
الثــــورة

ــي العدوان  ــه اإلعالم الوطن ــاف: لقد واج وأض
ــف  ــي بمختل اليمن ــب  ــد الشع ــده وتوح بتوح
ــف  ــن مختل ــه وم ــه ومكونات ــه وانتماءات توجهات
ــاء الشعب  ــت دم ــد امتزج ــة فق ــق اليمني املناط
ــور ويف قاعات  ــات وعىل الجس ــي يف الطرق اليمن
ــي أن  ــب اليمن ــم الشع ــزاء، وعل ــراس والع األع
العدوان ال يستثني أحداً، فتوحد جبهاته ومنها 
ــة كعصا  ــي أصبحت قوي ــة الت ــة اإلعالمي الجبه
ــة اإلعالمية  ــم اآلل ــون، رغ ــا يأفك ــوىس تأكل م م
ــذا الشعب  ــا ملواجهة ه ــة التي حرشوه الضخم

إعالمياً.
تماسك الجبهة اإلعالمية

ــر الربامج يف قناة  ــا عبدالباسط الرشيف مدي أم
اإليمان الفضائية فيقول: لقد تابعنا خالل عامني 
ــىل اليمن  ــودي ع ــي السع ــدوان األمريك ــن الع م
ــة اإلعالمية بشكل كبري  والحظنا تماسك الجبه
ــوات الفضائية من برامج  ــا تقدمه القن سواء يف م
ــن مواد مهمة وأيضاً  ــة وما تقدمه الصحف م رائع
ــه رسالة  ــة، ولذلك يجب توجي ــات املحلي اإلذاع
ــا يجب أن تكون كلمتنا واحدة وموقفنا واحداً  أنن
ــو العدوان  ــا، فعدونا مشرتك وه ــد رؤان وأن تتوح
ــن املناكفات  ــودي، وأن نبتعد ع ــي السع األمريك
ــىل تماسك جبهتنا  ــة التي تؤثر سلباً ع الداخلي

الداخلية.
وأشار الرشيف إىل أبرز التحديات التي واجهت 
ــي خالل الفرتة املاضية ومنها إزالة  اإلعالم الوطن
ــات،  ــن (عربس ــة م ــة الوطني ــوات الفضائي القن
ــل  ــن الوسائ ــدد م ــت ع ــا تعرض ــات) كم نايلس
ــة صنعاء وصعدة،  ــة للقصف مثل إذاع اإلعالمي
ــوب، وقصف  ــىل قنوات اليوتي ــت القرصنة ع وتم
ــن شقق،  ــي تعمل اآلن م ــة الت ــوات الفضائي القن

مؤكداً أن الجميع مستمرون بالتحدي.
ــني اليمنيني  ــرشيف رسالة إىل اإلعالمي ووجه ال
ــرار والتماسك والنظر إىل  مفادها رضورة االستم
ــرتك واالبتعاد عن املناكفات الداخلية  العدو املش
ــة الداخلية، والعمل  ــي تؤثر سلباً عىل الجبه الت
ــل  ــاً يف وسائ ــة وخصوص ــراز املظلومي إب ــىل  ع

ــرت الذي يصل إىل  ــال االجتماعي مثل توي االتص
أماكن كثرية من العالم.

التفاعل مع اإلعالم الوطني
ــة صوت  ــر إذاع ــي مدي ــد املختف ــول أحم ويق
ــني عىل الصمود  ــب: الحقيقة أن مرور عام الشع
ــاج لإلعالم  ــو نت ــي ه ــالم اليمن ــوري لإلع اإلسط

ــق مالم  ــاع أن يحق ــوي الذي استط ــي الق الوطن
ــالم الوطني قد  ــالم املعادي ألن اإلع يحققه اإلع
ــي ملصداقيته وبالرغم  تفاعل معه الشعب اليمن
ــا ومن خالل  ــات البسيطة وشحته ــن اإلمكاني م
ــة الصحيحة والسليمة  ــه للمواد اإلعالمي تقديم
ــل  ــور يف الداخ ــة الجمه ــب ثق ــاع أن يكس استط

والخارج وهذا يرتجم الصمود الكبري الذي يعيشه 
ــط اآلن أو مستقبًال  ــن يسق ــي ول ــع اليمن املجتم
ــم قوته وسيستمر يف صموده حتى يتحقق  لتالح

االنتصار.
ــام املوكلة  ــرز امله ــن أب ــك أن م ــاف: ال ش وأض
ــي تحديداً هو  ــالم الحرب ــالم الوطني ولإلع لإلع

ــا أبطال  ــة التي سطره ــر املشاهد القوي ــه أظه أن
ــق  ــل عم ــة يف داخ الشعبي ــان  واللج ــش  الجي
ــارات الكبرية  ــة وكذلك االنتص األرايض السعودي
ــات وكذلك البد  ــي حققها رغم شحة اإلمكاني الت
ــى تكون كل  ــاب اإلعالمي حت ــد الخط من توحي
ــا  ــدة، وعلين ــة واح ــة يف جبه ــل اإلعالمي الوسائ

االبتعاد عن الخالفات السياسية أو املذهبية 
ــك، والبد أن نتوحد اآلن ونبتعد عن  أو غري ذل
الخالفات الداخلية حتى نكون جبهة واحدة 

ملجابهة هذا العدوان.
ــالم  ــي لإلع ــوم الوطن ــًال: يف الي ــع قائ وتاب
علينا أن نركز عىل الصمود لهذا اإلعالم برغم 
شحة اإلمكانيات والحصار الخانق والضغط 
الدويل الخارجي ومع هذا الزال مستمراً، وقد 
ــة اسقاطه والتضييق عليه ولكن  تمت محاول
ــد أن يتم  ــذا يحسب له، والب ــم ذلك، وه لم يت
إبراز مثل هذه األشياء يف اليوم الوطني حتى 
ــود الكبرية التي  ــن اليمني الجه ــم املواط يعل
ــل أن يوصل  ــي من أج ــالم الوطن ــا اإلع بذله

الكلمة إليه.
تحد كبري

ــاد - رئيس تحرير  ــدد محمد العم فيما ش
ــالم الوطني قد  ــة الهوية عىل أن اإلع صحيف
أثبت يف الفرتة املاضية تحدياً كبرياً بالرغم من 
اإلمكانيات البسيطة والحصار املفروض من 
الخارج بعدة طرق منها التشويش وصعوبة 
ــة من قطع  ــىل احتياجاته الفني ــول ع الحص
وغريها، ولهذا اعتقد أن اإلعالم خالل العامني 
ــل ثبات  ــاً أسطورياً مث ــان إعالم ــني ك املاضي
ــان الشعبية والجيش يف املعارك، كما أن  اللج
ــع الوطن يف كل يشء  هناك إعالميني وقفوا م
ــم رخيصة من أجله، ومع هذا  وقدموا أرواحه
ــو الجبهة األوىل  ــد أوصل صوته للعالم وه فق

قبل العسكرية.
ــالم  اإلع إن  ــول  الق ــع  نستطي ــاف:  وأض
ــل والخارج  ــه للداخ ــد قدم رسالت الوطني ق
ــي  ــروف الت ــن الظ ــم م ــاز بالرغ ــل ممت بشك
ــة لحاله  ــه وهو يعترب جبه ــه وتحيط ب أحاطت ب
ــاك اهتمام  ــد أن يكون هن ــع الحايل، والب يف الوض
ــايس  ــس السي ــة واملجل ــل الحكوم ــن قب ــال م ع

باإلعالميني.
تصوير/ عادل حويس
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اليوم الوطني لإلعالم

التاسع عشر من مارس من 
كل عام

خارطة اإلعالم
*من جانبه أوضح الكاتب الصحفي أحمد داوود 
ــق  ــة طري ــدرك أن خارط ــا أوالً أن ن ــول: علين بالق
ــرت منذ بدء  ــد تغي ــي بشكل عام ق ــالم اليمن اإلع
ــارس 2015، وباتت  ــا في 26 م ــدوان على بالدن الع
ــي تغطيتها اإلخبارية  ــالم منقسمة ف وسائل اإلع
ــو حال السياسيين والشعب، ما بين وسائل  كما ه
ــادي"  "ه ــة  ولشرعي ــدوان  للع ــدة  مؤي ــة  إعالمي

وأخرى تتصدى للعدوان وتهاجمه.
ــق  ــم تب ــاء، ل ــي صنع ــول: فف ــى داوود يق ومض
ــالم المناهضة  ــل اإلع ــوى وسائ ــي األكشاك س ف
ــة  ــة وواضح ــة قوي ــا بصم ــان له ــد ك ــدوان، لق للع
ــن، ونقل  ــدى عامي ــدو على م ــم الع ــف جرائ لكش
ــورة ناصعة عن صمود الشعب اليمني في كافة  ص
ــل أساسي على الوحدة  المناسبات، وركزت بشك
ــي مواجهة العدو، ومع  ــة ورص الصفوف ف الوطني
ــف، قنوات،  ــن "صح ــذه الوسائل م ــت ه ــك ظل ذل
ــة الجانب المالي وقلة  اذاعات" تعاني من إشكالي
الموارد، وعدم صرف مرتبات الموظفين والحوافز 
ــات  والمؤسس ــف  الصح ــي  ف ــل  حاص ــو  ه ــا  كم
ــى األداء في  ــد أثرت بشكل كبير عل ــة وق الحكومي
ــذه المناسبة نتمنى  ــات، ونحن في ه ــم األوق معظ
ــل بشكل كبير على ردم كل  من وزارة اإلعالم العم
هذه الفجوات واالهتمام بالجانب اإلعالمي بشكل 
ــدان إذا لم يكن  ــال يتحقق انتصار في المي كبير ، ف
هناك إعالم قوي يوازي ويقف إلى جانب الجيش 
ــوارد وتوفيرها من  ــان الشعبية، وحشد الم واللج

الضروريات القصوى في هذا الشأن.
إعادة غربلة 

ــى القول :  ــورد إل ــد ال ــي محم ــب اإلعالم *وذه

ــي ظل الحرب  ــب الحديث عن اإلعالم ف من الصع
ــرب  ــذه الح ــث إن ه ــا، حي ــى بالدن ــار عل والحص
ــف  ــف توق ــن الصح ــى م ــة العظم ــت الغالبي جعل
ــى وسائل  ــزاً عل ــالم مرتك ــح اإلع ــا وأصب اصداره
اإلعالم الرسمية عبر القنوات واالذاعات الوطنية 
ــي وقفت في صف الوطن وتخندقت إلى جانب  الت
قضيته واظهرت قدر كبير من المسؤولية وساهمت 
بشكل فاعل في تشكيل الجبهة الوطنية المدافعة 

ضد العدوان الذي تقوده مملكة الشر ومن تحالف 
ــي والمتمثل  ــك اإلعالم االلكترون ــا ونجد كذل معه
ــد انها بحاجة  ــع االخبارية والتي اعتق في المواق
ــى إعادة غربلة بالذات في ظل الكم الهائل لهذه  إل
ــاءة العدوان  ــر الكثير منها بعب ــع والتي تدث المواق
ــت بوق  ــدم حيث اصبح ــاول ه ــى مع ــت إل وتحول
ــاره وتساهم بشكل  ــدوان تنشر اخب ــن ابواق الع م
مباشر في الحرب القذرة على هذا الشعب العظيم 
ــل  ــالم تفعي ــى وزارة اإلع ــد ان عل ــي اعتق وبالتال
ــذه المواقع  ــط ايقاع عمل ه ــي وضب ــا الرقاب دوره
ــع الوطنية التي وقفت  ــس الوقت دعم المواق وبنف

إلى جانب الوطن وقضيته. 
ــالم اليمني 19 مارس  ــع الورد: في يوم اإلع وتاب
ــه المختلفة  ــي عبر وسائل ــد ان اإلعالم الوطن نج
ــة اإلعالمية  ــة اآلل ــارة لمواجه ــود جب ــوم بجه يق
ــا بشكل  ــد عليه ــي يعتم ــدوان والت ــة للع الضخم
ــذب والتضليل  ــن خالل الك ــي في عدوانه م رئيس
ــذ اليوم األول  ــق عملياته العسكرية من ــذي يراف ال
ــم المسؤولية  ــدوان وذلك ما ُيضاعف من حج للع

ــذي مثل  ــالم الوطني ال ــق اإلع ــى عات ــاة عل الملق
ــذا الشعب  ــم ركائز صمود ه ــه واحدة من اه بادائ
ــدوان عن  ــاءات الع ــح زيف ادع ــر فض ــم عب العظي
ــا وكذلك من  ــي يحققه ــة الت ــارات الوهمي االنتص
خالل تقارير اإلعالم الحربي التي تعكس الصورة 
ــال  أبط ــا  يسطره ــي  الت ــارات  لالنتص ــة  الحقيق

الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات .
ــع  ــى الوض ــز عل ــرورة التركي ــورد ض ــرى ال وي
ــات  ــع جبه ــل م ــر والتواص ــل أكب ــي بشك الميدان
القتال المختلفة عبر برامج وتقارير مصورة لربط 
ــات بشكل يومي  ــادي مع هذه الجبه المواطن الع
ــة في المجتمع  ــي دعم التعبئة العام للمساهمة ف

حتى تحقيق االنتصار باذن الله .
الوضع السياسي 

ــي  ــات: يعان ــاة الساح ــري - قن ــارة المقط *س
ــة في ظل  ــن ازمة حقيقي ــي اليوم م ــالم اليمن اإلع
ــد الصحفي  ــالد ويج ــده الب ــذي تشه ــدوان ال الع
ــع  ــى الوض ــز عل ــورا بالتركي ــه مجب ــي نفس اليمن
ــاة  ــي ومعان ــب االنسان ــل الجان ــي ويغف السياس
ــالم اليمني نجح في ان يستمر  المدنيين لكن اإلع
ويقدم الكثير في ظل اآللة اإلعالمية للعدوان التي 
تمتلك االمكانيات الهائلة ويغيب عنها كل اشكال 
ــي ان يصل  ــاع اإلعالم اليمن ــا استط ــة فيم المهني

ويقنع ويؤثر على الرغم من بساطة امكانياته.

انتفاضة اإلعالم: 
 *اإلعالمي عبدالقوي العدوفي يقول " 19مارس 
ــت الوطنية  ــاء الثواب ــرى تجديد إحي ــو يوم لذك ه
ــن منطلق  ــك م ــح وذل ــو والتسام ــم العف ــر قي ونش
ــوات الرسمية  ــدة عبر القن ــة الواح ــروح الوطني ال
ــى نبذ كل  ــر المساجد والدعوة إل ــة ومناب واالهلي
ــي والمساهمة  ــرف الديني والسياس ــال التط اشك
ــة  ــش والتوعي ــدأ التعاي ــز مب ــو تعزي ــة نح الفاعل
ــورة التعصب الطائفي والمناطقي وان ديننا  بخط
ــة والمؤاخاة  ــو الجميع إلى المحب االسالمي يدع
ــود قضية،  ــد لل ــرأي اليفس ــي ال ــالف ف وأن االخت
ــا وعلمائها  ــة الدولة وحكمائه ــو رسال واإلعالم ه
ــب قائما على  ــب أن يكون الخطاب للشع ــذا يج ول
ــة واالعتدال وبأن الناس سواسية  مفهوم الوسطي

تحت مظلة القانون والوطن للجميع".
ــاك انتفاضة إعالمية  ــرورة أن تكون هن وأكد ض

ــا  ــة هدفه ــة إعالمي ــة أو أي مؤسس ــا الدول تتبناه
ــو للتفرقة وشق  ــواق التي تدع ــل االب التصدي لك

الصف واثارة الفوضى والتخريب في البالد .
نجاح الرسالة

ــررة صحفية  ــي - مح ــرى بشرى الغيل ــا ت *فيم
ــل اإلعالم  ــاح وسائ ــة أن نج ــة الجمهوري بصحيف
ــا لوجع  ــون بمالمسته ــي رسالتها مره ــة ف اليمني
ــدث وقد  ــة عما يح ــورة واقعي ــل ص ــن ونق المواط
ــل برسالتها المطلوبة  ــت معظم تلك الوسائ نجح
ــى الثوابت  ــاظ عل ــة للحف ــو الوسيل ــالم ه ، فاإلع
ــح وذلك من  ــو والتسام ــم العف ــر قي ــة ونش الوطني
ــوة إلى  ــدة والدع ــة الواح ــروح الوطني ــق ال منطل
ــي  ــي والسياس ــرف الدين ــال التط ــل أشك ــذ ك نب
ــدأ التعايش  ــو تعزيز مب ــة نح ــة الفاعل والمساهم
ــورة التعصب الطائفي والمناطقي  والتوعية بخط
ــى المحبة  ــو الجميع إل ــا االسالمي يدع وان دينن
ــي الرأي اليفسد للود  والمؤاخاة وأن االختالف ف

قضية .
ــة  ــة الدول ــو رسال ــا ه ــالم ايض ــت: فاإلع وأضاف
ــا ولذا يجب أن يكون الخطاب  وحكمائها وعلمائه
ــة واالعتدال  ــى مفهوم الوسطي ــب قائما عل للشع
وبأن الناس سواسية تحت مظلة القانون والوطن 
ــار  ــط أنظ ــح مح ــوم أصب ــالم الي ــع . فاإلع للجمي
ــل الشباب  ــب وبخاصة جي ــن الشع ــرة م ــة كبي فئ
ــب  ــة ويتطل ــه والعام ــى وج ــم عل ــن منه والمثقفي
ــادر المتعددة لتلك  ــود المص ــر وتوحيد جه تضاف
ــة متناغمة  ــة توعوي ــث تؤدي رسال ــة بحي الرسال
وموحدة الهدف والغاية، ولكن بتنوع في األسلوب 
ــوف تبقى  ــدون ذلك فس ــي اإلخراج، وب ــاء ف وبذك
ــى ومجزأة  ــالم ركيكة المعن ــن رسالة اإلع مضامي
ــا  ــدى أثره ــن يتع ــة، ول ــر والنتيج ــدودة األث ومح
ــاس بالقضايا  ــاص الواعين من األس ــا األشخ رض
الوطنية وباالهتمامات المجتمعية التي تستحوذ 
ــاء الوطن  ــن والعقالء من أبن ــر المعنيي على تفكي
ــن يفترض أن  ــه المخلصين، وهؤالء هم م وقيادات
يكونوا هم المعنيين بإرسال تلك الرسالة وليسوا 

وحدهم المعنيون باستقبالها.

 اإلعالم الوطني يركز على
الجوانب السياسية على 
حساب معاناة املواطنني

 إعالمنا واجه آلة إعالم
العدوان وفضح كذبه 

وزيفه 

 مطلوب خطاب إعالمي وطني
هادف لتوحيد الجبهة الداخلية 

يف التصدي للعدو ومرتزقته

ــن مارس بيوم اإلعالم اليمني ، وسط  يحتفل   اليمن اليوم بالــ 19 م
ــى الواقع  ــات كبيرة عل ــة وتداعي ــة اليمني ــا الساح ــرات تشهده ــروف وتغي ظ
المعاش وذهنية المواطن اليمني التي تتعرض الكبر عملية تضليل ومغالطات 
ــة للعدوان بقيادة  ــات .. تشنها االمبراطورية اإلعالمي ــم في كل االتجاه وتعتي

السعودية .
ــوا لـ"الثورة" عن واقع  ــف وسائل اإلعالم اليمنية تحدث إعالميون من مختل
اإلعالم اليوم في ظل هذه التحديات واآللية الفعالة إلنجاح رسالته اإلعالمية 
ــل  ــة التضلي ــن العليا..ومواجه ــح اليم ــة ومصال ــا الوطني ــار للقضاي واالنتص

اإلعالمي..
نتابع ماقالوه في سياق االستطالع التالي :

استطالع / أسماء حيدر البزاز 
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