
الثــــورة

المعركة إعالمية
ــر اإلعالم أحمد حامد: إن  يف البداية يقول وزي
ــع العدوان هي  ــا شعبنا م ــة التي يخوضه املعرك
ــل أهمية  ــالم سالح ال يق ــة، فاإلع ــة إعالمي معرك
ــالح يف امليدان، ونحن نراهن عىل إعالمنا  عن الس
ــري فاإلعالم  ــاوز الهفوات والتقص ــي يف تج الوطن
ــب عليها إذا لم نتحرك  مسؤولية كبرية سنحاس

بشكل واع.
وأضاف: بعد مرور عامني عىل العدوان البد أن 
ــرث تصميماً  ــي أكرث وعياً وأك ــون اإلعالم الوطن يك
ــون كلمتنا واحدة،  ــرث تماسكاً وتالحماً وأن تك وأك
ــري يف التعاطي مع  ــا معاي ــد أن تكون لدين ــا الب كم
ــي مواجهة العدوان  املواد اإلعالمية، فاألولوية ه

قبل أي قضايا أخرى.
وشدد الوزير عىل التعاطي اإليجابي مع اليوم 
ــات املختلفة  ــن خالل الفعالي ــي لإلعالم م الوطن
ــراز قوة وصالبة وتماسك  التي ستتم إقامتها وإب
ــدوان الغاشم،  ــه الع ــب العظيم يف وج ــذا الشع ه
ــي تدعم  ــىل الربامج الت ــز ع ــداً رضورة الرتكي مؤك
ــىل توحيد الصفوف  ــة الداخلية وتعمل ع الجبه

وفضح أكاذيب وأباطيل إعالم العدوان.
فتح مرحلة جديدة

ــالم هاشم رشف  ــر اإلع ــب وزي ــار نائ ــا أش فيم
الدين إىل أن اليوم الوطني لإلعالم هو اليوم الذي 
ــم فيه تدشني باقة قنوات سبأ واإليمان عىل قمر  ت
ــوم مرتني  ــال بهذا الي ــد تم االحتف ــرب سات وق ع

واحتفلنا به العالم املايض.
ــع، وعلينا  ــد الجمي ــدوان يوح ــح أن الع وأوض
ــل والتعاون اإلعالمي  فتح مرحلة جديدة للتكام
ــوده يف هذه  ــز جه ــدو يرك ــل ألن الع ــل أفض بشك
ــن يجب أن  ــل حسم املعركة ونح ــة من أج املرحل

يكون دورنا أكرب يف مواجهته.
ــم تدشني ميثاق  ــذا العام سيت ــا ه ويف احتفالن
ــاد اإلعالميني  ــذي أعده اتح ــرشف اإلعالمي ال ال
ــي لدور اإلعالم  ــني، وسيتم بث فيلم وثائق اليمني
يف مجابهة العدوان خالل العامني، وسيتم تكريم 

الوسائل اإلعالمية.
ــدم خدمات  ــي يق ــالم الوطن ــاف: إن اإلع وأض
ــرية يف ظروف  ــوداً كب ــذل جه ــة ويب ــدم رسال ويق
ــج لهذا اإلعالم  ــة واستثنائية وعلينا الرتوي صعب
لكي يستشعر الجميع أهميته من أجل مزيد من 

االهتمام والرعاية من قبل الحكومة.
إظهار الصورة المشرفة

ــد يحيى املهدي مدير  ــن ناحيته يؤكد العمي م
ــوم  ــال بالي ــوي أن االحتف ــه املعن ــرة التوجي دائ
ــور املرشفة  ــو إظهار تلك الص ــي لإلعالم ه الوطن
ــن العالم  ــذي أده ــدي اليمني ال ــة للجن واملرشق
ــاً، ورغم قلة املواد إال  ــذي يتابعه العالم جميع وال
ــن أقصاه إىل  ــداً ويتابعها العالم م ــرة ج أنها مؤث

أقصاه، ومعها أبطال اإلعالم.
ــى إىل  ــد سع ــي ق ــالم الوطن ــاف: إن اإلع وأض
إيضاح الحقائق وتصوير االنتصارات الحقيقية 
ــداء إىل  ــدا باألع ــا ح ــب، مم ــات الشع ــع هام ورف
ــة الوسائل  ــن قل ــم م ــىل الرغ ــالم ع ــه اإلع تشوي
املتاحة ألن تأثريه عليه كان كبرياً فحاولوا جادين 
ــة  ــوات اإلعالمي ــش القن ــىل تشوي ــوا ع أن يعمل
اليمنية الحرة الكريمة ومحاولة قطع بثها بالرغم 

من قلة عددها وكرثة وسائلهم اإلعالمية.
وقال: نحن يف التوجيه املعنوي نرى أن اإلعالم 
ــاً أو إيجاباً وبحمد الله  ــه دور كبري جداً إما سلب ل
ــل القنوات الوطنية املخلصة كان لها تأثري كبري  ك
ــش واللجان  ــراد الجي ــات أف ــع معنوي ــداً يف رف ج
ــاء اليمن بمختلف  ــع معنويات أبن الشعبية ورف
ــور املرشفة  ــار تلك الص ــى إظه ــم حت مستوياته
ــاء اليمنيات الالتي أظهرن البطولة الكبرية  للنس

ــود والبقاء، كما أن  ــني املاضيني من الصم يف العام
احتفالنا باليوم الوطني لإلعالم يتزامن مع مرور 

عامني من الصمود والبطولة.
ــل اإلعالم  ــىل وسائ ــد املهدي ع ــدد العمي وش
ــداً  ــوداً وتوح ــوة وصم ــاً وق ــرث ترابط ــون أك أن تك
ــني  ــالل عام ــي، فخ ــدوان الخارج ــذا الع ــام ه أم
ــاء والعزة  ــات واإلب ــود والثب ــاء والصم ــن العط م
ــة  ــالم اليمني ــل اإلع ــت وسائ ــة استطاع والكرام
ــاء  ــد أن أبن ــم، وأن تؤك ــا للعال ــل رسالته أن توص
ــودون البطوالت وهم  ــم من يق ــب اليمني ه الشع
ــن يصنعون املستحيل وهم من يقلبون الطاولة  م
ــي حيث  ــال التصنيع الحرب ــل يف مج ــا حص كم
ــري أن توجه  ــرة التصنيع العسك استطاعت دائ
ــه وبعد مرور عامني من العدوان  رسالة للعالم بأن
ــدون  ــرة ب ــع طائ ــت أن تصن ــار استطاع والحص
ــخ بالستية،  ــار واستطاعت أن تصنع صواري طي
ــا أن تصنع  ــدول املعتدية نفسه ــزت ال ــا عج فيم
ــا ويف كامل  ــة وهي يف أوج قوته ــل هذه األسلح مث
ثروتها، بينما نحن استطعنا بفضل الله عز وجل 
وصمود أبناء اليمن وبالتوحد والتوجه اإلعالمي 
الذي سخر كل طاقاته وقنواته وكل ما يمتلك من 
ــدوان الغاشم وهذا ما  ــد هذا الع ــل الوقوف ض أج

ملسناه ونلمسه.
ــى لتعكري الجو  ــن يسع ــار إىل أن هناك م وأش
ــالم  ــن اإلع ــن لك ــض األماك ــف يف بع ــق الص وش
ــاء، وتجاوزها  ــذه األشي ــل ه ــاوز مث ــي تج الوطن
ــدف  ــدوان يسته ــون، إال أن الع ــادة السياسي الق
ــة  ــة السياسي ــد الجبه ــك فبتوح ــع، لذل الجمي
ــا تأثري كبري  ــة اإلعالمية التي له ــدت الجبه توح
ــىل معنويات الناس ويف االهتمام بشؤونهم وأن  ع
تتوجه كل الخطابات اإلعالمية بما فيها الحفاظ 
عىل مقدرات هذا الشعب وثروات هذا الشعب وما 
ــد العدوان أن  ــن مؤامرة ضده والذي يري تحاك م

يسيطر عليه كامًال.
أداء إعالمي متفوق

ــول عبدالله صربي رئيس اتحاد  من جانبه يق

ــرب  ــف الح ــن أن نص ــني: يمك ــني اليمني اإلعالمي
ــة  ــرب إعالمي ــا ح ــدوان بأنه ــع الع ــة م اإلعالمي
ــرب بالصواريخ، لكن مع ذلك  رشسة أشد من الح
ــىل التحديات  ــوق ع ــاك أداء إعالمي تف ــان هن ك
ــي واجهت  ــد والصعوبات الت ــت البل التي واجه
ــة واإلعالميني األحرار الذين  املؤسسات اإلعالمي
استطاعوا أن ينقلوا ويكرسوا هذا الحظر والتعتيم 
ــي صورة  ــالم الحرب ــدم اإلع ــاً ق ــي، أيض اإلعالم

ــه يف نقل  ــالل مخاطرته وتضحيت ــة، من خ مرشق
ــرياً إىل أننا يف اليوم الوطني  ــة للعالم، مش الحقيق
ــي الكبري  ــذا الصمود اإلعالم ــالم نحتفل به لإلع
ــل اإلعالميني  ــود التي بذلها ك ــل الجه ونحيي ك
ــرار وسيتوج هذا اليوم بتوقيع ميثاق الرشف  األح
ــاد اإلعالميني اليمنيني  ــي كما أننا يف اتح اإلعالم
سنعلن عن جائزة الخيواني للصحافة واإلعالم.
ــد من املؤسسات  ــاف صربي: هناك العدي وأض

ــف  والتوق ــف  للقص ــت  تعرض ــن  م ــة  اإلعالمي
والتشويش واالستنساخ وأيضا تقلص يف الكادر 
اإلعالمي بشكل كبري ألسباب كثرية منها األوضاع 
ــم ذلك واجهت  ــات األمنية، ورغ ــة والتحدي املالي
ــاب وساهمت  ــك الصع ــل تل ــات ك ــذه املؤسس ه
ــدوان، ونأمل أيضاً أن  بشكل قوي يف مواجهة الع
ــزاً يف األداء اإلعالمي  ــون عامنا هذا عاماً متمي يك
ــة إىل الخارج،  ــا يتعلق بنقل الرسال وخاصة فيم
ــي يف نقل الصورة  ــا مقرصين كإعالم وطن ومازلن
ــذه املعضلة من  ــارج، ونأمل أن نتجاوز ه إىل الخ
ــة واإلمكانات  ــود املتاح ــل الجه ــالل تقديم ك خ
املتوفرة لكي نقدم رسالة تؤثر عىل العالم وتؤدي 

إىل وقف العدوان وفك الحصار عىل شعبنا.
وقدم رئيس اتحاد اإلعالميني اليمنيني رسالة 
ــل إعالمي حر صمد يف  ــر وتقدير وامتنان لك شك
ــذا العدوان وقام بالجهد املطلوب منه  مواجهة ه
ــات ونقول  ــاب واملعوق ــم التحديات والصع برغ
ــني إن الوسائل  ــني اليمني ــاد اإلعالمي باسم اتح
ــاًال لتوحد الجبهة  ــة كانت مث ــة الوطني اإلعالمي
ــل النتصارات  ــة بالفع ــت مواكب ــة وكان الداخلي
ــة  ــت مواكب ــة وكان الشعبي ــان  واللج ــش  الجي
ــود الشعبي يف مختلف املناطق  لفعاليات الصم
واملحافظات وبمناسبة هذا اليوم ندعو الجهات 
ــام لإلعالميني ويف  ــة إىل مزيد من االهتم الرسمي
ــا، ألن اإلعالم  ــة التي نشهده ــروف الصعوب الظ
ــس أقل من  ــات املواجهة ولي ــو جبهة من جبه ه
ــل يف امليدان وهذا أقل  أن يعامل اإلعالمي كمقات
ــل وزارة اإلعالم والحكومة، وعليهم  تقدير من قب
أن يهتموا أكرث باإلعالميني من أجل نقل الصورة 

أكرث للخارج وإىل الداخل.
اعرتاف سعودي

ــاة اليمن اليوم  ــي من قن ــد فيصل الشبيب وأك
ــالم اليمني  ــاً بأن اإلع ــاً سعودي ــاك اعرتاف أن هن
ــالم التابعة  ــزم امرباطوريات اإلع استطاع أن يه
ــرب دليًال عىل أن اإلعالم  ــدول العدوان، وهذا يعت ل
ــي قدم والزال يقدم النموذج األروع لفضح  الوطن

ــردع عدوانهم، فاليمنيون  شائعاتهم وأيضاً ل
ــىل  ــادرون ع ق ــم  ــة قضيته بعدال ــون  املؤمن
ــو املصداقية  ــدوان واألهم من ذلك ه دحر الع
ــم يكذب  ــي فل ــالم الوطن ــا اإلع ــي يقدمه الت
ــم يزيف  ــور خطأ ول ــم يص ــه ول يف إحصائيات
ــاً ينفذه هذا  ــاً مؤمل ــه ينقل واقع ــة، ولكن حقيق
ــالم الوطني أن  ــذا استطاع اإلع العدوان، وله

يكون يف الصدارة.
ــات كبرية  ــك أن هناك تحدي ــاف: ال ش وأض
ــت عىل عمل اإلعالم الوطني ومن أبرزها  فرض
االستهداف املمنهج واملبارش من قبل العدوان 
ــا حصل من  ــي مثلم ــات اإلعالم الوطن إلسك
ــاة املسرية  ــن اليوم وقن ــداف لقناة اليم استه
ــاً التحديات  ــاك أيض ــوط الشهداء وهن وسق
ــب االقتصادي  ــق بالجان ــرى التي تتعل األخ

ولكن اليمنيني قادرون عىل تفاديها.
ــني  ــة إىل اإلعالمي ــي رسال ــه الشبيب ووج
ــن يحاول  ــوا جميعاً ضد م ــني بأن يقف اليمني
ــري التفرقة  ــي وأمام من يث ــف الوطن شق الص
ــي قوي  ــج االجتماع ــني، فالنسي ــني اليمني ب
ــخ، فمدارسنا واحدة  ــني عرب التاري بني اليمني
ــن يتمكنوا من  ــدة، فهم قلة ول وجامعتنا واح

ذلك.
إعالم الصمود والبقاء

ــر تحرير  ــي مدي ــل الجعدب ــح جمي وأوض
ــول إنه ويف  ــع الق ــًال: نستطي ــت قائ ــر ن املؤتم
ــل املقارنة بني شحة اإلمكانات لدى اإلعالم  ظ
ــدى اإلعالم  ــات الكبرية ل ــي، واإلمكاني الوطن
ــدوان، فقد استطاع  ــع لدول الع املعادي التاب
ــاء ومقارعة  ــود والبق ــي الصم ــالم الوطن اإلع
ــورة،  ــورة بالص ــة والص ــة بالكلم ــدوان الكلم الع
ــالل الفرتة السابقة  ــاع تفنيد أكاذيبهم خ واستط
ــاع مواكبة التطورات  بمختلف الجبهات واستط
ــات ويف ميادين القتال  ــة يف كافة الجبه العسكري
ــي صامداً  ــي إعالمنا أنه بق ــىل الحدود، ويكف وع
ــدوان  ــة الع ــن بداي ــني م ــني املاضي ــالل العام خ

الغاشم.
ــض  بع أن  ــد  أعتق ــي:  الجعدب ــف  ويضي
ــي يف  ــالم الوطن ــة يف اإلع ــات اإلعالمي السياس
ــع املعلومة وصهرها  ــدء لم تكن موفقة يف توزي الب
ــراً ألن العدوان  ــددة نظ ــب متع ــا يف قوال وتقديمه
ــل هذه املواجهات  ــا ولم نكن مستعدين ملث فاجأن
ــارة وشقيقة لنا،  ــة دولة ج ــار أن السعودي باعتب
ــذه اإلشكاليات  ــني تجاوزنا مثل ه ــد عام لكن بع
وتم العمل عىل توزيع املعلومة وإعادة صياغتها 
ــا والرتكيز عىل  ــادة بلورته ــددة وإع ــب متع بقوال
ــة اإلنسانية عىل حساب التغطية الخربية  القص

التي خصصتها خالل الفرتة املاضية.
ــو  ه ــني  اإلعالمي ــن  م ــوب  املطل أن  ــح  وأوض
ــاء واستمرارهم هو  ــود والبق ــرار يف الصم االستم
ــي وأخالقي ودستوري  إجباري وهو واجب وطن
ــود يف  ــاء والصم ــم البق ــب عليه ــي ويج وإنسان

مقارعة العدوان.
باليستي جديد

ــن – إذاعة  ــود رشف الدي ــه يقول حم من جهت
ــي  ــوم الوطن ــل بالي ــن نحتف ــام إف.إم: ونح س
ــع بأن  ــة للجمي ــل رسال ــا أن نوص ــالم علين لإلع
ــد يصل إىل  ــو باليستي جدي ــي ه ــالم الوطن اإلع
ــىل الشعب  ــدوان، وع ــم دول الع ــل عواص قلب ك
ــرف أن لديه جبهة إعالمية موحدة  اليمني أن يع
وجيشاً موحداً مع اللجان الشعبية، لنكن بحجم 
ــق.. مشرياً  ــت يف جميع املناط ــاء التي سفك الدم
ــالم الوطني مثل  ــات التي تواجه اإلع إىل التحدي
ــة اإلمكانيات  ــىل بالدنا وقل ــار املفروض ع الحص

املادية.

مناسباتمناسبات

صمود أسطوري لإلعالم الوطني يف مــــــــــــصمود أسطوري لإلعالم الوطني يف مـــــــــــــــواجهة امرباطوريات إعالم دول العدوان
ــام بيوم  ــارس من كل ع ــا يف الـ19م تحتفــل بالدن
ــذا العام بعد مرور  ــالم الوطني، وتأتي املناسبة ه اإلع
ــودي األمريكي الغاشم عىل  ــني من العدوان السع عام
ــا، الذي استهدف الشجر والحجر ومقدرات هذا  بالدن
ــود والبقاء  ــم، وخالل عامني من الصم ــب العظي الشع
ــة لصالحه وكان إحدى  ــل اإلعالم الوطني املعرك سج
ــه الكلمة بالكلمة  ــدوان، فواج ــات املواجهة للع الجبه
ــوداً وتماسكاً  ــرث صم ــح أك ــورة، وأصب ــورة بالص والص
ــداء من  ــدم الشه ــل، بل وق ــن ذي قب ــرث م ــداً أك وتوح

منتسبيه يف ميادين املواجهات.
ــن خالل االستطالع التايل نستطلع ما قدمه اإلعالم   م
ــي من إنجازات خالل العامني املاضيني، وأهمية  الوطن
ــة وقوية حتى  ــدة ومتماسك ــذه الجبهة متوح بقاء ه

ينتهي العدوان وإىل األبد، فإىل التفاصيل:
استطالع/ خليل عمر / ماجد الكحالين
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>انطلقت رسالة اإلعالم الوطني يف مواجهته للعدوان من العقيدة اإلسالمية، والقيم العربية، واملُثل اإلنسانية، وجميعها >انطلقت رسالة اإلعالم الوطني يف مواجهته للعدوان من العقيدة اإلسالمية، والقيم العربية، واملُثل اإلنسانية، وجميعها 
تدعو إىل تمسك اإلنسان بحقه، وإىل وجوب التصدي للمعتدين ومقاومتهم، وعدم القبول بأي احتالل ألراضيه.تدعو إىل تمسك اإلنسان بحقه، وإىل وجوب التصدي للمعتدين ومقاومتهم، وعدم القبول بأي احتالل ألراضيه.

وزير اإلعالم:

 معركتنا مع العدو 
إعالمية، فاإلعالم 
ال يقل أهمية عن 
السالح يف امليدان

نائب وزير اإلعالم: 

علينا فتح مرحلة 

جديدة للتكامل 

والتعاون اإلعالمي

أحمد املختفي:

 لقد حقق اإلعالم الوطني 
ما لم يحققه اإلعالم 

املعادي رغم اإلمكانات 
البسيطة

يحيى املهدي:

االحتفال باليوم الوطني 
لإلعالم هو إظهار تلك 
الصور املشرقة للجندي 

اليمني الذي أرعب العالم

محمد العماد:

 قدم اإلعالم الوطني 
رسالته للداخل والخارج 

رغم الظروف الصعبة التي 
أحاطت به

عبداهللا صربي:
اإلعالم الوطني تفوق 

على التحديات التي 
واجهت البلد والصعوبات 
التي واجهت املؤسسات 

اإلعالمية
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اليوم الوطني لإلعالم

التاسع عشر من مارس من 
كل عام


