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مقدمة

تعــد وســائل االعــام املرئيــة واملســموعة واملقــروءة لهــا تأثيــر كبيــر علــى تشــكيل البنــاء االدراـكـي واملعرفــي للفــرد أو 
املجتمــع ويســاهم هــذا البنــاء فــي تشــكيل رؤيــة الفــرد واملجتمــع تجــاه قضايــا مجتمعــة والقــدرة علــى تحليلهــا واســتيعابها 

لاتخــاذ الســلوك املناســب حــول هــذه القضايــا، فوســائل االعــام أيضــا قــادرة علــى تغيــر ســلوك وأنمــاط املجتمــع. 

وقد يكون تأثير وســائل االعام في بعض األحيان قويا جدا وقادر على نشــر نمط ســلوكي وثقافي واجتماعي ينتهجه 
الفــرد أو املجتمــع، وفــى بعــض األحيــان يكــون تأثيــر وســائل اإلعــام أقــل تأثيــرا ويســتطيع الفــرد أو املجتمــع الخــروج مــن 
النمــط الفكــري واملجتمعــي والسيا�ســي الــذي ترســمه وســائل االعــام، ويتوقــف ذلــك علــى مــدى رغبــة الفــرد أو  املتلقــي 
للتعــرض للرســائل واملعلومــات التــي تبثهــا وســائل االعــام املختلفــة فكلمــا كان الفــرد أو  املتلقــي لديــه رغبــات واشــباع 
حــول معلومــات أو قضايــا معينــة فانــه يتجــه إلــى وســائل اإلعــام إلشــباع رغباتــه وتطلعاتــه بمــا يســمى نظريــة التعــرض 
االنتقائــي بمعنــى ان الفــرد او املتلقــي يبحــث دائمــا فــي وســائل اإلعــام عمــا يتفــق مــع افــكاره واتجاهاتــه حتــى لــو كان مــا 
يبحث عنه املتلقي هو مشــاهدة أفام ســينمائية او أغاني فيديو كليب فذلك يدخل ضمن اشــباع ورغبات املتلقين.

مــن  االتصــال  تعــددت وســائل االتصــال قديًمــا  وقــد  الزمــان  منــذ قديــم  إنســانية  التفاعــل واالتصــال ســمة  إن 
الشــفهي واملكتــوب إلــى أن تطــورت الوســائل بعــد الثــورة الصناعيــة واختــراع الصحــف واإلذاعــة والتليفزيــون وتواصــل 
األمــر لعقــود طويلــة حتــى اكتشــاف الشــبكة العنكبوتيــة )اإلنترنــت( وهــو الحــدث األهــم الــذي غيــر مســار التاريــخ  
 ملــا يعــرف باإلعــام الجديــد  أو اإلعــام البديــل واســتخدام املواقــع 

ً
وجعــل العالــم قريــة صغيــرة ضيقــة األطــراف وصــوال

اإللكترونيــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي فــي نقــل مجريــات األحــداث وظهــور مجموعــة مــن املؤثــرات اإللكترونيــة التــي 
تنقــل أفــكار مختلفــة لألفــراد . 

أهداف البحث:

تهدف الدراسة إلى التعرف على دور   التفاعل اإلعامي للنخب السياسية الجنوبية في مواكبة القضايا واألحداث 
السياسية واألمنية في الجنوب.

أسئلة البحث: 

 يمكن التعبير عن مشكلة الدراسة من خال السؤال اآلتي:

مــا مــدى التفاعــل اإلعامــي للنخــب السياســية الجنوبيــة فــي مواكبــة القضايــا واألحــداث السياســية واألمنيــة فــي 
الجنــوب؟ وهــذا الســؤال يمكــن صياغــة عــدة أســئلة فرعيــة منــه وهــي كاآلتيــة:

 مــا مــدى التفاعــل اإلعامــي لقيــادات الهيئــات الوطنيــة الجنوبيــة العليــا والوســطى والدنيــا فــي املجلــس االنتقالــي 
الجنوبــي فــي مواكبــة قضايــا امللــف السيا�ســي واألمنــي؟   

 مــا مــدى التفاعــل اإلعامــي ألعضــاء الهيئــات الوطنيــة الجنوبيــة فــي املجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي مواكبــة قضايــا 
امللــف السيا�ســي والدبلوما�ســي؟      

ما مدى التفاعل اإلعامي للنشطاء الجنوبيين في التعاطي مع األحداث السياسية واألمنية في الجنوب.

ماهي أكثر الوسائل اإلعامية استخدما في نقل مجريات األحداث والتطورات في السياسية الجنوبية؟
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فرضيات البحث:

تتمثل فرضية البحث الرئيسية في اآلتي:

السياســية  التطــورات  مواكبــة  فــي  الجنوبيــة  السياســية  للنخــب  اإلعامــي  التفاعــل  ضعــف  البحــث  يفتــرض   «
األمنيــة.  واألحــداث 

 نطاق البحث وحدودها:

الحــدود املوضوعيــة: التفاعــل اإلعامــي للنخــب السياســية الجنوبيــة فــي مواكبــة التطــورات السياســية واألحــداث 
األمنيــة

الحــدود الزمانيــة: ســوف تشــمل الحــدود الزمانيــة للبحــث 60 يومــا ابتــدأ مــن 15)أغســطس وانتهــاء اكتوبــر15 مــن 
عــام 2022(.

 منهج البحث:

اعتمد البحث على مجموعة من املناهج وهي: 

املنهــج املســحي التحليلــي: الــذي يقــوم علــى وصــف الوقائــع وتحليلهــا بداللــة املعلومــات املتوافــرة وهــو منهــج يرتكــز 
علــى معلومــات كافيــة حــول دور الشــخصيات الوطنيــة الجنوبيــة فــي تعزيــز هويــة الجنــوب وتنميــة االتجاهــات الوطنية.

مجتمع البحث وعينته: 

استهدفت البحث عدد من املواقع اإلعامي )مواقع التواصل االجتماعي، القنوات الفضائية، الصحف واملجات 
العلميــة( التــي مــن خالهــا تــم تتبــع محــاور وقضايــا وتطــورات االحــداث التــي غطتهــا تلــك املواقــع وكذلــك البحث والرصد 
ألبــرز الشــخصيات الوطنيــة الجنوبيــة التــي تعاطــت إعاميــا مــع تطــورات االحــداث السياســية الجنوبيــة بمختلــف 

اتجاهاتها.   

أدوات البحث: اعتمدت البحث في جمع املعلومات على أداتين هما: )الرصد املسحي واستطاع للرأي   واملقابلة(.

وتعــد االســتبانة األداة األساســية فــي جمــع املعلومــات والبيانــات مــن عينــة البحــث وقــد اشــتمل علــى خمــس عوامــل 
هــي:

 التفاعل اإلعامي مع التطورات السياسية والدبلوماسية 

التفاعل اإلعامي مع التطورات العسكرية.

التفاعل اإلعامي مع االحداث األمنية ومكافحة االرهاب

التفاعل اإلعامي مع دعوة الحوار الجنوبي. 

التفاعل اإلعامي للتصدي للحرب اإلعامية  
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املطلب الثاني: اإلطار النظري
لقــد حظــى اإلعــام فــي معظــم املراحــل التاريخيــة باهتمــام كبيــر مــن قبــل الســلطات السياســية وجعلــه ضمــن إطــار 
 
ً
ثقافــي وتاريخــي وحضــاري ســمات العصــر الــذي یولــد فیــه وخصائصــه، وفــي الواقــع، فــإن عصــر املعلومــات أفــرز نمطــا

 یختلــف فــي مفهومــه وســماته وخصائصــه ووســائله عــن األنمــاط اإلعامیــة الســابقة، كمــا یختلــف فــي 
ً
 جدیــدا

ً
إعامیــا

تأثيراتــه اإلعامیــة والسیاســیة والثقافیــة والتربویــة الواســعة النطــاق لدرجــة أطلــق فیهــا بعضهــم علــى عصرنــا هــذا 
اســم )عصــر اإلعــام(، لیــس ألن اإلعــام ظاهــرة جدیــدة فــي تاریــخ البشــریة، بــل ألن وســائله الحدیثــة قــد بلغــت غایــات 
 
ً
بعیــدة فــي عمــق األثــر وقــوة التوجیــه وشــدة الخطــورة أدت إلــى تحــوالت جوهریــة فــي دور اإلعــام، وجعلــت منــه محــورا

 فــي منظومــة املجتمــع.
ً
أساســیا

وأضحــى املجتمــع مفتوًحــا ومتاًحــا للجميــع حتــى لغيــر املتخصصيــن والدارســين لهــذا املجــال ممــا تطلــب بــذل مزيــًدا 
مــن الجهــد فــي التفكيــر الناقــد حيــث غيــرت هــذه الوســائل التكنولوجيــة كل نواحــي الحيــاة وخلقــت أنشــطة جديــدة 
لألفــراد واملجتمعــات وتتمثــل أهميــة اإلعــام فــي اآلثــار التــي يحدثهــا مــن قيــم وأفــكار ومعتقــدات فوســائل اإلعــام هــي 
مصــدر املعلومــات ومــع التطــور التكنولوجــي أصبــح مصــدر املعلومــة فــي وضــع خطــر فــا نــدري مــا مصــدر املعلومــة 

الصحيــح وكيــف نتعامــل معــه.

 ظهــور وســائل االتصــال الجماهيــري )الصحافــة واإلذاعــة والتلفزيــون وجميــع وســائل االتصــال االجتماعــي( وهــي 
بــأدوار عامــة ســاهمت بدرجــات متفاوتــة فــي دعــم األوضــاع السياســية للــدول. وفــي املجتمعــات الغربيــة تعــد  تقــوم 
وســائل اإلعــام ضــرورة ال غنــى عنهــا فــي دعــم املســيرة الديموقراطيــة لتلــك الــدول، فهــي تنشــر األخبــار واملعلومــات 
عــن القضايــا العامــة واألحــداث السياســية التــي تهــم الجمهــور، وهــي كذلــك تطلــع قــادة الحكومــات وأعضــاء األحــزاب 

السياســية علــى وجهــات نظــر الجمهــور واتجاهــات الــرأي العــام.

وتبــرز أهميــة اإلعــام فــي التنشــئة السياســية مــن املكانــة املركزيــة التــي تتربــع علیهــا وســائل اإلعــام اليــوم كقــوة أو 
 للتأثيــر الــذي تمارســه وســائل اإلعــام اليــوم علــى أذواقهــم وأســلوب حياتهــم وحتــى علــى توجهــات األفــراد، 

ً
كســلطة نظــرا

قيمهــم، ومعتقداتهــم  علــى  وأســلوب حياتهــم وحتــى  أذواقهــم  علــى  التأثيــر  فیهــا  بمــا  السيا�ســي  ومواقفهــم وســلوكهم 
السياســية  وايديولوجياتهــم 

هذه األهمية دفعت الكثير من األنظمة السياسية والحكومات للسعي الى السيطرة على وسائل اإلعام ومراقبتها 
والتحكم في مدخاتها ومخرجاتها وتوجیهها لخدمة مصالحها والحفاظ على هيمتها السياسية. 

فــي النظــام السيا�ســي الواحــد الــى املطالبــة بآليــات قانونيــة للمشــاركة  ممــا دفــع بالتيــارات السياســية املتنافســة 
فــي اســتخدام وســائل اإلعــام واالســتفادة ممــا توفــره وظائفهــا السياســية مــن أجــل الوصــول الــى الــرأي العــام. فــا 
يمكــن إغفــال مــا لوســائل اإلعــام مــن دور فــي عمليــة التنشــئة السياســية وتكويــن الثقافــة السياســية بمــا يعــزز رؤيتنــا 
وفهمنــا للعالــم املحيــط بنــا، فهــي تعــد أحــد املصــادر الرئيســية لألخبــار واملعلومــات التــي تغطــى األحــداث والقضايــا 
السياســية، كمــا تعمــل علــى تشــكيل األفــكار وبلــورة اآلراء واملواقــف السياســية لألفــراد علــى املــدى الطويــل، زيــادة علــى 
كونهــا توفــر أرضيــة للنقــاش وتبــادل اآلراء بيــن مختلــف األطيــاف السياســية وبيــن مختلــف أفــراد املجتمــع، كل هــذا ال 
يحــدث بأســلوب خــاٍل مــن التوجيــه والذاتيــة التــي تفرضهــا وســائل اإلعــام علــى املضاميــن التــي تقدمهــا ســواء بطريقــة 
 وتغلفهــا فــي شــكل لتحقيــق هــدف معيــن قــد يكــون ببســاطة 

ً
مقصــودة أو غيــر مقصــودة، فهــي تعالــج األحــداث إعاميــا

اإلخبــار واإلعــام أو التأثيــر وتغييــر االتجاهــات السياســية.

فلوســائل اإلعــام القــدرة علــى أن تنتقــل مــن وظيفــة نقــل األخبــار وتوزيــع املعلومــات الــى وظيفــة تشــكيل وتكويــن 
املعتقــدات مــن خــال األفــكار واملبــادئ السياســية والقيــم التــي تبثهــا بيــن الســطور أو عبــر الصــور والتســجيات مــن 
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أجــل الحفــاظ علــى الثقافــة السياســية للمجتمــع، إذ تســتطيع وســائل اإلعــام إكســاب الجمهــور اتجاهــات جديــدة 
أو تعديــل وتدعيــم اتجاهــات قديمــة مــع توخــى الظــروف املائمــة لهــذه العمليــة ســواء علــى مســتوى مضمــون املــادة 

اإلعاميــة، الوســيلة اإلعاميــة والفتــرة الزمنيــة املناســبة. 

إن اإلعام وما يرتبط به من وسائل ومضمون وأدوات يؤثر في التغيير السيا�سي، وذلك بتطوير القيم واملعتقدات 
السياســية، أي أن أنمــاط اإلعــام مــن خــال الــدور السيا�ســي الــذى يلعبــه علــى صعيــد الوظيفــة السياســية تؤثــر 
 مــن الســنوات األولــى تبــدأ عمليــة التنشــئة السياســية وتكــون األســرة هــي أول 

ً
فــي عمليــة التغييــر السيا�ســي فانطاقــا

مؤسســة اجتماعيــة للتنشــئة حيــث يكــون تأثيرهــا قــوى ودائــم، وأثنــاء ذلــك تتكــون االتجاهــات األولــى نحــو الســلطة 
السياســية وكل مــا هــو سيا�ســي وتغــرس الطفــل مــن خــال النقاشــات السياســية التــي تتطــرق الیهــا وتبــرز هنــا بالتحديــد 
، ممــا يســاهم فــي 

ً
أهميــة القــرارات واالتجاهــات واملواقــف والســلوكيات السياســية التــي تتوصــل الیهــا األســرة جماعيــا

االقتــدار والخبــرة السياســية أي مهــارات التفاعــل السيا�ســي داخــل وخــارج األســرة مــن خــال املشــاركة السياســية، 
وتعــد املدرســة ثــان مؤسســة لهــذه العمليــة ويؤثــر النظــام التعليمــي ومحتوياتــه علــى عمليــة التنشــئة السياســية مــن 

أجــل خلــق نــوع معيــن مــن األفــراد يندمجــون ويتواءمــون مــع النظــام السيا�ســي الــذى يعيشــون فــي ظلــه.  

أنواع تأثيرات وسائل االعالم 

قسم أنواع تأثيرات وسائل اإلعام على طريقة فهمنا ورؤيتنا للعالم الى ثاث أقسام:
ُ
وت

بيــن وســائل اإلعــام وزيــادة الوعــى املعرفــي بالقضايــا . 1 التأثيــر املعرفــي: تؤكــد الدراســات التــي تناولــت العاقــة 
 مــن مصــادر التنشــئة السياســية، حيــث أن وســائل 

ً
واألحــداث السياســية، أن هــذه الوســائل تمثــل مصــدرا

اإلعــام ومــن خــال الوظيفــة اإلخباريــة والتعليميــة اللتــان تعتبــران مــن وظائفهــا التقليديــة تســتطيع أن تؤثــر 
علــى التوجهــات املعرفيــة للفــرد وتنمــى ثقافتــه السياســية الخاصــة ببيئتــه السياســية املحيطــة وبــكل الفاعليــن 

السياســيين الذيــن ينشــطون فــي ســياقها.

التأثيــر العاطفــي: النــوع الثانــي مــن التأثيــر السيا�ســي الــذي تحدثــه وســائل اإلعــام علــى الناشــئة هــو التأثيــر . 2
أن  السياســية، حيــث  بالبيئــة  التركيــز علــى متغيــر االهتمــام  تــم  املوضــوع  هــذا  الشــعوري ففــي  أو  العاطفــي 
 علــى حجــم التعــرض لهــذه الوســائل 

ً
التعــرض لوســائل اإلعــام يزيــد مــن اهتمــام الفــرد بــدوره ينعكــس أيضــا

اإلعاميــة. وكمــا حــدث مــع مرحلــة الوعــي املعرفــي واالنتقــال الــى مرحلــة االهتمــام ومتابعــة القضايــا واألحــداث 
 وهــي مرحلــة الفعــل، أي املشــاركة الفعليــة فــي نشــاطات 

ً
السياســية تكلــل هاتيــن املرحلتيــن بمرحلــة أكثــر تقدمــا

وهــى  السياســية،  باملشــاركة  السيا�ســي  االتصــال  فــي  الباحثــون  يصفهــا  املشــاركة  هــذه  السياســية،  الحيــاة 
نتيجــة تأثيــر وســائل اإلعــام علــى الســلوك الــذى هــو النــوع الثالــث مــن تأثيــر وســائل اإلعــام فــي عمليــة التنشــئة 

السياســية.

التأثيــر الســلوكي: مرحلــة التأثيــر الســلوكي تعــد أهــم مرحلــة فــي عمليــة تأثيــر وســائل اإلعــام فــي عمليــة التنشــئة . 	
بالبيئــة  عاقــة  لهــا  ومعلومــات  معــارف  مــن  الفــرد  اكتســبه  مــا  لــكل  الفعلــي  االنعــكاس  هــي  إذ  السياســية، 
السياســية التــي ينتمــى الیهــا ومــا أفرزتــه هــذه املعــارف واملعلومــات مــن مواقــف واتجاهــات تســاعد علــى املشــاركة 
الفاعلــة فــي العمليــة السياســية، أن وســائل اإلعــام وخاصــة فــي ظــل التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة فــي مجــال 
اإلعــام واالتصــال توفــر للفــرد املعلومــات واألخبــار السياســية فــي الوقــت الفعلــي للحــدث السيا�ســي ممــا يدفــع 
بــه الــى االهتمــام أكثــر ومتابعــة املوضــوع فــي الوقــت الحقيقــي واملســاهمة فــي صناعــة هــذا الحــدث مــن خــال 
 تغييــر مســاره وخيــر دليــل علــى ذلــك شــبكات التواصــل االجتماعــي وقدرتهــا 

ً
مشــاركته والتعليــق عليــه وأحيانــا

الكبيــرة فــي تجنيــد وتحريــك الشــارع العــام.
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 املطلب الرابع: تحليل نتائج االستطالع واملسح امليداني  
 -  التحليل الوصفي ألفراد عينة البحث

-   وصف العينة في ضوء النوع:

يمكن توضيح توزيع أفراد عينة البحث وفقا للنوع من خال الجدول اآلتي: 

الجدول رقم )1(: توزيع عينة البحث وفقا للنوع

النسبة المئوية%العددالنوع

%3185.9ذكور

%1014.1إناث

%41100اإلجمالي

يتضح من الجدول أعاه أن نسبة )85.9 %( من إجمالي عينة البحث هم من الذكور، ونسبة )%14.1( من إجمالي 
عينة الدراسة هم من اإلناث. 

وصف العينة في ضوء املستوى التعليمي: 

يمكن توضيح توزيع أفراد عينة البحث وفقا للمستوى التعليمي من خال الجدول االتي:

الجدول رقم )2(  توزيع عينة البحث وفقا للمستوى التعليمي

النسبةالعددالمستوى التعليمي

%57.71 24 بكالوريوس

%  30   13ماجستير

%13.29 6دكتوراه

%41100 اإلجمالي

يتضــح مــن الجــدول أعــاه أن نســبة )  %57.71  ( مــن إجمالــي عينــة البحــث هــم حملــة البكالوريــوس، ونســبة ) 0	  
%( مــن إجمالــي عينــة البحــث هــم مــن حملــة املاجســتير، ونســبة ) %29.	1( مــن إجمالــي عينــة البحــث هــم مــن حملــة 

الدكتــوراه.  

 وصف العينة وفقا للوظيفة:  

يمكن توضيح توزيع أفراد عينة البحث وفقا للوظيفة من خال الجدول اآلتي: 

الجدول رقم )4(

النسبةالعددنوع التخصص

73 .%305 مدراء مؤسسات إعالمية جنوبية 

%614.5 ناشطون وصحفيون

%512 محليين سياسيين 

%41100اإلجمالي
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يتضح من الجدول أعاه أن نسبة ) 	7 .%5 ( من إجمالي عينة البحث هم مدراء وإداريين في مؤسسات إعامية، 
وجاء النشطاء واملتابعين بنسبة) %14.5(   بينما جاء املحللين السياسيين بنسبة)12% (

 أداة البحث:

  استخدم الباحثون أداتين هما االستبانة )تحليل إحصائي( واملقابلة الشخصية )تحليل نوعي(.

االستبانة:

وفقــا  البحــث  هــذا  فــي  املعلومــات  لجمــع  كأداة  بتطويرهــا  قــام  وقــد  للبحــث  أداة  االســتبانة  الباحثــون  اســتخدم 
التاليــة: للخطــوات 

إعداد استبانة.

توزيــع )50( اســتبانة علــى أفــراد العينــة وتــم اســترداد )45 ( اســتبانة وبعــد فرزهــا بلــغ عــدد االســتبانات الصحيحــة 
)41( اســتبانة، بينمــا جــاءت ) 4( اســتبانة غيــر مكتملــة اإلجابــة. 

 نتائج تحليل البحث: 

 توصلت الدراسة االستطاعية املسحية إلى نتيجة عامة مفادها:

، مــا نســبته 86.6 
ً
أن تفاعــل الناشــطين واملناصريــن للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي قــد حــاز علــى نســبة عاليــة جــدا

فــي هيئــات األمانــة العامــة والجمعيــة الوطنيــة الجنوبيــة  %، فيمــا حــاز تعاطــي أعضــاء املجلــس االنتقالــي الجنوبــي 
.% 1	.4 فــي املحافظــات علــى نســبة  واإلدارات التنفيذيــة 

ومــن خــال آراء عينــة مختــارة، تبيــن ان بعــض القيــادات فــي املجلــس االنتقالــي الجنوبــي كان لهــا حضــورا كبيــرا فــي 
وســائل االعــام املختلــف والتواصــل االجتماعــي وكانــت كثيــر التفاعــل مــع األحــداث واملســتجدات اليوميــة. 

وتبيــن أن هنــاك فئــة ال تتعاطــى مــع األعــام؛ نتيجــة لطبيعــة مهامهــا وعملهــا السيا�ســي، فــي حيــن أن هنــاك فئــة كبيــرة 
ال تقــول أي �ســيء لإلعــام وتفضــل الصمــت علــى الحديــث وكأن األمــر ال يعنیهــا، وال تشــارك فــي التنميــة السياســية 

والتوعيــة الوطنيــة والــرد علــى االشــاعات التــي تســتهدف الجنــوب واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي بشــكل خــاص.

حــازت مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى املرتبــة األولــى، وانعكــس تعاطــي تلــك القيــادات والسياســيين مــع األحــداث 
واملســتجدات اليوميــة، علــى تنــاوالت الصحافــة واإلعــام اإلذاعــي والتلفزيونــي، فــي حيــن كانــت هنــاك نســبة ضئيلــة 
فــي تعاطــي وســائل اإلعــام اإلقليميــة مــع األحــداث واملســتجدات الوطنيــة، وعــادة مــا تركــز تلــك القنــوات علــى تحليــل 

األحــداث علــى شــخصيات مــن خــارج الهيــكل التنظيمــي للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي.

وقــد توصلــت الدراســة إلــى نتيجــة أن أكثــر شــخصيات تعاطيــا مــع اإلعــام املرئــي، هــم :« منصــور صالــح محمــد- 
نائــب رئيــس الدائــرة اإلعاميــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي، واملقــدم محمــد النقيــب املتحــدث باســم القــوات املســلحة 
واألمــن، وقــد اجمــع الكثيــر ممــن تــم اســتطاع آرائهــم علــى ان النقيــب ومنصــور، كان ملناصبهمــا الــدور األبــرز فــي أن 

يتصــدرا املشــهد اإلعامــي املرئــي.

وعلــى صعيــد الــرأي فــي الصحافــة املحليــة، انفــرد عضــو الجمعيــة الوطنيــة الجنوبيــة صالــح الدويــل بــاراس، بصادرة 
الــرد علــى الحــرب اإلعاميــة  فــي املجلــس تعاطيــا مــع األحــداث واملســتجدات اليوميــة، مــن خــال  أكثــر السياســيين 
وتفنيــد االشــاعات ومســاندة األجهــزة األمنيــة فــي مكافحــة اإلرهــاب، فيمــا ورد أســم »صــاح الســقلدي كأبــرز كاتــب رأي 

مســتقل«.

أمــا علــى صعيــد التأثيــر فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، تكــرر اســم »ســالم ثابــت العولقــي أحمــد عمــر بــن فريــد، 
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د. حســين بــن لقــور، ســعيد عبــدهللا بكــران، صــاح بــن لغبــر، حســين حن�ســي، صالــح الحن�ســي، زيــن أبــن يافــع، ياســر 
اليافعــي، عبدالقــادر القا�ســي«.

تــم دراســة عينــة علــى برامــج ومقابــات تلفزيونيــة لقناتــي الغــد املشــرق وعــدن املســتقلة، وقــد حــاز برنامجــا الوجــه 
تقدمــه  الــذي  غلــط«  »فاهــم  وبرنامــج  املشــرق،  الغــد  قنــاة  علــى  واملــذاع  ربيــع،  ليلــى  تقدمــه اإلعاميــة  الــذي  اآلخــر 
اإلعاميــة جیهــان عبدالحكيــم، كأبــرز برنامجيــن موجهيــن، فــي حيــن حصــل، ثابــت حســين، أنــور التميمــي، محمــد بــا 

مزعــب، علــى أعلــى صــدارة املحللييــن السياســيين فــي القناتيــن.

وعلــى صعيــد اإلعــام اإلقليمــي، وجــه البحــث ســؤاال حــول التغطيــة اإلعاميــة اإلقليميــة، وقــد انحصــرت اآلراء 
بيــن اإلعــام الســعودي واإلماراتــي، حيــث توصــل البحــث إلــى نتيجــة، بينــت أن اإلعــام اإلماراتــي كان أكثــر تعاطيــا مــع 
املســتجدات السياســية والعســكرية فــي الجنــوب، خاصــة جهــود مكافحــة اإلرهــاب، وحصلــت شــبكة العيــن اإلخباريــة 
االلكترونيــة علــى أكثــر وســائل اإلعــام تعاطيــا مــع اإلحــداث فــي الجنــوب، يلیهــا موقــع »إرم نيــوز«، وبيــن االســتطاع إن 
اإلعــام الســعودي )صحــف وقنــوات تلفزيونيــة(، تفــرض مــا يمكــن وصفــه بـ«الحظــر«، علــى اآلراء الجنوبيــة، وهــي 

نتيجــة اســتعراض  تقاريــر تلفزيونيــة وصحافيــة خــال شــهري ســبتمبر/ أيلــول وأكتوبــر/ تشــرين األول 2022م.

التوصيات: 

يو�ســي البحــث بعــدد مــن التوصيــات واملقترحــات التــي مــن شــأنها تعزيــز التفاعــل اإلعامــي الجنوبــي فــي ســبيل نصــر 
قضيــة شــعب الجنــوب وتنميــة االتجاهــات السياســية.

حــث كافــة القيــادات السياســية واألعضــاء اإلداريــة فــي املجلــس االنتقالــي الجنوبيــة بــكل هيئاتــه العليــا والوســطى 
والدنيــا فــي املشــاركة الواســعة والتفاعــل اإليجابــي فــي النشــاط اإلعامــي والتوعــوي عــن قضيــة شــعب الجنــوب عبــر كل 

الوســائل اإلعاميــة املقــروءة واملرئيــة واملســموعة.

دعــوة الكتــاب والصحفييــن واالعامييــن الجنوبييــن توســيع نطــاق مشــاركاتهم اإلعاميــة فــي الصحــف والقنــوات 
واملواقــع العربيــة واإلقليميــة؛ ملــا لهــا مــن أهميــة فــي تعريــف شــعوب العالــم العربــي واإلقليمــي بعدالــة قضيــة شــعب 

الجنــوب. 

إقامــة تشــبيكات إعاميــة مــع عــدد مــن الشــبكات اإلعاميــة املحليــة والعربيــة، فــي ســبيل تبــادل املعلومــات والخبــرات 
التــي تعــزز مــن تطويــر األداء اإلعامــي الجنوبــي. 
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