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يف اليوم الوطني لإلعالم

الثورة/ جمال الظاهري/ سبأ

ــان السامعي  ــو املجلس السيايس األعىل سلط أشاد عض
ــالم يف كشف زيف  ــذي قامت به وسائل اإلع ــدور الكبري ال بال

وتضليل وسائل إعالم العدوان السعودي األمريكي.
ــا نيابة عن  ــي يف الكلمة التي ألقاه ــال سلطان السامع وق
ــاد رئيس املجلس السيايس األعىل يف حفل  األخ صالح الصم
ــس، "إن اإلعالم  ــاء أم ــالم بصنع ــوم الوطني لإلع ــاء الي إحي

الوطني مثل الجبهة الثانية بعد جبهات املواجهة ".
وثمن عضو املجلس السيايس األعىل جهود كل اإلعالميني 
الذين وقفوا بكل طاقاتهم ضد العدوان الهمجي عىل الشعب 
اليمني .. مهنئاً اإلعالميني بمناسبة اليوم الوطني لإلعالم الـ 

19 من مارس.
ــة ومختلف وسائل  ــوات الوطنية والخاص ــدور القن ونوه ب
األعالم املقروءة واملسموعة يف مواجهة العدوان وكشف زيفه 
ــا إلمكانيات  ــاة الساحات رغم امتالكه ــه بما فيها قن وتضليل

بسيطة.
ــن  ــادة م ــىل رضورة االستف ــي ع ــان السامع ــدد سلط وش
الكوادر اإلعالمية .. مؤكدا أهمية الرتكيز عىل مخاطبة الخارج 
ــرأي العاملي بما يدور  ــل اإلعالم وتعريف ال ــف وسائ يف مختل

يف اليمن وما يتعرض له من عدوان ومجازر وحصائر جائر.
ــىل، أهمية توحيد  ــايس األع ــد عضو املجلس السي كما أك
ــل اإلعالم  ــن قبل وسائ ــد من الجهود م ــوف وبذل مزي الصف
ــات يف هذا الظرف  ــة واالبتعاد عن املماحك ــة والخاص الرسمي
الصعب الذي يمر به الوطن، كونها تضعف الجبهة الداخلية 

وتخدم وسائل إعالم العدوان.
ــس السيايس األعىل  ــل الذي حرضه عضو املجل ويف الحف
ــات  ــاء املؤسس ــوزراء ورؤس ــن ال ــدد م ــي وع ــد النعيم محم
ــن املسؤولني واإلعالميني،  ــة ووكالء الوزارات وعدد م اإلعالمي
ــد حامد، إىل أن اليوم الوطني لإلعالم  أشار وزير اإلعالم أحم
ــن مع مرور عامني من العدوان السعودي األمريكي عىل  يتزام
ــن تأريخ الشعب  ــي يف مرحلة فارقة م ــي، ويأت ــب اليمن الشع

اليمني.

وأشاد بجهود كل اإلعالميني الذين أثبتوا صدقهم وصربهم 
ــة وال زالوا رغم  ــرتة املاضي ــوال الف ــم ط ــم ووطنيته وإخالصه
املعاناة واملتاعب إال أن صوتهم كان عاليا رغم اآللة اإلعالمية 
التي يمتلكها تحالف العدوان ألنهم يمتلكون صوت الحقيقة 
ــم يتفوقون عىل إعالم العدو  واملوقف الصحيح وهو ما جعله

ويواجهونه بكل قوة وبكل بسالة.
ــة متقدمة تسبق  ــم يف جبه ــون جيدا أنه ــال " هم يدرك وق
ــع ومن  ــوى من املدف ــة أق ــا والكلم ــة نفسه ــرب العسكري الح

الدبابة ألنها تتوجه إىل النفوس".
ولفت الوزير حامد إىل أن اإلعالم سالح ويجب استخدامه 
ــه إىل العدو لفضحه  ــة وحرفية وتوجيه ــة ومهارة عالي بمهني
ــاء الشعب اليمني  ــع معنويات أبن ــف زيف أكاذيبه ورف وكش
واستشعار املسؤولية وتعريفهم بخطورة التقصري يف مواجهة 

العدو يف هذه املعركة املصريية.
ــذا العدو  ــايف بطبيعة ه ــي الك ــا الوع ــاف" إذا امتلكن وأض
ــح وستكون كلماتنا  ــدوان سنتحرك بشكل فاعل وصحي والع
ــدا يف مواجهة  ــون صوتا وموقفا واح ــة ال مفرقة وسنك مجمع

العدوان".
وتابع " بعد مرور عامني عىل هذا العدوان نؤكد لكم وللعالم 
ــوة وإيمانا وحضورا يف  ــا سكون أكرث توحدا وأكرث ق أجمع أنن
ساحة اإلعالم وأكرث استعدادا للمواجهة من أي وقت مىض".
وأكد وزير اإلعالم أن اإلعالم الوطني سيظل قويا ومتقدما 
ــىل أن يقف  ــدو ال يقوى ع ــون الع ــه ك ــدو ويفضح ــري الع يع
ــا إىل أن إسرتتيجية العدوان  ــه .. الفت ــام الحق الذي نمتلك أم
ــب الحقائق  ــىل التضليل وعىل قل ــا تعتمد ع ــة دائم اإلعالمي
ــم ألنهم ال  ــروف يف تاريخه ــذا مع ــق بالباطل وه ــس الح ولب

يملكون شيئا.
ــا نؤكد أنها  ــا فإنن ــداث التي نعيشه ــا هذه األح ــال" أم وق
ــد ومستقبل واعد  ــرد مخاض لوالدة يمن جدي ليست إال مج

أنتم ستشاركون يف صنع مستقبله وقيادته".
ــي القوي بأبنائه  ــر اإلعالم إىل أن الشعب اليمن وأشار وزي
ــاءه إىل الجبهات بكل رغبة  ــوده الذي يدفع أبن والقوي بصم
وشوق ويستقبلهم بكل إجالل، هو شعب عيص عىل االعتداء 
ــة  ــه العاصف ــن أن تركع ــع، وال يمك ــع أو يخن ــن أن يرك وال يمك

وسيدفن كل آمالهم تحت أقدام أبنائه ومقاتليه.
ــدم أكرث  ــي والذي ق ــالم الحرب ــدور الكبري لإلع ــاد بال وأش
ــدور كافة وسائل  ــرتة عامني .. منوها ب ــن 90 شهيدا خالل ف م

اإلعالم عىل الجهود الكبرية التي بذلتها منذ بدء العدوان.
ــالم عىل شهداء اإلعالم من كافة القنوات  وترحم وزير اإلع

ــن ضحوا وأثبتوا أنهم رجال اإلعالم  والوسائل اإلعالمية الذي
ــان الكلمة طوال الفرتة املاضية.. وقال" نقول لألعداء ال  وفرس

تراهنوا عىل خالفاتنا ألن رهانكم عىل ذلك رهان خارس".
وأهاب بكل اإلعالميني أن يبتعدوا عن املناكفات اإلعالمية 
ــا وقوتنا هو يف  ــا" إن صمودن ــة.. مضيف ــدات السياسي واملزاي

توحدنا".
وقال" نحن ماضون يف مسريتنا مسرية العطاء والتضحية 
ــان حجم التحديات ولن نضعف ولن نستكني  والفداء مهما ك

والنرص حليف الشعب اليمني".
ــني – عبدالله عيل  ــس اتحاد اإلعالمي ــل قرأ - رئي ويف الحف
ــربي ميثاق الرشف اإلعالمي ووقف الحارضون وقفة حداد  ص

وقراءة الفاتحة عىل أرواح الشهداء.
ــرض بدايات  ــي استع ــم وثائق ــرض لفيل ــل ع ــل الحف تخل
ــي ارتكبها,  ــداث والجرائم البشعة الت ــض األح ــدوان, وبع الع
ــذ بداية العدوان  ــدف اإلعالم الوطني اليمني من وكيف استه
ــب الصورة  ــي استخدمها كي يغي ــب الت ــل واألسالي والوسائ
والواقع وكي يستفرد بالفضاء اإلعالمي وكي ال تظهر حقيقة 

وبشاعة عدوانه عىل العالم.
ــة حماسية  ــدة ملحمي ــد ألقى قصي ــر معاذ الجني الشاع
ــي شهدتها ساحات املواجهات,  تحاكي األحداث األخرية الت

حازت عىل تقدير الحارضين.
ــس السيايس األعىل  ــم عضوا املجل ــة الحفل سل ويف نهاي
ــالم واملالية  ــد النعيمي ووزراء اإلع ــان السامعي ومحم سلط
ــزي  ــالح الع ــد ص ــوح للشهي ــدرع املمن ــة ال ــة املدني والخدم
وشهادات التقدير للمؤسسات اإلعالمية والقنوات الفضائية 
ــىل ميثاق  ــم التوقيع ع ــن اإلعالميني, وت ــن م ــة واملربزي العربي

الرشف من قبل رؤساء املؤسسات اإلعالمية الرسمية.
تصوير/ عبدالله حويس

م إل ي م ي يف

السامعي يشيد بالدور الريادي لوسائل اإلعالم يف مواجهة العدوان
حاحامـــد مـــد : اإلعالم  سالح يجب استخدامه بمهنية وحرفية لتعرية العدو وفضح جرائمه: اإلعالم  سالح يجب استخدامه بمهنية وحرفية لتعرية العدو وفضح جرائمه

املـــقـــــــدمــــة :
ــدد وسائله ووسائطه،  ــارع لتقنيات اإلعالم وتع ــل التطور املتس يف ظ
ــط بها ، ومع  ــرة الجمهور املرتب ــدة، واتساع دائ ــة منها والجدي التقليدي
ــي اآلثار السلبية لسوء استخدام هذا التطور ، وما يشوب ممارسة  تنام
ــوس يف االلتزام بالضوابط  ــن مظاهر فوىض وتراجع ملم مهنة اإلعالم م
املهنية لإلعالم وانحسار ملعايري مزاولة املهنة ورشوطها املتعارف عليها، 
ــدوان الخارجي عىل اليمن، وما نجم  ــذي ظهر بصورة أكرب يف ظل الع وال
ــات املسؤولية الوطنية،  ــه من مواقف منحازة وغري منسجمة وموجب عن
ــة أبواقاً  ــات اإلعالمي ــني واملؤسس ــري من اإلعالمي ــا عدد كب ــدا يف ظله غ
ــدوان وأدواٍت للفتنة الداخلية ، وصدى للحرب اإلعالمية التضليلية  للع

بحق الوطن .
لكل ما سلف تتعاظم مسؤولية اإلعالميني يف صون املهنة ورشفها من 
ــالل احرتام الثوابت الوطنية ، والتزام القواعد املهنية يف نقل الحقائق  خ
ــاه املجتمع، وهو ما  ــات اإلعالم تج ــرأي العام ، وأداء واجب ــة ال ، وصناع
ــق عىل قواعد أخالقية تضبط إيقاع  يستدعي الحاجة املاسة إىل التواف
ــة عن مقاصدها  ــول دون انحراف مهنة الصحاف ــل اإلعالمي، وتح العم
ــان جدواها  ــرأي والتعبري وضم ــة ال ــد عىل دعم حري ــة، وتساع السامي

املنشودة للمجتمع.
إن بناء اإلعالم الحر واالرتقاء بمستوى املهنة يتطلب إعالماً مسؤوًال 
ــون عليه، بأن احرتام القواعد املهنية التزام طوعي أخالقي  يؤمن القائم
ــع، وأن صون رشف املهنة يستوجب احرتام  ومهني تجاه الوطن واملجتم

هذه القواعد، وإن لم تنص عليها بالتفصيل القوانني ذات الصلة .
ــىل تضامن  ــص ع ــذي ين ــاق ال ــذا امليث ــي ه ــق يأت ــا سب ــاً مل وتحقيق
ــدوان، والتالحم فيما  ــة للع ــات اإلعالمية املناهض ــني واملؤسس اإلعالمي
ــة، ويف تعزيز  ــة التضليلية العدواني ــرب اإلعالمي ــا يف مواجهة الح بينه
صالبة الجبهة الداخلية، والحؤول دون االنزالق إىل معارك جانبية عىل 

الضد من املصلحة الوطنية العليا .
ــة اإلعالم  ع عىل ممارس ــة تشجِّ ــادئ رئيس ــل امليثاق عىل مب ويشتم
ــة الرفيعة يف أداء  ــة املسؤولة ، واملهني ــن االستقاللية، والحري ــار م يف إط
ــات واملكتسبات  ــة واملرجعي ــت الجامع ــرتام الثواب ــف اإلعالم واح وظائ

ــه وأطيافه  ــي بمختلف مكونات ــع اليمن ــري عن املجتم ــة ، والتعب الوطني
الفكرية والسياسية.

أ - املـــبـــادئ األســـاســيـــة :
أوًال :

ــا النظام  ــت الوطنية، ويف مقدمه ــني والثواب ــرتام الدستور والقوان اح
ــرأي والتعبري  ــة، وحرية ال ــدة الوطني ــي، والوح ــوري الديمقراط الجمه
ــة مصالح ذاتية فردية  ــة الوطن واملجتمع العامة عىل أي وتغليب مصلح

أو حزبية .
ثانياً :

تعزيز قيم الوالء الوطني والسيادة واالستقالل، ومواجهة أي عدوان 
ــؤدي إىل فرض الوصاية أو هيمنة  ــالل أجنبي، وأي قول أو فعل ي أو احت

خارجية عىل الوطن.
ثالثاً :

ــم االجتماعي  ــزز الوحدة الوطنية والسل ــاب إعالمي يع انتهاج خط
ويتصدى للخطاب الطائفي واملناطقي واملذهبي .

رابعاً :
ــي يف الحصول  ــق واحرتام حق الصحف ــىل نشـر الحقائ ــل عـ الــعمـ

عىل املعلومات ونرشها وفقاً للقانون.
خامساً :

ــة واإلعالمية  ــالق املؤسسات الصحفي ــض حبس الصحفي أو إغ رفـ
ألسباب متعلقة بقضايا الرأي والنرش، خارج إطار القانون.

سادسا:
ــة لحرية  ــة الداعم ــة والدولي ــدات العربي ــات واملعاه ــي الترشيع تبن
ــام، ومهنية اإلعالم  ــوق اإلنسان، واستقاللية اإلعالم الع الصحافة وحق

الخاص .
سابعاً :

ــم األداء  ــة تنظ ــة أخالقي ــة معنوي ــي مرجعي ــرشف اإلعالم ــاق ال ميث
ــزام بنصوص هذا امليثاق  ــي للمؤسسات واألفراد من خالل االلت اإلعالم
ــني اتخاذ  ــاد اإلعالميني اليمني ــق التح ــة األخالقية، ويح ــد املهن وقواع
ــق أي إعالمي ال يحرتم ضوابط النرش وفقاً مليثاق  االجراءات الالزمة بح

الرشف اإلعالمي والنظام األسايس والالئحة الداخلية لالتحاد.

ب- قــواعــد ســلـوكــيــة ومـهـنــيـة :
ــور عىل  ــالع الجمه ــة يف إط ــدق والحقيق ــي الص ــرَّى اإلعالم 1 - يتح
األخبار واملعلومات، وعليه أن يتأكد من صحتها قبل النرش، وأن يحرص 
عىل تقديم املادة اإلعالمية كما وردت دون إخالل أو تحريف ملضمونها.

ــال رغبته بنقل  ــري لآلخرين، ويف ح ــي الحق الفك ــرتم اإلعالم 2 - يح
بعض املواد من غري إنتاجه عليه أن يقوم باإلشارة إىل مصدر هذه املواد.

3 - يحرتم اإلعالميون، أفراداً ومؤسساٍت، مبدأ الحياد و الرأي اآلخر، 
و منح الفرص املتساوية لجميع األطراف يف أية قضية تهم الرأي العام.

ــىل الفصل الكامل يف  ــي واملؤسسات اإلعالمية ع ــرص اإلعالم 4 - يح
ــادة اإلعالمية  ــاري وبني امل ــالن التج ــرش بني اإلع ــات الن ــف عملي مختل
ــت انتباه الجمهور إىل هذا  ــة، ويستخدم األساليب الفنية للف املوضوعي

الفرق.
ــادة إعالمية تحرُِّض عىل العنف و  ــع اإلعالمي عن نرش أية م 5 - يمتن
الكراهية والعنرصية، واإلرهاب يف املجتمع، أو تتضمن اتهامات وأحكاماً 

غري موجهة أو صادرة عن القضاء واألجهزة املختصة .
ــة واملعنوية للعاملني  ــات اإلعالمية بالحقوق املادي ــزم املؤسس 6 - تلت
فيها، وفقاً لعقود العمل أو اللوائح املالية التي يتعني أن تراعي الطبيعة 

اإلبداعية للعمل اإلعالمي.
 -7 يتضامن االتحاد و اإلعالميون يف مواجهة أية انتهاكات يتعرضون 
ــات، وال يضار أي إعالمي ينترص لنفسه أو لزمالئه  لها كأفراد أو مؤسس

يف إطار القانون وقواعد العمل النقابي.
ــة، وعليه أن  ــادر الخاص ــق رسية املص ــظ بح ــي أن يحتف 8 - لإلعالم
ــزاز أو  ــات دون ابت ــول إىل املعلوم ــة يف الوص ــرق املرشوع ــدم الط يستخ

اعتداء عىل أحد.
9 - احرتام خصوصية األفراد وعدم املساس بدخائل حياتهم ويتصل 
ــم يف عدم اإلفصاح عن أسمائهم أو  ــك احرتام رغباتهم أو رغبة ذويه بذل

عناوينهم ألسباب معنوية أو أمنية.
ــون، وينبغي  ــق الرد وفقاً للقان ــات اإلعالمية بح ــزم املؤسس 10 -  تلت
ــر عىل  ــذي يؤث ــي ال ــأ املهن ــن الخط ــذار ع ــرتاف واالعت ــي االع لإلعالم

الحقيقة، مع بيان أسباب وقوعه، وتصحيح ما قد يقع فيه من أخطاء.
ــه يف القيام بدور  ــي أن جوهر عمله يقوم عىل حق ــدرك اإلعالم 11 - ي

الرقيب عىل أصحاب النفوذ والسلطة ومساءلتهم عن أدائهم الوظيفي.
ــن  ع ــداً  بعي ــة  املهن ــاٍت،  ومؤسس ــراداً  أف ــون،  ــارس اإلعالمي يم  12-

االستغالل، أو الكسب غري املرشوع ، أو التفريط يف املبادئ األساسية.
ــة  ــة إبداعي ــواد إعالمي ــرش م ــداد ون ــون يف إع ــد اإلعالمي 13 - يجته

واحرتافية، نوعا وشكال ومضموناً.
ــوات للضحايا أن ال  ــور أو أص ــي عند بث أية ص ــي اإلعالم 14 - يراع
ــع مراعاة تمويه مالمح الوجه،  ــون مؤملة، أو مسيئة ملشاعر ذويهم، م تك
ــوات ألغراض أخرى  ــذه الصور أو األص ــرص عىل عدم استغالل ه والح

غري نرش الحقيقة.
جـ- أولــويـــات املـــرحـــلــة الــــراهــنـــة :

ــاٍت، يف مواجهة  ــراداً ومؤسس ــون اليمنيون، أف ــف اإلعالمي 1 - يصط
العدوان السعودي األمريكي، وكل من تورط يف خدمة العدوان.

ــراز مظلومية الشعب اليمني،  ــب عىل املؤسسات اإلعالمية إب 2 - يج
وكشف جرائم العدوان وأدواته.

ــز ودعم حالة  ــاٍت، عىل تعزي ــراداً ومؤسس ــون، أف ــل اإلعالمي 3 - يعم
ــة يف معركة الدفاع  ــي، ومؤازرة الجيش واللجان الشعبي الصمود الشعب

املقدس عن الوطن.
ــون بدأب عىل  ــاب، ويعمل ــة واإلره ــون للجريم ــدى اإلعالمي 4 - يتص
ــراف أو تحريف لجوهر  ــوي عىل انح ــار الضالة، التي تنط ــة األفك تعري

اإلسالم ورسالته السمحاء.
ــة، ومكافحة الفساد  ــون يف تعزيز الوحدة الوطني ــم اإلعالمي 5 - يسه
ــالت املضادة التي تستهدف  ــه، ومحاربة كل الظواهر والحم بكل أشكال

األمن واالستقرار والسلم االجتماعي.

اتحاد اإلعـالميني اليمنيني
صنعاء 19- مارس 2017م 
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