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الث عذٌذة ٔحاسًت عهى كم انًستٌٕاث بعذ أٌ  ّٕ ٌشٓذ انًدال اإلعاليً فً انًٍٍ تح

ٔنذنك فئٌ اإلعالو انٍٕو ًٌز بًزحهت . بذأث انًُظٕيت انحانٍت انتً تحكى ْذا انًدال فً اإلٍَٓار

ٔنعم انتحذي األكثز أًٍْت ٔخطٕرة . التٕاسٌ ٌٕٔاخّ فً ظم انًتغٍزاث انزاُْت تحذٌاث كبٍزة

ْٕ تحذي إدارة انعًم اإلعاليً فً انبالد خالل انًزحهت االَتقانٍت، يزحهت انحٕار انٕطًُ 

انحساست ٔانخطٍزة ٔانتً ٌعٕل عهى اإلعالو اٌ ٌقٕو فٍٓا بانذٔر انًحٕري ٔاألساسً نهخزٔج 

يٍ ْذِ انًزحهت بُتائح إٌدابٍت بُاءة تؤسس نهذٔنت انًٍٍُت انًذٍَت انحذٌثت ٔفقا نًعطٍاث انٕاقع 

  . ٔتطهعاث اندًٍع ٔأيٍُاتٓى دٌٔ إقصاء أاستثُاء
 

   اإلدارة اإلعالمية خالل المرحلة اإلنتقالية .1

إن إدارة العمل اإلعالمي خالل العامين القادمين ستشكل أكبر التحديات التي يواجييا 
والمثير لمتساؤل واالستغراب أن نصوص المبادرة الخميجية وآليتيا التنفيذية خمت تماما من . اليمن

أي ذكر لممسألة األعالمية الشائكة والتي كانت تحتل في األىمية والخطورة نفس المرتبة التي 
ويبدو أن تجاىل األطراف الموقعة عمى االتفاق لم يكن صدفة، األمر . تحتميا المسألة األمنية

وما نشيده .. الذي يثير القمق والشكوك حول نوايا ىذه األطراف الحقيقية إلنياء األزمة وتجاوزىا
فبدال من أن . اليوم من معارك إعالمية بين الطرفين األساسيين في األزمة يؤكد ىذا التوجس

يقف ويتعامل الطرفان، المؤتمر والمشترك، في إطار الحكومة وغيرىا كطرف واحد في مواجية 
المخاطر المحدقة بوحدة البالد وأمنو واقتصاده، نجد أن كالىما يتجو إلى تحميل اآلخر 

ويتصدر اإلعالم . المسؤولية ويحاول توظيف كل العوامل والمتغيرات إللحاق أكبر ضرر بخصمو
. اليوم ىذا الصراع بحيث اصبح المحرك األساسي لألحداث إن لم يكن فعال ىو الصانع ليا

ولذلك فإن من أولى اولويات رئيس الجميورية والحكومة الوفاقية اتخاذ إجراءات سريعة وعممية 
لمعالجة المسألة اإلعالمية، بانتظار العمل االستراتيجي طويل المدى، وذلك ليتمكن اإلعالم من 
اإلسيام اإليجابي والفاعل في المرحمة اإلنتقالية لما يحقق أىدافيا ويخمق اجواء مالئمة لجميع 

 ..األطراف لحوار وطني بناء

ويمكن أن يشكل إنشاء إطار مؤسسي ميني خارج إطار الحكومة لإلشراف عمى اإلعالم 
الحكومي والخاص خالل المرحمة اإلنتقالية إحدى الخطوات العممية في االتجاه الصحيح، وذلك 

بتشكيل لجنة عميا باتفاق األطراف المعنية، كما تم في المجال العسكري واألمني، او إحداث 
ويكون ليذه المجنة او المجمس صالحيات محددة ومؤقتة . مجمس أعمى لإلعالم واإلتصال



ويعد مجمس اإلعالم الشكل . بإعتباره يشكل جسر العبور بالعمل اإلعالمي من مرحمة إلى أخرى
التنظيمي المعتمد في الدول الديمقرطية العريقة والناشئة، ومن المفترض أن يتفق الموقعون عمى 
دارية إلى جانب  المبادرة الخميجية عمى تشكيمة المجنة او المجمس وفق معايير وضوابط مينية وا 

بحيث يتشكل ىذا المجمس، إضافة إلى ممثمين عن األطراف السياسية ومن . الخيارات السياسية
المختصين في اإلعالم، ممثمين عن الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية الحكومية والخاصة 

ويكون معنيا بالدفاع عن . والخبراء في اإلعالم واإلتصال وممثمين عن مجمس النواب والشورى
كما يعتبر ىذا الكيان الميني آلية لموساطة بين المواطنين واإلعالميين . حرية اإلعالم وحمايتيا

والمؤسسات المختمفة في المجتمع والدولة لحّل اإلشكاليات المتعّمقة  بالبعد األخالقي والبعد 
إذن، ىذا األطار المؤسسي من شأنو يشكل جسر عبور آمن لمعمل اإلعالمي خالل . الميني

المرحمة اإلنتقالية تؤىمو لإلنتقال من نمط اإلعالم السمطوي واالحتكاري إلى نمط اإلعالم 
وىذا األمر مرتبط بترشيد ...  الديمقراطي العمومي التشاركي بمــعايير مينية واقتصادية دولية

 .اإلدارة الحكومية الحالية لوسائل اإلعالم
 

 اإلدارة الرشيدة لإلعالم الحكومي  .2

نقصد ىنا باإلدارة الرشيدة، إعادة النظر في آليات العمل الحالية واالنتقال باإلعالم 
الحكومي من إعالم محتكر تسمطي قائم عمى الخطاب الواحد والصورة الواحدة والتوظيف 

الشخصي والسياسي إلمكانياتو ، إلى إعالم ديمقراطي، متعدد ومتنوع في الخطاب يرتكز عمى 
.  التفاوض والحوار واحترام حق الجميع في التفكير والتعبير، يشترك فيو جميع أطراف المجتمع

فاإلعالم لو دور ىام في تنظيم النقاش العام وىذه من أىم . وىذا ىو اساس الديمقراطية الحقيقية
ويعني تنظيم النقاش العام طرح القضايا التي تيّم المجتمع اليمني واحترام مبدأ تعّدد . وظائفو

إدارة النقاش العام تعني  البحث عن . األصوات والتنوع الفكري لممجتمع اليمني وأخالقيات النقاش
التوازن بين خطاب النخب السياسية واالجتماعية وخطاب الجميور، كما تعني االنفتاح بنفس 

  .المستوى عمى كل من المجتمع السياسي والمجتمع المدني
كل ذلك يأتي في إطار التمييد والتحضير لالنتقال من نموذج اإلعالم الحكومي 

األحادي االتجاه إلى نموذج اإلعالم الديمقراطي وتحويل المؤسسات اإلعالمية الحكومية إلى 
مؤسسات عمومية تشاركية بناء عمى دارسة عممية لمواقع اليمني واالستفادة من تجارب اآلخرين 

الذين سبقونا في ىذا المجال ونذكر عمى سبيل المثال التجربة االلمانية وتجربة البي بي سي 
 ... وىي من افضل وانجح التجارب في ىذا الشأن



وفي ىذا السياق فإن فضاءات اإلعالم االجتماعي، وىي فضاءات عمومية افتراضية 
، صارت تؤدي دورا ىاما يجب االنتباه إليو والتفكير فيو (المدونات وشبكات التواصل االجتماعية)

فيذه الفضاءات ، كالفايسبوك وتويترز عمى سبيل المثال، . بعيدا عن خطاب االحتفاء واإلنبيار
ليست دائما فضاءات لمحوار الرصين والنقاش المتوازن والمنفتح بل ىي في حاالت عديدة 

فضاءات منغمقة داخل مجموعات لدييا قواسم مشتركة وغالبا ال تقبل االختالف معيا، بل أنيا 
ذا كان من .   تحولت إلى صفحات متاحة لمنقاش الفوضوي المتوتر والقدح والتشيير والتضميل وا 

الطبيعي اإلقرار بالدور الذي تؤديو فضاءات اإلعالم االجتماعي في الكشف عن الوقائع التي 
تتعمد بعض وسائل اإلعالم إخفاءىا وفي إعطاء الكممة لممواطن البسيط لمتعبير، فأن الفضاء 

األجدر بتنظيم النقاش العام، في مجتمع ال يزال يعاني من األمية الرقمية، ىو الفضاء التمفزيوني 
واإلذاعي أوال وفضاء الصحافة المكتوبة ثانيا نظرا لقدرة المجتمع عمى إلزام ىذه الوسائط باحترام 

الضوابط القانونية واألخالقية ومساءلتيا عبر ىيئات مستقمة كالقضاء ومؤسسات المجتمع 
 .المدني
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