
الثــــورة

ــه صربي –رئيس  ــع األخ  عبدالل ــة كانت م البداي
اتحاد اإلعالميني  اليمنيني الذي أفاد بأن  انتهاكات 
وجرائم العدوان  عىل قطاع اإلعالم تصاعدت خالل 
العامني املاضيني  لتخلف الكثري من األرضار املبارشة 
وغري املبارشة  والتي أثرت عىل أداء وسائل اإلعالم 
ــار  ــت بها أرضاراً فادحة، حيث أش ــة وألحق الوطني
إىل أن أهم األرضار غري املبارشة تتمثل يف استهداف 
ــع الكهرباء عن  ــت وقط ــراج االتصاالت واالنرتن أب
املحافظات اليمنية ، عوضا عن الحصار الذي نجم 
ــات اإلعالمية عىل استرياد  عنه عدم قدرة املؤسس

قطع الغيار لصيانة معداتها.
أضرار  مباشرة 

ــودي عىل اليمن  ــدوان السع ــد صربي أن الع وأك
ــة انتهاك مبارش منها  ــج عنه أكرث من (133 ) حال نت
ــاة اإلعالميني اليمنيني أثناء  استهداف مبارش لحي
تغطيتهم مهامهم اإلعالمية ، حيث سجلت أكرث من 
(60) حالة قتل متعمد عىل األقل  إضافة إىل عدد ( 
ــدوان عمد إىل رضب وسائل  9)جرحى ، كما  أن الع
اإلعالم املختلفة   28 عملية حجب عىل اليوتيوب و 
4حاالت استنساخ للقنوات  وهي ( اليمن الفضائية 
ــري - إذاعة سبأ ) إضافة إىل  ــة سبأ –قناة املس – وكال
ــرب سات و (5)  ــاالت إيقاف بث عىل قمر ع (7) ح
حاالت إيقاف بث عىل قمر نايل سات  و(5) حاالت 
ــوك لناطقني  ــىل فيسب ــهرية ع ــالق حسابات ش إغ
وناشطني إعالميني كصفحة احمد الحبييش رئيس 
ــعبي العام وصفحة  ــي للمؤتمر الش املركز اإلعالم
ــار الله ، يف  ــم أنص ــالم الناطق باس ــد عبدالس محم

محاولة إلسكات صوت الحقيقة.
تحقيق وتوثيق

ــة إىل  ــات الدولي ــربي املنظم ــه ص ــا عبدالل ودع
ــدة للنظر يف  ــة محاي ــق دولي ــة تحقي ــكيل لجن تش
ــي يرتكبها تحالف العدوان بحق  جرائم الحرب الت

اإلعالم واإلعالميني يف اليمن.
صعوبات مهنية

ــد الرشيف - مذيع  ــدوره أوضح األستاذ / محم وب
ــا إذاعة  ــات التي تواجهه ــة صنعاء الصعوب بإذاع
ــة  ــاالت الخاص ــد رضب االرس ــة بع ــاء خاص صنع
ــف البث  ــذي أدى إىل ضع ــة وال ــة املتوسط باملوج
ــة  ــوره يف تغطي ــر وقص ــه املستم ــة  وتقطع لإلذاع
ــك انعدام  ــة، عوضا عن ذل ــاء الجمهوري ــة أنح كاف
ــه اإلذاعة نتيجة  ــال الذي تطال املحروقات واإلهم

الظروف الصعبة الناجمة عن الحرب والعدوان.
رصف  ــف  توق ــة  نتيج ــل  العم ــر  بتأث ــا  منوه
ــهر  ــات املالية للعاملني يف اإلذاعة  منذ أش املستحق

والذي انعكس سلباً يف صعوبة قدرة الكادر امليداني 
ــىل تغطية كافة الفعاليات يف امليدان بسبب غياب  ع

املوارد املالية.
ــاء إىل توفري األجهزة  ــة إذاعة صنع مؤكدا حاج
ــة  وتقوية إرسالها لتستطيع القيام بدورها  الحديث

وأداء رسالتها بشكل أفضل.
خسائر كبرية

ــا وسائل  ــي  تعرضت  له ــر الت ــن الخسائ ــا ع أم
ــبيبي- مدير  ــد األستاذ فيصل الش ــالم فقد  أك اإلع
ــل اإلعالم من القطاعات  ــاة اليمن اليوم ان وسائ قن
ــل  ــن قب ــة م ــرية وفادح ــت ألرضار كب ــي تعرض الت
تحالف العدوان السعودي وتم استهدافها بصورة 
مبارشة نظراً ملا تقوم به من دور يف مجابهة العدوان 
ــه إىل  انه تم استهداف وقصف  ــار يف حديث حيث أش
ــهر األول من  ــرية يف الش ــن اليوم واملس ــي اليم قنات
العدوان وكذلك استهداف مبنى التلفزيون اليمني 

واستشهاد 4 من العاملني فيه.
ــاط القنوات  ــد إىل إسق ــأن العدوان عم ــاً ب منوه
اليمنية من األقمار الصناعية ( النايل سات وعرب 
ــني  ــة للقوان ــه يف مخالف ــي من ــب رسم ــات ) بطل س

والعقود املربمة مع هذين القمرين. 
ــوم تعرضت ألرضار  ــت إىل ان قناة اليمن الي ولف
ــدوالرات  ــات اآلالف من ال ــدر بمئ ــرية تق ــة كب مادي
ــري وإخراجه عن  ــكل كب ــا بش ــري مبناه ــة تدم نتيج
الخدمة وتعرض االستوديو الرئييس ألرضار بالغة 
ــا املهمة ، مما تسبب يف  ــالف العديد من أجهزته وإت

إعاقة عملها بصورة كبرية.
مخاطر أمنية

ــم  ــن أه ــه إىل أن م ــبيبي  يف حديث ــار الش وأش
ــام هو  ــكل ع ــه اإلعالم بش ــي تواج ــات الت الصعوب
ــث ال تزال وسائل اإلعالم هدفاً  الجانب األمني حي
ــني يف مجال  ــذي يعرض العامل ــاً للعدوان ال رئيسي
ــم عوضا عن  ــدف أرواحه ــالم للخطر  ويسته اإلع
الصعوبات املالية التي تواجه قطاع اإلعالم نتيجة 
ــاع املستحقات  ــاب وانقط ــار والعدوان وغي الحص

املالية للموظفني.
التنسيق والتعاون

ــن  اليم ــالم  اإلع دور  ــىل  ع ــبيبي  الش ــد  ويؤك
ــات اإلعالمية  ــة اإلمرباطوري ــىل مواجه ــه ع وقدرت
ــل الحقيقة  ــدوان وقدرته عىل نق ــي يمتلكها الع الت
ــا يتعلق بجرائم العدوان بحق املدنيني  املجردة فيم
ــدف تماسك  ــيل به ــور املح ــىل الجمه ــاظ ع والحف
الجبهة الداخلية ، داعياً إىل التنسيق والتعاون بني 
ــاص واإلعالم الرسمي لتبادل  اإلعالم األهيل والخ
املعلومات واملواد الفيلمية والخربات والتجارب بما 

يخدم قضية الوطن والعمل اإلعالمي.
زيف وتضليل

ــب اإلعالم بمحافظة  ــار مدير عام مكت بدوره أش
ــدوان الذي تقوده  ــد السياغي إىل أن الع ــار ماج ذم
ــارب بقوتني  ــىل اليمن يح ــا ع ــة يف حربه السعودي
ــي  ــورة الت ــة املتط ــة األسلح ــني " ترسان متوازيت
ــة  ــل اإلعالمي ــن الوسائ ــل م ــا وأساطي تستخدمه
ــة  ــك لصناع ــة وذل ــة واملعلوم ــىل التقني ــة ع املتكئ
ــة  ــذ الوهل ــدوان من ــائعات وان الع ــل والش التضلي
ــالم  ــل اإلع ــذوة وسائ ــاء ج ــد إىل إطف األوىل عم
ــالل إيقافه لعدد من  ــه ولجرائمه من خ ــة ل املناهض
الوسائل اإلعالمية واستنساخه للقنوات واملواقع 
اإلخبارية املناهضة لسياسته اإلعالمية بأساليب 
تتناىف مع مصداقية العمل اإلعالمي ومبادئه وقيمه 

الناظمة.

كفاءة ومهنية
ــدا  أن اإلعالم الوطني أسقط  رهانات العدو  مؤك
وزيف إعالمه من خالل عمله بكفاءة  ومهنية عالية  
ــكيل خارطة  واستطاع أن  يصنع رأياً  عاماً أعاد تش
ــاهد والصور التي  العدوان وأربك حساباته ، فاملش
ــن داخل العمق السعودي  يبثها اإلعالم الحربي م
ــة وتتحدث  ــل إعالمية ودولي ــت تتداولها وسائ بات
ــرأي  ــات ال ــرة يف اتجاه ــدة مؤث ــف رائ ــا صح عنه

العاملي.
ــوم به اإلعالم املحيل  ــح السياغي أن ما يق وأوض
ــطة املناهضة  ــة للفعاليات واألنش من تغطية دائم
للعدوان سواء كانت مسريات أو وقفات احتجاجية 
أو لقاءات قبلية وقوافل الجود والعطاء من مختلف 
ــال الجيش  ــره أبط ــا يسط ــة وم ــاء الجمهوري أنح
ــة وانتصارات  ــعبية من مالمح بطولي واللجان الش
ــف  ــة زي ــىل تعري ــت ع ــات عمل ــف الجبه يف مختل
ــى إىل تحقيق انتصارات  إعالم العدوان الذي يسع
ــل يف  ــة يف مربع اآللة االتصالية بعد أن فش افرتاضي

تحقيق انتصار واقعي عىل األرض.
ــل عىل توثيق  ــالم املحيل يعم ــرياً إىل أن اإلع مش
ــال املدنيني  ــدوان التي تط ــم الع ــة  جرائ ــرش كاف ون
ــال يف  ــه األطف ــرض ل ــا يتع ــم وم ــني يف بيوته اآلمن
ــزون يف  ــفيات واملع ــرىض يف املستش ــدارس وامل امل
الصاالت والفرحون يف األعراس والباعة واملشرتون 
ــا يف معارض  ــم عكسه ــات ويت ــواق والطرق يف األس
ــا  ــدات باعتباره ــب واملجل ــني الكت ــور ومضام الص
ــىل جرائم  ــاهدا ع ــط بالتقادم وستكون ش لن تسق

العدوان.
مطالب واحتياجات

ــات  احتياج ــة  تلبي ــة  بأهمي ــي  السياغ ــوه  ون
ــة  ــة اإلعالمي ــاء بالرسال ــالم لالرتق ــب اإلع ومطال
ــداه الحواجز  ــاوز م ــالم سالحاً يتج ــار اإلع باعتب
ــل الزمنية فاإلعالم لم يعد رسالة  املكانية والفواص
فقط بل صناعة ضخمة تشهد تطورات يف الجوانب 

ــة يف زمن  ــة  خاص ــغيلية والتقني ــة والتش الهندسي
ــي الذي جعل  ــة والتطور التكنولوج نضوج العومل
ــريف دوراً  ــقيها املادي واملع ــة بش ــة واملعلوم للتقني
هاما يف صناعة الرأي العام وإنتاجه عىل املستويني 
ــور اإلعالم  ــي وبالخصوص مع ظه ــيل والعامل املح
ــار  ــع االنتش ــة والرسي ــص التكلف ــد الرخي الجدي
ــذي جعل  ــب ، األمر ال ــص الرقي ــن مق ــرر م واملتح
املعلومات واألخبار واملورد الفكري مورداً ال ينضب 

بغثه وسمينه.
غياب األخالق والقيم

ــاح  عبدالفت ــاذ  األست ــال  ق ــاق  السي ذات  ويف 
ــة الصحفيني بذمار إن غياب  البنوس– رئيس رابط
ــدوان باستهداف  ــوى الع ــدى ق ــري األخالق ل معاي
ــورة متعمدة  ــم اإلعالمية بص ــني والطواق الصحفي
ــة  ــات الصحفي ــآت واملؤسس ــف املنش ــذا قص وك
ــرياً  إىل  أن  ــكل مبارش ومتعمد ، مش ــة بش واإلعالمي
ــة للمؤسسات   ــة التحتي ــدف البني ــدوان استه الع
ــة  ــق أرضاراً بالغ ــا ألح ــة  مم ــة واإلعالمي الصحفي
ــذي اثر بدوره  ــا وأدى إىل إغالق أخرى وال ببعضه
ــات بسبب  ــات واإلعالن ــة املبيع ــع نسب ــىل تراج ع

الظروف األمنية واألوضاع االقتصادية. 
ــني  ــاة اإلعالمي ــرض حي ــه بتع ــا يف حديث منوه
ــالق  ــة إغ ــم نتيج ــادر رزقه ــدان مص ــر وفق للخط
ــع مستوى دخل  ــل اإلعالم وترج ــري من وسائ الكث
ــي نتيجة األزمة املالية  العاملني يف الوسط الصحف
واالقتصادية الناجمة عن العدوان والحصار وتأثر 
ــة النفسية لهم مما ينعكس عىل جودة العمل  الحال
ــاة تولد  ــا املعان ــي فأحيان ــاج الصحف ــز اإلنت وتمي

اإلبداع وأحيانا تخلف اليأس واإلحباط والفشل.
نجاح وتمزي

ــارق  ف ــن  م ــم  وبالرغ ــه  ان ــوس:  البن ــاف  وأض
ــا يتعلق بالتجهيزات  اإلمكانيات سواء املادية أو م
الفنية ورغم ضخامة اإلمرباطورية اإلعالمية التي 
ــي تعمل لحسابها  ــا قوى العدوان وتلك الت تمتلكه
ــروءة واملرئية  ــل اإلعالم الوطنية ، املق إال أن وسائ
ــت يف مقارعة تلكم  ــة وااللكرتونية نجح واملسموع
ــي مصدر  ــا وباتت ه ــوق عليه ــة والتف اإلمرباطوري
ــني يف دول  ــدى املواطن ــني ل ــرب اليق ــة والخ املعلوم
ــة يف إعالمهم التضلييل  ــدوان كونهم فقدوا الثق الع
ــة وما استنساخ بعض  ــذي ال يمت بصلة للحقيق ال
ــداف  ــا واسته ــىل بعضه ــويش ع ــوات والتش القن
ــاج  ــا وانزع ــم تأثريه ــىل حج ــل ع ــا إال دلي مقراته
ــل اإلعالم املحيل   ــا، حيث نجحت  وسائ العدو منه
ــي وإطالع العالم  ــعب اليمن يف إظهار مظلومية الش
ــودي وتحالفه  ــرام الكيان السع ــية وإج عىل وحش
ــاز وتواطؤ املجتمع الدويل  اإلجرامي وإظهار انحي

معه. 
أضرار فادحة 

من جانبه أوضح األخ فيصل الحاج –مدير إذاعة 
ــب كبري وتدمري  ــة تعز تعرضت لتخري ــز ، أن إذاع تع
ــف املبارش   ــة تعرضها للقص ــة نتيج ــة التحتي للبني
مما أدى إىل توقف بثها يف سابقة لم تعهدها اإلذاعة 
ــي استمر بثها قرابة (54) عاما من تاريخ بثها يف  الت

ــالث محطات إرسال  ــي من خالل  ث ــام 64م وتغط ع
ــة fm     ما يزيد عن  ــل بنظام املوجة  mw وموج تعم

عرش محافظات. 
وأشار الحاج إىل أن العدوان عمد إىل تدمري إذاعة 
ــات اإلرسال  ــري محط ــف وتدم ــالل قص ــز من خ تع
اإلذاعي والتلفزيوني الثالثة التي تعمل من خاللها 
اإلذاعة حيث تم استهداف محطة اإلرسال اإلذاعي 
ــو  ــخ  25ماي ــرب بتاري ــل ص ــروس بجب ــن الع يف حص
ــزة  ــي واألجه ــري املبان ــا أدى إىل تدم يف 2015م مم
ــدات الكهربائية تدمريا  ــال  واملول ــات اإلرس وهوائي
كامال إضافة إىل استهداف محطة اإلرسال اإلذاعي 
ــز ، بعدد من الغارات يف نفس التاريخ  بالحوبان – تع
ــال اإلذاعي والتلفزيوني يف  السابق ومحطة اإلرس
ــث تم إحراق  ــات صالة –تعز )حي ــاث – مديري ( تعب
املكتبة اإلذاعية بما تحويه من أرشيف إذاعي يدون 
ــاء اإلذاعي  ، كما تم  ــني عاما من العط مسرية خمس
تدمري مبنى اإلذاعة املكون من ثالثة طوابق ويحوي 
ــات التسجيل وتدمري  سكن املهندسني واستوديوه

إدارة األخبار وارشيفها االخباري.
نهب وتدمري

ــرض لعدوان  ــة تعز لم تتع ــوه الحاج بأن إذاع ون
ــب والتدمري بعد  ــت للنه ــل تعرض ــي فقط  ب خارج
ــن محيط  ــعبية م ــش واللجان الش ــاب الجي انسح
ــيات  اإلذاعة يف 17 اعسطس 2015م ودخول املليش
ــوا بنهب كافة  ــن قام ــة العدوان الذي ــة ملرتزق التابع
ــدات الكهربائية   ــزات واألثات  واحراق املول التجهي
ــالف كافة   ــرياً كامًال  وات ــات املياه تدم ــري خزان وتدم
ــق  ــة وكل وثائ ــني يف اإلذاع ــة للعامل ــات الوظيف ملف

وممتلكات اإلذاعة. 
ــار إىل أن هناك خسائر كبرية  الحقة نتيجة  وأش
استهداف اإلذاعة تم حرصها بشكل أويل وال مجال 
ــر يصعب  ــن الخسائ ــاك الكثري م ــا وهن ــا هن لذكره

حرصها يف الوقت الحايل نتيجة استمرار العدوان. 
إرادة وصمود

ــود إذاعة تعز والعاملني  ــد أكد الحاج عىل صم وق
ــم استمرار العدوان فقد  ــا رغم كل الظروف ورغ فيه
ــخ 2 نوفمرب 2016م  ــث إذاعة تعز بتاري تمت إعادة ب
ــدا يغطي محافظتي  ــاز ارسال اف ام  صغري ج بجه
ــف مديرياتهما  وعدد من مديريات  تعز وإب بمختل

محافظة ذمار ومحافظة الحديدة..
استمرار العمل والربامج

ــني يف أداء رسالتهم  ــرار اإلعالمي ــن  استم ــا ع أم
ــع  ــم مذي ــربي الكمي ــاذ ص ــد األست ــة  فأك اإلعالمي
ــرار العمل بالقناة  ــاة اليمن الفضائية عىل استم بقن
ــني جراء  ــدد حياة االعالمي ــروف التي ته ــم الظ رغ
ــم االعالمني ولقناة اليمن  استهداف العدوان لطواق

الفضائية  بشكل مبارش من أجل إيقاف بثها.
ــالء  ــة الزم ــاة بقي ــىل حي ــاً ع ــاف ": وخوف وأض
ــادر اإلعالمي واإلداري  ــالت،  تم تقليص الك والزمي
بأقل عدد ممكن للكادر البرشي ولساعات متواصلة 
ــا  ــك ايمان ــاً وذل ــا وجسدي ــة نفسي ــاقة ومرهق ش
برسالتنا اإلعالمية والوطنية وكوننا جزءاً ال يتجزأ 
من جبهات القتال ورديفاً أساسياً مع قوات الجيش 

واللجان الشعبية.
ــىل  ــا ع ــال "عملن ــه قائ ــم يف حديث ــار الكمي وأش
ــا اإلخبارية وبرامجنا املبارشة  استمرار بث نرشاتن
ــات بسيطة وداخل استوديوهات  واملسجلة بإمكان
ــدرة عىل  ــا لعدم الق ــب العمل بداخله ــة يصع مؤقت
ــغيل أجهزة التكييف التي تسهم يف إيجاد مناخ  تش
صحي أثناء العمل كون األجهزة الفنية كالكامريات 
ــث والفيديو تحتاج إىل  وملبات اإلضاءة وأجهزة الب
ــواء داخل  ــراً لسخونة األج ــك نظ ــس بارد وذل طق

األستوديو.
ــدا ان اإلعالميني داخل قناة اليمن الفضائية  مؤك
ــم أقوى  ــن وأنه ــهادية للوط ــاريع استش ــال مش فع
كثيبة إعالمية تعمل بوترية عالية وبمهنية منذ بدء 
ــد يحملون يف قلوبهم  ــدوان وبروح الفريق الواح الع

األمل واليمن معاً.

دور فاعل ومؤثر يف مواجهة العدوان وآلته اإلعالمية

اإلعالم اليمني..اإلعالم اليمني..
05 تتصغصات

ــع ذلك عجز عن لم  ــر وال الحجر و م ــيئاً في اليمن ال البش ــن العدوان ش يستث
ــة وحتى يخفي سوءة هزيمته،  ــق أي انتصار يذكر على أرض المعرك تحقي
ــأ إلى ترسانة إعالم زائف يتوارى خلفها ، ولم يقف عند حدود ذلك فقد عمد إلى  لج
ــف جرائم العدوان و اظهر للعالم مدى زيف  إسكات صوت اإلعالم المحلي الذي كش
ــن خالل استهدافها  ــة ، فسعى إلى إسكات تلك الوسائل م ــذب انتصاراته الوهمي وك
ــوات اليمنية  ــب القن ــى حج ــت عل ــا ، ، وعمل ــا وتدميره ــراً وقصفه ــاً مباش استهداف
ــات ) في مخالفة صريحة  ــا من األقمار الصناعية ( النايل سات وعرب س وإسقاطه
ــى استنساخ وإطالق  ــار ، بل تعدى ذلك إل ــود المبرمة مع هذه األقم ــن والعق للقواني
ــن خاللها األكاذيب  ــوات الوطنية تبث م ــعارات القن ــوات مزيفة تحمل أسماء وش قن
والشائعات بهدف تضليل الرأي العام العربي والدولي وخلق انقسام داخل المجتمع 

اليمني لتحقيق أهداف عجزت عن تحقيقها عسكرياً وسياسياً .
ــن خالل هذا التحقيق الصحفي نسلط الضوء على اآلثار المترتبة على عدوان  وم
التحالف الذي يقوده النظام السعودي على اليمن منذ  أكثر من عامين على القطاع 
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