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أولويات الفرتة الرئاسية الثانية

يعد تطوير مؤسسات وهيئات اإلعالم واحدا من امللفات 
عبدالفتاح  للرئيس  الثانية  الوالية  أجندة  عىل  تستحوذ  التي 
السييس، خاصة أن املكتب اإلعالمي للرئيس يتواصل بشكل 
العام أو اخلاص.  مبارش ومستمر مع وسائل اإلعالم، سواء 
كام أن مؤسسات اإلعالم املحسوبة عىل الدولة بشكل خاص 
املرئي  اإلعالم  سواء  لتطويرها،  إدارهتا  عىل  القائمون  يتجه 
خمتلفة،  مؤرشات  تعكسه  ما  نحو  عىل  واملسموع،  واملقروء 
بحيث يتم العمل استنادا لدراسات ومبادرات ومرشوعات، 
بني  املزج  وتنتهج  الشكل،  وجاذبية  املضمون  قوة  بني  جتمع 
اإليرادات  بني  الفجوة  وتقليل  واملايل،  اإلداري  اإلصالح 

واملرصوفات.

أوال: مؤرشات االهتامم بتطوير مؤسسات اإلعالم

هناك جمموعة من الشواهد التي تربز إرهاصات تطوير ما 
األشهر  خالل  مرص،  يف  العامة«  اخلدمة  »إعالم  عليه  يطلق 

القليلة املاضية، عىل النحو التايل:

الوزراء  رئيس  بقرار  املشكلة  اللجنة  دور  تفعيل  بدء   -1
القومية  الصحفية  املؤسسات  هيكلة  إعادة  موقف  ملتابعة 
الزمنية إلصالح وإعادة هيكلة كل  ومراجعة وإقرار اخلطط 
رئيس  إسامعيل  رشيف  اجتامع  ذلك  يعكس  ما  ولعل  منها، 
حممد  ومكرم  التخطيط،  وزيرة  السعيد  د.هالة  مع  الوزراء 
أمحد رئيس املجلس األعىل لإلعالم، وكرم جرب رئيس اهليئة 
املؤسسات  لتطوير   2017 أغسطس  يف  للصحافة،  الوطنية 
التي  االجتامعات  عن  فضال  سنوات.  ثالث  خالل  القومية 

بدوي  د.خالد  العام  األعامل  قطاع  وزير  بني  مؤخرا  جرت 
رئيس  مع  القومية(  الصحفية  املؤسسات  تطوير  جلنة  )مقرر 
اهليئة الوطنية للصحافة كرم جرب ورئيس جملس إدارة األهرام 

عبداملحسن سالمة.

وهتدف هذه اللقاءات إىل معرفة املوقف احلايل للمؤسسات 
الصحفية القومية، من حيث املالءة املالية وحجم املديونيات، 
إضافة إىل اجلهود املبذولة لإلصالح وإعادة اهليكلة عىل عدة 
القائمة،  واملؤسسات  النشاط  هيكلة  شملت  والتي  أصعدة، 
وتنفيذ برنامج استثامري يسعى لتنويع مصادر اإليراد، خاصة 
الصحفية  املؤسسات  أكرب  تعد  التي  األهرام  بالنسبة ملؤسسة 
اململوكة  العقارية  األصول  بعض  استغالل  السيام  القومية، 
األمثل  التصور  وضع  مع  حمافظات،  عدة  يف  للمؤسسة 
العقارين  واملطورين  اخلاص  القطاع  مع  الرشاكة  ألسلوب 

املتخصصني ذوي املالءة املالية القوية.

عاملية  بتكنولوجيا  ضخمة  مطبعة  إنشاء  عىل  العمل   -2
الكاتب الصحفي  القومية، حيث قال  لطباعة مجيع الصحف 
كرم جرب رئيس اهليئة الوطنية للصحافة، خالل لقائه الصحفيني 
ورؤساء حترير وأعضاء جمالس التحرير بمؤسسة روزاليوسف 
يف 17 ديسمرب 2017 »إن الدولة ومؤسساهتا مهتمون بإعادة 
الدور املهم للصحافة القومية وتقديم الدعم هلا بام يؤهلها القيام 
بالدور الوطني خلدمة الدولة ومواطنيها وكأداة لتنمية الوعي« 
مؤكدا »أن اهليئة الوطنية للصحافة ستقوم بإنشاء مطبعة ضخمة 
بالليزر  الطباعة  بتكنولوجيا  القومية  الصحف  مجيع  لطباعة 

تـــــــطـــــــويـــــــر مــــــــؤســــــــســــــــات اإلعــــــــــــــــــــالم فــــــــــي الــــــــــــواليــــــــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة
د.محمد عزالعرب

األهرام  بمركز  اخلليجية  الشئون  خبري 
واالسرتاتيجية،  السياسية  للدراسات 

ومدير حترير التقرير االسرتاتيجي العريب
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امللف املرصى - العدد  45 - مايو  ٢٠١٨
الصحف  يف  نقلة  سيحدث  وهذا  املتقدمة،  األبعاد  وثالثية 

القومية الورقية خالل الفرتة القادمة«.

وأضاف »املطبعة رغم أن تكلفتها االستثامرية كبرية لكنها 
خارج  ستكون  القومية  الصحف  مطابع  معظم  ألن  مهمة، 
اخلدمة خالل عامني أو مخس سنوات، والتكنولوجيا اجلديدة 
يمكنها أن تطبع 100 ألف نسخة يف الساعة، وهذا املرشوع 
أن  للمرشوع  املقدر  ومن  االستثامر،  وزارة  يف  دراسته  تتم 
يشرتك فيه مجيع الصحف القومية ألنه حيتاج استثامرات كبرية 
لن تقدر عليها مؤسسة بمفردها وأنه تم تلقي عروض بالفعل 
أملانيا  من  آخر  عرضا  ومنتظرين  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  من 

للمقارنة بينها واختيار األفضل إلنشاء املطبعة«.  

3- بدء اإلطالق الرسمي للقناة األوىل بالتلفزيون املرصي 
النهاردة« والذي  يف 17 فرباير املايض، بعودة برنامج »مرص 
حمتوى  وتطوير  الرئيسية  شو  التوك  برامج  من  واحدا  صار 
برامج  عن  فضال  مرص،  يا  اخلري  صباح  برنامج  وشكل 
إعالمية  نجوم  وتضم  ورياضية،  واجتامعية  دينية  أخرى، 
بارزة يف جماالت خمتلفة من خارج العاملني يف التلفزيون، كام 
الصورة.  بجودة  االهتامم  مع  جديدة  فقرات  استحداث  تم 
لتسويق  واألخبار  األهرام  وكالتي  من  كل  مع  االتفاق  وتم 
اإلعالنات. وسيتم استكامل باقي القنوات مثل قناة املرصية 

الفضائية.

لألخبار،  النيل  قناة  لتطوير  مالية  موازنة  ختصيص   -4
والتي  الدولة  لتلفزيون  التابعة  اإلخبارية  القناة  باعتبارها 
تضم  أهنا  السيام  الصورة،  لنقل  الرهان  عاتقها  عىل  يلقى 
عنارص ذات كفاءة عالية من املذيعني واملذيعات. فقد كشف 
الرئيس عبدالفتاح السييس، خالل لقائه بعدد من اإلعالميني 
شباب  منتدى  فعاليات  هامش  عىل  واألجانب،  املرصيني 
العامل، املقام يف مدينة رشم الشيخ يف الثلث األول من نوفمرب 
أجل،  من  حاليا  والتجهيز  باإلعداد  مرص  قيام  عن  املايض، 

إطالق قناة تليفزيونية إخبارية مرصية كربى. 

وقد أكدت أمرية سامل رئيس قناة النيل لألخبار يف ترصيح 
ستشهد  القناة  »أن   2018 إبريل   3 يف  اليوم«  »اهلالل  ملوقع 
املضمون  يف  وتطوير  الشكل  يف  تغيري  القادمة  املرحلة  خالل 
الشارع  ومتطلبات  الساحة  عىل  املستجدات  مع  يتناسب  بام 
حسني  قال  كام  اخلرب«.  نقل  يف  املصداقية  إىل  حيتاج  الذي 
لصحيفة  ترصحيات  يف  لإلعالم  الوطنية  اهليئة  رئيس  زين 

حاليا  »يتم  إنه   2017 ديسمرب   18 بتاريخ  اليوم«  »املرصي 
تطوير قناة النيل اإلخبارية بشكل يتناسب مع مكانتها، إذ إن 
القناة أصبحت خمتلفة متاما من حيث  أن  بدأ يالحظ  اجلميع 
املضمون واملحتوى والتصوير«. وأضاف »حاليا نجدد مجيع 
بماليني  هلا  حمتويات  برشاء  وقمنا  اخلاصة  االستديوهات 
مؤهلة  أصبحت  إهنا  حيث  تطويرها  أجل  من  اجلنيهات 

ملخاطبة اخلارج وليست قناة حملية فقط«. 

وذكر زين »سنبدأ يف عمل بروتوكول مع هيئة االستعالمات 
استغالل  أجل  املقبلة من  الفرتة  برئاسة ضياء رشوان خالل 
وزيادة شبكة املراسلني للقناة يف العامل كله، فهدفنا هو إيصال 
صورة مرص احلقيقية للعامل كله، وذلك من خالل توسيع شبكة 
املراسلني وعمل حمتوى جيد للقناة يتناسب مع مكانتها، حتى 
الديكورات«. كام  التصوير وشكل  زوايا  تغيري كل  إنه سيتم 
اقرتح محدي الكنييس، رئيس نقابة اإلعالميني، يف ترصحيات 
النيل  قناة  تطوير  نوفمرب 2017  بتاريخ 9  نيوز  البوابة  ملوقع 
املعايري  تعرف  »قناة  قال  إذ  املرتاكمة  للخربة  نظرا  لألخبار 
لتصبح  املادية  اإلمكانيات  إىل  فقط  وحتتاج  والوطنية  املهنية 

عىل غرار القنوات الدولية اإلخبارية«.

5- تشكيل جلنة تطوير العمل اإلذاعي، برئاسة عبدالرمحن 
التطورات  أخر  عىل  للوقوف  املرصية،  اإلذاعة  رئيس  رشاد 
الفرتة  يف  تطويرها  تم  التي  اإلذاعية  املحطات  شهدهتا  التي 
عىل  مرص«  »راديو  جتربة  تكرار  وحماولة  وتقييمها،  األخرية 
عدد من اإلذاعات األخرى مثل »الرشق األوسط«، وتضم 
اإلعالم وممارسني  أكاديميني متخصصني يف  اللجنة  عضوية 

للعمل اإلذاعي.

ويعد من أبرز أسامء اللجنة د.هويدا مصطفى رئيس قسم 
وعمرو  القاهرة،  جامعة  اإلعالم  بكلية  والتلفزيون  اإلذاعة 
رئيس  مجال  وشادي  اإلذاعة،  قطاع  رئيس  نائب  عبداحلميد 
مرص،  لراديو  الفني  املدير  شحاتة  وتامر  مرص،  براديو  حترير 
وحممد حسني مدير عام األخبار الصوتية باألخبار املسموعة، 
العرب  بشبكة صوت  املنوعات  وحممد عبدالعزيز مدير عام 

ووائل عيسى كبري مذيعني بشبكة الشباب والرياضة.

هيئة  )وهي  لالستعالمات  العامة  اهليئة  أداء  تطوير   -6
هلا  جديد  رئيس  قدوم  مع  السيام  اجلمهورية(،  لرئاسة  تابعة 
وهو االستاذ ضياء رشوان، يف 6 يونيو 2017، بحيث توجد 
مالمح بارزة عىل املهمتني التي تقوم هبا اهليئة، يتعلق جانب 
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األجانب  املراسلني  مع  والتواصل  اخلارجية  بالعالقات  منها 
اإلسكندرية،  )القاهرة،  يف  املختلفة  وفروعها  بإداراهتا 
األقرص، أسوان، رفح، العريش(. واجلانب اآلخر يرتكز عىل 
تقديم املعلومات عن سياسات الدولة ورشحها للمواطنني، 

وتقديم معلومات للمواطنني املرصيني خارج مرص.

التي قدمتها  التسهيالت  اهليئة يف  وقد بدت مالمح تطوير 
االنتخابات  إجراء  خالل  األجانب  والصحفيني  للمراسلني 
الرئاسية التي شهدهتا مرص يف مارس 2018، والرد الفوري 
عىل املغالطات التي قام هبا بعض مراسيل مؤسسات إعالمية 
دولية مثل رويرتز ويب يب يس وتوفري مصدر معلومات موثوق 
املكتوبة،  املادة  وسحب  اعتذارات  بتقديم  وإلزامها  بل  منه 
فيام  تصدر  التي  عنها  الصادرة  والتقارير  البيانات  عن  فضال 

يتعلق بالزيارات اخلارجية للرئيس السييس.

البنية  بتطوير  للهيئة  اجلديدة  القيادة  من  اهتامم  وثمة 
وزير  القايض  يارس  املهندس  وقع  حيث  هلا  التكنولوجية 
رئيس  رشوان  وضياء  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
اهليئة بروتوكول تعاون مشرتك بني الوزارة واهليئة يف 22 فرباير 
التكنولوجي  الدعم  االتصاالت  وزارة  تقديم  هبدف   2018
الالزم للهيئة يف أداء رسالتها يف رشح سياسة مرص يف خمتلف 
املحلية  القضايا  خمتلف  إزاء  الثابتة  ومواقفها  املجاالت، 
والدولية، من خالل إنشاء بوابة إلكرتونية جديدة للهيئة وزيادة 
الدولية  املعلومات  شبكة  عىل  الرقمي  املحتوى  يف  إسهاماهتا 
بلغات خمتلفة، بحيث تصبح هذه البوابة هي البوابة املعلوماتية 
للتفاعل  تكنولوجية  وآليات  منصات  ويوفر  ملرص،  الرسمية 
واهلواتف  االجتامعي  التواصل  شبكات  عرب  العام  الرأي  مع 

املحمولة، فيام يعتربه البعض »التأسيس الثاين للهيئة«.  

الوطنية  اهليئة  إن  إذ  اجلديد،  اإلعالم  بيئة  يف  الدخول   -7
بالنسبة  حدث  ما  وهو  الرقمية،  بالثورة  منشغلة  للصحافة 
تبلورها  خطة  ثمة  إن  إذ  القومية،  الصحفية  للمؤسسات 
اخلاصة  اإللكرتونية  املواقع  لتطوير  للصحافة  الوطنية  اهليئة 
باملؤسسات الصحفية القومية وتقديم الدعم الالزم هلا حتى 
تستطيع منافسة الصحافة اإللكرتونية اخلاصة، والتي أصبح 
بوابتني  إطالق  تم  كام  أسايس.  بشكل  عليها  معتمدا  القارئ 
إخباريتني موجهتني للخارج يف ديسمرب 2017، األوىل بوابة 
باللغة  باللغة اإلنجليزية تصدر عن مؤسسة األهرام، وبوابة 
ستكونان  البوابتان  وهاتان  اجلمهورية،  تصدرها  الفرنسية 

احلقائق  نقل  يف  يساهم  بام  كبري  بشكل  للخارج  موجهتني 
واألخبار دون تزييف أو حتريف.

للصحافة  الوطنية  اهليئة  أعلنت  أيضا،  السياق  هذا  ويف 
إلطالق  ختطيطها  عن   2018 إبريل   24 بتاريخ  هلا  بيان  يف 
القومية  للصحف  الرقمي  املحتوى  لتطوير  متكاملة  مبادرة 
األداء  تقييم  عىل  يرتكز  منها  األول  حماور.  ثالثة  تتضمن 
الصحفية  للمؤسسات  اإللكرتونية  واملواقع  للبوابات  احلايل 
املواقع  تلك  ومضمون  شكل  يف  اجلمهور  رأي  واستطالع 
معارف  تطوير  الثاين  املحور  ويستهدف  اإلنتاج.  وأساليب 
وفقا  اإللكرتونية  واملواقع  الصحف  يف  العاملني  ومهارات 
حتديث  الثالث  املحور  يتضمن  حني  يف  املعايري.  ألحدث 
البنية األساسية ألنظمة النرش الرقمي يف املؤسسات الصحفية 
القومية من حيث التجهيزات والربجميات وذلك بالتعاون مع 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. 

ثانيا: معوقات التغيري لطبيعة عمل مؤسسات اإلعالم

إن مواجهة معوقات تغيري أداء عمل املؤسسات اإلعالمية 
يف مرص يقتيض رصد املشكالت وحتليلها، عىل النحو التايل:

اإلذاعة  احتاد  يعاين  إذ  البريوقراطية،  العقلية  مقاومة   -1
سنوات  مدى  عىل  املثال،  سبيل  عىل  املرصي،  والتلفزيون 
طويلة مشكالت ضخمة أبرزها البطالة املقنعة نتيجة تضخم 
ألف   40 من  تقرتب  أهنا  إىل  التقديرات  تشري  والتي  العاملة، 
مليون   220 تتجاوز  مالية  مستحقات  وتتقاىض  موظف، 
وصار  القطاع،  هذا  ديون  من  فاقم  ما  وهو  شهريا،  جنيه 
األخري كالرجل العجوز – بحكم قدمه- ال يقوى عىل احلركة 
متس  للتطوير  رؤى  أي  املوظفون  يعرقل  وسوف  واملنافسة، 

مكتسباهتم املالية وأوضاعهم الوظيفية.

ضخمة  صناعة  صار  فاإلعالم  املالية،  املوارد  توافر   -2
قناة  حتول  املثال،  سبيل  فعىل  النطاق.  واسع  إنفاقا  تتطلب 
النيل لألخبار إىل قناة دولية مثل سكاي نيوز عربية حتتاج ملثل 
خالل  السييس  الرئيس  قال  السياق،  هذا  ويف  اإلنفاق،  هذا 
فعاليات منتدى رشم الشيخ »إن هذه القنوات ذات املستوى 
العايل حتتاج إىل تكلفة كبرية، ووقت طويل من أجل إطالقها، 
لكننا ماضون فيه«. ويمتد تأثري هذا العامل بالنسبة للصحافة 
القومية، حيث عانت األخرية منذ اندالع ثورة 25 يناير من 

أزمات مالية متتالية. 
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امللف املرصى - العدد  45 - مايو  ٢٠١٨
فقد قال عبداملحسن سالمة، نقيب الصحفيني ورئيس جملس 
إدارة األهرام يف ترصيح تلفزيوين بتاريخ 21 أغسطس 2017 
عىل  يكون  لن  املوارد  لزيادة  القومية  املؤسسات  تطوير  »إن 
حساب العاملة عىل وجه اإلطالق، ولن يتم ترسيح أي عامل«، 
الـ500  تتجاوز  مالية  فوائض  لدهيا  كان  األهرام  »أن  مضيفا 
مليون جنيه قبل ثورة 25 يناير، وأن األهرام متتلك أكرب مطبعة 
الصحف املرصية عىل وجه  تطبع لكل  أن  يف مرص وتستطيع 

اإلطالق، لكن اإلشكالية يف ارتفاع مستلزمات اإلنتاج«. 

أمني  تامر  لقاء مع اإلعالمي  قال ضياء رشوان خالل  كام 
أكتوبر  بتاريخ 24  احلياة  اليوم عىل شاشة  احلياة  برنامج  عرب 
2017 »إن الناس تساءلوا عن دور اهليئة العامة لالستعالمات 
اهليئة  إنه من ضمن اختصاصات  إذ  أمام اإلعالم اخلارجي، 
ونحن  بدورها.  وتعريفهم  العامل  يف  الشعوب  مع  التواصل 
اهليئة  عىل  املفروض  الدور  الستعادة  ماسة  حاجة  يف  اآلن 
السياسية  لإلرادة  توافرا  وملست  لالستعالمات،  العامة 
اهليئة  داخل  مادية  صعوبات  من  »نعاين  وأضاف  لدعمها«. 

وأتواصل مع احلكومة حلل هذه املشكلة«.  

تلك  عمل  بفرتات  املرتبطة  املالية،  الديون  تراكم   -3
رقابة  وتأخر  فرتات سابقة،  القومية يف  الصحفية  املؤسسات 
كل  املؤسسات  تلك  ألحوال  للمحاسبات  املركزي  اجلهاز 
ثالث أو أربع سنوات، عىل نحو أدى إىل نزيف مستمر. إذ قال 
عبداهلل حسن وكيل أول اهليئة الوطنية للصحافة خالل كلمته 
يف فعاليات الندوة النقاشية »مستقبل اإلعالم القومي يف ظل 
التحديات الراهنة« بمشاركة خرباء وأكاديميني وإعالميني يف 
23 إبريل 2018 »إن الصحافة القومية مكبلة بالديون فضال 

عن تراجع التوزيع بسبب األزمات االقتصادية«.

لدراسة  جلان  لتشكيل  الوضع  هذا  »دفع  حسن  وأضاف 
األزمات التي تعاين منها وسائل اإلعالم، إذ إن ديون املؤسسات 
القومية تبلغ 19 مليار جنيه«، تشمل الرضائب املستحقة عىل 
عن  فضال  والعاملني  الصحفيني  عىل  والتأمينات  املؤسسات 
التزامات مالية أخرى. وأضاف »أنه تم وضع خطة لتسويتها 
تباعا بدأت بمؤسستي روزاليوسف ودار املعارف، وستأيت بقية 
املؤسسات تباعا«. كام بلغت ديون التليفزيون املرصي 30٫8 

مليار جنيه بسبب هجرة املعلنني بعد تراجع نسب املشاهدة.

يف  العاملني  من  الكثري  إن  إذ  البرشية:  القدرات  بناء   -4
واإللكرتونية  واإلذاعية  والتلفزيونية  الصحفية  املؤسسات 

حيتاجون إىل بناء أو تعزيز قدرات مكثفة، يف الكتابة واإلعداد 
نظام  من  بدال  وغريها،  النرشة  وتقديم  والتصوير  واإلخراج 
الكثري  يف  هبم  االستعانة  يتم  الذين  اخلارج«  من  »املتعاملني 
التعيينات هبا منذ سنوات، فضال عن  من املؤسسات لتوقف 
يف  للعمل  إجازات  عىل  واملذيعني  الصحفيني  بعض  حصول 
االرتقاء  يف  للكوادر  دور  فثمة  اخلاصة.  والقنوات  الصحف 
بمنظومة العمل اإلعالمي، من حيث اإلملام بلغة أجنبية وإجادة 

التعامل مع الكمبيوتر وووسائل التواصل االجتامعي.

بدورات  اإلعالميني  التحاق  املهم  من  السياق،  هذا  ويف 
والتلفزيونية.  التحريرية  املهارات  لتنمية  متخصصة  تدريبية 
القنوات  إلحدى  ترصحيات  يف  السييس  الرئيس  قال  وقد 
»الدور  املايض  يناير  إثيوبيا، يف 28  الفضائية خالل مغادرته 
عليكم يا إعالميني بعدم تقديم رسائل للرأي العام ال تقلقه، 
وال رسائل تيسء لآلخرين يف اخلارج، وفيه آلية وجلان شغالة 
وبقول  النهضة،  سد  بموضوع  معنيني  مستوى  أعىل  عىل 

للمرصيني اطمنوا«.

األوىل  املرحلة  افتتاحه  خالل  السييس  الرئيس  أشار  كام 
 31 يف  بورسعيد،  حمافظة  من  الطبيعي  للغاز  ظهر  حقل  من 
يناير املايض قائال »اإلعالم عليه دور كبري، واإلعالمي جيب 
بلغة  البسيط  للمواطن  إليصاله  الدولة  به  تقوم  ما  يفهم  أن 
يفهمها«، وأضاف »لو وصلت املعلومة غلط املواطن هيجيله 
إحباط«. ومن ثم، فإن ثمة رضورة ألن حييط اإلعالمي بأبعاد 
املشكالت التي يكتب بشأهنا حتقيق أو يقدم بصددها برنامج.

ثالثا: سياسات التطوير ألداء مؤسسات اإلعالم 

قدرات  تنمية  آليات  عن  البحث  احلالية  املرحلة  تتطلب 
اسرتاتيجية  مالمح  وصوغ  املرصي،  اإلعالم  مؤسسات 
لتطويره، بحيث يرتكز التطوير عىل الشمول والتعدد والتنوع 
القطاع  واستقطاب  الربامج  حمتوى  يف  بالتميز  يتعلق  فيام 
التي  واالستقاللية  )اجلمهور(،  العام  الرأي  من  األوسع 
تضمنها بعض مواد الدستور، وبام جيعل اإلعالم داعم رئييس 

لدور الدولة، عىل النحو التايل: 

1- إعداد ملفات متعلقة باألصول غري املستغلة للمؤسسات 
أن  املعقول  من  ليس  ألنه  املستغلة،  غري  القومية  الصحفية 
املؤسسات ال تويف احتياجاهتا ولدهيا أصول ضخمة. فاألصل 

غري املستغل يفرتض وضعه يف أساس استثامري.
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أولويات الفرتة الرئاسية الثانية
2- حتويل بعض اإلصدارات الورقية )تبلغ 56 إصدار( إىل 
باعتبار األخرية أقل تكلفة، السيام يف حال  مواقع إلكرتونية 
إثبات التقييم الدوري لتلك اإلصدارات )من حيث التوزيع 
واألرباح واملرجتع واخلسائر( حتقيقها خسائر متواصلة، ومتثل 
عبئا عىل موازنة املؤسسات القومية، بعد تشكيل جلان حمددة.

3- التوسع يف برامج اهليئة العامة لالستعالمات اهلادفة إىل 
فيام خيص  للمواطنني  االجتامعية  والتوعية  السيايس  التثقيف 
القضايا املحلية والسياسات الوطنية السيام يف املناطق الريفية 
والنائية يف خمتلف أنحاء مرص من خالل مراكز النيل لإلعالم 
ومراكز اإلعالم الداخيل التابع للهيئة )التي يبلغ عددها 96 
بكافة املحافظات(، فضال عن مراجعة املوقف احلايل ملكاتب 

اهليئة باخلارج أو ما يعرف باإلعالم اخلارجي.

4- اإلرساع يف إصدار قانون تنظيم اإلعالم، وحرية تداول 
التي حتكم  التجاوزات األخالقية واملهنية  املعلومات، إلهناء 
بدرجة ما املشهد اإلعالمي والتغلب عىل حالة العشوائية التي 

تسيطر عىل عدد كبري من العاملني فيه.

5- إنشاء وحدة للبحوث اإلعالمية كمؤسسة غري هادفة 
من  وتستفيد  القاهرة،  بجامعة  اإلعالم  لكلية  تابعة  للربح، 

واخلاصة،  اإلقليمية  اجلامعات  يف  املناظرة  الكليات  جهود 
تقويم  بإجراء  تعني  والتلفزيون،  اإلذاعة  معهد  مع  وتعاون 
دورية  موضوعية  تقارير  وإصدار  اإلعالمية،  للقنوات  عام 
لتدارك املشكالت اخلاصة بمختلف الرسائل اإلعالمية التي 

تصدر عنها، وتعزيز املعايري املهنية.

اإلفريقية،  القارة  دول  إىل  موجهة  فضائية  قناة  إنشاء   -6
لتعزيز املصالح املرصية مع دول القارة، وتوظيف املحاوالت 
اخلاصة بربامج خاصة عن إفريقيا، التي تقدم عىل شاشة النيل 
لألخبار بشكل أسبوعي، السيام يف ظل توجه حاكم للدولة 

باستعادة النفوذ يف القارة عىل أسس جديدة.

خالصة القول أن الوالية الثانية للرئيس عبدالفتاح السييس 
تستحق أن تشهد ميالد إعالم خمتلف، يف أدائه وفلسفته وقيادته 
ومؤسساته ليتجاوز احلالة املرتدية التي عانى منها عىل مدى 
عقود، ويستغل االستقالل وعدم التداخل يف االختصاصات 
ويعالج  اإلعالم،  بشئون   املعنية  اهليئات  بني  والصالحيات 
املواطن  ويستشعر  منها،  يعاين  التي  الداخلية  االختالالت 
العامة  االسرتاتيجية  مع  ويتسق  قضاياه،  عن  يعرب  بإعالم 
إعالم  إزاء  نصبح  ذلك،  حدوث  حال  ويف  املرصية.  للدولة 

جديد يتواكب مع بدء الوالية الرئاسية الثانية.


