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ملخص الدراسة
تُعَــدّ اليمــن مــن بيــن أكثــر البلــدان العربيــة التــي تزاحمــت عبــر أثيرهــا
موجــات إذاعيــة ،رســمت لنفســها ً
خطــا شــبه مســتقل عــن نظيرتهــا
الرســمية .وقــد شــهدت ســنوات الحــرب طفــرة فــي عــدد هــذه اإلذاعــات
التــي تــم توظيــف معظمهــا فــي الحمــات الدعائيــة ،أو مــا يمكــن وصفــه
باإلعــام الحربــي .وللحــد مــن خطــاب الكراهيــة الــذي تروجــه أســوة بغيرهــا
مــن وســائل اإلعــام التقليديــة ،ولتفعيــل دورهــا بوصفهــا واحــدة مــن أهــم
أدوات القــوة الناعمــة إليقــاف الحــرب ،أشــركت األمــم المتحــدة عبــر منظمــة
العلــوم والثقافــة (اليونســكو) عــددًا مــن اإلذاعــات المجتمعيــة فــي تجربــة
هــي األولــى مــن نوعهــا بغيــة إرســاء مداميــك صحافــة الســام ،مــن خــال
إعــداد برامــج خاصــة بنشــر ثقافــة الســام والتســامح ،ومعالجــة آثــار الحــرب
االقتصاديــة واالجتماعيــة والنفســية.
ســنحاول مــن خــال هــذه الدراســة معرفــة تصنيفــات هــذه البرنامــج،
وشــرائحها المســتهدفة ،ومــدى تمايزهــا عــن بعضهــا البعــض فــي اإلذاعــات
عينــة الدراســة ،وهــل بالفعــل اختلفــت مضامينهــا عــن البرامــج األخــرى التــي
تبثهــا اإلذاعــات قبــل وأثنــاء إقرارهــا ضمــن خارطتهــا الشــهرية؟
ولإلجابــة علــى هــذه األســئلة ،قمنــا بتحليــل برامــج اإلذاعــات خــال دورتيــن
برامجيتيــن ( )1همــا :األولــى والثانيــة فــي العــام الجــاري  ،2021كمــا تــم
اســتخدام أداة تحليــل المضمــون ،لتحليــل برامــج الســام التــي بثتهــا
اإلذاعــات ابتــدا ًء مــن شــهر مايــو ،بواقــع  28حلقــة لــكل إذاعــة ،فــي محاولــة
للتحقــق مــن مــدى التزامهــا بمعاييــر صحافــة الســام ،وتحجيــم خطابهــا
الدعائــي الحربــي.
وبينــت نتائــج تحليــل مضمــون برامــج الســام فــي اإلذاعــات المشــمولة
بالبحــث ،تصــدر المضاميــن االجتماعيــة فــي برنامــج الســام “اســمعني
واســمعك” مــن إذاعــة “االتحاديــة” ،بنســبة  ،% 25بالشــراكة مــع برنامــج
“كلنــا” مــن إذاعــة “لنــا” فــي عــدن ،الــذي غلبــت عليــه أيضًــا المضاميــن
الصحيــة بنســبة  ،% 22بينمــا ســادت المضاميــن االجتماعيــة فــي برنامــج
“دروب الســام” مــن إذاعــة “تواصــل” المهريــة ،بنســبة  ،% 17بالشــراكة
مــع “اســمعني واســمعك” ،والسياســية فــي برنامــج “واحــة وئــام” مــن إذاعــة
“وئــام” بشــبوة ،بنســبة .% 19
وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،أبرزها:
 تأثــر اإلذاعــات القريبــة مــن جبهــات القتــال بالخطــاب السياســي الــذيتروجــه عبــر أثيرهــا .وتكييــف الدعــوات إلى الســام وف ًقــا لتوجهات الســلطات
التــي منحتهــا الترخيــص .باإلضافــة إلــى وجــود إذاعــات تحــرض ،علــى نحــو
غيــر مباشــر ،علــى اســتمرار الحــرب ،فــي البرامــج التــي تحــض علــى الســام،
الســيما إذا بــدأ الحديــث عــن مســار تفاوضــي جديــد لألزمــة ،واشــتعلت
جبهــات القتــال فــي محيطهــا .كمــا يــكاد يجمــع ضيــوف معظــم اإلذاعــات
مــن الشــخصيات السياســية علــى تضــاؤل الحلــول الســلمية لألزمــة علــى
المــدى المتوســط ،الرتباطهــا بأجنــدة خارجيــة ،وهــو مــا يجعــل دعوتهــا
للســام المجتمعــي تبــدو أقــل فاعليــة.
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مقدمة
انضــوت  5إذاعــات يمنيــة فــي شــراكة مــع منظمــة اليونســكو للعلــوم والثقافــة التابعــة لألمــم المتحــدة،
تُوِّجَــت بإعــداد برامــج تحُــضّ علــى الســام ،وتحــاول أن تنــزع عنهــا الخطــاب الدعائــي الــذي يذكــي نــار
الحــرب ،ويعــزز االنقســام فــي المجتمــع.
واإلذاعــات التــي التحقــت بالبرنامــج تبــث فــي بلــد يعــد مــن بيــن أكثــر البلــدان العربيــة التــي تتزاحــم فــي
فضاءاتهــا موجــات البــث اإلذاعــي؛ ففــي صنعــاء وحدهــا توجــد  26محطــة إذاعيــة ،وفــي حضرمــوت  23إذاعــة
( 13فــي الــوادي و 10فــي الســاحل) ،و 6فــي عــدن ( ، )2وفــي بقيــة المحافظــات هنــاك أكثــر مــن إذاعــة،
غالبيتهــا إذاعــات محليــة ومجتمعيــة وشــبابية وترفيهيــة ودينيــة.
ً
تفــرض ســلطات جماعــة الحوثــي علــى اإلذاعــات غيــر الرســمية والخاصــة فــي مناطــق ســيطرتها ،بثــا موحــدًا
مدتــه ســاعة شــبه يومــي ،مخصصــة ألخبــار جبهــات القتــال ،وتقاريــر اإلعــام الحربــي التابــع للجماعــة ،وهــذا
البــث يحــث علــى اســتمرار الحــرب ،وضــد ثقافة الســام ،بينمــا تتكفــل اإلذاعــات التابعــة للحكومة المعتــرف بها
دوليًــا ،فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها ،بنشــر بيانــات الجيــش ومســتجدات المعــارك العســكرية .ويغلــب
علــى بعــض اإلذاعــات ،الســيما الرســمية ،فــي مناطــق الحوثــي والحكومــة ،اســتخدام لغــة مشــحونة بخطــاب
الكراهيــة لتحقيــق أهــداف الحــرب الدعائيــة ،وللتخفيــف مــن حدتهــا ومحاولــة ترشــيد الخطــاب اإلعالمــي فــي
اإلذاعــات المجتمعيــة غيــر الرســمية ،حرصــت المنظمــة الدوليــة (اليونســكو) علــى تعميــم تجاربهــا فــي إنشــاء
إذاعــات للســام ( )3علــى إذاعــات تبــث كلهــا فــي مناطــق الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا ،وفــي بيئــات مختلفــة
مشــتعلة بالصراعــات واالختالفــات المذهبيــة وســيادة النزعــات المناطقيــة.
لــم يكــن مســتبعدًا أن يختلــف تجــاوب اإلذاعــات فــي اليمــن مــع التزاماتهــا للمنظمــة وف ًقــا للخلفيــات الفكريــة
والثقافيــة التــي تحكــم إدارتهــا ،ومــدى اقترابهــا مــن خطــوط النــار ،أو بعدهــا عنهــا .وإجمـ ً
ـال يُعَــدّ قبولهــا
خــوض تجربــة جديــدة فــي صحافــة الســام ،مــن التدريــب والتأهيــل علــى إعــداد برامجهــا ،إلــى التنفيــذ والبــث
عبــر األثيــر ،تمــردًا علــى الواقــع المريــر الــذي فرضتــه الحــرب ،والــذي دفعــت ضريبتــه بالتصاقهــا بأخبارهــا،
ً
ضغطــا نفســيًا ومعنويًــا علــى كوادرهــا
وعــدم قدرتهــا علــى الخــروج مــن دوامــة مســتجداتها ،مــا شــكل
الشــابة الذيــن يشــكلون أغلبيــة طاقــم هــذه اإلذاعــات ،ويتحملــون مســؤولية صياغــة رســائلها اإلعالميــة بمــا
ال يخالــف سياســة الجهــة التــي منحتهــا الترخيــص بالبــث.

خلفية عامة حول نماذج من اإلذاعات في أزمنة الحرب والسلم
ينســحب التناقــض فــي تصنيــف اإلذاعــات فــي اليمــن ،مــا بيــن مملوكــة للدولــة أو مجتمعيــة ،حكوميــة أو
خاصــة ،مؤدلجــة سياســيًا أو مســتقلة .وتــكاد الصــورة النمطية الســائدة عن وســائل اإلعــام التقليديــة ،ورأس
حربتهــا اإلذاعــات ،تؤكــد أنهــا تشــكل حوامــل لتأجيــج الصــراع والتحريــض علــى ديمومتــه ،وهــذا التصنيــف لــه
جــذوره التاريخيــة التــي تشــعبت منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة ،إذ كانــت اإلذاعــة ســباقة الســتقطاب المحــاور
التــي انخرطــت فــي الحــرب ،فاندلعــت مــا يمكــن تســميتها “حــرب إذاعــات” بيــن الــدول األوروبيــة الكبــرى،
للظفــر بــاآلذان العربيــة ،ولالســتحواذ علــى العقــول ،والتمهيــد للتبعيــة للخــارج ،مــن خــال إطــاق الشــائعات
والقصــص المفبركــة ،التــي تجعــل المســتمع إمــا ينحــاز لطــرف ضــد آخــر ،أو يلتــزم الحيــاد فــي صــراع دمــوي
يــدور علــى أرضــه (.)4
لقــد أدرك الزعيــم األلمانــي أدولــف هتلــر ،مبكــرًا ،أهميــة اإلذاعــة فــي خدمــة أجندتــه التوســعية فــي أصقــاع
ـتثن العالــم العربــي الــذي كانــت بعــض أقطــاره محتلــة مــن دول الحلفــاء ( ، )5فأنشــأ
العالــم ،والتــي لــم تسـ ِ
العديــد مــن المحطــات المســموعة ،مــن بينهــا إذاعــة برليــن العربيــة ،فــي  ،1939التــي ســعى مــن خاللهــا
إلــى تطبيــق قاعــدة أن الدعايــة حتــى تنجــح يجــب أن تســبق الحكــم بمراحــل طويلــة ،وينبغــي انتقــاء المــواد
اإلنســانية الصالحــة لهــا (.)6
5
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ولقيــاس تأثيــر الدعايــة األجنبيــة للحــرب العالميــة حتــى علــى مســتوى العالــم العربــي ،يمكــن تحديــد واحــدة
مــن أهــم الشــائعات التــي روجتهــا كشــائعة إســام هتلــر ( . )7كل ذلــك كان بســبب شــعبية إذاعــة برليــن التــي
كانــت أكثــر قــدرة علــى التأثيــر مــن إذاعــة لنــدن ،ألنهــا مــن وجهــة نظــر خالــد الــراوي ،مؤلــف كتــاب “أســاليب
الدعايــة األجنبيــة الموجهــة إلــى الوطــن العربــي” ،كانــت تســتخدم وســائل للتســلية أكثــر مــن اإلقنــاع ،مــا
جعلهــا تتفــوق علــى إذاعــة لنــدن التــي كانــت تخاطــب الطبقــات المثقفــة فــي المجتمــع.
مــن هنــا ســنجد أنفســنا أمــام تصنيــف جديــد لإلذاعــات وق ًفــا للوظيفــة ،منهــا إذاعــات شــعبوية تســلي وتحتــرف
صناعــة الشــائعات ،وإذاعــات نخبويــة موجهــة إلــى الصفــوة المتعلمــة ،وعمــق رســائلها أحيانًــا غيــر جاذبــة
للفئــات محــدودة الثقافــة.
مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ،فــي  ،1945توقفــت الماكنــة اإلعالميــة األلمانيــة ،بمــا فيهــا اإلذاعــات
الحربيــة ،التــي كانــت رســائلها الدعائيــة تُواجــه مــن قبــل أجهــزة مســموعة أخــرى “أنســنة” خطابهــا ،إذ وثقــت
دراســة بحثيــة ،تجربــة هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون السويســرية ببــث إذاعــة الموجــات القصيــرة ،التــي التزمــت
خــط الحيــاد فــي الحــرب ،وســعت إلــى الحفــاظ علــى عالقــات تجاريــة “متوازنــة ومحترمــة” مــع القــوى المختلفة،
بمــا يخــدم مصالــح الشــعب السويســري.
وأبــرز مــا خلصــت إليــه الدراســة ،أن “إذاعــة الموجــات القصيــرة أســهمت فــي الدفــاع عــن الموقــف السويســري
علــى المســتوى الدولــي ،ولــم تكــن بمثابــة وســيلة إعــام محايــدة” ،كونهــا إذاعــة مملوكــة للدولــة ،وهــي
التــي تديرهــا وترســم خططهــا البرامجيــة بمــا يتماهــى مــع سياســاتها الداخليــة والخارجيــة (. )8
هكــذا عــزز اإلرث التراكمــي لإلذاعــات أســوة بغيرهــا مــن وســائل اإلعــام التقليديــة ،حقيقــة أن اإلنســان
يتصــرف طــوال الوقــت ،بنــاء علــى معلومــات تحفــز اســتجابته وتفاعلــه مــع محيطــه ،يســتقيها مــن احتياجاتــه
الذاتيــة ،أو مــن البيئــة الطبيعيــة ،أو مــن شــبكة عالقاتــه االجتماعيــة ،فهــو عندمــا يســمع قصــة إذاعيــة أو يقــرأ
مقـ ً
ـال مكتوبًــا ،يشــكل مجموعــة مــن الخيــارات والمواقــف تجــاه العالــم فــي يومياتــه وتحوالتــه ،فــي عظائــم
األمــور وصغائرهــا (. )9
ومــن ثنائيــة الحــرب والســام ،العــداء والتســامح ،األلفــة والتناحــر ،أدرك خبــراء اإلعــام واالتصــال أن اإلذاعــة
التــي توقــع البعــض أن مصيرهــا إلــى األفــول ،وأن أجهزتهــا ســوف تصــار إلــى رفــوف المتاحــف ،مازالــت تتمتــع
بالقــوة فــي التأثيــر علــى الجماهيــر ،وتتمتــع بإمكانيــة الوصــول الســهل إلــى المســتمعين ،حتــى باتــت جامعــة
شــعبية علــى الهــواء ،تخاطــب المســتمع ،المتعلــم واألمــي ،وتنقــل الثقافــة وســائر العلــوم األخــرى ،نظــرًا
لقدرتهــا علــى التأثيــر واالســتقطاب ،وتهيئــة النــاس لتقبــل األفــكار الجديــدة ،وتهييــج الجماهيــر ،وحثهــا علــى
فعــل شــيء أو تركــه (. )10

أكثر من هوية وأكثر من وظيفة
مــع التقــدم التكنولوجــي ،وتعــدد اســتخدام اإلذاعــات ،أصبحــت اإلذاعــات تمتلــك أكثــر مــن هويــة ،وأكثــر مــن
وظيفــة ،فــي آن واحــد ،وكل ذلــك عــزز مــن قيمتهــا وقدرتهــا علــى التأثيــر فــي الشــعوب ،وتُــوِّج بتخصيــص
منظمــة اليونســكو ،منــذ  ،2012يومًــا عالميًــا لإلذاعــة ،هــو  13فبرايــر مــن كل عــام .معظــم الشــعارات التــي
رُفعــت بهــذه المناســبة تعلــي أســهم اإلذاعــة فــي التدخــات اإلنســانية أثنــاء الكــوارث الطبيعيــة والحــروب
األهليــة ،وترفــع معنويــات النــاس الذيــن يجــدون أنفســهم فجــأة فــي ظــروف معيشــية قاســية تقــود بعضهــم
أحيانًــا إلــى االنطــواء علــى النفــس أو الجنــون أو االنتحــار.
مــن هــذه األرضيــة أخــذ دور وســائل اإلعــام فــي مناطــق النــزاع يســتأثر باهتمــام المانحيــن والمنظمــات غيــر
الحكوميــة ،بعــد أن تنبهــت منــذ التســعينيات إلــى ضــرورة تشــجيع هــذه المنابــر علــى تقديــم تغطيــات غيــر
منحــازة إلــى فصيــل دون آخــر ،وإبــراز وجهــات نظــر تعدديــة ،وتنــاول قضايــا بنــاء الســام ،مــن قبيــل التفاهــم
بيــن المكونــات العرقيــة واإلثنيــة ،واالنتخابــات ،ومحاربــة التمييــز ،وفضــح الصــور المغلوطــة والبروباغنــدا،
وتشــجيع المجتمعــات علــى التصالــح مــع الماضــي وتصــور مســتقبل مشــترك.
ونظــرًا ألهميــة اإلذاعــات المتناميــة ،أنشــأت األمــم المتحــدة محطــات علــى اإلنترنــت ناطقــة بلغــات عديــدة،
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بمــا فيهــا العربيــة ،وصفهــا الباحــث جمــال الــزرن بأنهــا “إذاعــة المواطــن وكل المهمشــين في برامــج اإلذاعات
الخاضعــة لهيمنــة رهانــات الســوق وإكراهــات السياســة والثقافــة المؤسســاتية” (. )11
بعدهــا بدأنــا نســمع عــن اإلذاعــة الخضــراء التــي تســهم فــي توعيــة النــاس بالمخاطــر البيئيــة ،ونشــر األخبــار
عــن المفقوديــن فــي الكــوارث ،وكيفيــة االســتجابة الســريعة عنــد حــاالت الطــوارئ ،وتمكيــن المجتمــع والدفــاع
المدنــي مــن الحصــول علــى المعلومــات الضروريــة ،قبــل أن تتجــه المنظمــة األمميــة إلى خطــوة إنشــاء إذاعات
تمولهــا فــي بلــدان عــدة ،أبرزهــا إذاعــة “مرايــا” فــي جنــوب الســودان ،التــي دارت برامجهــا فــي فلــك تعميــم
ونشــر مفاهيــم ثقافــة الســام والتنميــة ،وتعزيــز فكــرة الحيــاة بــدون نــزاع فــي بلــد تشــظى جــراء الحــرب
األهليــة التــي انتهــت بفصــل شــماله عــن جنوبــه.

برامج لتمكين الشباب اليمني من السالم
فــي اليمــن شــكلت مفاعيــل األزمــة ،التــي دخلــت عامهــا الســابع ،بنيــة تدخــل المنظمــة األمميــة فــي مســار
بــث إذاعــات مجتمعيــة شــاركت فــي ورش تدريــب فــي إطــار مشــروع اليونســكو لـ”تمكيــن الشــباب اليمنــي نحو
الســام” ،و”توفيــر ســهولة الوصــول للمعلومــات” (. )12
وعليــه ،أبرمــت الــورش تفاهمــات مــع إذاعــات “وئــام” فــي شــبوة ،و”األمــل” فــي حضرمــوت ،و”لنــا” فــي عــدن،
ثــم “تواصــل” فــي المهــرة ،و”االتحاديــة” فــي مــأرب ،علــى قاعــدة دور البرامــج اإلذاعيــة فــي تشــجيع إعــادة
بنــاء النســيج المجتمعــي بيــن كافــة أطيــاف المجتمــع اليمنــي ،وتوظيفهــا فــي حــل العديــد مــن المشــكالت
التــي يعانــي منهــا اليمــن ،مثــل المناطقيــة ،والتمييــز علــى األســاس المذهبــي ،وتدهــور االقتصــاد والخدمــات
العامــة.
التحقــت اإلذاعــات الخمــس ،وكلهــا تبــث فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا ،ببرنامــج ممــول
مــن صنــدوق األمــم المتحــدة لبنــاء الســامَّ ،
يحُثهــا علــى دعــم الســلم األهلــي ببرامــج تفاعليــة هادفــة مــع
الجمهــور ،تســهم فــي توعيتهــم بمخاطــر اســتمرار الحــرب ،وتقديــم مقترحاتهــم للدفــع بجهــود إيقافهــا،
انطال ًقــا مــن اإليمــان بالوظيفــة االجتماعيــة الرمزيــة لوســائل اإلعالم ،التــي ال تنحصر فــي القيام بفعــل اإلخبار،
بــل فــي إعطــاء معنــى للعالــم المحيــط بالنــاس .إعطــاء المعنــى يقتضــي األخــذ بعيــن االعتبــار انعكاســات كل
فعــل إعالمــي ،ومــدى إســهامه فــي إحــداث أثــر إيجابــي فــي المجتمــع أو العكــس .وهــذا مــا يجعــل مــن الصحفي
فاعـ ً
ـا اجتماعيًــا قائــم الــذات ،وليــس مجــرد شــاهد علــى األحــداث ،أو ناقــل خبــر (. )13
المالحــظ أن معاييــر اختيــار اإلذاعــات لالنخــراط فــي برنامــج أممــي لتعزيــز ثقافــة الســام وقيــم التســامح،
تكمــن فــي:
ّ
 - 1الشعار الذي تتمثله كهوية تميزها عن غيرها من اإلذاعات.
 - 2مدى اعتمادها على ذاتها في التمويل ،وباألخص من اإلعالنات.
 - 3عدد ساعات بثها مقارنة بغيرها من اإلذاعات األخرى.
 - 4بُعدهــا عــن ســيطرة الحكومــة وأطــراف الصــراع ،إضافــة إلــى قربهــا الجغرافــي مــن الحــدود الملتهبــة
أو المناطــق الطافحــة بأزمــات الحــرب ،كالنــزوح والتشــرد والبطالــة والفقــر وتوقــف التعليــم وانهيــار البنــى
التحتيــة والخدماتيــة.
هــذه المعطيــات مجتمعــة تنطبــق علــى إذاعــات “االتحاديــة” فــي مــأرب ،و”لنــا” فــي عــدن ،و”تواصــل” فــي
المهــرة ،و”وئــام” فــي شــبوة ،التــي وقــع عليهــا االختيــار فــي البحــث لتقييــم دورهــا فــي تعزيــز ثقافــة الســام
فــي المجتمــع ،وكانــت البدايــة بقــراءة خارطتهــا خــال الدورتيــن البرامجيتيــن األولــى والثانيــة فــي ،2021
وتحليــل مضمــون عينــات مــن إنتاجهــا اإلذاعــي المنشــور فــي صفحاتهــا فــي موقــع التواصــل االجتماعــي
“فيســبوك” وحســابها فــي “يوتيــوب” ومواقعهــا اإللكترونيــة ،قبــل وأثنــاء بــث حزمــة برامجهــا التــي تحــض
علــى الســام مــن أواخــر شــهر مايــو  2021حتــى منتصــف شــهر يوليــو مــن العــام ذاتــه ،بواقــع  28حلقــة
أنتجتهــا كل إذاعــة علــى حــدة ،بدعــم مــن شــبكة اإلعــام المجتمعــي فــي األردن.
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إذاعة االتحادية
تبــث إذاعــة االتحاديــة مــن مــأرب فــي نطــاق جغرافــي ضيــق ضمــن المحافظــات الشــمالية التــي مازالــت تحــت
نفــوذ الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا ،ومــن تســميتها نالحــظ الصبغــة السياســية علــى اإلذاعــة ،فـ”االتحاديــة”
علــى مــا يبــدو -ترمــز إلــى اليمــن االتحــادي أو يمــن األقاليــم ،وهــو المشــروع الــذي تــم التوصــل إليــه فــيمؤتمــر الحــوار الوطنــي الــذي عُقــد فــي صنعــاء.
قبــل أن تلتحــق اإلذاعــة ببرنامــج “تمكيــن الشــباب اليمنــي مــن الســام” ،باالشــتراك مــع شــبكة اإلعــام
المجتمعــي فــي األردن ،وبدعــم مــن اليونســكو ،كان المتحكــم بوضــوح فــي نبرة ومضمــون خطابهــا اإلعالمي،
هــو ســير المعــارك فــي جبهاتهــا المشــتعلة داخليًــا ،ومحــاوالت إحيــاء جلســات التفــاوض بيــن أطــراف الصــراع.
وألنهــا إذاعــة بذرتهــا نمــت فــي زمــن الحــرب ،كان مــن الطبيعــي أن تتشــكل برامجهــا وفــق تيــارات رياحهــا،
وال تخــرج مــن قامــوس اإلذاعــات المحليــة الرســمية التابعــة للشــرعية إال نــادرًا (.)14
تنتــج اإلذاعــة برامــج خاصــة مــن مســمياتها ،ومــن خــال االســتماع إلــى بعــض حلقــات يبــدو التوجــه نحــو
الســام حاضــرًا ،ولكنــه الســام المشــروط بعــودة األوضــاع إلــى مــا قبــل مــارس  ،2015وتمكيــن الحكومــة
المعتــرف بهــا دوليًــا مــن حكــم البــاد ،وتطبيــق القــرارات الدوليــة الملزمــة للحوثييــن بالخــروج مــن العاصمــة
صنعــاء ،وتســليم أســلحتهم للدولــة ،واالنخــراط فــي العمــل السياســي ،وااللتــزام بمخرجــات مؤتمــر الحــوار
الوطنــي ،وهــذه الشــروط واألطروحــات هــي مرتكــز برنامــج “الوثيقــة” ،الــذي يعــد مــن أبــرز البرامــج السياســية
فــي اإلذاعــة ،وهــو يشــتمل علــى عــرض لمخرجــات الحــوار وإصــرار علــى تطبيقهــا ،وتحميــل جماعــة الحوثــي
مســؤولية الحــرب ومآالتهــا.
وفــي فتــرات البرامــج المفتوحــة األطــول زمنيًــا ،والتــي تبــث صباحًــا ،تســتضيف اإلذاعــة شــخصيات محســوبة
علــى الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا ،مــن بينهــن نســاء وفتيــات ورجــال ديــن ،لمواكبــة أخبــار الحــرب ،وإضفــاء
صبغــة دينيــة ومذهبيــة علــى اســتمراريتها.
كمــا تشــترك اإلذاعــة مــع نظيراتهــا (إذاعــات تعــز ،و”وطنــي إف إم” تعــز -شــبوة) فــي البــث وتبــادل التقاريــر
اإلعالميــة الحربيــة ،كــون المحافظــات الثــاث (مــأرب  -تعــز -شــبوة) بينهــا قاســم مشــترك هــو :ســيطرة
الشــرعية علــى أجــزاء مــن األولــى والثانيــة وكل المحافظــة الثالثــة ،وعــادة مــا تشــتعل الجبهــات فــي األولــى
والثانيــة بالتزامــن ،وتعــد الثالثــة شــريان دعــم لمحافظــة مــأرب بحكــم اتصالهمــا الجغرافــي (. )15
مــن البرامــج المخصصــة للمــرأة فــي إذاعــة االتحاديــة ،برنامــج “جمهوريــة حــواء” ،وهــو فضــاء يحتضــن نســاء
وشــابات يتحدثــن عــن نجاحاتهــن فــي الحيــاة المهنيــة والعمليــة ،واإلبداعــات واإلنجــازات التــي حققنهــا .وعلى
الرغــم مــن طابــع الســام الــذي يميــز البرنامــج وبعــض حلقاتــه ،إال أن بعــض دقائقــه ال تخلــو مــن تقليــب
قصــص ومآســي الحــرب ،والنــزوع إلــى دعــم جبهــات القتــال بالنفــس والمــال أو كليهمــا.
ولإلذاعــة نافــذة علميــة مفتوحــة مــن أثيــر برنامــج “نيــوز تكنولوجــي” ،وهــو يقــدم نصائــح للمســتمعين فــي
كيفيــة الحفــاظ علــى بياناتهــم فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي ،مــن االختــراق ،وتأميــن حســاباتهم مــن
محــاوالت “تهكيرهــا” مــن العــدو المعــروف ســل ًفا ،والــذي يحملونــه أيضًــا مســؤولية تدهــور خدمــة اإلنترنــت
وانقطــاع االتصــاالت عــن ســائر محافظــات البــاد.
مــن البرامــج الطبيــة التخصصيــة فــي اإلذاعــة “عيــادة االتحاديــة” ،ومعظــم ضيــوف حلقاتــه مــن األطبــاء
يقدمــون نصائــح الوقايــة مــن تفشــي فيــروس كورونــا فــي البــاد ،وكيفيــة تجنــب انتقــال العــدوى بالمــرض،
إضافــة إلــى استشــارات الدعــم النفســي لضحايــا الحــرب وعــاج االكتئــاب الناجــم عــن اســتمرارها.
إعالميًــا ،انتجــت اإلذاعــة برنامــج “إذاعــات وإبداعــات” الــذي يربطهــا ببرامــج “إذاعــات اليمــن االتحــادي”،
كإذاعــة لنــا عــدن ،وصعــدة إف إم ،وقــد حاولــت فــي بعــض حلقاتــه اختيــار بــث محتــوى يحــض علــى الســام
والوئــام والمحبــة والتمســك بالوحــدة الوطنيــة ونبــذ الحــروب والدعــوة إليقافهــا.
حصــة الشــباب فــي بــث إذاعــة االتحاديــة ،كانــت فــي برنامــج “أثيــر الجامعــة” ،الــذي شــكل منصــة لالســتماع
إلــى مشــكالتهم وهمومهــم الدراســية ،وحــاول معالجــة قضايــا تشــغلهم ،وقــدم رؤيتــه الخاصــة فــي االحتفــال
ببعــض المناســبات العالميــة كعيــد الحــب.
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إذاعة لنا
يتداخــل مضمــون البرامــج فــي إذاعــة لنــا عــدن ،التــي طبعــت خارطتهــا بعناويــن عامــة يصعــب معهــا تمييــز
شــريحتها المســتهدفة ،فبرنامــج المنوعــات “صبــاح الفــل” يخاطــب كل فئــات المجتمــع ،وفقراتــه طبيــة وأمنيــة
واقتصاديــة واجتماعيــة وإنســانية وتقنيــة .وصبغــة معظــم مواضيعــه تجنــح إلــى الســام النفســي والمجتمعــي،
وتحتــل قضايــا النســاء النســبة األعلــى فــي عــدد حلقاتــه التــي تنوعــت بعضهــا مــا بيــن “كيفيــة اكتشــاف
ســرطان الثــدي ،ومخاطــر زواج القاصــرات ،وتعليمهــن فــن الخياطــة ،والتحرش اإللكترونــي” .والبرنامــج عادة ما
يرســل رســائل تعلــي أســهم المبــادرات الشــبابية التطوعيــة ،ويعــرض إنجــازات المبدعيــن ،مــن بينهــا صناعــة
جهــاز تنفــس (صناعــة محليــة) ،لمــن يعانــون مــن ضيــق التنفــس كمرضــى فيــروس كورونــا ،كمــا خصــص
البرنامــج حلقــات حواريــة مــع أطبــاء للتوعيــة بمخاطــر عــدوى المــرض ،وجهــود الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا
فــي مكافحــة انتشــاره .ومواضيــع هــذه الحلقــات ال تختلــف كثيــرًا عمــا تقدمــه اإلذاعــة فــي البرنامــج الطبــي
“المــرأة والطفــل” ،والتــي كانــت جلهــا عــن تفشــي فيــروس كوفيــد  19فــي عــدن ومعانــاة ضحايــاه (. )16
ومــن البرامــج األكثــر تخصصيــة فــي إذاعــة لنــا ،برنامــج “بديــع وأمــل” ،وهــو يوثــق قصــص المعاقيــن ومــا
يعانونــه فــي عــدن مــن نظــرة قاصــرة فــي المجتمــع ،أو إهمــال مــن قبــل الســلطات .وبالعــودة إلــى برامــج
المنوعــات ،كبرنامــج “مــا يخارجــش” ،يبــدو واضحًــا اســتجرار أفــكار غيــره مــن البرامــج ،فمواضيعــه تخاطــب
ذوي االحتياجــات الخاصــة ،المرضــى ،الشــباب ،النســاء ،وملفاتــه صحيــة ،اقتصاديــة ،تكنولوجيــة ،اجتماعيــة.
وفــي البرنامــج االجتماعــي “خبــز حــاف” ،أيضًــا ،كان الهــم الطبــي والخدماتــي حاضــرًا فــي حلقاتــه (كورونــا،
وشــحة أنابيــب األوكســجين ،وأنشــطة مراكــز العــزل) ،وملــف انهيــار الكهربــاء التــي أدت انقطاعاتهــا إلــى
تســجيل وفيــات داخــل المستشــفيات .والالفــت أن اإلذاعــة ســوقت “هاشــتاج” بعنــوان “ثــورة الغضــب” كرافــد
إعالمــي مســاند لالحتجاجــات التــي خرجــت فــي عــدن ضــدًا علــى تدهــور األوضــاع االقتصاديــة ،وللمطالبــة
بتحســين الظــروف المعيشــية ،وصــرف رواتــب الموظفيــن الحكومييــن ووقــف انهيــار العملــة .ويبــدو عنــوان
“الهاشــتاج” يتنافــى مــع رســالة اإلذاعــة فــي ترســيخ الســلم المجتمعــي ،وإن كانــت تبنــت فكرتــه بدعــوى
االنحيــاز إلــى صــف المواطــن والدفــاع عــن حقوقــه المشــروعة.
مقارنــة بمــا تنتجــه إذاعــة مــأرب االتحاديــة ،يبــدو انحصــار خارطــة برامــج إذاعــة لنــا واضحًا فــي الكــم والنوعية،
وإن كان المالحــظ أيضًــا أن هويــة “االتحاديــة” تــكاد تكــون رســمية أكثــر مــن “لنــا” التــي تعــد مجتمعيــة
بعيــدة عــن أي توجــه حكومــي رســمي.

إذاعة تواصل
أخــذت إذاعــة تواصــل المهريــة حديثــة العهــد مــن أفــكار برامــج مــن ســبقوها كـ”االتحاديــة” و”لنــا” ،إذ تنوعــت
خارطتهــا البرامجيــة وتداخلــت خطوطهــا ،لكنهــا حافظــت علــى هويتهــا المحليــة .ومــن برامــج اإلذاعــة برنامــج
“نــادي المســتمعين” الــذي شــمل حــوارات مــع كــوادر مــن أبنــاء المهــرة ،وركــزت العديــد مــن حلقاتــه علــى
مخرجــات التعليــم وتجويــده ،وتقديــم نمــاذج مــن أبنــاء المهــرة مــن خريجــي الدراســات العليــا للحديــث عــن
نجاحاتهــم بهــدف الحــث علــى االقتــداء بمســيرتهم (. )17
أنتجــت اإلذاعــة فــي خارطــة برامجيــة واحــدة برنامجيــن صحييــن همــا “ســامتك تهمنــا” و”صحتــك بيــن
يديــك” ،ومعظــم حلقاتهمــا انصبــت حــول الوقايــة مــن فيــروس كورونــا ،ومواجهــة شــائعات أضــرار لقاحهــا
الطبــي .ودعمــت اإلذاعــة إرشــادات التوعيــة بمخاطــر الفيــروس بفالشــات صوتيــة ومرئيــة علــى صفحتهــا فــي
“فيســبوك” باللغتيــن العربيــة والمهريــة ،للحفــاظ علــى األخيــرة مــن االندثــار ،وجعــل المجتمــع المهــري أكثــر
تمسـ ً
ـكا بمفرداتهــا (. )18
ومــن بيــن القضايــا التــي تمــت معالجتهــا فــي كال البرنامجيــن ،وســائل تنظيــم األســرة ،وســوء التغذيــة،
وكانــت فــي المجمــل موجهــه إلــى النســاء (األمهــات) واألطفــال تحديــدًا.
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قضايــا وهمــوم المــرأة ناقشــتها اإلذاعــة فــي برنامــج “طمــوح امــرأة” ،وكان محــور حلقــات البرنامــج طالبــات
مــن المهــرة مــن خريجــات الجامعــات ،وشــابات مبدعــات ،وممثــات يمنيــات ،قدمــن نصائحهــن للنســاء
والفتيــات لمواصلــة تعليمهــن ،وعــدم التنــازل عــن حقهــن فــي التوظيــف والمســاهمة فــي بنــاء المجتمــع،
وتطويــر مهاراتهــن العلميــة والعمليــة أســوة بغيرهــن مــن الرجــال والشــباب.
مــن بيــن البرامــج الفئويــة فــي اإلذاعــة برنامــج “عامــل للوطــن” ،الــذي اســتضاف عــددًا ممــن يعملــون فــي
داخــل المهــرة ،وبعضهــم مــن محافظــات أخــرى ،تحدثــوا بلهجاتهم البســيطة عــن بيئــة أشــغالهم والصعوبات
التــي تعترضهــم ،ومــن بيــن الرســائل التــي حــاول البرنامــج إيصالهــا إبــراز قيــم الســام والوئــام فــي المهــرة
ومســتوى قبــول اآلخــر واندماجــه فــي المجتمــع.
“تواصــل ســبورت” ،برنامــج رياضــي قصيــر يبــث عبــر أثيــر اإلذاعــة ،ويقــدم آخــر أخبــار الدوريــات المحليــة
واألوروبيــة والعالميــة ،وهــو ،إلــى جانــب معظــم البرامــج فــي اإلذاعــة ،أســوة بـ”االتحاديــة” و”لنــا” ،يعــرض
دقائــق منــه فــي صفحتهــا فــي “فيســبوك” فــي نافــذة إذاعــة “اســمع وشــاهد” ( )19مــن داخــل االســتديو.

إذاعة وئام
كانــت الميــزة المشــتركة فــي اإلذاعــات الثــاث المتمثلــة فــي تحويــل بعــض برامجهــا المســموعة إلــى مرئيــة
تبــث فــي صفحاتهــا فــي “فيســبوك” ،غائبــة عــن إذاعــة وئــام شــبوة ،التــي اكتفــت بنشــر صــور ثابتــة مــن
برامجهــا مــع روابــط االســتماع لمحتواهــا فــي “فيســبوك” و”يويتــوب” (. )20
مــن أبــرز برامــج اإلذاعــة التــي تــروج للســام ومحاولــة تجــاوز تداعيــات الحــرب“ ،حديــث النجــوم” ،ومعظــم
ضيوفــه مــن فئــة الشــباب الموهــوب فــي األلعــاب الرياضيــة وصنــاع المحتــوى فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي
مــن أبنــاء المحافظــة الذيــن قدمتهــم اإلذاعــة كنمــاذج يحتــذى بهــا بيــن أقرانهــم.
كمــا أنتجــت اإلذاعــة برنامــج “اســتديو وئــام” ،الــذي عالجــت إحــدى حلقاتــه قضيــة الحفــاظ علــى البيئــة وإنقــاذ
الحيوانــات البريــة مــن االصطيــاد مــع تنامــي ظاهــرة قنــص النمــور والغــزالن وبيــع جلودهــا والتمثيــل بجثثهــا.
وناقــش البرنامــج ،أيضًــا ،إجــراءات البنــك المركــزي للحفــاظ علــى العملــة الوطنيــة مــن االنهيــار ،وخطــوات
نقابــة الصرافيــن التــي شــرحها أميــن عــام النقابــة الــذي أجــاب علــى أســئلة مســتمعي اإلذاعــة.
وكانــت الصبغــة األمنيــة والسياســية حاضــرة فــي حلقــة خاصــة فــي البرنامــج عــن الحملــة الشــبابية لمســاندة
قــوات األمــن فــي محافظــة شــبوة ،فــي ذروة احتــدام الخالفــات فــي المحافظــة بيــن قيــادات الحكومــة المعتــرف
بهــا دوليًــا ،وأنصــار المجلــس االنتقالــي الجنوبــي (. )21
وخصصــت اإلذاعــة برنامجًــا يخاطــب شــريحة الشــباب ،هــو “أجيــال الغــد” ،وطابعــه تعليمــي وتوعــوي يوضــح
كيفيــة اختيــار الطالــب لتخصصــه الجامعــي ،واالنخــراط فــي ســوق العمــل ،إضافــة إلــى برنامــج “بريــق أنثــى”،
الــذي يحــض علــى التمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي للمــرأة ،ويؤكــد علــى دورهــا فــي فــرض الســام وتغييــر
النظــرة الســلبية عنهــا فــي المجتمــع ،والكشــف المبكــر عــن اإلعاقــة لــدى األطفــال ،وكيفيــة تجــاوز االكتئــاب
النفســي فــي ظــل األوضــاع الناجمــة عــن الحــرب.
الجدول رقم ( :)1يوضح بالنسب المئوية المضامين العامة في برامج إذاعات لنا ،االتحادية ،تواصل ،ووئام:
فئة
التحليل
اإلذاعة

لنا
االتحادية
تواصل
وئام

سياسي

إعالمي

طبي

تعليمي

%9
% 24
%4
%6

%2
%2
% 10
% 12

% 20
%9
% 16
% 12

% 18
% 21
% 22
% 14

المضامين
سالم

قانوني

ثقافي

اقتصاد

أخرى

% 30
% 10
% 23
% 30

%2
% 15
%3

%2
%7
%2

%6
%8
% 16
% 10

% 11
%4
%4
% 11

10

اإلجمالي
نسبة
مئوية
% 100
% 100
% 100
% 100
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قبــل التحــاق اإلذاعــات ببرنامــج اليونســكو إلعــداد وتقديــم برامــج تحــض علــى الســام ،كان حضــور مضامينها
بــارزًا فــي “لنــا” بنســبة  ،% 30و”وئــام” بـــ ،% 30و”تواصــل” بـــ ،% 23وبنســبة أقــل فــي “االتحاديــة” (.)% 10
ويفســر ذلــك بــأن بيئــات اإلذاعــات الثــاث األولــى (عــدن ،شــبوة ،المهــرة) تعيــش اســتقرارًا أمنيًــا متفاوتًــا
مقارنــة ببيئــة اإلذاعــة الرابعــة (مــأرب) .ومــن الطبيعــي أن صــوت الســام يكــون عاليًــا فــي المناطــق التــي
تعانــي مــن الحــرب ،ولكنهــا بعيــدة جغرافيًــا عــن نيرانهــا المشــتعلة فــي الجبهــات ،فــي حيــن طغــت البرامــج
السياســية فــي إذاعــة االتحاديــة ،وشــحنت بخطــاب اســتعيرت مــن قاموســه كلمــات “المقاومــة”“ ،التصــدي
للمليشــيات”“ ،الجهــاد”“ ،الدفــاع عــن الوطــن”“ ،إنهــاء االنقــاب”“ ،الشــهادة”“ ،النفيــر العــام”...
وتفوقــت “تواصــل” باالهتمــام ببرامــج التعليــم بنســبة  ،% 22ثــم “االتحاديــة” بـــ ،% 21و”لنــا” بـــ ،% 18و”وئام”
بـــ .% 14وهــذه النســب توحــي بقيمــة التعليــم التــي تحــاول اإلذاعــات تعزيزهــا فــي المجتمعــات لتخفيــف آثــار
الحــرب والحــد مــن ظاهــرة تســرب الطــاب مــن المــدارس (. )22
كمــا كان للبرامــج الصحيــة نســب عاليــة فــي خارطــة اإلذاعــات ،وكان فــي مقدمتهــا “لنــا” بـــ ،% 20كــون بيئــة
اإلذاعــة ،وهــي مدينــة عــدن ،ســجلت أعلــى نســبة ضحايــا تفشــي فيــروس كورونــا فــي الموجــة األولــى (، )23
ثــم “تواصــل” بـــ ،% 16و”وئــام” بـــ ،% 12و”االتحاديــة” بـ.% 9
الجــدول رقــم ( :)2يوضــح بالنســب المئويــة الشــرائح المســتهدفة مــن البرامــج فــي إذاعات لنــا ،االتحاديــة ،تواصل،
ووئــام :ب المئويــة المضاميــن العامــة فــي برامــج إذاعات لنــا ،االتحاديــة ،تواصــل ،ووئام:

اإلذاعة

فئة
التحليل

لنا
االتحادية
تواصل
وئام

عام
% 33
% 47
% 41
% 17

الشباب
% 22
% 18
% 41
% 27

الشرائح المستهدفة
الفتيات
النساء
%6
% 33
% 20
% 10
%2
% 12
% 10
% 17

األطفال
%4
%3
%2
% 10

أخرى
%2
%2
%2
% 19

اإلجمالي
نسبة مئوية
% 100
% 100
% 100
% 100

لــم يكــن التداخــل فــي خارطــة اإلذاعــات يقتصــر علــى برامجهــا فحســب ،إذ شــمل جمهورها المســتمع الــذي لم
تخصــص بعضهــا برامــج محــددة لفئاتــه المختلفــة ،باســتثناء تلــك الموجهــة إلــى المــرأة والشــباب ،بمضاميــن
صحيــة وتعليميــة أو رياضيــة ،لذلــك كانــت الســيادة للجمهــور العــام ،الســيما فــي البرامــج السياســية فــي
“االتحاديــة” ( ،)% 47وبرامــج المنوعــات فــي “تواصــل” ( ،)% 41و”لنــا” ( ،)% 33وبنســبة أقــل “وئــام” (.)% 17
وحاولــت اإلذاعــات وضــع حــدود فاصلــة بيــن برامجهــا الموجهــة إلــى النســاء بالــذات فــي البرامــج الصحيــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والفتيــات التعليميــة واإلبداعيــة ،كمــا هــو واضــح فــي جــدول رقــم ( ،)2وبنســب 33
و % 6فــي “لنــا” ،و 10و % 20فــي “االتحاديــة” 12 ،و % 2فــي “تواصــل” و 17و % 10فــي “وئــام”.
أمــا برامــج الشــباب ،التــي تمــت صياغــة رســائلها لمخاطبــة الذكــور واإلنــاث ،فكانــت النســبة األعلــى فــي
“تواصــل” بـــ ،% 41ثــم “وئــام” بـــ ،% 27و”لنــا” بـــ ،% 22و”االتحاديــة” بـــ .% 18وقــد حرصــت جميــع اإلذاعات،
خــال حلقاتهــا ،علــى تحفيــز الشــباب علــى االنخــراط فــي المبــادرات التطوعيــة ،ومحاربــة الظواهــر الســلبية
المتناميــة فــي المجتمعيــات ،وإعــاء القيــم اإليجابيــة بنشــر إبداعاتهــم ،وفتــح أثيرهــا للحديــث عــن نجاحاتهــم
وإنجازاتهــم.
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مضامين برامج السالم
أواخــر شــهر مايــو  ،2021أطلقــت اإلذاعــات برامجهــا التــي تحــض علــى الســام ،والتــي تشــابهت عناوينهــا،
لكــن مضامينهــا تميــزت باإلســقاط علــى البيئــة المحليــة لــكل إذاعــة علــى حــدة.
إذاعــة االتحاديــة ،التــي تبــث مــن مــأرب المحافظــة التــي تتعــرض ،منــذ عــدة أشــهر ،لهجــوم مــن قبــل
الحوثييــن ،اســتضافت شــخصيات أقــرب سياســيًا إلــى الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا ،فــي عــدد مــن حلقــات
برنامجهــا “اســمعني واســمعك” ،كانــت تضــع محــددات الســام مــن وجهــة نظــر طــرف واحــد ،وتعتبــر ضمنيًــا
أن ال حــل للنــزاع إال بـ”الحســم العســكري وإنهــاء االنقــاب” ،وهــي “تُحَمِّــل المجتمــع الدولــي واألمــم المتحدة
مســؤولية عــدم توقــف الحــرب” ،والجزئيــة األخيــرة تــرددت أيضًــا فــي حلقــات بصبغــة سياســية فــي برنامــج
“دروب الســام” ،الــذي بــث مــن إذاعــة “تواصــل” فــي محافظــة المهــرة ،وع ّلــق بعــض الضيــوف مســؤولية
فشــل مفاوضــات الســام علــى مبعوثــي األمــم المتحــدة وعــدم فهمهــم للواقــع اليمنــي ،واللجــوء إلــى تجزئــة
ملفــات الصــراع إلــى شــق سياســي وآخــر إنســاني وإغاثــي ،وإبــرام اتفاقــات للحــد مــن التصعيــد فــي جغرافيــا
مــدن محصــورة ،كالحديــدة ،ومحاولــة تكــرار التجربــة فــي مناطــق أخــرى كمــأرب (. )24
الرسم البياني رقم ()1

ورغــم أن نبــرة التصنيــف السياســي فــي البرنامــج الــذي بــث مــن إذاعــة االتحاديــة ،كانــت محــدودة ،وتســمية
أطــراف الصــراع كانــت بلغــة أكثــر توازنًــا ،إال أن اســتمرار برامــج موازيــة فــي اإلذاعــة دون ترشــيد خطابهــا
الدعائــي ،حَــدّ مــن فعاليــة برنامجهــا عــن الســام ،وإن كانــت الحجــة التــي يســوقها القائمــون علــى اإلذاعــة
بأنهــا فــي “منطقــة حــرب” ،وهــو مــا جعلهــا ال تختلــف كثيــرًا عــن اإلذاعــات الرســمية التابعــة للحكومــة
المعتــرف بهــا دوليًــا ،حتــى إنهــا كانــت تنقــل مقتطفــات مــن حــوارات محافــظ مــأرب مــع قنــوات عربيــة أطلــق
خاللهــا دعوتــه لـ”النكــف القبلــي والتصــدي لمشــروع المليشــيات الحوثيــة” ،كمــا عرضــت اإلذاعــة نبـ ً
ـذا عــن
قيــادات عســكرية وأمنيــة اشــتهرت ،كمــا تقــول“ ،فــي الثــورة ضــد النظــام الســالي والكهنوتــي فــي اليمــن
منــذ مطلــع الســتينيات”.
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الرسم البياني رقم ()2

تحليل مضمون برامج السالم في اإلذاعات
ومــن خــال تحليــل محتــوى حلقــات البرنامــج فــي اإلذاعــات األربــع ،نالحــظ ســيادة المضاميــن االقتصاديــة
فــي حلقــات برنامــج “اســمعني واســمعك” مــن “االتحاديــة” بنســبة  ،% 25وبالنســبة ذاتهــا فــي برنامــج “كلنــا”
مــن إذاعــة لنــا ،و % 24فــي برنامــج “دروب الســام” مــن إذاعــة تواصــل ،و % 22فــي برنامــج “واحــة وئــام”.
ً
حلــول لمشــكالت الســكان الناجمــة عــن اســتمرار الحــرب ،وتســعى إلــى فتــح آفــاق
وكانــت الحلقــات تقــدم
فــرص عمــل لتحســين مداخيلهــم .ثــم جــاءت بعدهــا مضاميــن المواضيــع الصحيــة فــي برنامــج “كلنــا” بنســبة
 ،% 22و”دروب الســام” بنســبة  ،% 17و”اســمعني واســمعك” بـــ ،% 13و”واحــة وئــام” بنســبة .% 11
وتشــكل الحضــور الطاغــي للعناويــن الصحيــة فــي برامــج “الســام” فــي اإلذاعــات األربــع ،فــي مســارات متصلــة
بآثــار الحــرب جســديًا ونفســيًا علــى الســكان ،وتداعيــات تفشــي فيــروس كورونــا فــي البــاد وطــرق الوقايــة
مــن نقــل العــدوى ،وكــرس برنامــج “اســمعني واســمعك”  % 17مــن مضاميــن حلقاتــه للقضايــا االجتماعيــة،
والنســبة ذاتهــا ســجلت فــي برنامــج “دروب الســام” وبعــث البرنامــج رســائل لتعزيــز الروابــط بيــن أفــراد
األســرة فــي محافظــة مــأرب المحتدمــة فيهــا المعــارك الحربيــة علــى أكثــر مــن جبهــة ،وهــي التــي تســتضيف
أيضًــا مئــات اآلالف مــن النازحيــن مــن المحافظــات الشــمالية والمهــرة المتاخمــة للحــدود مــع عمــان ،وهــي
األخــرى مفتوحــة علــى الفاريــن مــن الحــرب ،وغالبيتهــم مــن المحافظــات الشــمالية.
وغلبــت المضاميــن السياســية علــى حلقــات برنامــج “واحــة وئــام” بنســبة  ،% 19وفــي “اســمعني واســمعك”
بـــ ،% 13و”دروب الســام” بـــ ،% 10وفــي برنامــج “كلنــا” بـــ ،% 9ومعظمهــا كانــت تقــدم رؤى لحــل األزمــة فــي
اليمــن ،والالفــت أنهــا أجمعــت بــأن إنهــاء الصــراع مرتبــط بأجنــدة تجــاوزت اإلقليــم إلــى تداخلــه مــع مصالــح
قــوى عظمــى ،وهــو مــا يوحــي بتعقــد الحــل واحتمــال اســتمرار الحــرب لفتــرة أطــول ،مــع تعــزز ارتباطهــا بملفات
13

دور اإلذاعات المجتمعية في تعزيز ثقافة السالم

دراسة تقييمية لمشروع اليونسكو في اليمن 2021م

دولية عديدة ،أبرزها مفاوضات التوقيع مجددًا على االتفاق النووي اإليراني.
وبنســب أقــل ،توزعــت خارطــة البرنامــج علــى المضاميــن الثقافيــة بـــ % 15فــي “واحــة وئــام” ،و % 13فــي
“كلنــا” ،و % 7فــي “دروب الســام” ،و % 4فــي “اســمعني واســمعك” ،وحرصــت كلهــا علــى التوعيــة بمخاطــر
اســتمرار الحــرب ،وكيفيــة تعزيــز العمــل التطوعــي وإنجــاح المبــادرات الشــبابية.
الرسم البياني رقم ()3

كمــا خصــص البرنامــج حلقــات موجهــة إلــى الصحافييــن واإلعالمييــن بنســبة  % 10فــي “كلنــا” ،و % 8فــي
“اســمعني واســمعك” ،و % 7فــي “دروب الســام” ،والنســبة ذاتهــا فــي “واحــة وئــام” ،وتضمنــت رســائله خطورة
تــداول خطــاب الكراهيــة ،والحــد مــن االنتهــاكات التــي تمــارس بحــق الصحافييــن مــن كل أطــراف الصــراع،
وتوعيتهــم بدورهــم فــي نشــر ثقافــة الســام والتســامح ،وعــدم انخراطهــم فــي ممارســة التضليــل ،وترويــج
اإلشــاعة ،وتغذيــة الجهــل واألحــكام المســبقة ،التــي تشــكل العــدو اللــدود ألي ســام مســتدام فــي منطقــة
منكوبــة بجنــون العنــف (. )25
وكانــت ســمة عموميــة الجمهــور هــي الســائدة فــي حلقــات البرنامــج بنســبة  % 36فــي “واحــة وئــام” ،و% 30
فــي “اســمعني واســمعك” ،و % 24فــي “دروب الســام” ،و % 19فــي “كلنــا”.
جــاء بعدهــا فئــة الشــباب بنســبة  % 35فــي “كلنــا” ،و % 31فــي “دروب الســام” ،و % 24فــي “واحــة وئــام” ،و20
 %فــي “اســمعني واســمعك” .ثــم النســاء بنســبة  % 24فــي “دروب الســام” ،و % 20فــي “واحــة وئــام” ،والفتيــات
بنســبة  % 20فــي “اســمعني واســمعك” ،واألطفــال بنســبة  % 17فــي “دروب الســام” ،و % 11فــي “كلنــا” ،و8
 %فــي “واحــة وئــام” ،و % 7فــي “اســمعني واســمعك”.
وســجلت قضايــا ذوي االحتياجــات الخاصــة والمهمشــين حضــورًا فــي حلقــات البرنامــج بنســبة  % 8بالتناصــف
فــي “واحــة وئــام” ،و 4و % 3علــى التوالــي فــي “دروب الســام”.
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نهاية البرنامج
بنهايــة حلقــات برامــج الســام فــي اإلذاعــات األربــع ،يبــدو واضحًــا محاولــة التزامهــا ،وف ًقــا لتوجهــات الجهــة
الداعمــة والممولــة ،بخطاطــة أدوار صحفيــي الســام ،التــي وضعهــا الباحــث جوهــان غالتونــغ ،عالــم السياســة
النرويجــي ،ومؤســس شــبكة لتحويــل النزاعــات بوســائل ســلمية ،فهــو يــرى أن علــى الصحفييــن ،كغيرهــم
ممــن يقبعــون داخــل رقعــة صــراع مســلح ،تســهيل الحــوار داخــل المجتمــع ،والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ومــن
ال صــوت لــه ،والقيــام بــدور وســيط موضوعــي بيــن مختلــف األطــراف ،للتقريــب بيــن وجهــات نظرهــم ،وفتــح
قنــوات التواصــل بينهــم ،وإن بطريقــة غيــر مباشــرة ،وجعــل األثيــر متاحًــا أمــام الجميــع لتقديــم أفكارهــم فــي
حــل األزمــة ،ال لتبــادل االتهامــات واالصطفــاف مــع طــرف ضــد اآلخــر.
لقــد ســعى مــن صــاغ عناويــن ومضاميــن البرنامــج ،علــى مــا يبــدو ،إلــى إرســاء حــدود غالتونــغ الفاصلــة بيــن
صحفيــي الســام وصحفــي الحــرب ،فــاألول يــدرس تشــكيلة النــزاع ،واألطــراف ،واألهــداف والمشــاكل ،أمــا
الثانــي فيتمركــز حــول ســاحة النــزاع .كمــا أن صحفــي الســام يبحــث عــن نقــاط لتحقيــق معادلــة رابــح /رابــح،
بينمــا يتعقــب صحفــي الحــرب نتيجــة صفريــة؛ مــن ســيقضي علــى اآلخــر .صحفــي الســام يعطــي الكلمــة
لجميــع الفرقــاء ،وصحفــي الحــرب يتعامــل بمنطــق “نحــن واآلخــر” فــي خدمــة سياســة دعائيــة عدوانيــة.
يؤنْســن
صحفــي الســام يعتبــر الحــرب مشــكلة ،وصحفــي الحــرب يعتبــر “اآلخــر” مشــكلة .صحفــي الســام
ِ
جميــع أطــراف النــزاع ،وصحفــي الحــرب يُشــيْطن اآلخــر (. )26
ومعظــم هــذه “التمايــزات” يبــدو أن كل مذيــع أو معــد ومقــدم للبرنامــج قــد اســتلهمها بالتطبيــق العملــي
وقبلهــا جرعــات التدريــب المكثفــة علــى إعــداد برامــج الســام وإطالقهــا عبــر األثيــر ،باســتثناء عــدم جعــل
موجــات اإلذاعــة مفتوحــة لجميــع الفرقــاء.
إن اإلذاعــات (عينــات الدراســة) كمؤسســات ،صحيــح أنهــا تعتبــر الحــرب مشــكلة ،لكنهــا فــي بعــض برامجهــا
تعتبــر وجــود “اآلخــر” مشــكلة ،وتــؤدي أحيانًــا وظائــف اإلعــام الحربــي ،لكنهــا تحــاول التكيــف مــع رهانــات
اليونســكو ودورهــا فــي تشــجيع حريــة التعبيــر وثقافــة الســام؛ باعتبارهــا (أي اإلذاعــات) منصــات ســهلة
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الوصــول إلــى المجموعــات الســكانية المحليــة ،وتنظيــم نقاشــات حــول القضايــا التــي تهــم المســتمعين
بلهجاتهــم المحليــة ،فضـ ً
ـا عــن تكويــن شــباب علــى التنشــيط اإلذاعــي وفــق قيــم إيجابيــة تمجــد التعايــش.
لكــن المالحــظ أن محاولــة تجريــب نمــوذج “إذاعــات الســام” فــي جنــوب الســودان ( )27علــى اليمــن غيــر
فعــال ،كــون الصــراع مــازال علــى أشــده ،وآفــاق الحــل حتــى اآلن شــبه مســدودة.
ويبــدو أن أثــر اإلذاعــات فــي اليمــن فــي إســناد جهــود الســام اإليجابــي ال الســلبي ( )28مــن خــال بــث أخبــار
غيــر متحيــزة ،وتبديــد اإلشــاعات والدعايــات ذات النفــس العدائــي ،يــكاد يكــون محــدودًا كلمــا اشــتعل الصــراع
فــي الجبهــات وتكثفــت الهجمــات ومحــاوالت التصــدي لموجاتهــا ،والتغيــر الملحــوظ فــي خطابهــا الــذي يجنــح
نحــو الســام يطــرأ عــادة مــع اقتــراب جــوالت المفاوضــات أو المشــاورات ،بضغــط أممــي أو وســاطة دوليــة،
لكنــه ســرعان مــا يخبــو مــع فشــلها حتــى قبــل أن تبــدأ ،مــع ســعي طــرف إلــى فــرض شــروطه مــن خــال
تحقيــق مكاســب عســكرية علــى األرض ،يــروج ألخبارهــا فــي وســائل اإلعــام التقليديــة ،ومــن بينهــا اإلذاعــات
المســموعة.
وبحكــم حداثــة التجربــة لــدى معظــم اإلذاعــات ،كان مــن البديهــي تلمــس وجــود خلــل في فهــم الرســائل التي
تريــد المنظمــة َّ
بَثهــا فــي برامجهــا ،وفــي المقابــل ترشــيد خطابهــا اإلعالمــي ونــزع التحيــز السياســي عنــه،
إذ توزعــت اإلذاعــات مــا بيــن متكيفــة مــع بيئتهــا ،متمســكة بثقافــة الســلم المجتمعــي وتجنــب صــب الزيــت
علــى نــار الصــراع ،وأخــرى مصابــة بمــا يشــبه االنفصــام فــي شــخصيتها وتنتــج برامــج بــا رؤيــة واضحــة ،كأن
الجمهــور المســتمع لمــا تبثــه غيــر مؤهــل للحكــم علــى جــودة مــا تنتجــه ســمعيًا ،ومــا تنشــد ترســيخه فــي
ذهنــه علــى المــدى المتوســط أو الطويــل.

توصيات الدراسة
 التقييــم الذاتــي المســتمر لبرامــج الســام فــي اإلذاعــات المجتمعيــة فــي اليمــن ،ومحاولــة تبــادل الخبــراتمــع اإلذاعــات داخــل الوطــن وخارجــه.
 توســيع عــدد اإلذاعــات المشــمولة ببرنامــج اليونســكو إلعــداد وتنفيــذ برامــج تحُــضّ علــى الســام ومعالجــةآثــار الحرب.
 اســتيعاب فكــرة أن برامــج الســام ليســت محصــورة فــي حيــز برامجــي واحــد ،ويمكــن جعلهــا مبثوثــة فــيبعــض أو معظــم برامــج اإلذاعــات.
 اختيــار منطقــة بعيــدة عــن الصــراع ومســتقرة نســبيًا إلنشــاء إذاعــة متخصصــة فــي قضايــا الســام فــياليمــن أســوة بغيرهــا مــن البلــدان العربيــة واألفريقيــة المجــاورة.
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