســبق تبــرز أهميــة وضــرورة وضــع خطــة عمــل ميدانيــة مــن شــأنها 
تقييــم الوضــع الحالــي داخــل األحــزاب والعمــل علــى القيــام بمشــروع لتحســين 

الصــورة الذهنيــة والــذي يجــب أن يتــم وفــق المراحــل التاليــة:)53) 

)53)   املرجع السابق.
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المرحلــة األولــى: مرحلــة تقييــم الوضــع الحالــي لســمعة وصــورة األحــزاب 
اليمنيــة.

ويمكن تحقيق هذا المرحلة من خال القيام بما يلي:
مراجعــة وتقييــم أدبيــات هــذه األحــزاب والهويــة التــي تقــوم عليهــا ورؤيتهــا . 1

وأهدافهــا تجــاه مــا يــدور علــى الســاحة اليمنيــة، فــال يمكــن أن تســتطيع 
تحســين صورتك الذهنية وأن تغير من قناعات اآلخرين مالم تكن رؤيتك 

وأهدافــك متوافقــة مــع األحــداث والتطــورات الحاصلــة.
تقييــم قــدرات الحــزب فيمــا يخــص االتصــال الداخلــي بيــن أعضائــه وســرعة . 2

وصــول المعلومــات إليهــم واألليــة المســتخدمة لذلــك، إضافــًة إلــى قــدرات 
والمنظمــات  الهيئــات  مــع  خارجــي  تواصــل  خطــوط  فتــح  فــي  الحــزب 
والحكومــات الخارجيــة ســواءٌ علــى مســتوى اإلقليــم أو المســتوى العالمــي.

 إعــادة تقييــم البرامــج التــي يقــوم عليهــا كل حــزب والمناهــج المعتمــدة فــي . 3
التكويــن السياســي والفكــري ومــدى مالئمتهــا للواقــع وتلبيتهــا لالحتياجــات 
وقدرتهــا علــى المســاعدة فــي تقديــم حلــول لمــا يمــر بــه الوطــن فــي جميــع 

المستويات.
تقييــم األداء اإلعالمــي لــكل حــزب، فالمعركــة اليــوم هــي معركــة إعالميــة . 4

وهنــا يجــب القيــام بإعــادة تقييــم اإلمكانيــات اإلعالميــة لــكل حــزب ومعرفــة 
جوانــب القــوة والضعــف فــي ممارســاته اإلعالميــة.
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المرحلة الثانية: بناء خطة تحسين السمعة والصورة الذهنية للحزب.

فبعــد عمليــة التقييــم يقــوم فريــق الخبــراء بإعــادة صياغــة األهــداف والتصــورات 
والبرامــج وفــق الرؤيــة الجديــدة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الجهــات التــي ســيوجه 
لها خطة تحســين الصورة ســواٌء كانوا األعضاء المنتســبين للحزب أو الجمهور 
الخارجــي، أو جهــات رســمية داخليــة كانــت أو خارجيــة أو تحســين الصــورة 

أمــام وســائل اإلعــالم.

المرحلــة الثالثــة: القيــام بخطــوات عمليــة واتخــاذ قــرارات ســريعة. وذلــك 
مــن خــال القيــام بمــا يلــي:

تأســيس إدارات للعالقــات العامــة داخــل كل حــزب لتعمــل بشــكل احترافــي . 1
لوضــع االســتراتيجيات والخطــط وتصميــم الحمــالت اإلعالنيــة واإلعالميــة 

وتنظيــم الفعاليــات.
الميدانيــة واالســتطالعية لمعرفــة واقــع كل . 2 الدراســات  العديــد مــن  تنفيــذ 

حــزب وصورتــه الذهنيــة فــي أذهــان اآلخريــن.
العمــل علــى تأهيــل متحدثيــن رســميين وكــوادر متخصصــة مــن اإلعالمييــن . 3

المحتــوى  بصياغــة  القيــام  أجــل  مــن  األحــزاب  أفــراد  مــن  والناشــطين 
اإلعالميــة. والرســائل  والمضاميــن 

القيــام بعمليــة تقييــم لجميــع المتحدثيــن اإلعالمييــن الحالييــن، وتوقيــف غيــر . 4
المؤهليــن منهم.

تقييــم . 5 مهمتهــا  العامــة  العالقــات  نشــاط  إدارات خاصــة ضمــن  تأســيس 
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الخطابــات اإلعالميــة للحــزب ووضــع تصــورات لطبيعــة الخطابــات الصــادرة 
عــن الحــزب حســب كل مرحلــة.

النخب السياسية والثقافية وعاقتها باألحزاب
النخــب السياســية والثقافيــة اليمنيــة هــي وليــدة المجتمــع اليمنــي ممــن نالــواْ ثقــة 
أهلهــم ومجتمعهــم وســجلواْ نجاحــات الفتــة فــي مجــاالت الحيــاة المختلفــة 
االقتصاديــة والسياســية والعلميــة والعســكرية، والتــي تعمــل فــي إطــار المجتمــع 
وتتفاعــل مــع أحداثــه وقضايــاه كٌل بحســب طبيعــة الســياق الــذي وُضــع فيــه 

ويعمــل فــي إطــاره.

إن النخــب عــادًة مــا تتكــون وتتشــكل مــن السياســيين والقــادة الحزبييــن وغيــر 
الحزبييــن، والشــخصيات المنتخبــة والممثلــة للشــعب، ســواء أعضــاء مجلــس 
النــواب أو أعضــاء مجلــس الشــورى، وقيــادات المجتمــع المدنــي، إضافــة إلــى 
النخب الثقافية والعلمية المتمثلة في أساتذة الجامعات والخبراء والمستشارين 

واإلعالمييــن والقــادة العســكريين.

إًن دراســة النخــب السياســية وواقعهــا ومــا يحيــط بهــا مــن المواضيــع المهمــة 
فــي علــم االجتمــاع السياســي، بــل هــي مــن األمــور التــي ُتســّهل عمليــة صنــع 
القــرار ات السياســية الكبــرى، وصياغــة الــرؤى واالســتراتيجيات، وفــي عمليــة 
إنتــاج المعطــى الثقافــي لألمــة، كمــا أنهــا تســاهم بشــكل كبيــر فــي صياغــة القيــم 

والمبــادئ العليــا وفــي تحديــد أولويــات الجمهــور.

إن األحــداث السياســية التــي تعصــف باليمــن واليمنييــن، والحضــور الباهــت 
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لألحــزاب السياســية يحتــم علــى النخــب اليمنيــة القيــام بواجبهــا ودورهــا الوطنــي 
فــي العمــل علــى إيجــاد حلــول سياســية لألزمــة القائمــة، وتأصيــل ونشــر ثقافــة 
ومشــاكل  همــوم  مــن  االقتــراب  الوقــت  نفــس  وفــي  اليمنييــن،  بيــن  الحــوار 
المواطنيــن والعمــل علــى تعميــق الوعــي السياســي لديــه، والــذي ســينعكس حتمــاً 

علــى االســتقرار السياســي فــي البــالد. 

تأثير النخب السياسية والثقافية:
التــي  لالمتيــازات المتعــددة  فــي مجتمعاتهــا نظــراً  قياديــاً  النخــب دوراً  تلعــب 
تتمتــع بهــا، كالمكانــة االجتماعيــة والكاريزمــا والقيــادة والقــدرة علــى التأثيــر فــي 
اآلخريــن، وهــذا الــدور يــزداد ويتطــور مــن حيــن آلخــر بحســب تطــور وتغييــر 
مــا  لتشــمل  والثقافيــة  السياســية  النخــب  وتأثيــر  ســلطة  وتمتــد  المجتمعــات، 

يلــي:)54)

النخــب والنضــال السياســي: يمكــن تعريــف النضــال علــى أنــه أســلوب . )
سياســياً  األفــراد  مــن  مجموعــة  توجــه  عــن  يعبــر  مقاومــة  وســبيل  كفــاح 
والتعاطــي  قضايا المجتمــع  علــى  العمــل  نتــاج  وهــو  وثقافيــاً،  واجتماعيــاً 
والنقــد. الوعــي  التعليــم،  التربيــة،  األخــالق،  األفــراد كالفقــر،  همــوم   مــع 

وبالتالي النضال هو وســيلة يتحقق بها االرتقاء اإلنســاني وعنوان لالنتماء 
والتجــذر، وهــو أيضــاً حضــور وتفاعــل وتأثيــر قــرب ومشــاركة ورُقّي.

علــى . 	 فقــط  يقتصــر  ال  النضــال  إن  االجتماعــي:  والحــراك   النخــب 

http://assanabel.net/archives/226 ،54)   عواطف حمجوب، 2017، أتثري النخب(
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والبحــث  االجتماعــي  الجانــب  أيضــاً  يشــمل  بــل  السياســي  المجــال 
مــن  فيــه  الخلــل  ومعالجــة كوامــن  إشــكاالته  و  المجتمــع  قضايــا  فــي 
خــالل إيجــاد حلــول لــكل مشــكلة علــى حــدة ويتــم ذلــك حســب رؤى 
 واســتراتيجيات تضمــن إحــداث تغييــر حقيقــي يوافــق احتياجــات المجتمــع.

حركــة  إلــى  اســتناداً  بالحــراك  االجتماعــي  النضــال  ســمي  قــد  و 
حركــة  ذاتهــا،  بحــد  طبقــة  وفــي كل  طبقاتــه  بيــن  الداخليــة  المجتمــع 
الطبقــات. بيــن  الفجــوة  أهمهــا  لعــل  معينــة  ظــروف   تحكمهــا 

طبقــات كل  ألن  معينــة  أســس  حســب  يتــم  االجتماعــي  الحــراك  هــذا 
مجتمــع منفتحــة علــى بعضهــا البعــض وتشــهد تطــوراً مطــرداً، حــراك ال يتــم 
دون عقبــات كاألزمــات الماليــة واالقتصاديــة ويختلــف عمــق هــذا الحــراك 

وشــموليته مــن مجتمــع إلــى آخــر فــال يمكــن التنبــؤ باتجاهــه وحجمــه.

شــدة . 	 ســيلحظ  الثقافــي  للواقــع  المتابــع  إن  والثقافــة:  النخبــة 
لعالقــة  نظــراً  السياســي  والمشــهد  االجتماعــي  بالحــراك  ارتباطــه 
النخبــة. وهــي  رابطــة  حلقــة  عبــر  بينهــا  فيمــا  والتأثيــر   التأثــر 

والمعرفــة  للعلــم  المنتجــة  الفئــة  تلــك  هــي  الثقافــي  المجــال  فــي  والنخبــة 
والمطــورة للوعــي، دورهــا األساســي يتمثــل فــي الرقابــة التــي تمارســها علــى 
السياســة واالقتصــاد والمجتمــع، ورصــد كل االختــالالت وتقديــم حلــول 
وتصوراتــه  تفكيــره  خــالل  مــن  يشــارك  الــذي  هــو  الحقيقــي  فالمثقــف 
ومساهماته في المظاهر المتنوعة للحياة االجتماعية، وهو الذي يستطيع 
أن يشــخص علــة المجتمــع ويبــادر إلــى تقديــم حلــول لمشــاكله وقضايــاه.
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عاقة النخب السياسية باألحزاب:
أصبــح وجــود النخــب السياســية والثقافيــة فــي النظــم التــي يتوفــر فيهــا تعدديــة 
حزبيــة أمــراً واجبــاً كمــا يــرى البعــض، حيــث أن مفاهيــم الديمقراطيــة ال تتجــذر 
هــذه  عليهــم حمايــة  يجــب  وهــؤالء  منهــم  قلــة  عنــد  بــل  النــاس  عنــد جميــع 

المفاهيــم والدفــاع عنهــا وإقنــاع اآلخريــن بهــا.

وحتــى تكــون النخــب صاحبــة تأثيــر وقــادرة علــى إحــداث التغييــر نحــو األفضــل 
يجــب أن تكــون هــذه النخــب نتــاج المجتمــع وتكــون أفكارهــا متطابقــة مــع 

واقــع المجتمــع، وليــس مبنيــة علــى ثقافــة اآلخريــن وتجاربهــم.)55)

ونجــاح أيــة عمليــة ديمقراطيــة مرتبــط أساســاً بتوافــر العوامــل األخــرى السياســية 
واالقتصاديــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة وهــذا معنــاه أن الدولــة التــي لديهــا تعدديــة 
حزبيــة تعنــي دولــة النخبــة الوطنيــة ذات الثقافــة العاليــة المخلصــة ألداء مهامهــا 

خدمــة للشــعب.)56)

إن أيــة عمليــة تحــول نحــو التعدديــة السياســية وإلــى الديمقراطيــة فــي مجتمــع نــاٍم 
مثــل اليمــن يحتــاج إلــى نخــب سياســية وفكريــة تقــود هــذا الحــراك الديمقراطــي 
بحيــث تتجلــى الديمقراطيــة كنظــام حكــم وكوســيلة لحــل النزاعــات وأســلوب 

لتبــادل الــرأي.

)55)   هبــو علــي حســني، 2016، دور النخــب السياســية واملثقــف السياســي يف التحــول الدميقراطــي، برلــني: املركــز الدميقراطــي العــريب، 
ص13.

)56)  زايدة جهاد محد البيايت، 2005، مفهوم الدميقراطية واجملتمع املدين يف فكر االحزاب السياسية العراقية املعاصرة، رسالة ماجستري 
يف العلوم السياسية، جامعة بغداد، ص189.
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فالمثقــف ليــس بعيــداً عــن السياســة، فهــو يؤثــر مــن خــالل توعيــة الــرأي العــام 
أو تقديــم النصــح والمشــورة للنخبــة الحاكمــة فــي أمــور االقتصــاد والسياســة 
والعلــوم والثقافــة، كمــا يقــوم بوظائــف عديــدة ذات صلــة بالعمــل السياســي مثــل 
العالقــات العامــة العلميــة، ووضــع السياســات المناســبة لالنتخابــات، والحجــج 
التي تبرر القرار السياســي فضاًل عن الحلول العلمية للمشــكالت، واالستشــارة 

السياســية المتكاملــة.

 ويعــد المثقــف منتجــا للوعــي للجماهيــر فلديــه ســلطة معنويــة واســعة ألن كل 
مــن يتميــز بمقدرتــه علــى التغييــر يمتلــك ســلطة، ونظــراً إلــى أن المثقــف قــادر 
إبداعيــاً علــى تغييــر تصــورات الجماهيــر لواقعهــا، فإنــه يغيــر الواقــع االجتماعــي 
نفســه حيــن يغيــر تصــور األفــراد لواقعهــم فهــو إذاً ســلطة، وبمعنــى آخــر تشــكل 
المعرفــة قــوة، والقــوة ســلطة والمثقــف يمتلــك المعرفــة لــذا يمتلــك الســلطة.)57)

خاصــة مــا يمكــن قولــه فــي هــذا الجانــب هــو أن النخبــة السياســية والمثقــف 
السياســي يلعــب دوراً كبيــراً فــي التحــول الديمقراطــي فــي اليمــن، حيــث نجــد أن 
أي عمليــة تحــول ديمقراطــي تحتــاج إلــى وجــود نخــب سياســية وثقافيــة تتحمــل 
مســؤولية ترســيخ العمليــة الديمقراطيــة والمشــاركة السياســية والتفاعــل اإليجابــي 

لــدى األفــراد.

)57)   أسعاف أمحد، 2004، املثقف العريب: إشكالية الدور الفاعل، جملة جامعة دمشق، العدد (+3 4)، ص ص-360 362.
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 وفــي نفــس الوقــت نجــد أن النخــب الثقافيــة قــد ال تســعى أو تهــدف إلــى 
الحكــم فــي عملهــا؛ وإنمــا تعمــل علــى تنميــة وخلــق ثقافــة سياســية ذات أُطــر 
فكريــة لنمــط الســلطة والحكــم، وهــي تعمــل مــن خــالل منظومــة تعاونيــة مــع 
النخــب االجتماعيــة األخــرى لتســيير المجتمــع وفــق هــذا النســق الثقافــي، إذ 
يتوجــب علــى النخــب السياســية والثقافيــة مــن أجــل البنــاء الديمقراطــي العمــل 
علــى الدفــاع عــن الدولــة مــن خــالل إثــارة مقومــات الهويــة المشــتركة لمواجهــة 
أحــداث الخلــل فــي الكيــان العــام للدولــة والمجتمــع، وكذلــك الدفــاع عــن هويــة 
المجتمــع وحيويتــه مــن خــالل تحقيــق تفاعــل إيجابي وبنــاء ومؤثــر مــع معطيــات 

التحــول الديمقراطــي.)58)

)58)  هبو علي حسني، 2016، دور النخب السياسية واملثقف السياسي يف التحول الدميقراطي، ص19 بتصرف.
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الفصل الثالث
الخطوات المنهجية للدراسة الميدانية ونتائجها

تمهيد:	 
مشكلة الدراسة.	 
أسباب االهتمام بالموضوع.	 
أهمية الدراسة.	 
أهداف الدراسة.	 
تساؤالت الدراسة.	 
مجتمع الدراسة.	 
عينة الدراسة.	 
حدود الدراسة.	 
منهج الدراسة.	 
أداة الدراسة.	 
نتائج تحليل الدراسة الميدانية	 
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تمهيد:
يزداد االهتمام بموضوع الصورة الذهنية وأهميتها بالنسبة لألحزاب والمنظمات 
والقــوى االجتماعيــة نتيجــة للــدور المهــم الــذي تصنعــه هــذه الصــورة فــي تشــكيل 

اآلراء والقرارات ومن ثم التصرفات الناتجة عنها.

وممــا ال شــك فيــه أن صــورة األحــزاب اليمنيــة لــدى التصــور الجمعــي للنخــب 
السياســية والثقافيــة تعكــس حالــة مــن الخــالف واالختــالف فــي الــرؤى والتوجــه 
حــول أداء هــذه األحــزاب خــالل المرحلــة الماضيــة، والتــي أحدثــت بدورهــا 
حالــة مــن االنطباعــات الشــخصية واألحــكام والتصــورات تجــاه هــذه األحــزاب 
األحــزاب  هــذه  عــام حــول  وانطبــاع  نمطيــة  ذهنيــة  تكويــن صــورة  عنهــا  نتــج 

وتوجهاتهــا واألدوار التــي تقــوم بهــا.

والدراســة،  باالهتمــام  جديــر  اليمنيــة  لألحــزاب  الذهنيــة  الصــورة  موضــوع  إن 
خاصــة خــالل هــذه المرحلــة الحرجــة التــي تمــر بهــا البــالد؛ مــن أجــل الوقــوف 
علــى طبيعــة الصــورة الذهنيــة لهــذه األحــزاب لــدى النخــب السياســية والثقافيــة 
اليمنيــة، فاألحــزاب اليمنيــة فــي مرحلــة مهمــة ومنعطــف تاريخــي خطيــر يتطلــب 
منهــا التعــرف علــى وضعهــا الداخلــي وعلــى اتجاهــات الجمهــور اليمنــي نحوهــا، 
خاصًة ُنخبها السياســية والثقافية، فالواقع الذي تعمل فيه هذه األحزاب مليء 
بالمتغيــرات واألحــداث التــي تؤثــر علــى أدائهــا الوطنــي وتحركاتهــا السياســية 
علــى جميــع األصعــدة، وهــي فــي نفــس الوقــت بحاجــة إلــى التقييــم والمراجعــة 

قبــل أن تطلــب الدعــم والمســاعدة.



95

 دراسة استطالعية

ولمعرفــة أبعــاد هــذه الصــورة والوقــوف علــى جوانبهــا المختلفــة يقــوم الكاتــب 
بإجراء هذه الدراســة العلمية الميدانية مســتخدماً في ذلك األســاليب والمناهج 
لــدى النخــب  التعــرف علــى واقــع وصــورة هــذه األحــزاب  العلميــة مــن أجــل 

السياســية والثقافيــة اليمنيــة.

مشكلة الدراسة:
ُتمثل األحزاب السياسية إحدى الركائز األساسية للمجتمع المدني الحديث، 
وأحــد أركان العمــل الوطنــي ومظهــراً مــن مظاهــر العمليــة الديمقراطيــة فــي اليمــن، 
ونظــراً الرتبــاط المصالــح الوطنيــة والخيــارات السياســية بفاعليــة هــذه األحــزاب 
ودورهــا كان لزامــاً عليهــا العمــل علــى المحافظــة علــى هــذه الصــورة المثاليــة لهــا 
فــي أذهــان اآلخريــن، ومــن أجــل ذلــك فــإن هــذه الدراســة تســعى إلــى كشــف 
الصــورة  هــذه  وأبعــاد  مكونــات  وتحديــد  اليمنيــة  لألحــزاب  الذهنيــة  الصــورة 

والعوامــل المؤثــرة فيهــا.

وعليــه يمكــن بلــورة مشــكلة هــذه الدراســة فــي الســؤال التالــي:” مــا هــي الصــورة 
الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة لــدى النخــب السياســية والثقافيــة؟”

أسباب االهتمام بالموضوع.
عــدم وجــود دراســات واســتطالعات تناولــت هــذا الموضــوع مــن قريــب أو . 1

بعيــد وتــكاد تكــون هــذه الدراســة هــي األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى 
اليمــن.

لــدى . 2 اليمنيــة  األحــزاب  وصــورة  واقــع  تشــخيص  علــى  الكاتــب  ِحــرص 
والسياســيين. المثقفيــن 
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توضيــح الصــورة الذهنيــة العالقــة فــي أذهــان السياســيين والمثقفيــن اليمنييــن . 3
عــن أحزابهــم السياســية.

تعريــف األفــراد وكل القــوى الوطنيــة علــى دور األحــزاب وخاصــة فــي هــذه . 4
األزمــة التــي تمــر بهــا البــالد، مــا يســاهم بشــكل فاعــل فــي ضــرورة التعــرف 

علــى الصــورة الذهنيــة المرســومة لألحــزاب.
التقييــم . 5 إلــى  تحتــاج  التــي  المؤسســات  مــن  اليمنيــة كغيرهــا  األحــزاب 

والدعــم مــن جميــع أفــراد المجتمــع، ومــن السياســيين والمثقفيــن علــى وجــه 
الخصــوص. ومــن هــذا المنطلــق فــإن هــذه الدراســة تمثــل وســيلة لتقييــم أداء 

هــذه األحــزاب. 

أهمية الدراسة:
تعتبــر هــذه الدراســة مــن الدراســات النــادرة إْن لــم تكــن الدراســة األولــى فــي هــذا 

المجــال، ولذلــك فــإن أهميتهــا تكمــن فــي:
أن دراسة الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية وتحليل أبعادها ومكوناتها لها . 1

أهميــة بالغــة وكبيــرة فــي حقــل الدراســات اإلعالميــة واالتصــال السياســي، 
ألن هــذه الصــورة تمثــل البنــاء االجتماعــي للحقيقــة التــي يحملهــا النــاس 

عــن األحــزاب.
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي أنهــا ســتحاول توضيــح الصــورة الحقيقيــة . 2

لهــذه األحــزاب عنــد السياســيين والمثقفيــن.
تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا ســتقوم بكشــف مــدى رضــا . 3
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النُّخــب اليمنيــة عــن أداء هــذه األحــزاب ودورهــم فــي تدعيــم صورتهــا عنــد 
الجمهــور العــام.

تســاهم هذه الدراســة في رســم خطة لطرق ووســائل تحســين هذه األحزاب . 4
لصورتهــا أمــام األخريــن وعلــى وجــه الخصــوص لــدى النخــب السياســية 

والثقافيــة.
كمــا أن معرفــة الصــورة الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة مــن شــأنها المســاعدة . 5

علــى التنبــؤ بمســتقبل العمــل الحزبــي فــي اليمــن.
نتائــج هــذه الدراســة ستســهم فــي تقويــم مســارات العمــل الحزبــي فــي اليمــن . 6

فــي المرحلــة القادمــة.

أهداف الدراسة:
االطــالع عــن قــرب علــى صــورة األحــزاب اليمنيــة لــدى النخــب السياســية . 1

والثقافيــة مــن خــالل كونهــا أحزابــاً سياســية تمثــل المشــهد الديمقراطــي 
اليمنــي.

التعــرف علــى مــدى رضــا النخــب السياســية والثقافيــة عــن أداء األحــزاب . 2
اليمنيــة خــالل المرحلــة الماضيــة. 

األزمــة . 3 خــالل  اليمنيــة  األحــزاب  اتخذتهــا  التــي  المواقــف  علــى  التعــرف 
الذهنيــة. تشــكيل صورتهــا  فــي  ســاهمت  والتــي  الحاليــة 

التعــرف علــى مكونــات الصــورة الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة عنــد النخــب . 4
والثقافيــة. السياســية 
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التعرف على الوسائل التي ساهمت في تشكيل الصورة الذهنية لألحزاب . 5
اليمنية عند اآلخرين.

الكشــف عــن مــدى ثقــة النخــب السياســية والثقافيــة باألحــزاب اليمنيــة وفقــاً . 6
لهــذه الصــورة التــي يحملونهــا.

التعرف على طرق تحسين الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية.. 7
التعرف على مستقبل األحزاب اليمنية بعد األزمة القائمة.. 8

تساؤالت الدراسة:
مــا هــي طبيعــة الصــورة الذهنيــة التــي تحملهــا النخــب السياســية والثقافيــة . 1

تجــاه األحــزاب السياســية اليمنيــة؟
هــل النخــب السياســية والثقافيــة راضيــة عــن أداء األحــزاب اليمنيــة خــالل . 2

المرحلــة الماضيــة؟
اتخذتهــا . 3 التــي  بالمواقــف  اليمنيــة  والثقافيــة  السياســية  النخــب  رأي  مــا 

القائمــة؟ الحاليــة  األزمــة  خــالل  األحــزاب 
ما هي مكونات الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية؟. 4
ما هي أكثر الوســائل التي ســاهمت في تشــكيل الصورة الذهنية لألحزاب . 5

اليمنية؟
مــا مــدى ثقــة النخــب السياســية والثقافيــة بــاألدوار التــي تقــوم بهــا األحــزاب . 6

اليمنية؟
ما هي طرق تحسين وتغيير صورة األحزاب اليمنية لدى اآلخرين؟. 7
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كيــف تــرى النخــب السياســية والثقافيــة مســتقبل األحــزاب اليمنيــة بعــد . 8
الحاليــة؟ األزمــة 

مجتمع الدراسة:
يمثل مجتمع الدراســة في هذا البحث الفئة التي يرغب الكاتب في دراســتها، 
حيــث تكــون مجتمــع هــذه الدراســة مــن السياســيين والمثقفيــن اليمنييــن ســواٌء 
المتواجديــن داخــل األراضــي اليمنيــة أو فــي المهجــر، وقــد تــم اختيارهــم وفقــاً 
لمهنهم الوظيفية والمتمثلة في: (الوزراء، ســواٌء الحاليون أو الســابقون، أعضاء 
مجلــس النــواب، نــواب ووكالء الــوزارات، المستشــارين، أســاتذة الجامعــات، 

الخبــراء والمثقفيــن، اإلعالمييــن، العســكريين).

عينة الدراسة:
تمثــل عينــة الدراســة التــي تــم اختيارهــا جــزءاً مــن المجتمــع الكلــي للفئــة التــي 
تــم تطبيــق الدراســة عليهــا، وهــي تمثــل مجتمــع الدراســة تمثيــاًل صادقــاً ولذلــك 
الدراســة  اعتمــدت  بأكملهــا، وقــد  الفئــة  الدراســة علــى  نتائــج  تعميــم  يمكــن 
أســلوب العينــة العشــوائية البســيطة نظــراً لكبــر حجــم مجتمــع الدراســة ســواٌء 

داخــل اليمــن أو خارجــه. 

وتم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية تقدر بــــــ”200” مفردة من السياسيين 
اليمنيين والمثقفين.
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حدود الدراسة:
تتمثل حدود هذه الدراسة بما يلي:

الحــدود الموضوعيــة: وهــو عنــوان هــذه الدراســة والمتمثــل بــــــــــ” الصــورة 	 
الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة لــدى النخــب السياســية والثقافيــة”.

الحدود الزمنية: وتتمثل في الفترة الزمنية التي تم تنفيذ الدراســة الميدانية 	 
فيها وقد تحددت في الفترة من 2020/7/1 إلى 2020/7/25.

الحــدود المكانيــة: وهــي األماكــن التــي تتواجــد فيهــا عينــة الدراســة مــن 	 
السياســيين والمثقفيــن اليمنييــن ســواء داخــل اليمــن أو خارجــه.

الحــدود البشــرية: وتتمثــل فــي مجتمــع الدراســة التــي يشــملها هــذا البحــث 	 
وهــم السياســيون والمثقفــون اليمنيــون الذيــن تــم اختيارهــم بحســب طبيعــة 
عملهــم مــن خــالل العينــة العشــوائية البســيطة التــي تــم اختيارهــا مــن هــذا 

المجتمــع.

منهج الدراسة: 
تقوم هذه الدراسة على منهجين من مناهج البحث العلمي:

المنهــج الوصفــي التحليلــي: وقــد تــم اســتخدام هــذا المنهــج مــن أجــل . )
اســتعراض األدبيــات المتعلقــة بالصــورة الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة كمــا يراهــا 
السياســيون والمثقفــون اليمنيــون، والمنهــج الوصفــي يهــدف إلــى دراســة 
ووصــف الواقــع وصفــاً دقيقــاً، ويعبــر عنــه تعبيــراً رقميــاً، كمــا يرتبــط عــادًة 



101

 دراسة استطالعية

القيــام  ثــم  ومــن  واآلراء  والظواهــر  األحــداث  بدراســة  الوصفــي  المنهــج 
بتحليلهــا وتفســيرها بهــدف الوصــول إلــى اســتنتاجات معينــة مــن شــأنها 

تصحيــح الواقــع وتغييــره.

المنهــج المســحي: والــذي يمثــل جهــداً علميــاً منظمــاً للحصــول علــى . 	
بيانــات ومعلومــات تتعلــق بالظاهــرة المطروحــة للدراســة. وهــو يعتبــر مــن 
أهــم المناهــج المســتخدمة فــي مجــال الدراســات اإلعالميــة واالتصاليــة 
للتعــرف علــى الخصائــص األساســية للعينــة حتــى يتمكــن المختصيــن فــي 
مجــال العالقــات العامــة مــن وضــع رؤى واســتراتيجيات مــن شــأنها تحســين 

الصــورة الذهنيــة للجهــات المســتفيدة.

أداة الدراسة:
أداة الدراســة المســتخدمة في هذا البحث هي “االســتبانة” وهي أحد أدوات 
البحــث العلمــي الميدانــي، وقــد تكونــت مــن مجموعــة مــن األســئلة والمواقــف 

التــي يــراد أخــذ معلومــات بشــأنها.

وقــد تكونــت أداة الدراســة مــن المعلومــات الديمغرافيــة المتمثلــة بـــــــــــ (النــوع – 
العمــر- المســتوى التعليمــي- الوظيفــة – مــكان اإلقامــة) إضافــًة إلــى أســئلة 
االســتبيان المتعلقــة بموضــوع البحــث وعددهــا (28) ســؤااًل، وقــد تــم تصميــم 

اســتمارة االســتبيان وفــق الخطــوات التاليــة:
تــم صياغــة صحيفــة االســتبيان وفــق أهــداف وتســاؤالت البحــث المحــددة 	 

ســلفاً.
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تم صياغة األسئلة بلغة علمية رصينة ترتقي مع طبيعة المبحوثين.	 
ثــم 	  العامــة  ابتــداًء باألســئلة  فــي طــرح األســئلة  التــدرج  اتبــاع أســلوب  تــم 

الموضــوع. صلــب  علــى  تركــز  التــي  المتخصصــة  األســئلة 
تم تقسيم األسئلة إلى ثالثة أقسام: 

القسم األول: ركز على الصورة الذهنية لألحزاب قبل الحرب.	 
أثنــاء الحــرب 	  التــي تكونــت  الثانــي: ركــز علــى الصــورة الذهنيــة  القســم 

القائمــة.
القسم الثالث: ركز على طرق تحسين هذه الصورة.	 
حــرص الباحــث علــى أن يكــون هنــاك ترابــط وتناســق بيــن كل ســؤال ومــا 	 

يليــه مــن األســئلة، وبيــن مجمــوع األســئلة التــي تضمنهــا كل قســم.
جميــع األســئلة تــم صياغتهــا بطريقــة األســئلة المغلقــة مــع تضمينهــا أكبــر 	 

قــدر مــن البدائــل.
لمعرفــة 	  األســئلة  بعــض  فــي  الخماســي  ليكــرت  مقيــاس  اســتخدام  تــم 

القضايــا. بعــض  نحــو  الدراســة  عينــة  اتجاهــات 
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نتائج تحليل الدراسة الميدانية
أواًل: خصائص عينة الدراسة

النوع:

النسبة التكرار النوع
87% 174 ذكر
13% 26 أنثى

100% 200 المجموع

يتضــح مــن الجــدول الســابق الخــاص بتوزيــع عينــة الدراســة وفقــاً لمتغيــر النــوع 
أن “174” مفــردة مــن مجمــوع أفــراد العينــة هــم مــن الذكــور بنســبة 87%، 
فــي حيــن أن “26” مفــردة مــن إجمالــي عينــة الدراســة هــم مــن اإلنــاث بنســبة 

 .13%

العمر:

النسبةالتكراراتالعمر
%84أقل من 30 سنة

%4522.5من 31 إلى 40 سنة
%14773.5من 41 سنة فأكثر

%200100المجموع
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يظهــر مــن الجــدول الســابق الخــاص بتوزيــع أفــراد عينــة الدراســة وفقــاً لمتغيــر 
العمــر مــا يلــي:

أن “147” مفــردة مــن إجمالــي أفــراد عينــة الدراســة بنســبة”73.5%” 	 
كانــت أعمارهــم فــوق (40 ســنة فأكثــر). 

أن “45” مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة بنســبة”%22.5” كانــت 	 
أعمارهــم تتــراوح بيــن (31 – 40 ســنة).

كمــا وجــد أن”8” أفــراد فقــط مــن مجمــوع عينــة الدراســة بنســبة”4%” 	 
كانــت أعمارهــم أقــل مــن (30 ســنة). 

وتوضــح هــذه النتيجــة ارتفــاع الفئــة العمريــة (فــوق 40 ســنة) للمبحوثيــن بيــن 
عينــة الدراســة، وهــي نتيجــة طبيعيــة كــون الفئــة المســتهدفة مــن الدراســة هــم مــن 

النخــب السياســية والثقافيــة والتــي عــادة مــا تكــون أعمارهــم فــوق 40 ســنة.

المستوى التعليمي:

النسبةالتكرارالمستوى
%10050دراسات عليا

%9346.5جامعي
%73.5أقل من الجامعي

%200100المجموع

الجــدول الســابق الخــاص بتوزيــع عينــة الدراســة بحســب المســتوى التعليمــي 
للمبحوثيــن يظهــر مــا يلــي:
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 	 ”50%“ بنســبة  الدراســة  عينــة  أفــراد  مجمــوع  مــن  فــرد  أن”100” 
ودكتــوراه. ماجســتير  عليــا  دراســات  التعليمــي  مؤهلهــم 

أًن “ 93” فــرد مــن مجمــوع عينــة الدراســة بنســبة”%46.5” مؤهلهــم 	 
التعليمــي جامعــي.

الدراســة 	  عينــة  مجمــوع  مــن  فقــط  أشــخاص  أًن”7”  وجــد  كمــا 
الجامعــي. مــن  أقــل  التعليمــي  مؤهلهــم  كان  بنســبة”3.5%” 

ومؤشــرات ونتائــج هــذا الشــكل فيمــا يخــص المســتوى التعليمــي تعكــس طبيعــة 
عينــة الدراســة المتوقعــة كونهــم يمثلــون نخبــة المجتمــع مــن حيــث أعمالهــم 
ومواقعهــم السياســية وبالتالــي يغلــب عليهــم المســتوى التعليمــي العالــي، وهــذا 

بــدوره ســينعكس علــى طبيعــة إجاباتهــم وتقييمهــم لموضــوع الدراســة.

طبيعة العمل:

الترتيب النسبة التكرار طبيعة العمل 
7 3% 6 وزير (حالي – سابق)
4 8.5% 17 عضو مجلس نواب
6 3.5% 7 نائب أو وكيل وزارة
2 30% 60 أستاذ جامعي
3 15% 30 مستشار
1 35% 70 إعالمي
5 5% 10 قائد عسكري

100% 200 المجموع
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الدراســة وفقــاً  بتوزيــع عينــة  الخــاص  الســابق  الجــدول  اســتعراض  مــن خــالل 
يلــي: مــا  الدراســة  نتائــج  العمــل؛ أظهــرت  لمتغيــر طبيعــة 

 	 ”35%“ بنســبة  الدراســة  عينــة  أفــراد  إجمالــي  مــن  مفــردة  أًن”70” 
كإعالمييــن. يعملــون 

بينمــا نجــد أًن “60” مفــردة مــن مجمــوع عينــة الدراســة وبنســبة 30% 	 
يعملــون كأكاديمييــن وأســاتذة جامعــات.

أًن “30” مفردة من عينة الدراسة بنسبة” %15” يعملون مستشارين.	 
كما وجد أًن “17” مفردة من إجمالي عينة الدراســة بنســبة”8.5%” 	 

يعملــون كأعضــاء مجلــس نواب.
يعملــون كقــادة 	  بنســبة “5%”  الدراســة  مــن عينــة  أًن”10” مفــردات 

عســكريين.
يعملــون كنــواب 	   ”3.5%“ بنســبة  الدراســة  عينــة  مــن  أفــراد  أن”7” 

وزارات. ووكالء 
أن”6” أفــراد مــن عينــة الدراســة بنســبة “%3” يعملــون كــوزراء ســواٌء 	 

كانــوا ســابقين أو حالييــن.

ويالحــظ هنــا مــن خــالل نتائــج الدراســة أن اإلعالمييــن وأســاتذة الجامعــات 
كانــواْ أكثــر حرصــاً وتفاعــاًل مــع اســتطالع الدراســة نظــراً لقربهــم مــن الجمهــور 

وتفاعلهــم معــه.

مكان اإلقامة:
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الترتيب النسبة التكرار مكان اإلقامة
2 36% 72 داخل اليمن
1 64% 128 خارج اليمن

100% 200 المجموع

تشــير بيانــات الجــدول الســابق والخــاص بتوزيــع عينــة الدراســة علــى أماكــن 
إقامتهــم تبيــن مــا يلــي:

أًن “128” فــرداً مــن مجمــوع عينــة الدراســة وبنســبة”%64” يقيمــون 	 
خــارج اليمــن.

داخــل 	  يقيمــون  بنســبة”36%”  الدراســة  عينــة  مــن  فــرداً   ”72  “ أًن 
اليمــن.

وهــذه النســبة تشــير إلــى أن العديــد مــن الكفــاءات والنخــب اليمنيــة هاجــرت 
خــارج اليمــن جــراء الحــرب والدمــار الــذي تعرضــت وتتعــرض لــه البــالد.
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ثانياً: اإلجابة على تساؤالت الدراسة

هل أنت ُمنتٍم إلى أي حزب؟. )

الترتيب النسبة التكرار االنتماء الحزبي
1 53.5% 107 نعم
2 46.5% 93 ال

100% 200 المجموع

للتعرف على انتماءات المبحوثين السياسية ألٍي من األحزاب اليمنية أظهرت 
نتائــج تحليــل الدراســة الميدانيــة مــا يلي:

أن “107” فــرداً مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة بنســبة” 53.5%” 	 
لديهــم انتمــاءات سياســية.

بينمــا”93” فــرداً مــن مجمــوع عينــة الدراســة بنســبة “%46.5” ليــس 	 
حزبيــاً  المنتميــن  مــن  العاليــة  النســبة  وظهــور  حزبــي.  انتمــاء  أي  لديهــم 
ســيجعل تقييــم الصــورة الذهنيــة لألحــزاب أكثــر دقــة ومصداقيــة كــون التقييــم 

جــاء مــن داخــل هــذه األحــزاب.

هل تتابع أداء وأنشطة األحزاب اليمنية؟. 	

الترتيب النسبة التكرار متابعة أنشطة األحزاب
1 59% 118 نعم أتابعها
4 2% 4 ال أتابعها
2 30.5% 61 أتابعها أحيانًا
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3 8.5% 17 أتابعها نادرًا
100% 200 المجموع

بســؤال المبحوثيــن مــن عينــة الدراســة علــى مــدى متابعتهــم ألنشــطة وفعاليــة 
التاليــة: األحــزاب اليمنيــة، جــاءت نتائــج الدراســة بالمؤشــرات 

أن”118” مفــردة مــن مجمــوع عينــة الدراســة بنســبة”%59” يتابعــون 	 
أنشــطة األحــزاب.

أن”61” مفردة من إجمالي عينة الدراســة بنســبة”%30.5” يتابعونها 	 
أحياناً.

أن”17” مفردة من عينة الدراسة بنسبة”%8.5” يتابعونها نادراً.	 
أن”4” أفراد من عينة الدراسة بنسبة “%2” ال يتابعونها إطالقاً.	 

ويتضح من خالل هذه النســب أن معظم أفراد العينة يتابعون أنشــطة األحزاب 
بأشــكال مختلفة وهذا بدوره ســيجعل التقييم أكثر مصداقية ودقة.

ما الذي تعرفه عن األحزاب اليمنية؟. 	

الترتيب النسبة التكرار المعرفة باألحزاب اليمنية
2 45.5% 91 تمثل إحدى المؤسسات الديمقراطية في البالد.
7 11.5% 23 مؤسسات وطنية تعبر عن الشارع اليمني.
8 7% 14 تساهم في استقرار الوطن ودفع عجلة التنمية.
3 45% 90 أحزاب تقليدية عتيقة في عملها الحزبي.
4 43.5% 87 تفتقر إلى الحرية والديمقراطية في أوساطها.
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6 23% 46 تمثل عبئا على الوطن والمواطنين.
5 43% 86 ساهمت إلى حد كبير في ضياع الوطن وتمزيقه.
1 53% 106 لم تحقق أي إنجازات ولم تقم بأي أدوار وطنية تذكر.

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

لإلجابــة علــى ســؤال المبحوثيــن حــول األشــياء التــي يعرفونهــا عــن األحــزاب 
اليمنيــة جــاءت إجاباتهــم علــى النحــو التالــي:

“106” مفــردة مــن إجمالــي مــن أجابــواْ علــى الســؤال بنســبة “53%” 	 
قالــوا: بــأن هــذه األحــزاب لــم تحقــق أيــة إنجــازات ولــم تقــم بأيــة أدوار 

وطنيــة تذكــر.
“91” مفــردة مــن إجمالــي مــن أجابــوا علــى الســؤال بنســبة” 45.5%” 	 

يــرون بأنهــا تمثــل إحــدى المؤسســات الديمقراطيــة فــي البــالد.
“90” مفــردة بنســبة “%45” يــرون بأنهــا أحــزاب تقليديــة عتيقــة فــي 	 

عملهــا الحزبــي.
“87” مفــردة بنســبة “43.5”% يــرون بأنهــا أحــزاب تفتقــر إلــى الحريــة 	 

والديمقراطيــة فــي أوســاطها.
“86” مفــردة بنســبة “%43” يــرون بــأن هــذه األحــزاب ســاهمت إلــى 	 

حــد كبيــر فــي ضيــاع الوطــن وتمزيقــه.
“46” مفــردة بنســبة “%23” يــرون بــأن هــذه األحــزاب تمثــل عبئــاً 	 

الوطــن والمواطنيــن. علــى 
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“23” مفــردة بنســبة “%11.5” يــرون بأنهــا مؤسســات وطنيــة تعبــر 	 
عــن الشــارع اليمنــي.

“14” مفــردة بنســبة “%7” يــرون بــأن األحــزاب اليمنيــة تســاهم فــي 	 
اســتقرار الوطــن ودفــع عجلــة التنميــة فيــه. 

ما هي طبيعة الصورة الذهنية التي تحملها تجاه األحزاب اليمنية؟. 	

الترتيب النسبة التكرار طبيعة الصورة
2 34.5% 69 احترمها وأقدر أدوارها.
3 26% 52 ال أكترث بما تقوم به.
1 39.5% 79 أشعر أنها سبب الكوارث التي حلت بالبالد.

100% 200 المجموعة

للتعــرف علــى طبيعــة الصــورة الذهنيــة التــي يحملهــا المبحوثيــن عــن األحــزاب 
اليمنيــة، جــاءت النتائــج كمــا وضحهــا الشــكل الســابق علــى النحــو التالــي:

ذكــر”79” فــرداً مــن مجمــوع عينــة الدراســة بنســبة”%39.5” بــأن هــذه 	 
األحــزاب ســبب الكــوارث التــي حلــت بالبــالد.

أن” 69” فرداً من إجمالي عينة الدراســة بنســبة “%34.5” يحترمون 	 
هــذه األحــزاب ويقــدرون أدوارهــا.

أن”52” فــرداً مــن إجمالــي عينــة الدراســة بنســبة”%26” ال يكترثــون 	 
تمامــاً بمــا تقــوم بــه هــذه األحــزاب.
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ما هو تصورك عن فكرة تكوين وتأسيس األحزاب اليمنية؟. 	

الترتيب النسبة التكرار فكرة تكوين وتأسيس األحزاب
3 25.5% 51 مجرد تقليد واستنساخ للخارج.
2 30.5% 61 قامت على أساس احتياج وطني ُملح.
1 44% 88 تعمل من أجل الوصول إلى السلطة.

100% 200 المجموع

للتعــرف علــى تصــور المبحوثيــن حــول فكــرة تكويــن وتأســيس األحــزاب اليمنيــة 
كانــت إجاباتهــم علــى النحــو التالــي:

هــذه 	  أن   44% بنســبة  الدراســة  عينــة  إجمالــي  مــن  فــرداً  يــرى”88” 
الســلطة. إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  تعمــل  األحــزاب 

فــي حيــن أن “ 61” فــرداً مــن مجمــوع عينــة الدراســة بنســبة 30.5% 	 
يــرون أنهــا قامــت علــى أســاس احتيــاج وطنــي.

كمــا أن”51” فــرداً مــن عينــة الدراســة بنســبة %25.5 أشــارواْ إلــى أًن 	 
هــذه األحــزاب هــي مجــرد تقليــد واستنســاخ للخــارج.

هل أنت راٍض عن أداء األحزاب اليمنية خال المرحلة الماضية؟. 1

الترتيب النسبة التكرار الرضا عن أداء األحزاب
3 1% 2 راٍض.
2 26.5% 53 راٍض إلى حد ما.
1 72.5% 145 غير راٍض.

100% 200 المجموع
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يتضــح مــن الجــدول الســابق الخــاص بتوزيــع عينــة الدراســة حــول مــدى رضاهــم 
عــن أداء األحــزاب اليمنيــة خــالل المرحلــة الماضيــة جــاءت النتيجــة علــى النحــو 

التالي:
أن “145” فرداً من مجموع أفراد عينة الدراسة يمثلون نسبة 72.5% 	 

غير راضين تماماً عن أداء األحزاب اليمنية خالل المرحلة الماضية.
فــي حيــن وجــد أن “53” فــرداً مــن أفــراد عينــة الدراســة وبنســبة 26.5% 	 

مــن إجمالــي العينــة راضيــن إلــى حــد مــا.
أن “ شــخصين فقــط” مــن أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %1 راضيــن عــن 	 

أداء األحــزاب خــالل المرحلــة الماضيــة.

الصــورة . 	 فــي تشــكيل  لديــك  التــي ســاهمت  الوســائل  أكثــر  مــا هــي 
اليمنيــة؟ لألحــزاب  الذهنيــة 

الترتيب النسبة التكرار الوسائل التي ساهمت في تشكيل الصورة
3 27.5% 55 وسائل اإلعالم.
4 27% 54 شبكات التواصل االجتماعي.
4م 27% 54 الجماهير.
2 70.5% 141 المواقف السياسية لألحزاب.
6 16.5% 33 الخصوم السياسيين.
1 74% 148 الممارسات الميدانية ألعضاء الحزب.
5 25% 50 التجربة الشخصية مع الحزب.

535 المجموع
* زايدة حجم العينة هنا بسبب أن السؤال أعطى احلرية للمبحوثني ابختيار أكثر من إجابة 
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يبين الجدول الســابق أكثر الوســائل التي ســاهمت في تشــكيل الصورة الذهنية 
عــن األحــزاب اليمنيــة حيــث أظهــرت الدراســة مــا يلي:

أًن “148” مفردة من أفراد الدراسة بنسبة %74 يرون أن الممارسات 	 
فــي تشــكيل  لديهــم  الــدور األكبــر  لهــا  الحــزب كان  الميدانيــة ألعضــاء 

الصــورة الذهنيــة.
أشــار”141” مــن أفــراد الدراســة بنســبة%70.5 بــأن المواقــف السياســية 	 

لألحــزاب كان لهــا الــدور فــي تشــكيل صورتهــم الذهنيــة عــن األحــزاب.
أظهرت الدراســة أن” 55” من أفراد الدراســة بنســبة %27.5 ســاهمت 	 

لديهــم وســائل اإلعــالم فــي تشــكيل صورتهــم الذهنيــة عــن األحــزاب.
تبين أن”54” مفردة من عينة الدراســة بنســبة %27 ســاهمت شــبكات 	 

التواصل االجتماعي في تشكيل صورتهم الذهنية عن األحزاب ويشاركهم 
فــي نفــس النســبة الجماهيــر أيضــاً.

ذكــر” 50” فــرداً مــن أفــراد الدراســة بنســبة %25 أن التجربــة الشــخصية 	 
مــع الحــزب هــي مــن شــكلت لديــه الصــورة الذهنيــة عــن األحــزاب.

فــي حيــن أن “33” شــخصاً مــن أفــراد الدراســة بنســبة %16.5 ســاهم 	 
لديهــم الخصــوم السياســيون فــي تشــكيل الصــورة الذهنيــة عــن األحــزاب.
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إلى أي مدى تتفق وجهة نظرك مع العبارات التالية عن األحزاب . 1
اليمنية؟

العبارة
مدى انطباقها

ينطبق 
على كل 
األحزاب

ينطبق 
على بعض 
األحزاب

ال ينطبق 
على أي 

حزب

االتجاه العام

%ك%ك%ك

األحزاب اليمنية صادقة مع 
نفسها ومع الجماهير

ينطبق على البعض10.5%13969.5%6030%

تاريخ األحزاب اليمنية نظيف 
ومشرف

ينطبق على البعض21%14773.5%5125.5%

األحزاب اليمنية قدمت 
نموذجاً مشرفاً في التعاون 

والعمل المشترك

ينطبق على البعض63%14673%4824%

األحزاب اليمنية تتمتع برؤية 
ثاقبة لما يدور حولها

ال ينطبق على أي 31.5%9849%9949.5%
حزب

األحزاب اليمنية مهنية في 
أدائها الحزبي

ال ينطبق على أي 84%7939.5%11356.5%
حزب

األحزاب اليمنية تتعاون فيما 
بينها لتطوير برامج الحكومة.

ال ينطبق على أي 52.5%3919.5%15678%
حزب

األحزاب اليمنية قريبة 
من المواطنين وهمومهم 

ومشاكلهم

ينطبق على البعض42%10854%8844%

األحزاب اليمنية منفصلة 
تماماً عن الواقع اليمني

ينطبق على البعض3015%11959.5%5125.5%

األحزاب اليمنية تهتم في 
المقام األول بمصالحها 

الشخصية والحزبية

ينطبق على البعض4422%11658%4020%



116

الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية
لدى النخب السياسية والثقافية

األحزاب اليمنية فشلت في 
الحفاظ على الدولة

ينطبق على كل 10452%4221%5427%
األحزاب

األحزاب اليمنية حولت البالد 
إلى ساحة حروب واقتتال

ال ينطبق على أي 3618%7035%9447%
حزب

األحزاب اليمنية َتْخضع 
لضغوطات خارجية تـَْفرض 

عليها مواقف معينه

ال ينطبق على أي 4824%6231%9045%
حزب

يوضــح الجــدول الســابق اتجاهــات نظــر المبحوثيــن مــن أفــراد عينــة الدراســة 
حــول بعــض القضايــا والعبــارات المتعلقــة باألحــزاب اليمنيــة. حيــث أظهــرت 

النتائــج مــا يلــي:
كان االتجــاه العــام لــرأي أفــراد العينــة حــول عبــارة أن” األحــزاب اليمنيــة 	 

صادقــة مــع نفســها ومــع الجماهيــر” هــو أن هــذه العبــارة تنطبــق علــى بعــض 
األحــزاب حيــث ذكــر هــذا الــرأي عــدد”139” مــن أفــراد العينــة بنســبة 

 .69.5%
أن االتجــاه العــام لــرأي أفــراد عينــة الدراســة حــول عبــارة “ تاريــخ األحــزاب 	 

اليمنيــة نظيــف وُمشــّرف” هــو أنهــا تنطبــق علــى بعــض األحــزاب حيــث 
أشــار إليهــا “147” مــن أفــراد الدراســة بنســبة73.5%.

أظهــرت الدراســة أن االتجــاه العــام لــرأي أفــراد عينــة الدراســة حــول عبــارة “ 	 
أن األحزاب اليمنية قدمت نموذجاً مشــرفاً في التعاون والعمل المشــترك” 
هــو أن هــذه العبــارة تنطبــق علــى بعــض األحــزاب بعــدد تكــرارات”146” 

فــرداً مــن عينــة الدراســة بنســبة 73%.
حــول 	  واتجاههــا  الدراســة  عينــة  رأي  الســابق  الجــدول  مــن خــالل  تبيــن 
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عبــارة” أن األحــزاب اليمنيــة تتمتــع برؤيــة ثاقبــة لمــا يــدور حولهــا” حيــث 
كان اتجــاه المبحوثيــن بــأن هــذه العبــارة ال تنطبــق علــى أي حــزب مــن 
األحــزاب اليمنيــة، جــاء هــذا الــرأي بعــدد تكــرارات”99” فــرداً وبنســبة 

.49.5%
أظهرت الدراسة رأي واتجاه المبحوثين حول عبارة” أن األحزاب اليمنية 	 

مهنيــة فــي أدائهــا الحزبــي” فــي أن هــذه العبــارة ال تنطبــق علــى أي مــن 
األحــزاب اليمنيــة، جــاء هــذا االتجــاه بعــدد تكــرارات”113” مــن أفــراد 

العينــة وبنســبة 56.5%.
أشــار الجــدول الســابق عــن االتجــاه العــام لــرأي عينــة الدراســة حــول عبــارة 	 

“أن األحزاب اليمنية تتعاون فيما بينها من أجل تطوير برامج الحكومة” 
إلــى أًن هــذه العبــارة ال تنطبــق علــى أي مــن األحــزاب جــاء ذلــك بعــدد 

تكــرارات”156” فــرداً مــن عينــة الدراســة وبنســبة 78%. 
أظهرت نتائج الجدول السابق اتجاه رأي عينة الدراسة حول عبارة “ أًن 	 

األحــزاب اليمنيــة قريبــة مــن المواطنيــن وهمومهــم ومشــاكلهم” فــي أن هــذه 
العبــارة تنطبــق علــى بعــض األحــزاب جــاء ذلــك بعــدد تكــرارات”108” 

مــن أفــراد عينــة الدراســة وبنســبة54%.
أوضــح الجــدول الســابق عــن االتجــاه العــام لعينــة الدراســة حــول أن “ 	 

األحــزاب اليمنيــة منفصلــة تمامــاً عــن الواقــع اليمنــي” بــأن هــذه العبــارة وهــذا 
الــرأي ينطبــق علــى بعــض األحــزاب دون غيرهــا بعــدد تكــرارات “119” 

مــن أفــراد عينــة الدراســة وبنســبة 59.5%.
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أظهــرت الدراســة االتجــاه العــام لعينــة الدراســة حــول أن” األحــزاب اليمنيــة 	 
تهتــم فــي المقــام األول بمصالحهــا الشــخصية والحزبيــة” حيــث جــاءت 
نتائــج الدراســة بــأن االتجــاه العــام للمبحوثيــن يــرى أن هــذه العبــارة تنطبــق 
علــى بعــض األحــزاب جــاء ذلــك بعــدد تكــرارات تصــل إلــى”116” مــن 

افــراد العينــة وبنســبة 58%.
أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن عبــارة” أن األحــزاب اليمنيــة فشــلت فــي 	 

الحفــاظ علــى الدولــة” حيــث جــاء االتجــاه العــام بــأن هــذه العبــارة تنطبــق 
علــى كل األحــزاب بعــدد تكــرارات “104” فــرداً مــن عينــة الدراســة بنســبة 

.52%
أظهرت الدراسة أن اتجاه العينة حول عبارة أن” األحزاب اليمنية حولت 	 

البــالد إلــى ســاحة حــروب” حيــث كان اتجــاه معظــم أفــراد العينــة إلــى أن 
هــذا الوصــف ال ينطبــق علــى أيــة حــزب، جــاء ذلــك بعــدد تكــرارات”94” 

فرداً وبنســبة 47%.
أشــارت الدراســة فــي نتائجهــا إلــى رأي عينــة الدراســة حــول عبــارة “أنَّ 	 

مواقــف  عليهــا  تفــرض  خارجيــة  لضغوطــات  تخضــع  اليمنيــة  األحــزاب 
معينــة” حيــث كان االتجــاه العــام لعينــة الدراســة أن هــذا الوصــف ال ينطبــق 

علــى أي حــزب بعــدد تكــرارات”90” فــرداً وبنســبة 45%.
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كيــف تقيــم دور وســائل اإلعــام فــي تشــكيل الصــورة الذهنيــة لألحزاب . 0
اليمنية؟

الترتيب النسبة التكرار دور وسائل اإلعام في تشكيل الصورة
7 13.5% 27 اإليجابيــة  الصــورة  دعــم  فــي  اإلعــالم  وســائل  ســاهمت 

لألحــزاب.
1 59% 118 روجــت وســائل اإلعــالم لصــورة ســلبية عــن دور األحــزاب 

فــي الواقــع اليمنــي.
2 47% 94 األحــزاب  ألداء  الناقــدة  العيــن  اإلعــالم  وســائل  مثلــت 

ليمنيــة. ا
3 39% 78 ســاهمت وســائل اإلعــالم فــي تعزيــز الوعــي لــدى الجمهــور 

عــن دور األحــزاب.
6 16% 32 عــززت وســائل اإلعــالم مــن ضــرورة تأييــد مواقــف األحــزاب 

السياسية.
4 32% 64 لتوضيــح  مختلفــة  طرقــا  اإلعــالم  وســائل  اســتخدمت 

األحــزاب. مواقــف 
8 9.5% 19 جيــد  إعالمــي  بــأداء  األحــزاب  إعــالم  وســائل  تميــزت 

للجمهــور. ومقنــع 
5 29% 58 أدائهــا  تطويــر  علــى  األحــزاب  إعــالم  وســائل  تحــرص 

جيــدة. صــورة  لهــا  يحقــق  ممــا  اإلعالمــي 
490 المجموع

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

تشــير نتائــج الجــدول الســابق تقييــم عينــة الدراســة لــدور وســائل اإلعــالم فــي 
تشــكيل الصــورة الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة حيــث أظهــرت النتائــج مــا يلــي:

اتفق عدد كبير من المبحوثين”118” فرداً بنســبة%59 إلى أن وســائل 	 
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اإلعــالم روجــت لصــورة ســلبية عــن دور األحــزاب فــي الواقــع اليمنــي.
مثلــت وســائل اإلعــالم العيــن الناقــدة ألداء األحــزاب اليمنيــة جــاء ذلــك 	 

بعــدد تكــرارات”94” فــرداً وبنســبة 47%.
أظهر تقييم المبحوثين المساهمة الفاعلة لوسائل اإلعالم في تعزيز الوعي 	 

لــدى الجمهــور عــن دور األحــزاب، جــاء ذلــك بعــدد تكــرارات”78” فــرداً 
وبنسبة 39%.

أظهــرت النتائــج اســتخدام وســائل اإلعــالم طرقــا مختلفــة لتوضيــح مواقــف 	 
األحــزاب، جــاء ذلــك بنســبة 32%.

أشــارت نتائــج تحليــل دور وســائل االعــالم إلــى أن وســائل إعــالم األحــزاب 	 
تحــرص علــى تطويــر أدائهــا اإلعالمــي، ممــا يحقــق لهــا صــورة جيــدة جــاء 

ذلــك بنســبة 29%.
 كمــا أظهــرت نتائــج التحليــل الســابق إلــى أن وســائل اإلعــالم عــززت مــن 	 

ضــرورة تأييــد مواقــف األحــزاب السياســية بنســبة 16%.
كما أنها أسهمت في دعم الصورة اإليجابية لألحزاب بنسبة 13.5%.	 
وأخيــراً تشــير نتائــج هــذا الشــكل إلــى أن وســائل اإلعــالم تميــزت بــأداء 	 

إعالمــي جيــد ومقنــع بنســبة 9.5%.
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أرى أن صورة األحزاب اليمنية تكّونت لدى النخب السياسية . ))
والثقافية من خال قيام األحزاب بما يلي:

درجة الموافقةالعبارة

موافق 
غير موافقبشده

موافق
غير موافق 

بشدة
ال 
أدري

االتجاه 
العام

%ك%ك%ك%ك%ك

التواصل الدائم مع 
الجماهير وحل 

مشاكلهم الخدمية.
غير 003417%13567.5%3115.5%00

موافق

المصداقية في 
غير %21%5025%12864%002010خطابها السياسي

موافق

الشفافية في مصادر 
غير %157.5%7336.5%10150.5%00115.5تمويلها

موافق

ممارستها دورا 
في تنمية الوعي 

الديمقراطي
موافق115.5%12261%4924.5%178.5%10.5%

الشجاعة والحنكة 
السياسية لدى 
قيادات األحزاب

غير 10.5%3115.5%12361.5%4522.5%00
موافق

اهتمامها بالكفاءات 
غير 00%3618%11356.5%4723.5%42الحزبية

موافق

األداء المتميز 
إلعالم ونشطاء 

األحزاب
موافق157.5%12261%4422%189%10.5%

التاريخ السياسي 
والمواقف الوطنية 

لألحزاب
غير 94.5%6231%11055%168%31.5%

موافق

عدم استغالل 
نفوذها في تحقيق 
المصالح الشخصية

غير 73.5%2512.5%12060%4723.5%10.5%
موافق
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أظهــرت الدراســة فــي هــذا الجــدول وعنــد ســؤال المبحوثيــن عــن رأيهــم فــي صــورة 
األحــزاب اليمنيــة التــي تكونــت لديهــم حيــث كان االتجــاه العــام للمبحوثيــن 

حــول العديــد مــن القضايــا التــي طرحــت علــى النحــو التالــي:
الدائــم 	  بالتواصــل  األحــزاب  “قيــام  أن  الســابق  الجــدول  نتائــج  أظهــرت 

مــع الجماهيــر وحــل مشــاكلهم الخدميــة” كانــت درجــة الموافقــة عليهــا 
علــى النحــو التالــي:(%67.5 غيــر موافــق) (%17 موافــق) (15.5% 
غيــر موافــق بشــدة). وبذلــك فــإن االتجــاه العــام لهــذه العبــارة، هــو” غيــر 

موافــق”.
بينت نتائج الجدول السابق أن القول “ بمصداقية األحزاب في خطابها 	 

السياســي” كانــت درجــة الموافقــة عليهــا كالتالــي:( %64 غيــر موافــق) 
)%25 غيــر موافــق بشــدة) ( %10 موافــق) ( %1 ليســت لهــم درايــة). 

وبذلــك يتضــح أن االتجــاه العــام للمبحوثيــن حــول هــذه الفقــرة هــو “ غيــر 	 
موافق”.

األحــزاب” كأحــد 	  تمويــل  مصــادر  فــي  الشــفافية  عبــارة”  عــرض  عنــد 
األســباب التــي كونــت صــورة ذهنيــة عنــد النخــب السياســية والثقافيــة كان 
رد المبحوثيــن عليهــا كالتالــي: (%50.5 غيــر موافــق) ( %36.5 غيــر 
موافــق بشــدة)،(%7.5 ليســت لديهــم درايــة) (%5.5 موافــق)، وبذلــك 
يكــون االتجــاه العــام للمبحوثيــن حــول هــذه العبــارة هــو “غيــر موافــق”.

أشــارت نتائــج تحليــل الســؤال الســابق إلــى أن القــول” بممارســة األحــزاب 	 
دوراً فــي تنميــة الوعــي الديمقراطــي” كانــت درجــة موافقــة عينــة الدراســة 
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عليهــا علــى الشــكل التالــي: (%61 موافــق)، (%24.5 غيــر موافــق)، 
)%8.5 غيــر موافــق بشــدة)، (%5.5 موافــق بشــدة)، (%0.5 ليســت 
لديهــم درايــة)، وبذلــك يكــون االتجــاه العــام لعينــة الدراســة حــول هــذه 

الفقــرة هــو “ الموافقــة”.
أظهــرت نتائــج تحليــل الجــدول الســابق أن رأي النخــب اليمنيــة فــي القــول 	 

األحــزاب” كانــت  قيــادات  لــدى  السياســية  والحنكــة  الشــجاعة  بــأن” 
موافــق  غيــر   22.5%) موافــق)،  غيــر   61.5%) التالــي:  النحــو  علــى 
تكــون  وبذلــك  بشــدة)،  موافــق   0.5%) موافــق)،  بشــدة)،(15.5% 
بشــدة، مايعنــي أن االتجــاه العــام للمبحوثيــن حــول هــذه العبــارة هــو” غيــر 

موافــق”.
أكــدت نتائــج الجــدول الســابق أن رأي النخــب اليمنيــة بعبــارة “ اهتمامهــا 	 

بالكفــاءات الحزبيــة” كانــت علــى النحــو التالــي: (%56.5 غيــر موافــق)، 
)%23.5 موافــق)، (%18 غيــر موافــق بشــدة)، (%2 موافــق بشــدة)، 
ليظهــر مــن خــالل هــذه المؤشــرات االتجــاه العــام لعينــة الدراســة بأنهــا “ 

غيــر موافــق” علــى هــذا الــرأي.
ونشــطاء 	  إلعــالم  المتميــز  األداء   “ عبــارة  أن  الســابق  الجــدول  وضــح 

األحــزاب “ كانــت درجــة الموافقــة عليهــا مــن قبــل النخــب اليمنيــة علــى 
النحــو التالــي: (%61 موافــق)،(%22 غيــر موافــق)، (%9 غيــر موافــق 
بشــدة)، (%7.5 موافــق بشــدة)، (%0.5 ليســت لهــم درايــة). وبذلــك 
يكــون االتجــاه العــام لعينــة الدراســة هــو “الموافقــة” علــى هــذه العبــارة.
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أظهــرت الدراســة فــي هــذا الجــدول أن رأي النخــب اليمنيــة فــي مقولــة” أن 	 
التاريــخ السياســي والمواقــف الوطنيــة لألحــزاب” كان لهمــا دور فــي تكويــن 
الــرأي: (55 % غيــر  صــورة ذهنيــة لديهــم،  حيــث كانــت نتائــج هــذا 
موافــق)، (%31 موافــق)، (%8 غيــر موافــق بشــدة)، (%4.5 موافــق 
بشــدة)، (%1.5 ليســت لديهــم درايــة)، ويظهــر هنــا االتجــاه العــام لــرأي 

النخــب بـــــ” غيــر الموافقــة”.
أشــارت نتائــج تحليــل الجــدول الســابق أن رأي النخــب اليمنيــة فــي أن 	 

األحــزاب السياســية ال تقــوم” باســتغالل نفوذهــا فــي تحقيــق المصالــح 
الشــخصية” حيــث كان رأيهــم علــى النحــو التالــي: (%60 غيــر موافــق)، 
موافــق   3.5%) موافــق)،   12.5%) بشــدة)،  موافــق  غيــر   23.5%(
بشــدة)، (%0.5 ليســت لديــه درايــة)، وبذلــك يكــون االتجــاه العــام” 

غيــر موافــق”.
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كيف ساهمت المبادئ الحزبية في تشكيل الصورة الذهنية . ))
لألحزاب اليمنية لدى النخب السياسية والثقافية؟ 

الترتيب النسبة التكرار مساهمة المبادئ الحزبية في تشكيل الصورة الذهنية

1 64.5% 129 االستناد إلى المرجعيات الفكرية التي قامت عليها 
األحزاب.

4 24% 48 توفير المعلومات الواضحة والكافية عن األحزاب 
ومبادئها وخلفياتها السياسية.

2 49% 98 توافق المبادئ الحزبية مع طبيعة وقيم المجتمع 
اليمني.

3 46% 92 قدرة األحزاب على التعبير عن مبادئها وشعاراتها 
السياسية.

5 8% 16 وجود رؤية واضحة وخطط وبرامج مستقبلية 
لألحزاب.

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

يتضــح مــن الجــدول الســابق نتيجــة ســؤال المبحوثيــن حــول مــدى مســاهمة 
أظهــرت  حيــث  لألحــزاب،  الذهنيــة  الصــورة  تشــكيل  فــي  الحزبيــة  المبــادئ 
الدراســة فــي الشــكل الســابق رأي المبحوثيــن مــن عينــة الدراســة عــن مــدى 
مســاهمة المبــادئ الحزبيــة فــي تشــكيل الصــورة الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة لــدى 

النخــب السياســية والثقافيــة وقــد جــاءت النتيجــة علــى النحــو التالــي:
أشــارت النتائــج إلــى أن االســتناد إلــى المرجعيــات الفكريــة التــي قامــت 	 

عليهــا األحــزاب جــاءت فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث كونهــا ســاهمت فــي 
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تشــكيل صــورة األحــزاب لــدى النخــب اليمنيــة جــاء ذلــك بنســبة 64.5%.
جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة توافــق المبــادئ الحزبيــة مــع طبيعــة وقيــم المجتمــع 	 

اليمني بنسبة 49%. 
فــي المرتبــة الثالثــة جــاء مبــدأ قــدرة األحــزاب علــى التعبيــر عــن مبادئهــا 	 

.46% بنســبة  السياســية  وشــعاراتها 
ســاهم مبــدأ توفيــر المعلومــات الواضحــة والكافيــة عــن األحــزاب ومبادئهــا 	 

وخلفياتهــا السياســية بنســبة 24%.
وجود رؤية واضحة وبرامج مستقبلية لألحزاب جاء بنسبة 8%.	 

فــي . 	) أثــرت  اليمنيــة  السياســية  أرى أن مصــادر تمويــل األحــزاب 
المصــادر: تلــك  الذهنيــة كــون  الصــورة  تشــكيل 

درجة الموافقةالعبارة

موافق 
غير موافقبشده

موافق
غير موافق 

بشده
ال 
أدري

االتجاه 
العام

%ك%ك%ك%ك%ك

غير %31.5%4723.5%12060%2613%42معروفه لدى الجميع.
موافق

مشروعه وليس عليها 
غير %3718.5%4824%9447%002110.5أي تحفظات.

موافق

ُتَسَخْر لتحقيق برامج 
غير %4120.5%3919.5%6030%5728.5%31.5األحزاب.

موافق

تعتمد على 
اشتراكات األعضاء 

والمساهمات المالية 
المقدمة من الدولة.

ال 52.5%4120.5%4522.5%2914.5%8040%
أدري
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تظهر نزاهة أعضاء 
غير %73.5%4623%12562.5%189%42األحزاب المالية

موافق

ال تخضع ألية 
تنازالت من أجل 

الحصول على الدعم 
المالي.

غير 21%189%12964.5%4321.5%84%
موافق

تعمل على ارتهان 
بعض األحزاب لقوى 

إقليمية.
موافق5326.5%10653%2914.5%105%21%

تسلب القرار 
موافق%31.5%105%2412%11155.5%5226السيادي لألحزاب

تعمل على إثراء 
بعض القيادات على 

حساب الحزب
موافق7035%10452%168%84%21%

ُتخضع الحزب 
لإلغراءات 

والمساومات على 
حساب المواقف 

الوطنية

موافق5326.5%11859%199.5%73.5%31.5%

تشير بيانات الجدول السابق إلى رأي المبحوثين عن مصادر تمويل األحزاب 
اليمنيــة ومــدى تأثيرهــا علــى تشــكيل الصــورة الذهنيــة لديهــم وذلــك مــن خــالل 
مجموعــة مــن العبــارات التــي وضعــت لقيــاس ذلــك، وقــد جــاءت إجابــات عينــة 

الدراســة علــى النحــو التالــي:
اتضح من الجدول الســابق وعند اإلشــارة إلى أن مصادر تمويل األحزاب 	 

معروفــة لــدى الجميــع؛ أن رأي النخــب اليمنيــة كان علــى النحــو التالــي: 
%60 غيــر موافقيــن علــى هــذا الــرأي، %23.5 غيــر موافقيــن بشــدة، 
%13 موافقيــن، %2 موافــق بشــدة، بينمــا %1.5 ليســت لديــه درايــة 
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بذلــك. ويظهــر هنــا االتجــاه العــام لعينــة الدراســة فــي أنهــم غيــر موافقيــن 
علــى هــذا الــرأي.

في عبارة أن مصادر تمويل األحزاب مشروعة وليس عليها أية تحفظات، 	 
كان رأي عينــة الدراســة %47 منهــم غيــر موافقيــن، %24 غيــر موافقيــن 
بشــدة، %18.5 ليســت لديهــم درايــة بذلــك، %10.5 موافقيــن علــى 
هــذا الــرأي. ويظهــر هنــا االتجــاه العــام لــرأي عينــة الدراســة فــي أنهــم غيــر 

موافقيــن علــى هــذا الــرأي.
عنــد ذكــر عبــارة أن مصــادر تمويــل األحــزاب عــادًة مــا ُتســخر لتحقيــق 	 

برامــج األحــزاب كان رأي المبحوثيــن مــن عينــة الدراســة علــى النحــو التالــي: 
%30 غيــر موافقيــن، %28.5 موافقيــن علــى هــذا الــرأي، 20.5% 
ليست لديهم معرفه بذلك، %19.5 غير موافقين بشدة، بينما 1.5% 
فقــط هــم مــن يوافقــون بشــدة علــى هــذا الــرأي. وبذلــك يكــون االتجــاه العــام 

لــرأي عينــة الدراســة هــو غيــر موافــق.
اشــتراكات األعضــاء 	  تعتمــد علــى  بــأن مصــادر تمويــل األحــزاب  القــول 

والمســاهمات الماليــة المقدمــة مــن الدولــة، أجــاب عليهــا المبحوثــون علــى 
النحــو التالــي: %40 مــن عينــة الدراســة ليســت لديهــم درايــة بذلــك األمــر، 
وأن %22.5 غير موافقين، %20.5 موافقين، %14.5 غير موافقين 
بشــدة، بينمــا %2.5 فقــط هــم الموافقيــن بشــدة علــى هــذا الــرأي، وبذلــك 
يكــون االتجــاه العــام لعينــة الدراســة هــو عــدم معرفتهــم بمصــادر تمويــل هــذه 

األحزاب. 
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كان رد عينــة الدراســة علــى مقولــة أن مصــادر تمويــل األحــزاب تظهــر نزاهــة 	 
أعضــاء األحــزاب الماليــة، فــي أن %62.5 مــن العينــة غيــر موافقيــن علــى 
الــرأي، وأن %23 غيــر موافقيــن بشــدة، %9 موافقيــن، 3.5%  هــذا 
يكــون  وبذلــك  بشــدة.  موافقيــن  فقــط   2% بينمــا  درايــة،  لديهــم  ليــس 

االتجــاه العــام لعينــة الدراســة هــو غيــر الموافقــة.
بــأن مصــادر تمويــل 	  القــول  الســابق أن  الجــدول  نتائــج تحليــل  أظهــرت 

األحــزاب اليمنيــة ال تخضــع أليــة تنــازالت مــن أجــل الحصــول علــى الدعــم 
المالــي إلــى ذهــاب %64.5 مــن عينــة الدراســة إلــى القــول بأنهــم غيــر 
موافقيــن علــى هــذا الــرأي، وأن %21.5 غيــر موافقيــن بشــدة، بينمــا 9% 
فقــط هــم الموافقيــن، يقابلهــم %4 ليــس لديهــم درايــة بذلــك، %1 فقــط 
هــم مــن يوافقــون بشــدة علــى هــذا الــرأي. وهنــا يتضــح االتجــاه العــام لــرأي 

عينــة الدراســة بأنهــم غيــر موافقيــن علــى هــذا الــرأي.
   يتضــح مــن الجــدول الســابق رأي المبحوثيــن علــى القــول بــأن مصــادر 	 

تمويــل األحــزاب تعمــل علــى ارتهــان بعــض األحــزاب لقــوى إقليميــة، حيــث 
كان رد عينــة الدراســة علــى الشــكل التالــي: %53 منهــم موافقــون علــى 
هــذا الــرأي، %26.5 موافقــون بشــدة، بينمــا %14.5 غيــر موافقيــن، 
%5 غيــر موافقيــن بشــدة، %1 ليــس لديهــم درايــة بذلــك. ويظهــر هنــا 

االتجــاه العــام لعينــة الدراســة فــي أنهــم موافقيــن علــى هــذا الــرأي.
تمويــل 	  مصــادر  بــأن  القــول  أن  إلــى  الســابق  الجــدول  بيانــات  أشــارت 

األحــزاب تســلب القــرار السياســي لألحــزاب إلــى أن %55.5 مــن عينــة 
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الدراســة يوافقــون علــى ذلــك، وأن %26 يوافقــون بشــدة، بينمــا 12% 
درايــة  لديهــم  ليــس   1.5% بشــدة،  موافقيــن  غيــر   5% موافقيــن،  غيــر 
بذلــك. وهنــا يظهــر االتجــاه العــام لــرأي عينــة الدراســة فــي أنهــم موافقيــن 

علــى هــذا الــرأي.
تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى رأي المبحوثيــن فــي أن مصــادر تمويــل 	 

األحــزاب تعمــل علــى إثــراء بعــض القيــادات علــى حســاب الحــزب، إلــى 
موافقــة %52 مــن عينــة الدراســة، %35 موافقيــن بشــدة علــى هــذا الــرأي، 
بينمــا %8 فقــط هــم الغيــر موافقيــن، %4 غيــر موافقيــن بشــدة، %1 ليــس 
لديهــم درايــة بذلــك، وتؤكــد هــذه المؤشــرات االتجــاه العــام لعينــة الدراســة 

علــى موافقتهــم علــى هــذا الــرأي.
أظهــرت نتائــج تحليــل الجــدول الســابق رأي المبحوثيــن علــى مقولــة أن 	 

مصــادر تمويــل األحــزاب اليمنيــة تخضــع لإلغــراءات والمســاومات علــى 
حســاب المواقــف الوطنيــة إلــى موافقــة %59 مــن عينــة الدراســة علــى هــذا 
الــرأي، وموافقــة %26.5 بشــدة، بينمــا %9.5 غيــر موافقيــن، 3.5% 
غيــر موافقيــن بشــدة، %1.5 ليــس لديهــم درايــة. ويظهــر هنــا االتجــاه العــام 

لعينــة الدراســة بأنهــم موافقيــن علــى هــذا الــرأي.
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مــا هــو مســتوى الــدور الــذي تلعبــه إدارة العاقــات العامــة داخــل . 	)
األحــزاب   فــي تشــكيل صورتهــا الذهنيــة.

الترتيب النسبة التكرار الدور الذي تلعبه إدارة العاقات العامة داخل 
األحزاب

4 0.5% 1 ممتاز
3 14% 28 جيد
1 52% 104 متوسط
2 33.5% 67 ضعيف

100% 200 المجموع

الجــدول الســابق يجيــب علــى ســؤال حــول الــدور الــذي تلعبــه إدارة العالقــات 
العامة داخل المؤسســات الحزبية في الوضع الحالي من أجل تشــكيل الصورة 

الذهنيــة لهــذه األحــزاب، وقــد أشــارت النتائــج إلــى مــا يلــي:
“104” مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %52 يــرون أن دورهــا 	 

متوســط.
“67” مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %33.5 يــرون أن دورهــا 	 

ضعيف.
“28” من أفراد العينة بنسبة %14 يرون أن دورها جيد.	 
“1” شخص واحد فقط بنسبة %0.5 يرى أن دورها ممتاز.	 
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هل  اختلفت نظرتك لألحزاب اليمنية بعد الحرب القائمة؟. 	)

الترتيب النسبة التكرار اختاف النظر لألحزاب بعد الحرب
1 52% 104 نعم
3 11% 22 ال
2 37% 74 إلى حد ما

100% 200 المجموع

الجــدول الســابق يظهــر نتائــج رأي المبحوثيــن حــول مــدى اختــالف نظرتهــم 
إلــى األحــزاب اليمنيــة بعــد الحــرب القائمــة، وقــد جــاءت إجابتهــم علــى النحــو 

التالــي:
“104” مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة الميدانيــة بنســبة %52 أجابــواْ 	 

بعــد  لألحــزاب  رؤيتهــم  واختــالف  تغيــر  بذلــك  يؤكــدون  وهــم  بـ”نعــم” 
الحــرب.

“74” مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %37 أجابــوا بأنهــم إلــى 	 
حــد مــا غيــروا نظرتهــم تجــاه األحــزاب بعــد الحــرب القائمــة.

“22” مــن مجمــوع عينــة الدراســة بنســبة %11 أجابــوا بــــ”ال”، أي أن 	 
وجهــة نظرهــم لــم تتغيــر تجــاه األحــزاب بعــد الحــرب.
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مــا رأيــك بالمواقــف التــي اتخذتهــا األحــزاب خــال األزمــة اليمنيــة . 	)
القائمة؟

الترتيب النسبة التكرار المواقف التي اتخذتها األحزاب خالل األزمة
7 17% 34 األحزاب اليمنية وقفت مع الخيارات الوطنية 

ووحدة اليمن.
9 4.5% 9 قدمت معلومات وتوضيحات لحقيقة ما يجري 

على الساحة.
9م 4.5% 9 مواقفها كانت قوية وواضحة من األزمة.
8 11% 22 دائما ما تسعى إلى حقن دماء اليمنيين.
4 56.5% 113 مواقفها كانت ضعيفة وهامشية.
5 52% 104 قرارات األحزاب مخطوفة ومقيدة.
2 66% 132 مواقف األحزاب لم ترتق إلى أهمية األحداث 

الجارية.
3 58.5% 117 األحزاب منقسمة على نفسها في القضايا الوطنية
6 43% 86 أحزاب مرتهنة لألطماع الخارجية.
1 74.5% 149 تمر بحالة من الضعف واالرتباك في مواقفها.

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

تظهــر بيانــات الجــدول الســابق إجابــات المبحوثيــن حــول رأيهــم بالمواقــف التــي 
اتخذتهــا األحــزاب خــالل األزمــة اليمنيــة القائمــة، وقــد جــاءت إجابتهــم مرتبــة 

علــى النحــو التالــي:
“149” مــن أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %74.5 يــرون بأنهــا تمــر بحالــة 	 
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مــن الضعــف واالرتبــاك فــي مواقفهــا.
“132” مــن أفــراد العينــة بنســبة %66 يــرون أن مواقــف األحــزاب لــم 	 

ترتــق إلــى أهميــة األحــداث الجاريــة.
“113” مــن أفــراد العينــة بنســبة %56.5 يــرون بــأن مواقــف األحــزاب 	 

كانــت ضعيفــة وهامشــية.
األحــزاب 	  بــأن  يــرون   58.5% وبنســبة  الدراســة  عينــة  مــن   ”117“

الوطنيــة. القضايــا  فــي  نفســها  علــى  منقســمة 
األحــزاب 	  قــرارات  بــأن  يــرون   52% بنســبة  العينــة  أفــراد  مــن   ”104“

ومقيــدة. مخطوفــة 
“86” مــن عينــة الدراســة بنســبة%43 يــرون بــأن األحــزاب اليمنيــة مرتهنــة 	 

لألطمــاع الخارجية.
اليمنيــة 	  األحــزاب  بــأن  يــرون   17% بنســبة  الدراســة  عينــة  مــن   ”34“

اليمــن. ووحــدة  الوطنيــة  الخيــارات  مــع  وقفــت 
“22” مــن عينــة الدراســة بنســبة %11 يــرون بــأن األحــزاب اليمنيــة عــادة 	 

مــا تســعى إلــى حقــن دمــاء اليمنييــن.
بــأن األحــزاب 	  يــرون  الدراســة بنســبة 4.5%  “9” مفــردات مــن عينــة 

قدمــت معلومــات وتوضيحــات لحقيقــة مــا يجــري علــى الســاحة اليمنيــة، 
ونفــس النســبة ذهبــت إلــى مــن يقــول أن األحــزاب اليمنيــة كانــت قويــة 

وواضحــة مــن األزمــة.
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مــا مــدى ثقتــك بــاألدوار التــي قامــت بهــا األحــزاب اليمنيــة خــال . 1)
األزمــة الحاليــة؟

الترتيب النسبة التكرار الثقة باألدوار التي قامت بها األحزاب
3 2% 4 عالية
2 24.5% 49 متوسطة
1 73.5% 147 منخفضة

100% 200 المجموع

تظهــر نتائــج الجــدول الســابق إجابــات المبحوثيــن مــن عينــة الدراســة حــول 
تســاؤٍل عــن مــدى ثقتهــم بــاألدوار التــي قامــت بهــا األحــزاب اليمنيــة خــالل 

األزمــة الحاليــة وقــد أظهــرت النتائــج مــا يلــي:
 	 73.5% بنســبة  الدراســة  عينــة  أفــراد  مجمــوع  مــن  فــرداً  أن “147” 

األحــزاب. بهــا  قامــت  التــي  بــاألدوار  منخفضــة  ثقتهــم  كانــت 
أن “ 49” فــرداً مــن مجمــوع أفــراد العينــة بنســبة%24.5 كان ثقتهــم 	 

متوســطة بهــذه األدوار.
فــي حيــن أن”4” أفــراد فقــط مــن عينــة الدراســة بنســبة %2 يــرون أن 	 

ثقتهــم بــاألدوار التــي قامــت بهــا األحــزاب اليمنيــة خــالل األزمــة الحاليــة 
كانــت عاليــة.
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 إلى أي مدى ســاهم الواقع السياســي الحالي في تشــكيل الصورة . 	)
الذهنيــة لديــك عن األحزاب اليمنية؟ 

الترتيب النسبة التكرار مساهمة الواقع الحالي في تشكيل الصورة
4 12% 24 عزز الواقع السياسي الحالي العالقة بين األحزاب 

وعموم الشعب اليمني.
4م 12% 24 ساهم الواقع السياسي الحالي في زيادة الثقة لدى 

الناس بدور األحزاب السياسية.
2 51.5% 103 ساهم الواقع السياسي في تحميل األحزاب دوراً 

كبيراً في المساهمة بحل مشاكل الوطن القائمة.
3 21.5% 43 ساهم الواقع السياسي بتقيد المواطنين برؤية 

األحزاب اليمنية للحرب القائمة وطريقة التعامل 
معها.

1 83.5% 167 أثبت الواقع السياسي هشاشة العمل الحزبي وسوء 
قياداته.

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

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى إجابــات المبحوثيــن حــول مــدى مســاهمة 
الواقــع السياســي الحالــي فــي تشــكيل الصــورة الذهنيــة لديهــم عــن األحــزاب 

اليمنيــة، وقــد جــاءت إجابتهــم علــى النحــو التالــي:
ينظــر” 167” مــن أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %83.5 إلــى أن الواقــع 	 

السياســي أثبــت هشاشــة العمــل الحزبــي فــي اليمــن.
الواقــع 	  أن  إلــى   51.5% بنســبة  الدراســة  عينــة  مــن  يذهــب”103” 

فــي المســاهمة بحــل  السياســي ســاهم فــي تحميــل األحــزاب دوراً كبيــراً 
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القائمــة. الوطــن  مشــاكل 
بينما يرى”43” من عينة الدراســة بنســبة %21.5 بأن الواقع السياســي 	 

ســاهم فــي تقييــد المواطنيــن برؤيــة األحــزاب اليمنيــة للحــرب القائمــة وطريقــة 
التعامــل معها.

يــرى”24” مــن أفــراد العينــة بنســبة %12 أن الواقــع السياســي الحالــي 	 
ســاهم فــي تعزيــز العالقــة بيــن األحــزاب وعمــوم الشــعب اليمنــي، وكذلــك 

فــي زيــادة الثقــة لــدى النــاس بــدور األحــزاب السياســية.

هل تعلم األحزاب اليمنية بواقع صورتها لدى اآلخرين؟. 1)

الترتيب النسبة التكرار علم األحزاب بواقع صورتها
2 35% 70 نعم
3 29% 58 ال
1 36% 72 ال أدري

100% 200 المجموع

تشــير نتائــج الجــدول الســابق إلــى إجابــات المبحوثيــن حــول ســؤالهم عــن علــم 
األحــزاب اليمنيــة بواقــع صورتهــم لــدى النخــب السياســية الثقافيــة، وقــد أظهــرت 

النتائــج مــا يلــي:
بأنهــم ال 	   36% بنســبة  الدراســة  عينــة  أفــراد  مــن مجمــوع  ذكــر”72” 

مــن عدمــه. الذهنيــة  يــدرون عــن مســتوى علــم هــذه األحــزاب بصورتهــا 
أشــار”70” مــن مجمــوع أفــراد العينــة بنســبة %35 بأنهــم علــى علــم 	 

اآلخريــن. لــدى  الذهنيــة  بصورتهــم 
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بينمــا ذكــر”58” مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة بنســبة%29 بأنهــم ال 	 
يعلمــون صورتهــم لــدى اآلخريــن.

كيف ترى العاقة بين األحزاب اليمنية؟. 0)

الترتيب النسبة التكرار العاقة بين األحزاب اليمنية
0 0% 0 ممتازة
4 2% 4 جيدة جدًا
3 24.5% 49 جيدة
2 33% 66 مقبولة
1 40.5% 81 ضعيفة

100% 200 المجموع

الجــدول الســابق يظهــر نتائــج إجابــات المبحوثيــن مــن عينــة الدراســة حــول 
رؤيتهــم للعالقــة القائمــة بيــن األحــزاب اليمنيــة، حيــث أظهــرت النتائــج مــا يلــي:

“81” فــرداً مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %40.5 يــرون أن 	 
العالقــة بيــن األحــزاب اليمنيــة ضعيفــة.

يــرون أن 	  أفــراد عينــة الدراســة بنســبة 33%  مــن مجمــوع  فــرداً   ”66“
اليمنيــة مقبولــة. بيــن األحــزاب  العالقــة 

بــأن 	  يــرون   24.5% بنســبة  الدراســة  عينــة  أفــراد  مــن مجمــوع   ”49“
جيــدة. األحــزاب  بيــن  العالقــة 

“4” أشــخاص فقــط مــن عينــة الدراســة بنســبة %2 يــرون بأنهــا جيــدة 	 
جــدًا
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وقــد خلــت إجابــات المبحوثيــن مــن أيــة إشــارة أو نســبة للمســتوى الممتــاز 	 
المتدنــي  المســتوى  بيــن األحــزاب، وفــي ذلــك داللــة علــى  العالقــة  فــي 

للعالقــة بيــن األحــزاب.

تحكم عاقة األحزاب فيما بينها:. )	

الترتيب النسبة التكرار تحكم عاقة األحزاب فيما بينها
2 23.5% 47 األيدلوجيا الفكرية.
3 18% 36 القضايا الوطنية.
1 58.5% 117 المصالح الشخصية.

100% 200 المجموع

الجــدول الســابق يظهــر طبيعــة العالقــة التــي تحكــم األحــزاب اليمنيــة فيمــا بينهــا 
حيــث أظهــرت النتائــج أن هــذه العالقــة يحكمهــا مــا يلــي:

“117” فــرداً مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %58.5 يــرون 	 
أن المصالــح الشــخصية هــي التــي تحكــم العالقــة بيــن األحــزاب اليمنيــة.

“47” فــرداً مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %23.5 يــرون أن 	 
األيديولوجيــة الفكريــة هــي التــي تحكــم العالقــة بيــن األحــزاب.

يــرون أن القضايــا الوطنيــة هــي 	  العينــة بنســبة 18%  أفــراد  “36” مــن 
اليمنيــة. األحــزاب  بيــن  للعالقــات  الحاكمــة 
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كيــف يمكــن لألحــزاب اليمنيــة التعــرف علــى صورتهــا الحقيقيــة . )	
لــدى اآلخريــن؟ 

الترتيب النسبة التكرار طرق َتعرُّف األحزاب على صورتها لدى اآلخرين
5 44% 88 عن طريق ما يكتب عنها في وسائل اإلعالم.
4 46% 92 عن طريق ما ينشر عنها في وسائل التواصل 

االجتماعي.
6 32% 65 من خالل االتصاالت الشخصية التي ترد إليها من 

اآلخرين.
2 53.5% 107 من خالل ما يثار عنها في الندوات والنقاشات.
1 68.5% 137 من خالل االحتكاك المباشر بالجمهور والرأي 

العام.
7 9% 18 عن طريق رسائل البريد االلكتروني.
3 50% 100 من خالل اهتمامها بتقييم ومراجعة أدائها.

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

يمكــن  حــول كيــف  المبحوثيــن  إجابــات  نتائــج  يوضــح  الســابق  الجــدول 
لألحــزاب اليمنيــة التعــرف علــى صورتهــا الحقيقيــة لــدى اآلخريــن مــن خــالل 

التاليــة: ردودهــم 
يمكــن 	  أنــه  يــرون   68.5% بنســبة  الدراســة  عينــة  أفــراد  مــن   ”137“

لألحــزاب اليمنيــة التعــرف علــى صورتهــا مــن خــالل االحتــكاك المباشــر 
العــام. والــرأي  بالجمهــور 

“107” من أفراد عينة الدراســة بنســبة %53.5  يرون أنه يمكن لهذه 	 
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األحــزاب التعــرف علــى صورتهــا مــن خــالل مــا يثــار عنهــا فــي النــدوات 
والنقاشــات.

“100” مــن أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %50 يــرون ذلــك مــن خــالل 	 
اهتمــام األحــزاب وقيامهــا بتقييــم ومراجعــة أدائهــا.

“92” مــن أفــراد العينــة بنســبة %46 يــرون أنــه يمكــن التعــرف علــى ذلــك 	 
مــن خــالل مــا ينشــر عنهــا فــي وســائل التواصــل االجتماعــي.

“88” مــن عينــة الدراســة بنســبة %44 يــرون ذلــك مــن خــالل مــا يكتــب 	 
عنهــا فــي وســائل اإلعــالم.

يــرون ذلــك عــن طريــق 	  أفــراد عينــة الدراســة بنســبة 32%  “65” مــن 
اآلخريــن. مــن  إليهــم  تــرد  التــي  الشــخصية  االتصــاالت 

البريــد 	  رســائل  طريــق  عــن  يتــم   9% بنســبة  العينــة  أفــراد  مــن   ”18“
االلكترونــي.

هــل تعتقــد أن اهتمــام األحــزاب اليمنيــة بصورتهــا الذهنيــة عنــد . 		
اآلخريــن شــيء ُمهــم؟ 

الترتيب النسبة التكرار أهمية الصورة الذهنية بالنسبة لألحزاب
1 52% 104 مهم بشكل كبير.
2 41.5% 83 مهم إلى حد ما.
3 6.5% 13 غير مهم.

100% 200 المجموع
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تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى إجابــات المبحوثيــن حــول مــدى اعتقادهــم 
بــأن اهتمــام األحــزاب اليمنيــة بصورتهــا الذهنيــة عنــد اآلخريــن شــيء مهــم، حيــث 

جــاءت إجاباتهــم علــى النحــو التالــي:
“104” فــرداً مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %52 يــرون أنهــا 	 

مهــم بشــكل كبيــر.
بينمــا يــرى “83” فــرداً مــن مجمــوع عينــة الدراســة بنســبة %41.5 أنهــا 	 

مهمــة إلــى حــد مــا.
فــي حيــن يــرى”13” فــرداً مــن مجمــوع عينــة الدراســة بنســبة %6.5 أنهــا 	 

غيــر مهمــة.

من وجهة نظرك هل اســتطاعت األحزاب اليمنية تحســين صورتها . 		
لــدى اآلخرين؟

الترتيب النسبة التكرار مدى استطاعة األحزاب تحسين صورتها
3 1% 2 نعم
2 35% 70 إلى حد ما
1 64% 128 ال

100% 200 المجموع

يوضــح الجــدول الســابق نتائــج إجابــات المبحوثيــن مــن عينــة الدراســة حــول 
وجهــة نظرهــم علــى مــدى اســتطاعة األحــزاب اليمنيــة تحســين صورتهــا الذهنيــة 

لــدى اآلخريــن، حيــث جــاءت إجابتهــم مرتبــة علــى النحــو التالــي:
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بنســبة %64 أجابــوا 	  الدراســة  أفــراد عينــة  مــن مجمــوع  فــرداً   ”128“
بـــ”ال”. بمعنــى أن النســبة الكبيــرة مــن العينــة تــرى أن األحــزاب اليمنيــة لــم 

تســتطع تحســين صورتهــا الذهنيــة لــدى اآلخريــن.
“70” فــرداً مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %35 أجابــوا “إلــى 	 

حــد مــا”.
بينما”2” شخصان فقط من عينة الدراسة بنسبة %1 أجابوا بـ”نعم”.	 

لــدى . 		 اليمنيــة  األحــزاب  صــورة  وتغييــر  تحســين  طــرق  هــي  مــا 
القادمــة؟  المرحلــة  فــي  اآلخريــن 

الترتيب النسبة التكرار طريقة تحسين صورة األحزاب اليمنية لدى اآلخرين

8 27% 54 إظهار اإلنجازات التي قامت بها األحزاب خالل 
الفترة الماضية.

7 46% 92 التغيير في الخطاب اإلعالمي الموجه للداخل 
والخارج.

2 63% 126 االقتراب أكثر من هموم ومشاكل الشارع اليمني.
6 47% 94 تفعيل دور العالقات العامة واالستخدام االحترافي 

لوسائل اإلعالم.
9 20.5% 41 استخدام المهرجانات والفعاليات والمؤتمرات 

والندوات.
3 62.5% 125 االعتراف واالعتذار للشعب عن أية قصور أو 

إخفاقات تمت في المرحلة الماضية.
1 71% 142 التجديد في القيادات والدفع بالشباب إلى المراكز 

القيادية.
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5 53% 106 تقديم المبادرات والحلول السياسية للمشكلة 
القائمة.

4 56.5% 113 تقديم رؤية واضحة لمستقبل عملها الحزبي فيما 
بعد الحرب.

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

الجدول الســابق يشــير إلى نتائج الدراســة الميدانية حول طرق تحســين الصورة 
الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة لــدى اآلخريــن كمــا تراهــا النخــب السياســية والثقافيــة، 

حيــث أشــارت النتائــج إلــى مــا يلــي:
“142” مــن عينــة الدراســة بنســبة %71 يــرى ضــرورة القيــام بتجديــد 	 

القيــادات والدفــع بالشــباب إلــى المراكــز القياديــة.
“126” مــن عينــة الدراســة بنســبة %63 يــرون بأهميــة االقتــراب أكثــر 	 

مــن همــوم ومشــاكل الشــارع اليمنــي.
“125” مــن عينــة الدراســة بنســبة %62.5 يــرون بضــرورة االعتــراف 	 

واالعتــذار للشــعب عــن أيــة قصــور أو إخفاقــات تمــت فــي المرحلــة الماضيــة.
رؤيــة 	  تقديــم  يقترحــون   56.5% بنســبة  الدراســة  عينــة  مــن   ”113“

الحــرب. بعــد  فيمــا  الحزبــي  العمــل  لمســتقبل  واضحــة 
“106” مــن عينــة الدراســة بنســبة %53 تــرى القيــام بتقديــم المبــادرات 	 

والحلــول السياســية للمشــكلة القائمــة.
“94” من عينة الدراسة بنسبة %47 يرون ضرورة تفعيل دور العالقات 	 
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العامة داخل األحزاب واالستخدام االحترافي لوسائل اإلعالم.
“92” مــن أفــراد العينــة بنســبة %46 يــرون ضــرورة القيــام بتغييــر الخطــاب 	 

اإلعالمــي الموجــه للداخــل والخارج.
“54” من عينة الدراسة بنسبة %27 يقترحون القيام بإظهار اإلنجازات 	 

التي قامت بها األحزاب خالل الفترة الماضية.
اســتخدام 	  يقترحــون   20.5% بنســبة  الدراســة  عينــة  مــن   ”41“

والنــدوات. والمؤتمــرات  والفعاليــات  المهرجانــات 

 هل تقوم األحزاب اليمنية بالدور المطلوب تجاه المجتمع.. 		

الترتيب النسبة التكرار مدى قيام األحزاب بالدور المطلوب
0 0% 0 نعم
2 48% 96 إلى حد ما
1 52% 104 ال

100% 200 المجموع

األحــزاب  قيــام  مــدى  حــول  المبحوثيــن  رأي  نتائــج  يظهــر  الســابق  الجــدول 
اليمنيــة بالــدور المطلــوب منهــا تجــاه المجتمــع، وقــد جــاءت إجابتهــم علــى 

التالــي: النحــو 
بنســبة %52 أجابــواْ 	  الدراســة  أفــراد عينــة  مــن مجمــوع  فــرداً   ”104“

بـــ”ال”.
“96” فــرداً مــن أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %48 أجابــواْ بـ”إلــى حــد 	 

مــا”.
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يــرون أن هــذه األحــزاب قامــت 	  نتائــج الدراســة غيــاب مــن  ويظهــر مــن 
المجتمــع. تجــاه  المطلــوب  بدورهــا 

كيف ترى مستقبل األحزاب اليمنية بعد هذه األزمة القائمة؟. 1	

الترتيب النسبة التكرار مستقبل األحزاب اليمنية
3 16.5% 33 ستنتهي بعض األحزاب تماماً.
2 34.5% 69 ستظهر كيانات وقوى جديدة.
1 39.5% 79 سيستمر بقاء األحزاب الحالية مع إحداث بعض 

التغيير في القيادات.
4 9.5% 19 سيكون هناك توحد في ظل كتلة وطنية قوية.

100% 200 المجموع

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى رؤيــة النخــب السياســية والثقافيــة لمســتقبل 
األحــزاب اليمنيــة بعــد هــذه األزمــة القائمــة حيــث جــاءت نتائــج االســتبيان علــى 

النحــو التالــي:
“79” فــرداً مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %39.5 يــرون أن 	 

هــذه األحــزاب سيســتمر بقاءهــا مــع إحــداث بعــض التغييــر فــي القيــادات.
“69” فــرداً مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %34.5 يــرون أنــه 	 

ســتظهر هنــاك كيانــات وقــوى جديــدة.
يــرون 	   16.5% بنســبة  الدراســة  عينــة  أفــراد  مــن مجمــوع  فــرداً   ”33“

تمامــاً. األحــزاب  بعــض  انتهــاء 
“19” فــرداً مــن أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %9.5 يــرون بأنــه ســيكون 	 
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هنــاك توحــد لألحــزاب فــي ظــل كتلــة وطنيــة قويــة.

هــل تــرى أن للنخــب السياســية والثقافيــة دوراً فــي تلميــع أو تشــويه . 		
صــورة األحــزاب اليمنية؟

الترتيب النسبة التكرار هل للنخب دور في تلميع أو تشويه األحزاب
2 46% 92 نعم
1 52% 104 إلى حد ما
3 2% 4 ال

100% 200 المجموع

يوضــح الجــدول الســابق نتائــج الدراســة الميدانيــة حــول الــدور الــذي تقــوم بــه 
النخب السياســية والثقافية اليمنية في تلميع أو تشــويه صورة األحزاب اليمنية، 

وقــد جــاءت نتائــج التحليــل علــى النحــو التالــي:
“104” فــرداً مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %52 يــرون بــأن 	 

النخــب السياســية والثقافيــة تقــوم إلــى حــد مــا بتلميــع أو تشــويه الصــورة 
الذهنيــة لألحــزاب.

“92” فــرداً مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %46 أجابــواْ بنعــم 	 
بــأن للنخــب السياســية والثقافيــة دوراً فــي ذلــك.

“4” أفراد فقط من أفراد عينة الدراسة بنسبة %2 أجابواْ بال.	 
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هــل تعتقــد أن النخــب السياســية والثقافيــة يمكــن أن يكــون لهــا . 1	
دور فــي توجيــه وتقييــم األحــزاب؟

الترتيب النسبة التكرار هل للنخب دور في توجيه وتقييم األحزاب
1 87% 174 نعم
2 6.5% 13 ال
2م 6.5% 13 ال أدري

100% 200 المجموع

تشــير نتائــج الدراســة مــن خــالل الجــدول الســابق حــول االعتقــاد بــأن للنخــب 
السياســية والثقافيــة دوراً فــي توجيــه وتقييــم األحــزاب اليمنيــة، وقــد جــاءت نتائــج 

الدراســة علــى النحــو التالــي:
أجابــواْ 	  بنســبة87%  الدراســة  عينــة  أفــراد  مجمــوع  مــن  فــرداً   ”174“

بــ”نعــم”. أي أن للنخــب اليمنيــة دوراً فــي توجيــه وتقييــم األحــزاب السياســية.
“13” فــرداً مــن أفــراد عينــة الدراســة بنســبة %6.5 أجابــواْ بــــ”ال”. أي 	 

أنــه ليــس هنــاك أي دور للنخــب فــي تقييــم أو توجيــه األحــزاب اليمنيــة.
“13” فرداً من أفراد عينة الدراســة بنســبة %6.5 أجابواْ بــ”ال أدري”. 	 

أي أنــه ليــس لديهــم درايــة بــأي دور تقــوم بــه النخــب اليمنيــة تجــاه األحــزاب 
السياسية.
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الفصل الرابع

مناقشة النتائج والتوصيات	 
مؤشرات ونتائج عامة أثارتها الدراسة الميدانية	 
مناقشــة نتائــج الصــورة الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة قبــل الحــرب كمــا 	 

رســمتها النخــب اليمنيــة
مناقشــة نتائــج الصــورة الذهنيــة لألحــزاب كمــا تراهــا النخــب اليمنيــة 	 

أثنــاء الحــرب
مقارنــة بيــن الصــورة الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة قبــل وأثنــاء الحــرب 	 

القائمــة
الصــورة 	  لتحســين  الدراســة  التــي طرحتهــا  الحلــول  نتائــج  مناقشــة 

اليمنيــة لألحــزاب  الذهنيــة 
كيف تنظر النخب السياسية والثقافية لمستقبل العمل الحزبي؟	 
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مؤشرات ونتائج عامة أثارتها الدراسة الميدانية
مدى االستجابة من قبل المبحوثين لموضوع الدراسة.. )

نتائــج الدراســة تجــاوب نســبة كبيــرة مــن المبحوثيــن الذكــور بنســبة  أظهــرت 
%87 مــع موضــوع الدراســة الميدانيــة وأهدافهــا؛ فــي الوقــت الــذي أحجمــت 
فيــه اإلنــاث عــن الــرد علــى االســتبيان حيــث وصلــت نســبة المشــاركات 13%، 
وتشــير هذه النســب إلى أن اســتجابات اإلناث لمثل هذا النوع من الدراســات 
اليــزال منخفضــاً جــداً فــي الوقــت الــذي كان الباحــث حريصــاً علــى أن تكــون 
نســبة اإلنــاث أكثــر مــن ذلــك،  فمعرفــة رأي هــذه الشــريحة مــن المجتمــع 
مهــم للغايــة خاصــة وأنهــن يمثلــن نخبــاً سياســية وثقافيــة كنــا نتأمــل منهــن فهمــاً 
أكثــر ألهميــة التعاطــي مــع مثــل هــذه الدراســات التــي يترتــب عليهــا العديــد مــن 
المواقــف، خاصــًة عندمــا يكــون الهــدف هــو تقييــم حالــة أو وضــع مجتمعــي 

وسياســي ُمعّيــن يترتــب عليــه العديــد مــن المتغيــرات والقــرارات. 

وهــذه الظاهــرة عــادة مــا تتكــرر فــي العديــد مــن الدراســات والبحــوث التــي ُتجــرى 
والتــي نجــد المــرأة تنــأى بنفســها بعيــداً عــن إظهــار رأيهــا فــي العديــد مــن هــذه 
المواضيــع، والســبب مــن وجهــة نظــر الباحــث ربمــا يرجــع إلــى طبيعــة الموضــوع 
الــذي تحكمــه توجهــات سياســية وعــادة مــا تكــون اإلنــاث بعيــدة عــن مثــل 
هــذه األمــور وخــارج نطــاق اهتمامهــا؛ وهنــا أنصــح الباحثيــن باســتخدام التواصــل 

الشــخصي مــع هــذه الفئــات للحصــول علــى اســتجابات فوريــة منهــن.
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مؤشر المستوى التعليمي للمبحوثين.. 	

 50% علــى  الدراســة  عينــة  مــن  المبحوثيــن  عــن حصــول  الدراســة  كشــفت 
الجامعيــة  الشــهادات  الحاصلــون علــى  يليهــم  العليــا،  الدراســات  منهــم علــى 
المختــارة  العينــة  علــى طبيعــة  دليــل واضــح ومؤشــر  %46.5، وهــذا  بنســبة 
كونهــم يمثلــون نخبــة المجتمــع مــن حيــث أعمالهــم ومواقفهــم السياســية األمــر 
الــذي انعكــس علــى المســتوى التعليمــي وهــو مؤشــر إيجابــي مــن شــأنه االرتقــاء 

بمســتوى التفكيــر والتقييــم وانعكاســه علــى مخرجــات وواقــع الدراســة.

مؤشر طبيعة عمل عينة الدراسة.. 	
أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة علــى أن النســب العاليــة ممــن اســتجابواْ 
مــع الدراســة هــم مــن فئــات اإلعالمييــن وأســاتذة الجامعــات، وقــد  وتفاعلــواْ 
أظهــرت الدراســة عــدم تفاعــل فئــات الــوزراء وأعضــاء مجلــس النــواب، ونــواب 
ووكالء الــوزارات والقــادة العســكريين مــع معطيــات الدراســة بالرغــم مــن أهميــة 
الموضوع وحساســيته بالنســبة لمســتقبل اليمن السياســي والديمقراطي، وبالرغم 
مــن أهميــة هــذه الشــريحة وحــرص الباحــث علــى معرفــة رأيهــا فــي مثــل هــذه 

المواضيــع.

ويفســر الباحــث ظاهــرة إحجــام هــذه الشــريحة عــن التعاطــي اإليجابــي مــع 
االســتبيان بمــا يلــي:

أًن اإلعالمييــن وأســاتذة الجامعــات يؤمنــون دومــاً بأهميــة البحــث العلمــي 	 
الــرؤى  ووضــع  األخطــاء  وتقييــم  تصحيــح  وفــي  المجتمعــات  فــي  ودوره 

واالســتراتيجيات.
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إضافــًة إلــى أنهــم أكثــر قربــاً مــن الجماهيــر ومشــاكلهم وهمومهــم اليوميــة فــي 	 
حيــن أن بقيــة الفئــات األخــرى اهتماماتهــم مختلفــة تمامــاً.

عدم إدراك العديد من السياسيين والبرلمانيين والعسكريين بأهمية البحث 	 
العلمي والدراســات االســتطالعية وانعكاســاتها المجتمعية على الوطن في 
المجتمــع  فــي تحديــد أولويــات  القضايــا، والمســاعدة  مــن  العديــد  َحــلِّ 

ومعرفــة الظــروف المحيطــة بــه.
طبيعــة البحــث وموضوعــه كان صادمــاً لــدى الكثيــر كونــه يناقــش موضوعــاً 	 

يعتبــره البعــض مــن المحرمــات خاصــًة وأن العديــد مــن هــؤالء السياســيين 
أنفســهم  نقــد  يفضلــون  فــال  أحــزاب سياســية؛  إلــى  منتمــون  والبرلمانييــن 

وأحزابهــم السياســية.
تعــود الكثيــر مــن السياســيين علــى أســلوب المقابــالت الشــخصية مــن أجــل 	 

الحصــول علــى أيــة معلومــات وبالتالــي فهــم ينفــرون مــن أيــة أســاليب أخــرى 
ألخــذ المعلومــات عــن بُعــد.

طغيــان الهاجــس االســتخباراتي عنــد البعــض وتخّوفهــم مــن اإلدالء بأيــة 	 
آراء أو تعليقــات األمــر الــذي يجعــل الكثيــر منهــم ينفــرون مــن مثــل هــذه 

األعمــال البحثيــة حتــى ال تحســب عليهــم.
طبيعــة المرحلــة التــي تمــر بهــا البــالد والصراعــات القائمــة بيــن األحــزاب، 	 

فــأي تقييــم يفهمــه البعــض علــى أنــه تقييــم للحــزب الــذي ينتمــي إليــه ويُواليــه.
كمــا أن طبيعــة االنتمــاءات الحزبيــة عنــد البعــض خاصــة فــي العالــم الثالــث 	 

الــذي نعيــش فيــه والــذي يعتبــر البعــض بأنــه “ِديـــن” غيــر قابــل للتقييــم 
والنقــاش.
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مؤشر االنتماء الحزبي للمبحوثين.. 	

أشــارت نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن أغلــب المبحوثيــن وبنســبة 53.5% 
ينتمــون إلــى أحــزاب سياســية بينمــا نســبة %46.5 ال ينتمــون إلــى أي عمــل 
سياســي، ويفســر ذلــك أن معظــم النخــب اليمنيــة بأنواعهــا المختلفــة لديهــم 
إيمــان بأهميــة العمــل الديمقراطــي ووجــود أحــزاب تمــارس العمــل السياســي؛ 
وهــذا مؤشــر إيجابــي، فوجــود هــؤالء النخــب فــي أوســاط األحــزاب مــن شــأنه 
هــذه  داخــل  اإليجابيــة  التغييــر واإلصالحــات  مــن عمليــات  الكثيــر  إحــداث 
األحــزاب. وقــد ظهــر ذلــك جليــاً مــن خــالل عمليــة التقييــم التــي تمــت للصــورة 

الذهنيــة لألحــزاب.

كمــا أن غيــر المنتميــن حزبيــاً ممــن شــاركواْ فــي هــذا االســتطالع لوحــظ أيضــاً 
مــن عمــل ونشــاط هــذه األحــزاب، وبالتالــي فهــم قادريــن علــى  قُربهــم جــداً 

تقييمهــا وتشــخيص مشــاكلها ومعرفــة نقــاط قوتهــا وضعفهــا.

مؤشر مدى متابعة أداء وأنشطة األحزاب اليمنية.. 	

بّينــت نتائــج الدراســة الميدانيــة علــى عينــة المبحوثيــن أن الغالبيــة العظمــى منهــم 
يتابعــون أعمــال وأنشــطة هــذه األحــزاب؛ حيــث أظهــرت النتائــج أن 59% 
يتابعونهــا باســتمرار، وأن %30.5 يتابعونهــا أحيانــاً، %8.5 يتابعونهــا نــادراً، 
فالتوجــه العــام للمبحوثيــن هــو متابعتهــم لألحــزاب السياســية اليمنيــة وفــي ذلــك 

مؤشــر إلــى مــا يلــي:
أن متابعــة أنشــطة وأداء األحــزاب ناتــج عــن حــرص المبحوثيــن لمعرفــة 	 



154

الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية
لدى النخب السياسية والثقافية

اليمنيــة. التــي قامــت وتقــوم بهــا األحــزاب  األدوار واألنشــطة 
تعويــل الكثيــر مــن النخــب السياســية والثقافيــة علــى الــدور الــذي يمكــن أن 	 

تقــوم بــه هــذه األحــزاب تجــاه الوطــن.
فــي ظــل غيــاب دور الدولــة فــي المرحلــة الماضيــة لــم يبــق أمــام الجمهــور 	 

ونخبهم السياســية والثقافية ســوى األحزاب التي يعول عليها القيام بدورها 
الوطنــي تجــاه مــا يحــدث.

المراقبــة 	  تحــت مجهــر  يبقيهــا  األحــزاب  هــذه  أنشــطة وفعاليــات  متابعــة 
والنقــد والتقييــم وهــذا عامــل بنــاء وتطويــر لهــا.

متابعة أداء وأنشطة األحزاب يعكس مدى اهتمام النخب اليمنية بضرورة 	 
بقاء النشــاط الديمقراطي داخل البالد والتي تمثل األحزاب أهم ركائزه.

تظهــر النتائــج مؤشــر ارتبــاط عينــة الدراســة باألحــزاب السياســية وأنشــطتها 	 
إمــا لكونهــم يمثلــون أعضــاء فــي هــذه األحــزاب، أو ناقديــن ومتابعيــن لهــا.

أظهرت نتائج الدراســة الميدانية أن إدارة العالقات العامة داخل األحزاب . 6
السياســية اليمنيــة دورهــا متوســط جــداً فــي تقديــم أنشــطتها وفعاليتهــا. جــاء 
هــذا الــرأي بنســبة %52 مــن أفــراد عينــة الدراســة، وهنــاك مــن ذهــب فــي 
القــول إلــى أن أداءهــا كان ضعيفــاً للغايــة بنســبة %33.5 مــن إجمالــي 
عينة الدراسة، ويرجع سبب هذا الدور واألداء المتدني لهذه اإلدارات 

المهمــة داخــل األحــزاب إلــى مــا يلــي:
عــدم إيمــان العديــد مــن األحــزاب بالــدور الكبيــر الــذي يمكــن أن تقــوم بــه 	 
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إدارة العالقــات العامــة فــي تحســين الصــورة الذهنيــة، وأهميــة هــذه الصــورة 
بالنســبة للحــزب.

إغفــال هــذه األحــزاب لطبيعــة العالقــة التــي يجــب أن تســود بيــن الحــزب 	 
والجمهور ســواٌء الداخلي أو الخارجي من أجل تنمية الشــعور بالمســؤولية 

وتحويلهــم إلــى جمهــور إيجابــي متعــاون مــع الحــزب وأهدافــه.
زيــادة قــوة ونفــوذ بعــض الشــخصيات القياديــة داخــل األحــزاب وطغيانهــا 	 

علــى الــدور الــذي يجــب أن تقــوم بــه إدارة العالقــات العامــة فــي كســب 
الجماهيــر وإقامــة عالقــات معهــم.

بعــض 	  مقــرات  داخــل  العامــة  العالقــات  إدارات  مــن  العديــد  وجــود  أن 
هــذه  داخــل  يعمــل  مــن  أن  بدليــل  فقــط  ديكــوري  هــو وجــود  األحــزاب 
اإلدارات ال عالقــة لــه بالعالقــات العامــة وليــس لديــه المعرفــة بطــرق القيــام 
باســتطالعات للــرأي العــام تجــاه الحــزب أو تجــاه أيــة قضيــة مــن القضايــا.

طبيعــة 	  فــي  واضحــاً  اإلدارات  هــذه  أداء  فــي  القصــور  هــذا  ظهــر  وقــد 
العالقــة التــي تحكــم عالقــات األحــزاب مــع غيرهــا، وفــي االفتقــار الواضــح 
العلميــة  واالســتطالعات  المتخصصــة  والبحــوث  المنهجيــة  للدراســات 
للكثيــر مــن القضايــا، وكذلــك فــي طبيعــة القــرارات والمواقــف التــي تُتخــذ 

بعيــداً عــن دراســة الواقــع واســتطالع آرائــه.

وتأسيســاً علــى ذلــك فإنــه حــرٌي باألحــزاب السياســية تفعيــل جهاز العاقات 
العامــة، والعمــل علــى تطويــر كفاءاتهــا فــي هــذا القســم، مــن أجــل الحصــول 
علــى صــورة ذهنيــة مشــرفة عنهــا، وانطبــاٍع إيجابــي عــن المواقــف واألدوار 
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التــي تقــوم بهــا حتــى تســتطيع القيــام بدورهــا بالشــكل المطلــوب والفّعــال.

مؤشر العاقة بين األحزاب اليمنية.. 	

أظهــرت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن مســتوى العالقــة بيــن األحــزاب اليمنيــة 
كانت ضعيفة بنسبة %40.5 من مجموع أفراد عينة الدراسة يليها المستوي 
المقبول بنســبة %33 في حين أنه ال يوجد أي أحد يرى أن مســتوى العالقة 

ممتــازة بيــن األحــزاب، وفــي ذلــك مؤشــر كبيــر إلــى مــا يلــي:
حالــة الضعــف والتفــكك الحاصــل بيــن هــذه األحــزاب والناتــج عــن ضعــف 	 

القيــادات الحزبيــة غيــر القــادرة علــى إقامــة عالقــات وشــراكات قويــة مــع 
اآلخريــن.

حالة التخبط الحاصل بين األحزاب في تعدد الوالءات والمصالح والرضا 	 
بلعــب دور الكومبــارس، األمــر الــذي جعــل العالقــة بيــن هــذه األحــزاب 
يغلــب عليهــا الطابــع االرتجالــي، والدخــول فــي أزمــات وتبــادل االتهامــات.

العالقــة بيــن األحــزاب اليمنيــة مضحــكاً مبكيــاً فقــد اشــتد تخبطهــا خــالل 	 
هــذه الحــرب، وذهبــت كل تلــك التفاهمــات الســابقة أدراج الريــاح.

ضعــف النزعــة التوافقيــة فــي الحيــاة السياســية اليمنيــة لألســف الشــديد، 	 
وطغيــان الميــل إلــى االنشــقاقات، وتعثــر مبــدأ الحــوار البنــاء المثمــر الــذي 

يقــود إلــى تفاهمــات فــي كيفيــة إدارة الخالفــات.



157

 دراسة استطالعية

مؤشر طبيعة العاقة التي تحكم األحزاب فيما بينها.. 1

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة طبيعــة العالقــة التــي تحكــم األحــزاب اليمنيــة 
فيمــا بينهــا، حيــث ذكــرت عينــة الدراســة أن المصالــح الشــخصية بيــن األحــزاب 
كانــت هــي العامــل األساســي فــي هــذه العالقــة حيــث أجــاب %58.5 مــن 
مجمــوع عينــة الدراســة علــى ذلــك، لتأتــي فــي المرتبــة الثانيــة عالقــة األيدلوجيــا 
الفكريــة بنســبة %23.5 مــن عينــة الدراســة، ثــم العالقــة القائمــة علــى القضايــا 
والمصالح الوطنية في المرتبة األخيرة بنسبة %18 من إجمالي عينة الدراسة، 

وبقــراءة هــذه النتائــج نجــد مــا يلــي:
أن العالقــة القائمــة علــى المصالــح الشــخصية هــي عالقــة تعبــر عــن األنانيــة 	 

المفرطــة بيــن األحــزاب، وهــي مــن أكثــر العوامــل التــي تُنّفــر النــاس مــن 
المشــاركة فــي األحــزاب والعمــل معهــا.

حينمــا يتــم تحويــل المكاســب والمصالــح العامــة إلــى مصالــح شــخصية 	 
يصبــح الحــزب هــو الفــرد الــذي يجمــع كل مكاســب األخريــن فــي عباءتــه 

ويتــرك الفكــر والتنظيــم والكــوادر.
كلمــا طغــت العالقــات القائمــة علــى المصالــح الشــخصية بيــن الكيانــات 	 

واألحــزاب السياســية كلمــا تغيــر مــزاج النــاس نحــو األحــزاب والقيــادات 
واأليدولوجيــات، ورحــم اللــه “توفيــق الحكيــم” حينمــا قــال:” المصلحــة 

الشــخصية هــي الصخــرة التــي تتحطــم عليهــا أقــوى المبــادئ”. 
والحزبيــة 	  والتشــريعية  السياســية  وبحياتنــا  ببالدنــا  ننتقــل  أن  يمكــن  ال 

الصحيحــة دون أن تكــون لدينــا قناعــات قويــة بأهميــة العمــل ألجــل الوطــن 
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وتتغلــب فيــه المصالــح الوطنيــة علــى المصالــح الشــخصية، فالوطــن هــو 
األبقــى.

يجــب أن تــدرك األحــزاب أن فقــدان الجمهــور للثقــة فــي العمــل الحزبــي، 	 
وخفــوت صــورة هــذه األحــزاب وقياداتهــا هــو بســبب تغليــب المصالــح 

الشــخصية بيــن األحــزاب عــن القيــم الحزبيــة الحاكمــة.
إن العالقــات القائمــة علــى المشــاركة السياســية بيــن التنظيمــات واألحــزاب 	 

واأليدولوجيــة  الشــخصية  المصالــح  علــى  الوطنيــة  المصالــح  وتقديــم 
الفكريــة هــي أحــد عوامــل النهــوض باألوطــان، وســمة مــن ســمات العمــل 

الديمقراطــي.

وبنــاًء علــى ذلــك يجــب أن نبحــث ســوياً عــن أحــزاب لقيــادة األيــام المقبلــة، 
أحــزاٍب وقيــاداٍت تنســى مصالحهــا الشــخصية، وتعمــل علــى النهــوض بالوطــن 

وإصــالح خارطــة المســتقبل.

مناقشــة نتائــج الصــورة الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة قبــل الحــرب كمــا رســمتها 
النخــب اليمنيــة:

أظهرت الدراسة الميدانية مجموعة من الصور والمالمح العامة للصورة الذهنية 
لألحــزاب اليمنيــة خــالل المرحلــة الماضيــة للحــرب التــي تمــر بهــا البــالد، والتــي 
تــزداد رســوخاً فــي أذهــان النخــب السياســية والثقافيــة. ومــن هــذه الصــور الذهنيــة 

مــا يلــي:

أن األحــزاب اليمنيــة لــم تحقــق أيــة إنجــازات ولــم تقــم بأيــة أدوار وطنيــة . 1
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تذكــر عبــر تاريخهــا السياســي المنصــرم. جــاء هــذا الــرأي للمبحوثيــن بنســبة 
%53. والسبب في هذا التوجه كما يرى الباحث أن األحزاب السياسية 
ال يوجــد لديهــا مشــروع مجتمعــي وطنــي تعمــل مــن أجلــه، كمــا أن شــيوع 
وتعــدد األحــزاب ال يقــوم علــى أســاس تقديــم برامــج وخطــط وأدوار وطنيــة؛ 
ولكنهــا عبــارة عــن يافطــات اســتقطابية ألغــراض سياســية فــي المقــام األول. 
وهنــا علــى األحــزاب السياســية أْن تتذكــر أنَّ النضــج السياســي يتأتــى عــادًة 
مــن تقديــم تجــارب وطنيــة مبنيــة علــى التعبيــر الحقيقــي عــن إرادة الشــعب.

كمــا أن مطالبــة األحــزاب بتبنّــي برامــج وطنيــة تحتــاج إلــى أحــزاب قويــة 
قــادرة علــى كســب الجماهيــر وتحفيزهــم علــى العمــل الوطنــي فــي الحيــاة 
العامــة، وفــق برامــج ورؤى قويــة مبنيــة علــى سياســات واضحــة تســتجيب 

لهمــوم وتطلعــات الشــارع.

أن هنــاك مــن يــرى أن األحــزاب اليمنيــة مثلــت وُتمثــل إحــدى المؤسســات . 2
الديمقراطيــة فــي البــالد، جــاء هــذا الــرأي بنســبة %45.5، وقــد تكونــت 
والثقافيــة  السياســية  النخــب  مــن  المبحوثيــن  عنــد  الذهنيــة  الصــورة  هــذه 
وأن  قــوي،  بشــكل  الشــعب  إرادة  تجســد  بأنهــا  إيمانهــم  مــن  انطالقــاً 
أنــه  إذ  السياســي  النظــام  تنعكــس علــى ديمقراطيــة  ديمقراطيــة األحــزاب 
ال يمكــن تصــور وجــود وطــن يّدعــي الديمقراطيــة مــن غيــر وجــود أحــزاٍب 
سياســية. وهــذا ُيحتّــم علــى هــذه األحــزاب أن تمــارس الديمقراطيــة قــواًل 

وفعــاًل وســلوكاً فــي واقعهــا وأنشــطتها.

يُنظــر إلــى األحــزاب اليمنيــة علــى أنهــا أحــزاب تقليديــة عتيقــة فــي عملهــا . 3
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الحزبــي. جــاء هــذا الــرأي بنســبة %45، وقــد نشــأت هــذه الصــورة الذهنيــة 
عنــد النخــب السياســية والثقافيــة بنــاًء علــى المواقــف التــي تتخذهــا هــذه 
مــن مجــرد حرصهــا  تنطلــق  والتــي  القضايــا  مــن  العديــد  تجــاه  األحــزاب 
علــى الحفــاظ علــى البقــاء، كمــا أن الخطــاب السياســي واإلعالمــي لهــذه 
التــزم  بــل  الجاريــة  واألحــداث  المتغيــرات  يواكــب  لــم  والــذي  األحــزاب 
الصمــت حيــال العديــد مــن القضايــا الوطنيــة الكبيــرة التــي مــرت بهــا البــالد، 
الــوالء والطاعــة  إبــداء  أجــل  مــن  الضغوطــات  مــن  نوعــاً  وُمــورس ضدهــا 
للدولــة. هــذا إضافــة إلــى عــدم إيمانهــا بالتجديــد فــي خططهــا وأنظمتهــا 
العتيقــة  التاريخيــة  قياداتهــا  علــى  وإبقائهــا  التنظيميــة  السياســية وهياكلهــا 

التزامــا منهــا باألبويــة والوصايــة السياســية.

إلــى . 4 تفتقــر  أحــزاب  بأنهــا  اليمنيــة  عــن األحــزاب  تكّرســت صــورة ذهنيــة 
الحرية والديمقراطية في أوســاطها. جاءت هذه الفكرة بنســبة 43.5%. 
تجــاه  اليمنيــة  والثقافيــة  السياســية  النخــب  عنــد  التصــور  هــذا  ومنطلــق 

األحــزاب نابــع مــن المؤشــرات التاليــة: 
طريقة ممارسة هذه األحزاب أعماَلها وأنشطتها واتخاذ قراراتها.	 
عدم التماس المواطنين وأفراد هذه األحزاب ألية منافع من أحزابهم.	 
شــعور أفــراد هــذه األحــزاب بــأن حبــال التواصــل مــع أحزابهــم وقيادتهــم 	 

مقطوعــة، خاصــًة عندمــا تالحــظ حــاالت االنغــالق بيــن هــذه األحــزاب 
وكوادرهــا علــى مختلــف المســتويات، وعــدم قــدرة هــذه األحــزاب علــى 

البُنــى الالزمــة للمشــاركة السياســية. تأميــن 
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فشــل هــذه األحــزاب فــي تدريــب وإيجــاد قيــادات سياســية شــابة كقــوة 	 
جديــدة تتــاح لهــا الفرصــة فــي العمــل السياســي والحزبــي.

عــدم إشــراك أعضــاء الحــزب فــي صنــع القــرارات وتداولهــا ضمــن الهيكلــة 	 
الحزبيــة.

هنــاك مــن ينظــر إلــى صــورة هــذه األحــزاب علــى أنهــا ســاهمت إلــى حــد . 5
كبيــر فــي ضيــاع الوطــن وتمزيقــه. حيــث جــاء هــذا الــرأي بنســبة 43%، 
وممــا ســاهم فــي تشــكيل هــذه الصــورة لــدى النخــب السياســية والثقافيــة 

هــو:
عــدم اســتكمال هــذه األحــزاب لمــا قامــت بــه مــن دعــم لثــورة الشــباب فــي 	 

2011 ودخولهــا فــي عمليــة سياســية فاشــلة أجهضــت الثــورة الشــبابية 
وأدخلــت البــالد فــي أتــون صراعــات وحــروب.

مــا لحــق ذلــك مــن تدهــور لألوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية؛ 	 
األمــر الــذي جعــل الفصائــل الجنوبيــة تطالــب بانفصــال جنــوب اليمــن.

فــي 	  لقــد أحدثــت هــذه الصراعــات التــي يمــر بهــا الوطــن شــرخاً عميقــاً 
الدولــة. مفاصــل  فــي جميــع  استشــرى  وفســاداً  اليمنــي،  المجتمــع 

فشــلت هــذه األحــزاب فــي تحويــل ثــورة الشــباب العفويــة إلــى دولــة قانــون 	 
بانضباطهــا وحزمهــا.

قــدرة هــذه األحــزاب علــى المحافظــة علــى ســالمة ثورتهــم وعــدم 	  عــدم 
إلــى حــروب دمويــة وحــرق كل شــي جميــل. االنــزالق 
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تقســيم البــالد اليــوم علــى مــرأى ومســمع مــن هــذه األحــزاب دون أن تحــرك 	 
ســاكناً إزاء ذلــك.

الســماح باســتباحة المجــال السياســي والقــرار الوطنــي مــن قبــل دول الجــوار 	 
دون أن تحــرك هــذه األحــزاب ســاكناً. 

السياســية . 6 النخــب  لــدى  تشــكلت  التــي  الذهنيــة  الصــورة  تمثلــت طبيعــة 
والثقافيــة عــن األحــزاب اليمنيــة فــي أنهــا ســبباً للكــوارث التــي حلــت بالبــالد. 

وقــد جــاء هــذا الــرأي بنســبة %39.5 مــن إجمالــي عينــة الدراســة. 

وسبب هذا النطباع وهذه الصورة يرجع إلى:
حالــة التشــويه التــي طالــت األحــزاب السياســية منــذ عهــد الرئيــس الســابق 	 

“علــي عبداللــه صالــح” واتهامــه لهــم بالعمالــة.
المصالــح 	  وراء  وســعيها  أهدافهــا  وتقزيــم  لألحــزاب  الداخلــي  الوضــع 

الشــخصية والمحاصصــة الوظيفيــة فــي الوقــت الــذي تــرى فيــه الوطــن يتمــزق 
أمامهــا وتحــل بــه الكــوارث.

السياســي 	  أدائهــا  فــي  األحــزاب  هــذه  نشــأة  صاحبــت  التــي  التراكمــات 
الصــورة. هــذه  عنهــا  تحمــل  النخــب  جعلــت 

تماهــي معظــم هــذه األحــزاب مــع األنظمــة الحاكمــة ســواٌء الســابقة أو 	 
وأخطائهــا. ســلبياتها  بــكل  الحاليــة 

تتمثــل الصــورة الذهنيــة لــدى النخــب السياســية والثقافيــة حــول فكــرة تكويــن . 7
وتأســيس األحــزاب اليمنيــة فــي أن هــذه األحــزاب تعمــل مــن أجــل الوصــول 
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إلــى الســلطة. حيــث مــن يتبنــى هــذا الــرأي تصــل نســبتهم إلــى %44 مــن 
مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة. وبقــدر مــا يكــون هــذا الهــدف مشــروعا ألي 
حــزب سياســي خاصــًة حينمــا تكــون األحــزاب السياســية وســيلة للتنافــس 
مــن أجــل الوصــول إلــى الســلطة ضمــن إطــار تشــريعي يســمح بالتنفــس 
اليمنــي  الواقــع  لكــن  ومحــددة،  واضحــة  أدوات  خــالل  مــن  السياســي 
مختلــف تمامــاً فالبــالد تعانــي مــن حالــة فــراغ وتفتقــد إلــى مقومــات الحيــاة، 
والدولــة واألحــزاب لــم تقــم بدورهــا علــى الشــكل المطلــوب تجــاه المواطــن، 
وهنــا تظهــر هــذه الصــورة وتـَلُــوح العديــد مــن التســاؤالت حــول جــدوى 
التســابق المحمــوم لهــذه األحــزاب مــن أجــل الوصــول إلــى الســلطة ومــا هــو 

الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه فــي ظــل هــذه الظــروف.

السياســية . 8 النخــب  رضــا  عــدم  صــورة  الميدانيــة  الدراســة  نتائــج  تكشــف 
والثقافيــة اليمنيــة عــن األحــزاب اليمنيــة خــالل المرحلــة الماضيــة حيــث أن 
%72.5 مــن مجمــوع عينــة الدراســة غيــر راضيــن عــن أداء هــذه األحــزاب 
وهــي صــورة ذهنيــة قاتمــة للغايــة، ويرجــع الســبب فــي ذلــك مــن وجهــة نظــر 

الباحــث إلــى:
كــون هــذه األحــزاب لــم تقــدم أيــة حلــول أو مبــادرات لمــا تمــر بــه البــالد 	 

مــن أزمــات وبطالــة وفقــر يعانــي منهــا الشــعب اليمنــي.
فشل هذه األحزاب في عملية االستقطاب خاصًة في أوساط الشباب.	 
أن األدوات التــي تســتخدمها األحــزاب وبرامجهــا وخطابهــا اإلعالمــي غيــر 	 

مقنــع فــي تلبيــة احتياجــات الجمهــور.
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األســاليب التقليديــة والرمــوز الحزبيــة المنغلقــة علــى نفســها وعــدم التجديــد 	 
فــي القيــادات بمــا يواكــب متغيــرات العصــر.

قبــول يعــض األحــزاب بوجودهــا كديكــور ضمــن ديكــورات أخــرى للتعبيــر 	 
شــكلياً عــن التعدديــة السياســية.

أظهــرت نتائــج الدراســة الميدانيــة أًن مــن أهــم األســباب التــي ســاهمت . 9
فــي تشــكيل الصــورة الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة لــدى النخــب السياســية 
والثقافيــة هــو الممارســات الميدانيــة ألعضــاء الحــزب. جــاء هــذا الــرأي 
ألعضــاء  الميدانيــة  للممارســات  الذهنيــة  الصــورة  وهــذه   ،74% بنســبة 
األحــزاب ســواٌء كانــت إيجابيــة أو ســلبية تلعــب دوراً كبيــراً فــي إقنــاع أو 

تنفيــر الجمهــور مــن الحــزب؛ فمثــاًل:
الممارســات الميدانيــة ألعضــاء األحــزاب لمفهــوم الديمقراطيــة وااللتــزام بهــا 	 

فيمــا بينهــم وبيــن اآلخريــن. 
نظرتهم للمرأة ومدى قناعتهم بمشاركتها السياسية.	 
تمكينهم للقيادات الشبابية من المناصب القيادية داخل األحزاب.	 
النزاهة في التعامل مع المال واإلفصاح عن مصادره وطرق صرفه.	 

 كل هــذه الممارســات الميدانيــة ألعضــاء وقيــادات األحــزاب مــن شــأنها العمــل 
علــى تشــكيل صــورة ذهنيــة عــن الحــزب ســلباً أو إيجابــاً.

مــن المواقــف األساســية التــي ســاهمت فــي تشــكيل صــورة ذهنيــة عــن . 10
األحــزاب فــي أذهــان النخــب فــي المرحلــة الماضيــة “المواقــف السياســية 
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مــن  أنــه  إْذ  الوطنيــة”.  والمواقــف  األحــداث  مــن  الكثيــر  فــي  لألحــزاب 
مــن  الشــعب ومطالبــه ومصالحــه  مــع  يقــف  الــذي  الحــزب  أًن  الطبيعــي 
شــأنه تــرك صــورة ذهنيــة إيجابيــة عــن اآلخريــن والعكــس، كمــا أًن احتــرام 
الجماهيــر وعــدم تجــاوز مشــاعرهم وحقوقهــم يخلــق صــورة ذهنيــة وســمعة 

جيــدة للحــزب.

هنــاك مجموعــة مــن العبــارات التــي تعكــس الصــورة الذهنيــة للنخــب . 11
قبــل الحــرب  اليمنيــة نحــو األحــزاب السياســية فيمــا  السياســية والثقافيــة 

الدائــرة مــن هــذه الصــور مــا يلــي:
عبــارة أن األحــزاب اليمنيــة تتمتــع برؤيــة ثاقبــة لمــا يــدور حولهــا. أظهــرت 	 

الدراســة أن هــذه الصــورة ال تنطبــق علــى أي حــزب مــن األحــزاب فالجميــع 
ســواٌء فــي هــذا األمــر، وأكبــر دليــل علــى ذلــك مــا وصــل إليــه حــال البــالد 
مــن حــروب واقتتــال بيــن اليمنييــن فــي ظــل غيــاب الرؤيــة والحكمــة لــدى 

الجميــع.
أن األحــزاب اليمنيــة مهنيــة فــي أدائهــا الحزبــي. فقــد أشــارت النتائــج إلــى 	 

أًن هــذه الصــورة ال تنطبــق علــى أي حــزب مــن األحــزاب القائمــة. وهــذه 
الصــورة تشــير إلــى أن أحزابنــا السياســية يْغلــب عليهــا العشــوائية فــي مواقفهــا 

وقراراتهــا وأدائهــا الحزبــي.
فيمــا يخــص عبــارة أن األحــزاب اليمنيــة تتعــاون فيمــا بينهــا لتطويــر برامــج 	 

الحكومــة. نجــد أن رأي النخــب اليمنيــة تــرى أًن هــذه الصــورة ال تنطبــق 
علــى أي حــزب مــن األحــزاب. فالُفرقــة والِخصــام هــو الســائد بيــن األحــزاب 
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وانعــدام الرؤيــة والبرامــج والخطــط لــدى هــذه األحــزاب فــي تســيير شــؤونها 
الحزبيــة فضــاًل عــن كونهــا تقــدم برامــج لتطويــر األداء الحكومــي.

الحفــاظ علــى 	  فــي  اليمنيــة فشــلت    وفيمــا يخــص عبــارة أن األحــزاب 
الدولة. نجد أًن هذه الصورة اشتركت بها جميع األحزاب بدون استثناء، 
فالجميــع يشــاهد الدولــة تنهــار مؤسســاتها وكياناتهــا وتتجــزأ وتدخــل فــي 
أو  مبــادرة  أيــة  هــذه األحــزاب  تقــدم  أن  مســارات وأنفــاق غامضــة دون 

موقــف تجــاه هــذا الوضــع.

فــي . 12 اإلعــالم  وســائل  دور  عــن  الميدانيــة  الدراســة  نتائــج  كشــفت 
تشــكيل الصــورة الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة لــدى النخــب السياســية والثقافيــة 
عــن  ســلبية  لصــورة  روجــت  اإلعــالم  وســائل  أن  النتائــج  أظهــرت  حيــث 
دور األحــزاب فــي الواقــع اليمنــي جــاء ذلــك فــي المرتبــة األولــى مــن بيــن 
األدوار بنســبة %59، كمــا أن عبــارة “أن وســائل اإلعــالم مثلــت العيــن 
الناقــدة ألداء األحــزاب اليمنيــة” جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 47%، 
وتأتــي فــي المرتبــة الثالثــة عبــارة أن “وســائل اإلعــالم ســاهمت فــي تعزيــز 
الوعــي لــدى الجمهــور عــن دور األحــزاب” جــاء ذلــك بنســبة 39%، 
وفــي كل ذلــك إشــارٌة إلــى أهميــة اإلعــالم وقدرتــه فــي خلــق صــورة ذهنيــة 
ســواٌء كانــت إيجابيــة أو ســلبية نظــراً لمــا تمتلكــه مــن قــدرات وإمكانــات 
بوســائل  عالقتهــا  تحســين  إلــى  األحــزاب  يدعــوا  الــدور  وهــذا  متطــورة. 
اإلعــالم والعمــل بشــفافية كاملــة مــن أجــل عكــس الصــورة التــي تولّــدت فــي 
أذهــان األخريــن، كمــا يجــب علــى األحــزاب السياســية ووســائلها اإلعالميــة 



167

 دراسة استطالعية

نقــل وتزويــد الجمهــور باألخبــار والمعلومــات عــن كل مــا يخــص أنشــطة 
الحــزب ومواقفــه.

هنــاك مجموعــة مــن الصــور الذهنيــة تكونــت لــدى النخــب السياســية . 13
والثقافيــة عــن األحــزاب خــالل المرحلــة الماضيــة مــن خــالل قيــام األحــزاب 
حيــث  الجمهــور  لــدى  الديمقراطــي  الوعــي  تنميــة  فــي  أدوار  بممارســة 
تمــت الموافقــة علــى هــذه العبــارة مــن قبــل النخــب اليمنيــة بنســبة 61%، 
وتمثــل ذلــك فــي األدوار التوعويــة التــي تقــوم بهــا األحــزاب خاصــًة أثنــاء 
الحمــالت االنتخابيــة -ســواٌء البرلمانيــة أو الرئاســية- حيــث ظهــرت أدوار 
األحــزاب فــي توعيــة الجمهــور بحقوقــه الدســتورية والقانونيــة، يلــي ذلــك 
األداء المتميــز إلعــالم ونشــطاء األحــزاب، ويظهــر ذلــك جليــاً فــي األنشــطة 
اإلعالميــة التــي تقــوم بهــا األحــزاب مــن خــالل مــا تمتلكــه مــن وســائل 
إعالميــة أو اســتخدامها الفاعــل لوســائل التواصــل االجتماعــي. األمــر الــذي 
عكــس صــورة قــد يعتبرهــا البعــض إيجابيــة عــن هــذه األحــزاب والبعــض 
اآلخــر يعتبرهــا ســلبية، ألنهــا ُصــَور وقتيــٌة ُصِنعــت مــن أجــل أحــداٍث معينــة 

انتهــت بانتهــاء الحــدث.

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة مــدى مســاهمة المبــادئ التــي تقــوم . 14
السياســية  النخــب  لــدى  الذهنيــة  فــي تشــكيل صورتهــا  عليهــا األحــزاب 
التــي قامــت  والثقافيــة، حيــث أظهــرت الدراســة أن المرجعيــات الفكريــة 
هــذه  تشــكيل  فــي   64.5% بنســبة  دوراً كبيــراً  لعبــت  األحــزاب  عليهــا 
الصــورة، يليهــا توافــق المبــادئ الحزبيــة مــع طبيعــة وقيــم المجتمــع اليمنــي، 
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وفــي ذلــك إشــارة إلــى أهميــة ودرو المرجعيــات الفكريــة -ســواٌء كانــت 
دينيــة أو قوميــة أو يســارية- فــي تشــكيل الصــورة لــدى الجمهــور المتعامــل 
مــع هــذه األحــزاب، فهــي تلعــب دوراً كبيــراً  فــي قبــول األفــراد أو نفورهــم 
مــن هــذه األحــزاب خاصــًة فــي مجتمــع مثــل المجتمــع اليمنــي الــذي اليــزال 
يحكمــه الدِّيــن والقيــم؛ ومــن ثــم فهــو يرفــض أيــة أفــكار أو معتقــدات قــد 

تتعــارض مــع مبــادئ المجتمــع وثوابتــه.

لعبت مصادر تمويل األحزاب دوراً كبيراً في تشــكيل صورتها الذهنية . 15
لــدى النخــب السياســية والثقافيــة، بــل ظــل هــذا الموضــوع محــل اســتفهام 
ومحــور جــدل طيلــة الفتــرات الماضيــة خاصــًة أن العديــد مــن األحــزاب لــم 

تكشــف عــن حقيقــة مصــادر تمويلهــا.

وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة الميدانيــة موافقــة المبحوثيــن علــى الــرأي القائــل 
إقليميــة،  لقــوى  األحــزاب  بعــض  ارتهــان  علــى  تعمــل  التمويــل  مصــادر  بــأًن 
وكذلــك تعمــل علــى ســلب القــرار الســيادي لهــذه األحــزاب، وتــؤدي إلــى إثــراء 
بعــض القيــادات علــى حســاب الحــزب، كمــا أنهــا ُتْخِضــع الحــزب لإلغــراءات 

والمســاومات علــى حســاب المواقــف الوطنيــة.

 ومــن العوامــل التــي تؤكــد علــى هــذه الصــورة الذهنيــة هــو عــدم معرفــة أعضــاء 
وقواعــد هــذه األحــزاب مصــادر هــذا التمويــل، وكونهــا مشــروعة وليــس عليهــا أيــة 

ــخر مــن أجــل برامــج وأنشــطة الحــزب أم فيمــاذا؟. تحفظــات أم ال، وهــل ُتسَّ

اليمنيــة تشــكك فــي مصــادر  كل هــذه األمــور جعلــت العديــد مــن النخــب 
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تمويــل بعــض األحــزاب خاصــة بعــد ظهــور بعــض المواقــف واألحــداث منهــا 
علــى ســبيل المثــال:

تغيير مواقف العديد من األحزاب تجاه بعض القضايا الوطنية.	 
 إعالن بعض األحزاب تمرداً على بعض قرارات الحكومة الشرعية.	 
 الثراء الفاحش الذي ظهر على بعض قيادات هذه األحزاب. 	 
عــن 	  والثقافيــة  السياســية  النخــب  لــدى  ذهنيــة  صــورة  شــكل  ذلــك  كل 

اليمنيــة. األحــزاب 

مناقشــة نتائــج الصــورة الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة كمــا تراهــا النخــب 
أثنــاء الحرب:

أظهــرت الدراســة الميدانيــة بالمقابــل مجموعــة مــن الصــور الذهنيــة لألحــزاب 
اليمنيــة لــدى النخــب السياســية والثقافيــة خاصــًة خــالل مجريــات األحــداث 
القائمــة والمواقــف التــي اتخذتهــا األحــزاب حيــال ذلــك. ومــن هــذه الصــور مــا 

يلــي:

كشــفت الدراســة الميدانية أن %		 من مجموع أفراد عينة الدراســة . )
اختلفــت نظرتهــا تجــاه األحــزاب اليمنيــة بعــد قيــام الحــرب الحاليــة، وســبب 
العوامــل  إلــى  يرجــع  إيجابيــا)  أم  نوعــه (ســلبيا  أيــاً كان  االختــالف  هــذا 

التاليــة:
مواقف األحزاب من هذه الحرب منذ لحظة انطالقها.	 
التضحيات التي قدمتها هذه األحزاب في سبيل استرجاع الدولة.	 
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مــدى شــفافية ووضــوح األحــزاب فــي تقديــم المعلومــات عــن حقيقــة مــا 	 
يجــري علــى الســاحة اليمنيــة.

مدى تقديم هذه األحزاب للمصالح الوطنية على مصالحها الشخصية.	 
مدى استقاللية هذه األحزاب في قراراتها ومواقفها.	 
كل هذه المواقف ســاهمت إلى حٍد كبير في تغيير وجهات نظر النخب 	 

السياســية والثقافيــة تجــاه األحــزاب اليمنيــة خاصــًة بعــد قيــام الحــرب الدائــرة 
اليــوم علــى األرض اليمنيــة.

أوضحــت النتائــج العامــة للدراســة الميدانيــة أن النخــب السياســية والثقافيــة . 2
تنظــر إلــى المواقــف التــي اتخذتهــا األحــزاب اليمنيــة خــالل األزمــة الحاليــة، 
والتــي شــكلت بدورهــا الصــورة الذهنيــة للنخــب تجــاه األحــزاب علــى أنهــا: 
“مواقــف تمــر بحالــة مــن الضعــف واالرتبــاك”. جــاء هــذا الموقــف فــي 
المرتبــة األولــى، يليــه أن مواقــف األحــزاب لــم ترتــق إلــى أهميــة األحــداث 
الجاريــة، وفــي المرتبــة الثالثــة جــاءت عبــارة أن األحــزاب اليمنيــة منقســمة 

علــى نفســها تجــاه القضايــا الوطنيــة.

وسبب هذا االرتباك واالنقسام في مواقف األحزاب يرجع إلى:
التطــورات الســريعة فــي المشــهد اليمنــي الملــيء باألحــداث والمتغيــرات 	 

السياســية.
األطمــاع اإلقليميــة وخالفــات الحلفــاء التــي ظهــرت علــى األرض اليمنيــة 	 

ومحاولــة تحويــل بوصلــة الصــراع.
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المصالــح 	  علــى  األحــزاب  بيــن  الحاصلــة  والخالفــات  االنقســام  حالــة 
المواقــف. شــراء  فــي  الخليجــي  المــال  وطغيــان  الضيقــة  الشــخصية 

هيمنــة الحســابات السياســية عنــد بعــض األطــراف ومحاولــة زرع الشــقاق 	 
وتفتيــت جبهــة الشــرعية.

حــاالت االنفــالت الموجــود فــي بعــض صفــوف الشــرعية والــذي أصبــح 	 
لســيناريوهات  البــالد  ويعــرض  الدولــة  بقــاء  علــى  أساســياً  تهديــداً  يمثــل 

مأســاوية.
الشــلل الحاصــل داخــل مؤسســات الشــرعية ولوبيــات الفســاد التــي تنخــر 	 

جميــع مؤسســات الدولــة خــالل هــذه األزمــة.
حــاالت االبتــزاز التــي تمارســها بعــض دول التحالــف مــع بعــض أطــراف 	 

الصــراع اليمنــي.

كل تلــك المواقــف واألحــداث جعلــت الكثيــر مــن القــوى والنخــب السياســية 
تغيــر صورتهــا تجــاه مــا يحــدث علــى األرض وتعيــد حســاباتها ومواقفهــا مــن 

التحالــف أواًل ومــن طريقــة إدارة الدولــة واألحــزاب للوضــع القائــم.
كشــفت نتائــج الدراســة الميدانيــة مــدى ثقــة النخــب السياســية والثقافيــة . 3

اليمنيــة بــاألدوار التــي قامــت بهــا األحــزاب اليمنيــة خــالل األزمــة الحاليــة 
األدوار كانــت  بهــذه  اليمنيــة  النخــب  ثقــة  أن  النتائــج  أظهــرت  حيــث 
منخفضــة. جــاء هــذا الــرأي بنســبة %73.5 مــن مجمــوع عينــة الدراســة 
وهــي ثقــة تــكاد تكــون منعدمــة تمامــاً، وقــد ال تكــون هــذه النســبة مفاجئــًة 
ألي متابــٍع للشــأن اليمنــي خاصــًة فــي ظــل العجــز الحكومــي والحزبــي 
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الظاهــر تجــاه األوضــاع القائمــة فــي البــالد، وســبب تدنــي مســتوى الثقــة 
بهــذه األحــزاب يرجــع إلــى مجموعــة مــن األســباب مــن أهمهــا مــا يلــي:

عجــز األحــزاب عــن القيــام بــأي دور قيــادي تجــاه التحديــات السياســية 	 
واالقتصاديــة فــي البــالد ووقــوف األحــزاب عاجــزة عــن تقديــم أيــة حلــول أو 
مبــادرات إزاء هــذا الواقــع الــذي يعصــف بالبــالد، وعــدم قدرتهــا علــى قيــادة 

المجتمــع وتوجيهــه بمــا يخــدم المشــروع الوطنــي.
مشــاريع 	  ضمــن  واأليديولوجيــة  السياســية  االصطفافــات  وراء  االنســياق 

باتــت تهــدد الدولــة والجمهوريــة ووحــدة التــراب الوطنــي، وتحــول بعضهــا 
إلــى أدوات لتنفيــذ مشــاريع الخــارج.

تقويــض أهــم إنجــاز كانــت هــذه األحــزاب قــد حققتــه وهــو اللقــاء المشــترك 	 
علــى  تبنــي  أن  اســتطاعت  ذلــك  ومــع  متناقضــة،  أحزابــاً  ضــم  والــذي 
المشــتركات موقفــاً وطنيــاً كان لــه دوراً أساســياً فــي إســناد ثــورة الحــادي 

عشــر مــن فبرايــر 2011.
فقــدان هــذه األحــزاب للعمــل المؤسســي وللنزاهــة والشــفافية والمســاءلة بيــن 	 

أفرادهــا وقواعدها.
فقدان األحزاب اليمنية قرارها وقدرتها على التأثير في المآالت السياسية.	 
تفشــي حــاالت الفســاد بيــن األحــزاب وظهــور عمليــات التربــح عنــد بعــض 	 

النخــب القياديــة فيهــا.
نظــرة المجتمــع لهــذه األحــزاب كنخــب عاجــزة وفاشــلة ولــم يعــد لديهــا مــا 	 

تقدمــه.
حضــور الحســابات األيديولوجيــة عنــد بعــض األحــزاب.. وغيــاب االهتمــام 	 

بالثقافــة والهويــة الوطنيــة.
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غيــاب البعــد االســتراتيجي فــي عمــل األحــزاب وتفشــي العمــل العشــوائي 	 
المبنــي علــى االرتجــال والالمبــاالة.

التقصيــر الظاهــر فــي عــدم اســتيعاب الشــباب فــي الهيئــات القياديــة العليــا، 	 
وعــدم منحهــم دوراً قياديــاً، األمــر الــذي أحــدث نوعــاً مــن التمــرد اإليجابــي 

علــى أحزابهــم وأيديولوجياتهــم.

كل هــذه األســباب وغيرهــا ســاهمت فــي زعزعــة ثقــة النخــب السياســية 
والثقافيــة فــي أدوار األحــزاب اليمنيــة خــال مرحلــة الحــرب القائمــة

السياســي . 4 الواقــع  مــدى مســاهمة  إلــى  الميدانيــة  الدراســة  نتائــج  أشــارت 
السياســية والثقافيــة  النخــب  لــدى  الذهنيــة  الصــورة  فــي تشــكيل  الحالــي 
عــن األحــزاب اليمنيــة، حيــث أظهــرت النتائــج أن الواقــع السياســي أثبــت 
هشاشــة العمــل الحزبــي وســوء قياداتــه جــاء هــذا الــرأي فــي المرتبــة األولــى 
بنســبة %83.5، ويرجــع الســبب فــي رؤيــة المبحوثيــن لهــذا الواقــع 

ــى مــا يلــي: بهــذا الشــكل إل
فشــل األحــزاب فــي تقديــم أيــة حلــول عمليــة لألوضــاع القائمــة، ومواجهــة 	 

التحديــات التــي تواجههــا البــالد.
غياب الرؤية لدى هذه األحزاب في مصير ومستقبل البالد.	 
حالــة الســخط العــام مــن قبــل الــرأي العــام وأعضــاء هــذه األحــزاب بســبب 	 

الواقــع السياســي الحالــي.
المســاهمة الحزبيــة الضعيفــة والتــي لــم تتعــد ســوى إصــدار البيانــات بيــن 	 

وقــت وآخــر.
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ارتضــاء هــذه األحــزاب لنفســها البقــاء فــي مربــع ضيــق للغايــة، وهــو مــا 	 
األحــزاب. هــذه  وهشاشــة  وارتهــان  يكــرس ضعــف 

هشاشــة التنظيــم داخــل بعــض األحــزاب، وانفصــال القواعــد عــن القيــادات 	 
فــي اتخــاذ بعــض القــرارات وفــي عقــد تحالفــات جديــده.

هيمنة ثقافة األبوية على األداء السياسي في غالبية األحزاب اليمنية.	 

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة مــدى علــم األحــزاب اليمنيــة بواقــع صورتهــا 
النخــب السياســية والثقافيــة، حيــث أكــدت إجابــات  لــدى  الذهنيــة الحاليــة 
المبحوثيــن بــأن %36 مــن أفــراد عينــة الدراســة ال يــدرون بمــدى علــم األحــزاب 
بصورتهــم الذهنيــة أم ال، بينمــا أكــدت %35 مــن عينــة الدراســة بعلــم األحــزاب 
بصورتهــم الذهنيــة لــدى النخــب، وفــي كل الحــاالت تبقــى صــورة األحــزاب ال 
َتُســر حيــث أن ِعْلَمهــا بصورتهــا الذهنيــة لــدى اآلخريــن وعجزهــا عــن القيــام 
بتحســينها أو تغييرهــا تمثــل إشــكالية كبيــرة، كمــا أن عــدم ِعْلمهــا بصورتهــا 
الواقــع الحالــي، وهــذا مــا ال نرضــاه لهــذه  عــن  الذهنيــة يثبــت غيابهــا تمامــاً 

األحــزاب.

مناقشــة نتائــج الحلــول التــي طرحتهــا الدراســة لتحســين الصــورة الذهنيــة 
لألحــزاب اليمنيــة.

التــي . 1 الطــرق  مــن  هنــاك مجموعــة  أن  الميدانيــة  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
يمكــن لألحــزاب اليمنيــة التعــرف مــن خاللهــا علــى صورتهــا الحقيقيــة لــدى 
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اآلخريــن. يأتــي فــي مقدمــة هــذه الطــرق االحتــكاك المباشــر بالجمهــور 
والــرأي العــام. جــاء ذلــك بنســبة %68.5، ثــم مــن خــالل المناقشــات 
عــن  ذلــك  بعــد  يليهــا  والمؤتمــرات،  النــدوات  فــي  تتــم  التــي  والحــوارات 
طريــق تقييــم هــذه األحــزاب لنفســها بيــن وقــت وآخــر. ويتضــح مــن هــذه 

المؤشــرات والنســب مــا يلــي:
أهميــة االحتــكاك المباشــر بالــرأي العــام والســماع منــه، فالــرأي العــام أصبــح 	 

شــريكاً فــي صناعــة الصــورة الذهنيــة، بــل أصبــح حاكمــاً فــي العديــد مــن 
المواقــف.

النــزول إلــى الجماهيــر والســماع منهــم ومعرفــة آراءهــم هــي البدايــة الحقيقــة 	 
لمعرفــة حقيقــة صورتنــا وبالتالــي العمــل علــى تحســينها وتغييرهــا.

االســتمرار 	  لألحــزاب  يمكــن  ال  حيــث  الجمهــور  أهميــة  النتيجــة  ُتظهــر 
بعملهــا إالَّ إذا حظيــت بثقــِة وتأييــد الجمهــور والــرأي العــام الــذي يلعــب 

دوراً فــي رســم صورتهــا لــدى اآلخريــن.
أن مــا يثــار ومــا يطــرح داخــل النــدوات والنقاشــات عــن األحــزاب يعكــس 	 

حقيقــة الصــورة الذهنيــة لــدى اآلخريــن عنهــا، خاصــًة الفئــات المثقفــة.
تعتبــر النــدوات وحلقــات النقــاش والمؤتمــرات مــن الوســائل الفّعالــة للســماح 	 

لآلخريــن بالتحــدث بصــوت عــاٍل عمــا تكــن بــه نفوســهم، ولذلــك فــإن هــذه 
الفعاليــات تمثــل إحــدى وســائل تنميــة وتقييــم الــذات.

النــدوات والنقاشــات تتمكــن األحــزاب مــن الحصــول علــى 	  مــن خــالل 
العمــل الحزبــي وتحســين صورتــه. فــي تطويــر  التــي تســاهم  المعلومــات 
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تظهر النتائج أهمية وضرورة قيام األحزاب بإجراء اســتطالعات وتقييمات 	 
بيــن فتــرة وأخــرى لمعرفــة ومراجعــة أدائهــا، ومــن ثــم تطويــر وتحســين صورتهــا.

التقييــم ومراجعــة األداء داخــل المؤسســات الحزبيــة مــن شــأنه الكشــف 	 
عــن الصــورة المزيفــة التــي علقــت فــي أذهــان النــاس عــن الحــزب، وبالتالــي 

مســاعدتهم علــى تحســين صورتهــم وتطويرهــا.

أظهــرت الدراســة الميدانيــة مــدى أهميــة الصــورة الذهنيــة بالنســبة لألحــزاب . 2
حيــث كشــفت النتائــج أنهــا مهمــة بشــكل كبيــر. جــاء هــذا الــرأي بنســبة 
%52 مــن مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة، ومــن قــال إنهــا مهمــة إلــى حــد 
مــا بنســبة %41.5 بينمــا مــن ذكــر أنهــا غيــر مهمــة لــم يتجــاوز نســبتهم 

%6.5. وتشــير هــذه النتيجــة إلــى مــا يلــي:
أن اهتمــام النخــب السياســية والثقافيــة بالصــورة الذهنيــة يرجــع إلــى إيمانهــم 	 

بدورهــا فــي إنجــاح الحــزب وإعطــاء قيمــة عاليــة داخــل المجتمــع.
إيمــان النخــب اليمنيــة بالــدور المعنــوي الــذي تلعبــه الصــورة الذهنيــة علــى 	 

ســمعة األحــزاب، وتأثيرهــا علــى الــرأي العــام.
معرفــة النخــب اليمنيــة بــأن هنــاك صــوراً ذهنيــة ســيئة عــن األحــزاب يجــب 	 

تحســينها وتعديلهــا أو تغييرهــا.

وبالرغــم مــن أهميــة هــذه الصــورة الذهنيــة إالَّ أن أحزابنــا السياســية لــم تفكــر فــي 
معالجــة أســباب صورتهــا الســيئة لــدى الجماهيــر ونخبهــا السياســية والثقافيــة، 
كمــا أنهــا لــم توفــق فــي تفعيــل دور إدارة العالقــات العامــة وفــي قيــاس وإدارة 

صورتهــا الذهنيــة والعمــل علــى تغييرهــا.
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أشــارت نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أنــه عنــد ســؤال المبحوثيــن عــن مــدى . 3
اســتطاعة األحــزاب اليمنيــة تحســين صورتهــا لــدى اآلخريــن جــاءت اإلجابــة 
بالنفــي بنســبة %64 مــن مجمــوع عينــة الدراســة، وهــذه النتيجــة ُتحّمــل 
فــي إيجــاد آليــة وخطــة  األحــزاَب المســؤوليَة فــي ضــرورة التفكيــر جديــاً 
تســويقية مــن شــأنها تحســين صورتهــا عنــد الجماهيــر، مــا لــم فــإنَّ مســتقبل 

هــذه األحــزاب سُتســّوُده الســمعة الســيئة وســيزداد نفــور النــاس منهــا.

األحــزاب . 4 صــورة  وتغييــر  تحســين  طــرق  الميدانيــة  الدراســة  نتائــج  بينــت 
اليمنيــة لــدى اآلخريــن مــن وجهــة نظــر النخــب السياســية والثقافيــة حيــث 
أجمعــت إجابتهــم وبنســبٍة كبيــرٍة علــى أن التجديــد فــي القيــادات الحزبيــة 
والدفــع بالشــباب إلــى المراكــز القياديــة تعتبــر مــن أهــم الطــرق لتحســين 

األحــزاب.  صــورة 

إَن مشــكلة االنفتــاح علــى الطاقــات الشــبابية داخــل األحــزاب اليمنيــة تعــد مــن 
أبــرز القضايــا الحزبيــة والتنظيميــة فــي المشــهد السياســي الحزبــي داخــل اليمــن، 
حيــث يســود افتــراض فــي أوســاط القيــادات السياســية الحزبيــة، وهــو افتــراض 
يترجم رغبات ونوايا هؤالء النخب في أن الشــباب ال يســتطيعون القيام ببعض 
المهــام الكبيــرة والوطنيــة، ســواٌء الحزبيــة منهــا أو الدوليــة، وهــذا اعتقــاٌد خاطــئ 

فليــس هنــاك مــن يمتلــك الحلــول أو القــدرات لوحــده.

 يجــب أن نعتــرف أن هنــاك أزمــة علــى مســتوي العقــل الجمعــي فــي وجــود 
عنصــر الشــباب داخــل أحزابنــا السياســية، خاصــًة إذا مــا قارنــا أنفســنا ببعــض 
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الــدول والتــي نجــد أن مــن يقودهــا ويقــود أحزابهــا شــباباً يتولــون المناصــب العليــا 
والــوزارات.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا مــن يتحمــل هــذه المســؤولية..؟ هــل القيــادات 
السياســية التقليديــة التــي التــزال تتشــبث بمواقعهــا؟ أم فــي جيــل الشــباب الذيــن 

اليزالــون يؤمنــون بشــرعية المؤســس، وشــرعية المــال والوجاهــة، واألبويــة؟

إنَّ المتتبــع لتاريــخ األحــزاب اليمنيــة ومــا يــدور فــي أروقتهــا وواقــع ممارســتها 
الحزبيــة يجــد أَن إشــكالية تجديــد النخــب الحزبيــة وإدمــاج الشــباب فــي العمــل 
تــكاد  السياســي والحزبــي وتمكينهــم مــن مواقــع قياديــة متقدمــة فــي الحــزب 

تكــون هــي القاســم المشــترك بيــن كل المكونــات الحزبيــة اليمنيــة. 

الحواجز التي تقف أمام عملية التجديد:
مثلــت ثــورة 2011 ومــا تبعهــا مــن أحــداث علــى الســاحة اليمنيــة منعطفــاً كبيــراً 
وانقالبــاً فــي أفــكار وتوجهــات العديــد مــن شــباب األحــزاب اليمنيــة، إذ أصبــح 
الشــباب أكثــر إدراكاً لمــا يــدور حولهــم، وأكثــر معرفــة باللعبــة السياســية التــي 
تــدار بهــا البــالد، كمــا أحدثــت هــذه التحــوالت فرقــاً كبيــراً فــي طريقــة تفكيرهــم 

وصياغــة آراءهــم وقراراتهــم تجــاه األحــداث مــن حولهــم.

وال تــزال هنــاك العديــد مــن الحواجــز التــي تقــف أمــام جيــل الشــباب وتمنعهــم 
مــن إيصــال صوتهــم ومــن مشــاركتهم الفاعلــة فــي صناعــة القــرار داخــل أحزابهــم 
ومــن ثــم أخــذ مكانهــم الطبيعــي داخــل هــذه األحــزاب، وتتمثــل هــذه الحواجــز 

بالتالــي:
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غيــاب ثقافــة الحــوار اإليجابــي بيــن األحــزاب وقواعدهــم مــن الشــباب، . 1
الــذي أدى إلــى الجمــود والتهميــش. األمــر 

بســبب . 2 وهــذا  الشــباب.  بيــن  الفرديــة  والقــدرات  الخبــرات  إلــى  االفتقــار 
ضعــف عمليــة التأهيــل والتخطيــط لــدى األحــزاب، والــذي يكــون ناتــج 
فــي معظمــه عــن تخــوف مــن أن يتفــوق الشــباب بقدراتهــم ومهاراتهــم عــن 
غيرهــم مــن القيــادات التقليديــة، األمــر الــذي قــد يشــكل خطــراً عليهــم.

تعليــق الكثيــر مــن آليــات الحــوار والمناقشــة بيــن الشــباب وأحزابهــم. والتــي . 3
تمثل إحدى قنواتهم في تبادل اآلراء ووجهات النظر مع قياداتهم الحزبية 

وفــي إيصــال صوتهــم وطلباتهــم فــي العديــد مــن القضايــا.
يعانــي العديــد مــن شــباب األحــزاب مــن مركزيــة األنشــطة الحزبيــة وتمركزهــا . 4

فــي العاصمــة، وعــزل بقيــة األقاليــم مــن أي نشــاط أو تأهيــل.
نقص الموارد المالية لدى األفراد. فانشغال الكثير من الشباب بمتطلبات . 5

حياتهــم اليوميــة واعتبارهــم أن السياســة هــي نشــاط األغنيــاء والمترفيــن أدى 
إلــى عزوفهــم عــن المشــاركة والتفاعــل اإليجابــي مــع أحزابهــم.

الشــباب . 6 مشــاركة  دعــم  فــي  األحــزاب  لــدى  سياســية  إرادة  وجــود  عــدم 
وتفعيلهــم. 

للجميــع والتــي . 7 المتســاوية  بالمواطنــة  المرتبطــة  الشــمولية  النظــرة  تأثيــرات 
مانــزال نعانــي منهــا حتــى اليــوم.

حواجــز تتعلــق بالنســق العرفــي ومنــه رفــض أدوار الشــباب فــي وجــود مــن هــم . 8
أكبــر ســناً ولكونهــم قليلــي التجربــة والخبــرة.
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مقارنة بين الصورة الذهنية لألحزاب اليمنية قبل وأثناء الحرب القائمة

الصورة الذهنية قبل الحرب الصورة الذهنية أثناء الحرب
األحــزاب لــم تحقــق أي إنجــازات ولــم تقــم بــأي 

تذكــر أدوار وطنيــة 
روجــت وســائل اإلعــالم الصــورة الســلبية عــن دور 

األحــزاب فــي الواقــع اليمنــي
تمثل إحدى المؤسسات الديمقراطية في البالد. فــي  صــادق  غيــر  لألحــزاب  السياســي  الخطــاب 

المواقــف مــن  كثيــر 
أحزاب تقليدية عتيقة في عملها الحزبي بعــض  إثــراء  علــى  عملــت  الجاريــة  األحــداث 

الحــزب حســاب  علــى  الحزبيــة  القيــادات 
األحزاب هي سبب الكوارث التي حلت بالبالد األحــزاب اليمنيــة تمــر بحالــة مــن الضعــف واالرتبــاك 

فــي مواقفها.
األحزاب تعمل من أجل الوصول إلى السلطة مواقــف األحــزاب أثنــاء الحــرب لــم ترتــق إلــى أهميــة 

األحــداث الجاريــة.
الممارســات الميدانية والمواقف السياســية ألعضاء 

األحــزاب شــكلتا الصــورة الذهنيــة لهــا
التــي قامــت بهــا األحــزاب خــالل  بــاألدوار  الثقــة 

جــداً. منخفضــة  األزمــة 
األحــزاب اليمنيــة ليــس لديهــا رؤيــة ثاقبــة لمــا يــدور 

حولهــا.
العمــل  هشاشــة  الحالــي  السياســي  الواقــع  أثبــت 

قياداتــه. وســوء  الحزبــي 
األحزاب اليمنية تفتقد المهنية في عملها الحزبي أثّــر مصــدر تمويــل األحــزاب فــي جعلهــا تخضــع 

لإلغــراءات والمســاومات علــى حســاب المواقــف 
الوطنيــة.

األحزاب فشلت في الحفاظ على الدولة ارتهــان  علــى  تعمــل  األحــزاب  تمويــل  مصــادر 
إقليميــة. لقــوى  بعضهــا 

األحــزاب اليمنيــة مارســت دوراً إيجابيــاً فــي تنميــة 
الديمقراطــي الوعــي 

األداء المتميز إلعالم ونشطاء األحزاب

تشــكيك النخــب بمــدى مشــروعية مصــادر تمويــل 
األحــزاب اليمنيــة.

ظهور ثراء بعض القيادات على حساب الحزب.

ويالحظ من خالل هذه المقارنة أن الصورة الذهنية عن األحزاب اليمنية 
قبل الحرب أو خالله لم تتغير، فالصورة التزال تعاني الكثير من القتامة 
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وهذا يتطلب جهداً كبيراً في المرحلة القادمة، من خالل قيام هذه األحزاب 
بمجموعة من الخطوات؛ حتى تساهم في تحسين صورتها الذهنية لدى 

اآلخرين من هذه الخطوات المهمة التي يجب القيام بها ما يلي:
االعتــراف باألخطــاء التــي ارتكبــت خــالل المراحــل الماضيــة فهــذا مــن 	 

شــأنه تخفيــف الهجــوم علــى هــذه األحــزاب وفــي نفــس الوقــت يســاعد فــي 
رســم انطباعــات جيــدة عنهــا.

توضيــح األســباب التــي أدت إلــى اتخــاذ بعــض المواقــف والقــرارات بــكل 	 
ثقــة  اســتعادة  إلــى  ويــؤدي  جيــداً  انطباعــاً  يعطــي  ممــا  ووضــوح  شــفافية 

المقبلــة. المرحلــة  بالحــزب خــالل  الجمهــور 
مصداقيتهــا 	  يؤكــد  الواقــع  أرض  علــى  عمليــة  تغيــرات  بإحــداث  القيــام 

الذهنيــة. وصورتهــا  ســمعتها  علــى  وحرصهــا  ومســؤوليتها 

كيف تنظر النخب السياسية والثقافية لمستقبل العمل الحزبي؟

أوضحــت الدراســة الميدانيــة رأي النخــب السياســية والثقافيــة اليمنيــة عــن . 1
مســتقبل األحــزاب اليمنيــة بعــد هــذه األزمــة القائمــة، حيــث ذهــب البعــض 
إلــى القــول وبنســبة %39.5 إلــى أن األحــزاب الحاليــة سيســتمر بقاءهــا 
مــع إحــداث بعــض التغييــر فــي القيــادات، وهنــاك مــن ذهــب إلــى القــول 
بظهــور كيانــات وقــوى جديــدة، ورأي آخــر ذهــب إلــى أن األحــزاب الحاليــة 

ســتنتهي تمامــاً. 

وأيــاً كان المســتقبل الــذي ينتظــر هــذه األحــزاب فإنــه يمكننــا القــول إنــه فــي 
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ظــل االنقســام والظهــور الباهــت لألحــزاب اليمنيــة تجــاه الحــرب القائمــة واألداء 
الــذي يمكــن وصفــه بالمشــظى نظــراً لحالــة التبايــن الواضــح فــي المواقــف واألداء 
السياســي المنفصــل تمامــاً عــن قواعــد هــذه األحــزاب وعــن طموحــات ومطالــب 
الشــارع اليمنــي. كل هــذه المواقــف والتباينــات أدت إلــى ظهــور نــوع مــن التبايــن 
واالختــالف حــول إيجــاد تفســير لمــا آلــت إليــه أوضــاع هــذه األحــزاب ومــن ثــم 
مســتقبلها علــى المنظــور القريــب، واالنعكاســات الســلبية التــي ســتحدث ســواٌء 
على مســتوى العمل السياســي في المســتقبل وطبيعة الخطاب السياســي الذي 

ستســير عليــه.

إن مستقبل الساحة الحزبية اليمنية كما أراها ستشهد صراعاً بين جيلين:

الجيــل األول: يمثــل شــباب هــذه األحــزاب والــذي يذهــب إلــى ضــرورة التغييــر 
الجــذري لــكل مــا هــو قائــم مــن أجــل تحقيــق أهــداف الثــورة التــي رفعوهــا فــي 

2011 ولــم تتحقــق حتــى اليــوم.

الجيــل الثانــي: وهــم الراديكاليــون مــن قيــادة األحــزاب السياســية الذيــن يســعون 
إلــى ضــرورة التمســك بمــا تحقــق خــالل المرحلــة الماضيــة والعمــل الهــادئ 
الســتكمال مشــوار العمــل السياســي فــي تحقيــق بقيــة األهــداف بنفــس النظــم 

واآلليــات. 

وهنــا يــري الباحــث ووفــق هــذه المعطيــات أنَّ المشــهد الحزبــي القــادم سيســير 
وفــق ثالثــة ســيناريوهات:
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السيناريو األول:

 اســتمرار بقــاء األحــزاب بهــذا الوضــع الُمخــّدر وغيــر الفاعــل علــى الســاحة.. 
مقابــل أن يكــون هنــاك بعــض الحصــص المتواضعــة فــي أي تشــكيل وزاري. 
مــادام والسياســة الخليجيــة تريــد ذلــك بحكــم الوصايــة التــي ســُتفرض علــى البــالد 

فــي المرحلــة المقبلــة.

السيناريو الثاني:

تشــظي األحــزاب السياســية وظهــور كيانــات وقــوى جديــدة مــن شــأنها فــرض 
واقــٍع جديــٍد إلدارة المرحلــة القادمــة، خاصــة وأن هنــاك قطاعــاً كبيــراً مــن شــباب 
ثــورة فبرايــر 2011 اليزالــون يؤمنــون أن تحقيــق أهــداف ثورتهــم ال يمكــن أن 
تتأتــى مــن خــالل هــذه األحــزاب القائمــة، وبنــاًء عليــه فهــم يــرون ضــرورة وجــود 

كيانــات جديــدة تعبــر عــن تطلعاتهــم وأهدافهــم.

السيناريو الثالث:

اســتقالة رؤســاء األحــزاب التقليدييــن والدعــوة إلــى مؤتمــرات حزبيــة الختيــار 
قيــادات شــبابية جديــدة تقــود المرحلــة القادمــة برؤيــة أكثــر انفتاحــاً مــع اآلخــر، 
وقــادرة علــى مواجهــات التحديــات والعقبــات التــي تمنــع مــن تحقيــق أهــداف 
ثورتهــم وتطلعاتهــم المســتقبلية. فالمتغيــرات التــي طــرأت علــى الواقــع السياســي 
اليمنــي تنعكــس علــى الوضــع السياســي القائــم؛ حيــث أن األحــداث السياســية 
فــي تســارع كبيــر فــي الوقــت الــذي ال يبــدو أن الالعبيــن الحزبييــن الحالييــن 
قادريــن علــى مجاراتهــا واســتيعاب متغيراتهــا، األمــر الــذي يتطلــب ضــرورة وجــود 
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قيــادات شــبابية قــادرة علــى التخلــي عــن مصالحهــا الشــخصية والحزبيــة وتعمــل 
مــع شــركائها السياســيين مــن أجــل إيجــاد حلــول مناســبة بعيــدة عــن الشــعارات.

إنَنــا علــى يقيــن أنَّ المجتمــع اليمنــي ســَيخرج بعــد هــذه الحــرب ُمثقــاًل بالقضايــا 
واألزمات والمشكالت، وبالتالي لن يكون بحاجة إلى نظريات وأيديولوجيات 
حزبيــة أو فكريــة بــل ســيبحث عمــن يفهــم ظروفــه ويحــل مشــاكله ويســدُّ حاجاتــه 

دون أن ينظر إلى شــعارات الخيل أو النجمة أو الشــمس.

أظهرت نتائج الدراســة الميدانية دور النخب السياســية والثقافية في تلميع . 2
وتشــويه صــورة األحــزاب اليمنيــة، حيــث كشــفت النتائــج علــى أن نســبة 
اليمنيــة دوراً “إلــى حــد مــا”  يــرون أن للنخــب  %52 مــن المبحوثيــن 
فــي تلميــع أو تشــويه صــورة األحــزاب. يليهــم مــن أجابــوا بـ”نعــم” بنســبة 
%46، بينمــا مــن يــرى أنــه “ال دور لهــم” نســبتهم ضعيفــة جــداً بنســبة 
%2. ويظهــر مــن هــذه النتيجــة الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه النخــب مــن 

خــالل مــا يلــي:
دورها في تكوين واستقرار األحزاب السياسية.	 
خاللــه 	  مــن  وتتخــذ  األحــزاب  عليــه  تســير  الــذي  العــام  النســق  تشــكيل 

تهــا. خطوا
داخــل 	  ألي كيــان  وإيجابــاً  ســلباً  الذهنيــة  الصــورة  تشــكيل  فــي  التأثيــر 

. لمجتمــع ا
تحملهــا 	  التــي  لألفــكار  والترويــج  الســلوك  تعديــل  علــى  النخــب  قــدرة 
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أدائهــا. علــى  الســلبية  أو  اإليجابيــة  الصفــة  وإضفــاء  السياســية  األحــزاب 
اســتحواذ النخــب علــى غالبيــة القــرارات المؤثــرة داخــل المجتمــع وبالتالــي 	 

فدورهــا كبيــر علــى جميــع مظاهــر الحيــاة العامــة.

وبهــذا المعنــى فــإن النخــب لهــا دور كبيــر وفاعــل فــي قضايــا الشــأن العــام ومنهــا 
القضايــا والــرؤى التــي تحملهــا األحــزاب السياســية، كمــا أن النخــب السياســية 
الثقافــي  فــي موقعهــا  السياســية وال  فــي مشــاربها  ليســت متجانســة  والثقافيــة 

وبالتالــي فهــي تلعــب أدواراً كبيــرة.

النتائج العامة للدراسة
إن كثــرة االنتقــادات التــي وجهــت لألحــزاب اليمنيــة حــول طبيعــة أدائهــا قبــل 
وأثنــاء الحــرب الحاليــة، جعلــت الصــورة الذهنيــة لهــذه األحــزاب مليئــة بالصــور 
الســلبية ولغــة اإلدانــة والتنديــد والســخرية مــن أداء األحــزاب، وهــي بذلــك ترســم 
مجموعــة مــن األبعــاد المختلفــة للصــورة الذهنيــة لألحــزاب اليمنيــة وهــي مــا 

أظهرتــه نتائــج هــذه الدراســة وذلــك علــى النحــو التالــي:
أكثــر . 1 أحــزاب سياســية  إلــى  المنتميــن  عــدد  أن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 

مــن غيــر المنتميــن، وبالرغــم مــن ذلــك ظهــرت العديــد مــن االنتقــادات 
األحــزاب. أداء  حــول  واإلدانــات 

الصــورة النمطيــة المقولبــة لألحــزاب اليمنيــة تكونــت عبــر مراحــل مختلفــة . 2
لمــا قبــل الحــرب القائمــة.

أظهــرت نتائــج الدراســة أن األحــزاب اليمنيــة لــم تحقــق أيــة إنجــازات، ولــم . 3
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تقــم بأيــة أدوار وطنيــة تذكــر، وأنهــا ســبٌب للعديــد مــن الكــوارث التــي حلــت 
بالبالد.

أن النســبة الكبيــرة مــن المبحوثيــن غيــر راضيــن عــن أداء األحــزاب اليمنيــة . 4
خــالل المرحلــة الماضيــة.

أظهــرت النتائــج أن الممارســات الميدانيــة ألعضــاء األحــزاب والمواقــف . 5
السياســية التــي اتخذتهــا األحــزاب كانــت مــن أهــم الوســائل التــي ســاهمت 

فــي تشــكيل الصــورة الذهنيــة.
األحــزاب . 6 داخــل  العامــة  العالقــات  إدارة  بــه  تقــوم  الــذي  الــدور  ضعــف 

اليمنيــة. السياســية 
أثبتــت عينــة الدراســة أن األحــزاب تمــر بحالــة مــن الضعــف واالرتبــاك فــي . 7

مواقفهــا، وأنهــا لــم ترتــق إلــى أهميــة األحــداث الجاريــة.
التــي . 8 بــاألدوار  السياســية والثقافيــة  النخــب  ثقــة  إلــى أن  النتائــج  أشــارت 

قامــت بهــا األحــزاب اليمنيــة خــالل األزمــة الحاليــة كان منخفضــاً ومتوســطاً 
حينــاً آخــر.

أظهــرت النتائــج أن الواقــع السياســي أثبــت هشاشــة العمــل الحزبــي وســوء . 9
قياداتــه.

كشــفت النتائــج أن العالقــة بيــن األحــزاب اليمنيــة كان ضعيفــاً جــداً . 10
ومقبــواًل حينــاً آخــر.

بينــت النتائــج أن أفضــل طريقــة لتعــّرف األحــزاب علــى صورتهــا الذهنيــة . 11
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هــو مــن خــالل احتكاكهــا المباشــر بالجمهــور والــرأي العــام.
أوضحــت الدراســة فشــل األحــزاب فــي تحســين صورتهــا الذهنيــة لــدى . 12

اآلخرين.
أشارت الدراسة إلى أن من أهم طرق تحسين وتغيير صورة األحزاب . 13

لــدى اآلخريــن فــي المرحلــة القادمــة هــو التجديــد فــي القيــادات والدفــع 
بالشــباب إلــى المراكــز القياديــة.

كشــفت الدراســة أن األحــزاب ال تقــوم بالــدور المطلــوب منهــا تجــاه . 14
المجتمــع.

اليمنيــة . 15 األحــزاب  مســتقبل  أن  للدراســة  العامــة  النتائــج  أوضحــت 
سيســتمر ببقــاء األحــزاب الحاليــة مــع إحــداث بعــض التغييــر فــي القيــادات.

وتقييــم . 16 توجيــه  فــي  دوراً كبيــراً  والثقافيــة  السياســية  النخــب  تلعــب 
األحــزاب.
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التوصيات العامة للدراسة
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

العمل على تجديد القيادات الحزبية وتشبيبها بما يتوافق مع ظروف العصر.

التقييــم الــدوري للبرامــج واألدبيــات التــي يقــوم عليهــا الحــزب ومــدى مالئمتهــا 
للواقــع.

االهتمــام بتفعيــل دور العالقــات العامــة داخــل األحــزاب السياســية مــن أجــل 
القيــام بوظيفتهــا فــي تحســين الصــورة الذهنيــة لــدى اآلخريــن.

تفعيــل دور وســائل اإلعــالم ووســائل التواصــل االجتماعــي للقيــام بدورهــا فــي 
توضيــح الحقائــق ونقــل الصــورة والفعاليــات التــي تقــوم بهــا األحــزاب.

الحــرص علــى إظهــار وإبــراز أيــة نمــاذج مشــرفة فــي التعامــل والعمــل المشــترك 
بيــن األحــزاب والعمــل علــى تســويقه بشــكل يعكــس الصــورة اإليجابيــة لهــذه 

األحــزاب.

الحــرص علــى قــرب األحــزاب مــن مشــاكل وهمــوم المواطنيــن فهــي القــادرة علــى 
تحســين الصــورة بشــكل قــوي.

حــرص األحــزاب علــى التعامــل مــع الجمهــور بنــوع مــن الشــفافية والوضــوح مــن 
خــالل اإلعــالن علــى مصــادر تمويلهــا الماليــة، وطُــُرق إنفاقهــا.

إجــراء االســتطالعات والدراســات الميدانيــة بيــن وقــٍت وآخــر؛ مــن أجــل معرفــة 
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األحــزاب بصورتهــا الذهنيــة لــدى اآلخريــن والعمــل علــى تحســينها بشــكل دائــم.

المرحلــة  فــي  البــالد  بيــن األحــزاب لمســتقبل  إيجــاد رؤيــة مســتقبلية مشــتركة 
القادمــة.

توقيــف أي خطــاب تصادمــي بيــن األحــزاب السياســية والعمــل علــى حــلِّ أيــة 
نزاعــاٍت بينهــا.
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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 األفــراد والجهــات ذات العالقــة 
فــي القضايــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة.

الرسالة

تمثــل المؤسســة العربيــة للدراســات االســتراتيجية جســر تعبــر مــن خاللــه الكثيــر مــن 
البحثيــة  الدراســات  العــرب والعالــم عبــر  بيــن  والتعــارف والتفاهــم  المعرفــة  صنــوف 
واألكاديميــة، وصــواًل لبلــورة قناعــات وتفاهمــات علميــة ومعرفيــة مشــتركة بمــا يســهم 

فــي تطويــر البنيــة السياســية والعلميــة الديموقراطيــة والتنميــة الشــاملة المســتدامة.
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