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«هيئة االستعالمات».. صوت مصر األخرس

   

السبت 07/يناير/2017  01:18 م

الهيئة العامة لالستعالمات

مروة محمد
 

إ� ووصلت  دورها،  تراجع  بسبب  شديدة  انتقادات  مؤخًرا  لالستعالمات  العامة  الهيئة  تواجه 

الحا� رئيسها  يبذلها  التي  الجهود  رغم  وذلك  االنتهاء،  ع�  أوشك  دورها  أن  البعض  اعتبار 

أحد باعتبارها  املفقود  دورها  واستعادة  األمام  إ�  خطوة  لدفعها  الصادق،  عبد  صالح  السف� 

أذرع القوة الناعمة.

الهيئة العامة لالستعالمات حسب تعر�فها لنفسها هي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية،

الرسمي اإلعالم  “كجهاز  بدورها  وتضطلع   ،2012  � الصادر  الجمهوري  القرار  بموجب 

والعالقات العامة للدولة”، إ� شرح سياسة الدولة � املجاالت املختلفة السياسية واالقتصادية

القضايا، مختلف  إزاء  ومواقفها  والخارجي،  الداخ�  الصعيدين  ع�  والثقافية  واالجتماعية 

وتنمية وعي املواطن ومشاركته الفعالة � بناء مجتمعه � الداخل، لكن نتيجة الوهن وال�هل

بالحكم تواجدهم  أثناء   � عليه  القبضة  إحكام  اإلخوان  ملحاوالت  نظًرا  الجهاز  أصاب  الذي 

ووصوال لتقليص عدد مكاتبها بالخارج يفسر أيًضا تراجع دورها املنوط به.

وتؤكد الهيئة التي تضم ٤ آالف موظف ع� صفحتها اإللك�ونية أنها بوابة مصر، كونها مصدًرا

والحقائق كالتاريخ  املجاالت،  مختلف   � مصر  عن  والحديثة  والصحيحة  الدقيقة  للمعلومات 

بحثاألحد 15 أكتوبر 2017 م

تابعونا على عصام كامل رئيس التحرير 

تفضيالت القراء

+ المزيد أهم االخبار

+ المزيد أهم الفيديوهات
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واالقتصاد والفنون  واملجتمع  والثقافية  الخارجية  والسياسة  السيا�  والنظام  األساسية 

والسياحة وغ�ها، وذلك ع� موقع الهيئة ع� شبكة اإلن�نت. 

والتوعية السيا�  التثقيف  وهو  إعالم  مركز   64 خالل  من  مهم  دور  أيًضا  الهيئة  إ�  ويوكل 

االجتماعية للمواطن� وشرح السياسات الوطنية لهم واملساهمة � التوعية بالقضايا واملشكالت

املناطق  � والبيئية  املحلية  بالقضايا  وكذلك  البيئة)  وقضايا  السكان  زيادة  قضية  (مثل  الوطنية 

الر�فية والنائية � أنحاء مصر من خالل مراكز النيل لإلعالم ومراكز اإلعالم الداخ�.

أصبحت الهيئة محل انتقاد من املتابع� الذين يرون أنها تواجه أزمة إعالمية حقيقية، ووجهت

آخر االنتقادات ضدها من جانب لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب عالء عابد

الصورة نقل  ع�  القدرة  وعدم  بالتقص�،  لالستعالمات  العامة  الهيئة  مسئو�  اتهمت  إذ 

الحقيقية ألوجه تطبيق معاي� حقوق اإلنسان � مصر. 

وهاجمت اللجنة سف� مصر بسو�سرا لتجاهل وفد ال�ملان الدو�، وتعمد نشر األخبار السلبية

الشئون العجا� وزير  املستشار مجدى  الخارج. ما دفع  املصر�ة �  باملصالح  بما يضر  عن مصر 

القانونية إ� التعهد بإعداد تقر�ر يقدمه إ� رئاسة الوزراء، لبحث الشكاوى الرسمية من لجنة

حقوق اإلنسان ضد سف� مصر بسو�سرا والهيئة العامة لالستعالمات. 

العجا� خالل حضوره اجتماع لجنة حقوق اإلنسان أكد أنه ليس راضًيا عن أداء الهيئة العامة

الهيئة تنظيم، وحمل  إعادة  الخارج، وتحتاج إ�  أو  الداخل  لها �  لالستعالمات، وأنه ال دور 

املسئولية عن التقص� التام � أداء مهمتها األساسية � نشر مايحدث داخل مصر من إيجابيات

تتعلق بالتطبيق الجيد ملعاي� حقوق اإلنسان � مصر. 

لم يونيو، ألنها   30 ثورة  به خالل  املنوط  بالدور  القيام  وعدم  بالفشل  الهيئة  اتهمت  أن  وسبق 

أبرزها إيجابيات  لها  أن  إال  للهيئة  توجه  التي  االنتقادات  رغم  الدو�.  اإلعالم  تنجح � مجابهة 

محمد املعزول  عهد   � النهضة  سد  أزمة  عقب  وإثيوبيا  مصر  ب�  العالقة  استعادة  محاولة 

مر�.  

النيل توعو�ة عظيمة مثل مسلسل “ومازال  فنية ودرامية  أعمال  وال أحد ين� ما قدمته من 

يجرى” وإعالنات تنظيم األسرة الشه�ة، مثل “حسان� ومحمدين”، باإلضافة إ� اإلصدارات

للهيئة الرسمية  اإللك�ونية  الصفحة  زيارة  عليها سوى  االطالع  يحتاج  ال  والتي  للهيئة  الحديثة 

العربية باللغات  العالم  لكل  متاحة  مصر  عن  مهمة  وكتًبا  وبحوثا  دراسات  تشمل  والتي 

إطار  � لالستعالمات  العامة  الهيئة  تقوم  كما  والصينية.  واإلسبانية  والفرنسية  واإلنجليز�ة 

أدائها لدورها اإلعالمي والتعرف ع� اآلخر، بتقديم عروض وافية لعدد من الكتب التي تتناول

قضايا سياسية واقتصادية، وتصدر.

الذي القرار  العالم، وهو  تقليص عدد مكاتبها �  الهيئة مؤخًرا هو  واجهت  التي  األزمات  ومن 

جاء ترشيدا للنفقات بسبب الظروف االقتصادية. 

أبابا، أديس  وهى  أفر�قية،  دول   � مكاتب   7 منها  مكتبا،   16 حالًيا  الهيئة  لدى  يوجد  حيث 

وكانيال، وأوغندا وجنوب أفر�قيا واملغرب والجزائر والسودان.

� اإلعالمية  مصر  أزمات  اختزال  أن  يعت�  عبدالصادق  صالح  السف�  للهيئة  الحا�  الرئيس 

التي وإنجازاتها  الهيئة  عن  وتكراًرا  مراًرا  ودافع  منطقى  غ�  فقط،  لالستعالمات  العامة  الهيئة 
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بوك

تقوم بها رغم قلة اإلمكانيات، وخاصة بعد تخفيض وزارة املالية االعتمادات املخصصة للهيئة. 

وفى إطار خطة تطو�ر الهيئة أوضح أنه تم وضع عدة محاور لتحقيق هدف النهوض بها، تتمثل

� تطو�ر فلسفة اإلعالم ليكون نقل الحقيقة واملعلومة الدقيقة هي ضمان األداء الجيد للعمل

اإلعالمي، وكذلك تطو�ر أدوات االتصال، االرتقاء بمستوى املوارد البشر�ة، تطو�ر قطاع اإلعالم

معهد إنشاء  إغالقها،  تم  التي  اإلعالمية  املكاتب  فتح  إعادة  يستدعى  الذي  األمر  الخارجي 

� إعالمية  مجمعات  إنشاء  الخارجية،  بوزارة  الدبلوما�  املعهد  غرار  ع�  اإلعالمي  للتدريب 

املحافظات التي ال يتواجد بها مجمعات.
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