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 نبذة عن الكاتب:

عم   حمد العرامي ةي العديد مح الصحة اليمنيةل ةي ي  مح معلة معيحل 

ً ومحرر  أغارل غاقضاةة إلى  وصحيفة الثورال وصحيفة األولىل محرراً ثقاةيا

له يتاغات متواصلة ةي الصحاةة اليمنية الرقمية والورقية. وقد عايح  حمد  ح 

عح يثب التحوالت التي مست الصحاةة ةي السنوات األأيرال ولمس المعاناا 

التي تتعرض ل ا الصحاةة ةي    ما تش ده الغلد مح نزاعات واضبراغات 

 راً ةي ا.الشرائح تضر  يثريانت الصحاةة إحدى ضحاياها وياح الصحفيوح 

  عن الصحافة وحرية التعبير

منذ ما يرغو على القرح شيلت الصحاةة ةي اليمح  حد  هم عناصر الحياا الثقاةية 

والسياسية والفيرية ةي الغالد والتي يعود تاريخ الصحاةة ةي ا إلى الغدايات 

نصة األولى التي تقترب مح غدايات ا ةي الغلداح العرغية المعاورا وتحديداً إلى ال

الثاني مح القرح التاسع عشرل إغاح االستعمار الغريباني ةي عنوب اليمحل 

مل وةي    1918 -1872والوعود العثماني الثاني ةي شمالهل ةي الفترا مح 

غدايات مأتلفةل غاقضاةة إلى وعود غدايات محلية مث  التي ش دت ا حضرموت 

 ً م دت لنشوء صحاةة  تإرهاصااليمنية ةي مبلع القرح العشريحل وهي عميعا

محليةل مع دأو  البغاعة وتقنيات ال وما تش ده اليمح مح تحوالت سياسيةل 

وثقاةية يغيرال غاقضاةة إلى ما تش ده تقنيات االتصا  الحديثة والبغاعة مح 

تبورل غما  حدثه ذلك مح تغييرات ةي الصحاةة و شيال ا على الدوامل ةي ي  

 ح.غلداح العالمل ومح غين ا اليم



ويانت الصحاةة ةي اليمح صدى للتعاذغات السياسية والفيرية والثقاةية وانعياساً 

غدايات ول ذا ةقد  أذت  شياالً و ؛لالضبراغات والحالة االعتماعية السياسية

هي صدى لتلك التعاذغاتل وليح االستقرار الذي ش دته اليمح غعد  مأتلفة

مل وقيام الثورا على 1967مح التحرر مح االستعمار الغريباني ةي عنوب الي

مل قد  دى إلى ازدهار الصحاةة غشي  عامل ون م ا 1962اقمامة ةي شماله 

( ةي 27قانونياًل ةقد ن م العم  الصحفي ةي عنوب اليمح غصدور القانوح رقم )

م ةيما عرة غقانوح النشر واليتب ةي مستعمرا عدحل يما صدر 1939يوليو  3

ل ةة ةي ما ياح يسمى الدولة القعيبية الحضرمية م قانوح الصحا1953ةي عام 

م وغعدها لم 1967نوةمغر 30ذيح القانونيح حتى إعالح االستقال  ةي اوعم  غ 

ين م العم  الصحفي ةي العنوب حتى صدور )قانوح الصحاةة والمبغوعات( 

 م واستمر العم  غه حتى قيام الوحدا اليمنية.1990( ةي مارس 7رقم )

م وذلك 1968نوةمغر  18يمحل ةقد نُ م العم  الصحفي ةي  ما ةي شما  ال

م الذي 1968( لسنة 24غصدور قانوح مبغوعات الع د العم وري رقم )

( غشأح 42م صدر القانوح رقم ) 1982غموعغه ن م العم  الصحفيل وةي عام 

تن يم الصحاةة واستمر العم  غه حتى قيام العم ورية اليمنية وصدور قانوح 

ذيح ام. وقد استمر غالعم  غ 1990( لعام 25لمبغوعات رقم )الصحاةة وا

( لعام 25مل حير صدر القانوح رقم )1990القانونيح حتى قيام الوحدا اليمنية 

م الذي  لغى العم  غقوانيح الصحاةة الساغقةل ون م العم  الصحفي و تاح 1990

الفرصة  مام العميع ) شأاصل هيئاتل  حزاب( قصدار المبغوعات 

والذي ساهم ةي ازدهار الصحاةة وتنوع العم  الصحفي وتعدد  للصحةوا



( 49م صدر القرار العم وري رقم ) 1993 غري  25وارتغب  يثر غالواقعل وةي

م غشأح الالئحة التنفيذية لقانوح الصحاةة والمبغوعات ةي معا  1993لسنة 

 الصحاةة.

غير ةي حرية التعغير ةقد ومنذ الغدايات األولى ياح للصحاةة ةي اليمح دورها الي

الصحيفة صوت الشعب والثورات وشيلت النواا  اقصداراتمثلت اليثير مح 

للتغيرات السياسية وحملت اليثير مح األةيار والتعارب ومثلت سعالً لألحدار 

ً للسلبة والمستعمر مثله مث   وساحة للصراعاتل مثلما ياح عزءاً من ا صوتا

ت غالسلبة ومناهضت ا. وقد أرعت اليثير مح ي  وسائ  اقعالم التي ارتغب

األةيار واليتاب واألدغاء واليتب والتيارات عغر الصحاةة ةي اليمحل مثلما  ح 

غعض الصحة ووسائ  اقعالم قد مثلت ناةذا للسلبة وإحدى  دوات ا. وغالر م 

مح ي  شيءل وم ما يميح قوله عح الصحاةة ةي اليمحل ةإح ما سعلته أال  

م وريةل  و ةي العصر الحديرل ياح قد وص  مرحلةً متقدمةًل ال شك ةترا الع

وغلورا سياسة  لعالميإو ن ا يانت مؤهلةً لالنفتاح وتأدية دور تثقيفي وةيري 

ثقاةية  يغرل ةي    ما تش ده الغالد يعزء مح عالم يتقدم غاستمرارل وما يش ده 

الغلداح العرغيةل واليمح  قباع اقعالم مح ازدهارل لوال  ح األحدار التي مست

مح غين ال قد وقفت عائقاً غاتعاه ذلكل ومثلت  يغر عقغة ةي بريح تبور اقعالم 

 وحرية التعغير والر ي ةي اليمح.

وقد  رسى العديد مح الصحفييح والصحة اليثير مح مغادئ الحرية وعسدوا قيم 

ست القمع ضد هذه حرية التعغيرل وواع وا السلبات السياسية والدينيةل التي مار

الحريةل وأاضوا صراعات لم تتوقة يوماًل وال شك  ح حاالت االستقرار 



والوضع البغيعي تمث   هم المناأات التي يميح للصحاةة والصحفييح  ح 

ضلوا ةي ا مح  ع  حرية التعغيرل وهذا ما يعيسه ةقداح الصحاةة والصحفييح ناي

والحرب والتش ي الذي تمر غه  القدرا على معاغ ة القمع ةي    االضبراغات

الغالد. غموازاا ضعة دور اليلمة المستقلة والحرال وضعة المثقة والصحفي 

 المستق   مام مشاريع يغرى وقوى متصارعة يمث  اقعالم  حد عغ ات حروغ ا.

وةي    االضبراغات السياسية وحالة عدم االستقرار التي تمس الغالدل 

والتش يل و أيراً الحربل ةإح الصحاةة ةي اليمح تمر غفترا هي األيثر 

ً ةي بريح التقدم الذي ياح يميح  ً عح يوح ذلك قد مث  عائقا سوداويةًل ةعوضا

ةية  ح تحققه الصحاةة ةي اليمحل مع   ور صحة مستقلة وصحاةة ثقا

حتى اآلحل  يثر  -م2011ومتنوعةل وازدهار هذا القباعل ةقد غدت األعوام مح 

 ً وعدائية تعاه الصحاةة والصحفييحل ةي    سي  ال يتوقة مح االنت ايات  عنفا

صحة والمواقع اقليترونية التي تبا  صحفييح ومصوريح وعشرات ال

اةات واالعتقاالت وتتنوع ما غيح االأتب .عالمية وممتليات صحفييحإ اتومقر

ليترونية ومواقع التواص  االعتماعي والت ديدات وحمالت وحعب المواقع اق

وسائ  التحريض والشروع غالقت  والمصادرا والن ب لممتليات الصحفييح و

يقاة إو لأفاء وتعذيب صحفييح ةي المعتقالتإاقعالم ومحايمة واعتقا  و

يقاة إو ل ومنع عح الزيارا ل ومنع عح التغبية ل يقاة عح العم إرواتب و

لوائح وتعميمات قمعيةل وهي  إصداروحاالت  ل لوسائ  إعالمل وحاالت قت 

 غنسب متفاوتة  براة الصراع الدائر ةي اليمح انت ايات تشترك ةي ا مأتلة

 .[1]ععلت مح العم  الصحفي ةي اليمحل مح  يثر الغلداح أبوراً 



حاةة اليمنية مح حير غروز التنوع وغالر م مح  ح التنوع ياح  حد سمات الص

ات القرح الماضيل وما تحقح ةي هذا المعا  يةي الصحاةة ةي بور ما غعد ستين

ودورها  يةمح ترايم ياح يميح  ح يفضي إلى تحوالت نوعية ةي الصحاةة اليمن

ةي حرية التعغيرل أصوصاً مع ازدياد مساحة الحرية وما ياح يميح  ح يحدر 

ا  الحديثة مح إميانيات ةي هذا المعا ل  قو  غالر م مح تبور تقنيات االتص

مل سوة تعيد 2011ذلكل إال  ح التحوالت التي ش دت ا اليمحل غدءاً مح عام 

وضع الصحاةة ةي اليمح إلى  سو  حاالتهل ةإلى عانب قمع حرية التعغير 

وتعرض الصحاةة والصحفييح إلى انت ايات ال حدود ل ال ةقد قضت 

غادئ ذي غدء على التنوع ةي الصحاةةل وغالتالي على إميانية االضبراغات 

ازدهار الصحاةة الثقاةية على سغي  المثا ل إذ  ةضت إلى تعانس واضحل ونعني 

 نه وإذا ياح للصحاةة و ائف ا المعروةة المتمثلة ةي و ائة )أغريةل ر ي 

مل قد 2011تثقيةل ترةيه وتسلية(ل ةمح الواضح  ح الصحاةة الثقاةية ما غعد 

لقيت ضرغةً قاسيةًل اأتفت المالحح الثقاةية )الملحح الثقاةي للثورال  ةيارل 

 ةناحل الثقاةية( وتعثرت حتى غعض الصفحات الثقاةيةل ما يميح قوله هو  ح 

الصحاةة اليمنية عموماً بغى علي ا العانب الأغري غشي  عنونيل غاقضاةة إلى 

يانت تعلح على األحدار المتسارعة  مساحة ال غأس غ ا مح المقاالت التي

والمستعدات على الساحة السياسية ةي    موعة الرغيع العرغي. وما عقغ ا مح 

قليميل  دى يله إلى تفاقم إاضبراغات وما تش ده الغالد مح حرب وصراع 

وضع الصحاةة ةي هذا المعا ل مح أال  تفريخ قائمة بويلة ومعنونة مح 



زق ليترونيةل غما تعيسه مح صورا للتماقالقنوات والصحة والمواقع 

 يديولوعي.قليمي األقاالعتماعي والسياسي والصراع ا

 

على الصحاةة السياسية المستقلة  و التي  يوال شك  ح مث  ذلك سوة يقض

ً مال يما سوة تتعرض الصحة والصحفييح  يانت تلتزم غأباب مستق  نوعا

يح ياح غمقدور الع ات  و األبراة للتنيي  واالنت ايات التي ال تتوقةل وةي ح

نشاء غدائ  للصحة ووسائ  اقعالم التي   لق ا  و صادرها  و  وقة إالسياسية 

غث ال  و حتى توةير مالذات ومنصاتل لصحفيي ا الذيح تضرروال لم ييح ذلك 

غمقدور الصحاةة المستقلة التي ياح قد  سس ا صحفيوح شغابل ومستقلوحل  ح 

مح يواررل  و تستعيد نفس ا وهذا ما حدر لصحة )النداءل تقاوم ما ح  غ ا 

حدير المدينةل الشارعل األولىل الناسل المصدر(. وهي صحة يانت تمث  

 و الن ب  اق القعالمة ةارقة ةي الصحاةة اليمنية. وانت ى غ ا األمر إلى 

 وغصحفيي ا ومؤسسي ا إلى مغادرا الغالد.



 

 توصيات ختامية:

 شبيح والمؤسسات ونقاغات الم ح والمن مات والمؤسسات تياتة ع ود النا

المعنية للعم  سوياً على الضغب على األبراة السياسية و براة الصراع 

 مح  ع  الية عح ممارسة االنت ايات غحح الصحاةة والصحفييح.

   الضغب على األبراة السياسية والغلداح الراعية للحوار الوبني والتسوية

ع  حرية التعغير والصحاةة  حد غنود الحوار ةي  ي السياسيةل مح  ع  ع

تسويات قادمةل ويذلك العم  على ضماح مساحة  يغر مح الحرية ةي  ي 

 قوانيح يميح  ح تصدر  و تناقش ةي الفترات القادمة مح مستقغ  الغالد.

  دعم الورش والمشاريع التي تتعلح غحرية التعغير ةي اليمح وغالصحاةة

 يثر غواقع الصحاةة ةي اليمح  اقلماماقعالمل مح  ع   ل ووسائ والصحفييح

والأروج غتصورات ودراسات ورؤى تفيد ةي استعادا دور الصحاةة ةي 

 اليمح وتوةير المناأات المالئمة والغديلة لحرية التعغير التي تحقق ا الصحاةة.

  دعم المشاريع واألةيار المتعلقة غالصحاةة الثقاةية والصحاةة المستقلة

االعتماعية ةي اليمح غما ةي ذلك المواقع ووسائ  اقعالم الغديلة واآلمنة. و

 ً اقع التواص  االعتماعيل ل ال مو  و التي يميح  ح توةرها  و تمث  ميدانا

 نترنت.وشغية اق

 :الهوامش 



  الصحاةة والسلبة ةي اليمح المعاصرل االتعاهات الفيرية والسياسيةل د. ميح

 عامعة ذمارل يلية اآلدابل قسم التاريخ. العغرل رسالة ماعستيرل

  :الصحاةة الرسمية رؤية للح ل  حمد العراميل المصدر  وناليحل الراغب

، م2012مارس  29الأميس 

http://www.almasdaronline1.com/article/30285 

  ويكيبيداي 
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