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 مقدمة     

اهتمامات واحتياجات المجتمع المحلى وتعزيز الوعى بين المواطنين  يلعب االعالم المحلي دورا مهما فى التعبير عن 
مما اوجد ارتباطا   والثقافي واالجتماعي واالقتصادي السياسيبالقضايا التى تعانى منها البيئة المحلية على المستوى 

 دما يمتين بجهودهم وهو  المواطن  هالذى يشارك في  التنموي باإلعالمبين دور االعالم والتنمية والمشاركة الشعبية تعرف  
االقاليم وهى نفس   بهذهالعام  الشأنفي ادارة  والمشاركة صناعة القرار في بدورة الى توعيتهم بالمشاركة السياسية

 .1981انشاء االذاعات والقنوات االقليمية منذ عام  فيولة الى التوسع  ددفعت ال  التياالسباب  

المجتمعات المحلية رغم زيادتها بسبب القيود المفروضة   فيورا ملموسا االذاعات والقنوات االقليمية د  هلكن لم تؤدى هذ
على عملها وأصبحت أداة اضافية للمحافظين في سيطرة السلطة التنفيذية على االعالم االقليمي من خالل نقل  

تصدي للمشاكل التي  التنوير للرأي العام المحلي والانشطتهم التقليدية والرسمية بدال من قيامه بدور فعال في التثقيف و 
تواجهه هذه المجتمعات وهو ما أدى الى عدم التعويل عليه في المساهمة بتطوير تلك المجتمعات خاصة في ظل  

 والمشاهدةمرحلة االصالح الحالية التي تم فيها االهتمام بقضايا الديمقراطية وحقوق االنسان وتأثر بشدة االستماع 
الى ادنى مستوى لها بعد انطالق الفضائيات واالذاعات التخصصية منذ عام   والقنوات االقليمية و وصلت لإلذاعات
 اخرى. ولم تفلح محاوالتها لجذب المستمعين والمشاهدين مرة  1990

ربة من وواجهت الصحافة االقليمية تحديات كبيرة من عدم توافر رأس المال المنتظم والكوادر الصحفية والمهنية المد
تمرارها سواء التي تصدر بتراخيص من المجلس األعلى للصحافة والتابعة في غالبيتها  خريجي الجامعات لضمان اس

لملكية ورئاسة المحافظين والمجالس الشعبية المحلية ، وكذلك الصحف الصادرة بتراخيص أجنبية من قبرص وانجلترا  
نشرات الرسمية أكثر منها ي اعداد المواد الصحفية أقرب للوفرنسا واتجهت معظمها الى استخدام طرق تحريرية ف

صحف بسبب تركيز اهتمامها على مجاملة السلطة التنفيذية أكثر من تعبيرها عن هموم المواطن ومشاكله لضمان 
ه الى عدم قيد غالبية المحررين بهذ باإلضافةبقائها وخوفا من تأثير السلطات االمنية على صدورها ومنع طباعتها ، 

هم في القطاع غير المنتظم في الصحافة الذي ال يلقى اي رعاية مهنية او مادية الصحف في نقابة الصحفيين وعمل
تضمن دخول شهرية ثابتة لهم مما جعل غالبيتهم يخلط بين العمل االعالمي واالعالني لمحاولة ايجاد دخل له و 

غطاء   إليجادباعة والنشر  فة والطانقابة العاملين في الصحاالستمرار في العمل الصحفي و اتجهوا الى قيد أنفسهم في  
 اداري لنشاطهم في مجال الصحافة .
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  1986ورغم اهتمام المجلس االعلى للصحافة الذي يعتبر اعلى سلطة في تنظيم العمل الصحفي في مصر عام 
 القليمية تموت تدريجيا اولتنظيم عدة لقاءات لدعم الصحف االقليمية لم تنفذ توصيتها حتى اآلن وتركت الصحف ا

 عن الصدور .  تتوقف

ااتخدم المادة اإلخبارية  ااا اا ااائل اإلعالم باعتبارها أدوات تعمس العالم المحيط بهم حي  تسا ااا اا غالبا ما ينظر الناس إلى وسا
ااائل اإلعالم وف  هذا  االوكه وتعد وسا في الحصاااول على المعلومات كما تعمس الدراما قيم المجتمع وعاداته و أنمال سا

ااائل اإلعالم بصاااورة مختلفة م بمثابة النافذة التي نطل من خالمفهو  اللها على العالم الخارجي وينظر بعض الناس لوسا
حي  يرون أنها تختار التركيز على بعض الموضوعات والقضايا ليس لكونها تعمس الواقع االجتماعي، وإنما لتحقي  

ااائل اإلعالم يبدو  ااائبعض هذا الواقع، ونتيجة تراكم التعرض لوسا اانعته تلك الوسا ل حقيقيا في أذهاننا ، ا العالم الذي صا
وقد ال يسااتطيع بعض الناس أن يميز بين هذا العالم المصااطنع والعالم الحقيقي   ويرى هؤالء أن و سااائل اإلعالم ال 

 عالما يبدوا حقيقيا للمتلقين .  تعمس ما يحدث في العالم الخارجي ، وإنما تنمي

اااالة بال اااقرالويرتبط محتوى الرسا ااابل  قدرة علي اإلقناع حي  يري سا اااف جميع السا البالغة على أنها : " القدرة على كشا
اااااب عقول الناس بالكلمات " و  ااا اا المممنة لإلقناع في كل حالة بعينها " و قد كان أفالطون يعرف البالغة بأنها : " كسا

سااوف يسااتخدمها وتلك التي سااوف سااوف نالحظ أن القائم باالتصااال عليه اتخاذ عدة قرارات مثل  تحديد األدلة التي  
اات اا ااتماالت. التي يجب أن يسا اا اااارها ، ونولية اإلسا اافها وتلك التي يجب أن يختصا اا ااااهب في وصا بعدها ، والحجج التي يسا

ااااملها ومحتواها ، وأغلب تلك  اا اااابة لشا اا ااااالة إقنالية هي نتاق للعديد من القرارات بالنسا اا ااااتخدمها ومدى قوتها. فكل رسا اا يسا
اااالة فقط ، ولكن تمليها أيالقرارات ال يمليها الهدف أإلقناع اا اااال ي للرسا اا اااائص المتلقي ومهارات القائم باالتصا اا اااا خصا اا ضا

ااتوياتها  اا ااااموع  بقدرة على مخاطبة كل الطوائف والفئات بمختلف مسا ااة المرئي منه والمسا اا ااائل اإلعالم خاصا اا وتتميز وسا
اااركة ااتمعين  فيزداد تأثير ها على المجتمعات األقل حظا في التعليم والثقافة من خالل التفاعل والمشا بين جمهور المسا

 ن والمشاهدي

ااتخادمين  ااا ااا ااا اا وفي احادث بحا  مياداني أجراه برناا مج تطوير اإلعالم التاابع للوكاالاة األمريمياة للتنمياة حول اتجااه المسا
أعدت هذا المسااح الميداني شااركة ايبسااوس سااتات مصاار و  2010لوسااائل اإلعالم في محافظتي القاهرة والجيزة عام 

ااتمز و مقرها في  مقرها القاهرة تحت إشاااراف اايسا ااالح شاااركة دى ثرى سا بنا بوالية فيرجينيا بالواليات المتحدة األمريمية لصا
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برنامج تطوير اإلعالم  . و شااركتا دى ثري ساايسااتمز و ايبسااوس سااتات مصاار من أعضاااء منظمة ايزومار . و عند 
سااوي  و األبحاث االجتمالية تنفيذ هذا البح  ميدانيا روعي إتباع كود اى سااى سااى ز ايزومار الدولى لممارسااات الت

شاخص من المقيمين بالقاهرة   3000تمت المقابالت شاخصايا و بالل ة العربية مع عينة تم اختيارها عشاوائيا من ، و 
ااانة و ذلك في الفترة من  15الكبرى تزيد أعمارهم عن   اااة التي أعدت عام   2009يوليو    31يوليو الى  6سا . أما الدراسا

ااابة  2-مش الخطأ في العينات +ز. و كان ها2007مايو  6بريل إلي ا 4فتمت في الفترة من   2007 ااا اا بالمائة مع نسا
 .%42و كان مستوى االستجابة   %95مستوى ثقة بنسبة  

 -الصحف تحتفظ بمكانتها في سوق اإلعالم المتغير :

اا  اا اااال لديهم و ذلك باإلضا اادر لمعلومات المفضا اا اادارة اختيارات القاهريين كمصا اا ااتمر التليفزيون في احتالل صا اا افة إلى اسا
ااابمات المعلومات ال ير  اا ااااجد ، و مع هذا فان الت يرات التي طرأت على شا اا ااارة و المسا اا ااادقاء و األسا اا ااامية مثل األصا اا رسا

 أثرت على كافة أشمال اإلعالم األخرى .  2009و حتى   2007عادات مشاهدي التليفزيون في الفترة من 

ااابوليا   اا ااااهدون الذين يتابعون األخبار مرة أو أكثر أسا اا اااية  و يتنقل المشا اا ااارية إلى القنو  %43من قنوات األرضا اا ات المصا
اافرة   %44و إلى القنوات الدولية غير ناطقة بالعربية   78% ااا ااا ااا اا لمعرفة احدث األخبار و األحداث   %32و القنوات المشا

 حافظت على موقعها كمصدر لإلخبار . %67الجارية ، كما إن القنوات اإلخبارية الدولية الناطقة بالعربية  

من   %53ر على الرغم من انخفاض النساابة . حي  أشااار في جذب معظم المشاااهدين بشاامل كبيو اسااتمرت األخبار 
اادر لإلخبار ظلت  ااا ااا ااا اا اااهدين أنهم ينتبهون أكثر عند إذاعة األخبار. و مع إن الثقة في التليفزيون على انه مصا ااا ااا ااا اا المشا

ااتمرت في 2007مرتفعااة كمااا كاااناات عااام  ااا ااا ااا اا االنخفاااض. فمثال  إال أن الثقااة في بعض البرامج اإلخباااريااة بعينهااا اسا
ااابة ا اا ااات نسا اا اااادر الموثوقة من انخفضا اا اااات  %35إلى   %53لقاهريين في قناة الجزيرة التي تعتبر أكثر المصا كما انخفضا

و  و على عمس التليفزيون الذي شاهد زيادة في قاعدة  %11% إلى   27نسابة الثقة في القناتين األولى و الثانية من 
 إعداد المستمعين المشاهدين شهدت اإلذاعة انخفاض حادا في 

و   2009إلى   2007من عام  %21ت نسبة أهل إسمندرية الذين ذكروا إنهم يسمعون اإلذاعة بحوالي  . فمثال انخفض
إنهم ال يسامعون اإلذاعة إال إذا سامعوها في ممان معين مثل السايارة أو المقهى أو  %55ذكرا كثر من نصاف السامان
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من   %80لتصاابح    2007نت عليه عام عما كا  %5القران الكريم بنساابة   انخفضاات نساابة االسااتماع إلى إذاعةو   غيرها.
ااابة زيادة من عام  اا اااتماع إليها اكبر نسا اا اااجل االسا اا اااتمعين ، أما إذاعة  نجوم اف أم فقد سا اا إلى عام   2007مجموع المسا

زد من مجموع المساتمعين و ذلك منذ بداية العام و حتى وقت إجراء المساح الميداني. و لم ت  %68لتصال إلى   2009
ى ألكثر من نصاف المبحوثين ، و يشاير السالوك االسابوعى لالساتماع إلى اإلذاعة إلى نسابة المساتمعين ألي قناة أخر 

اااتمعون لإلذاعة على موجة اف أم  ااا اا اااتمع للموجة   %78إن أكثر من ثالثة أرباع القاهريين يسا ااا اا ااافهم يسا ااا اا و اقل من نصا
 .  %40المتوسطة  

ااتمع إليها القاهري اا ااااوعات التي يسا اايقى   %80ية  ون في اإلذاعة هي البرامج الدينو أهم الموضا اا و األخبار   %60و الموسا
ااة    %33المحلية للمدينة أو المحافظة  ااادر الموثوقة %31و األخبار المحلية لمصااار  %31و الرياضا .كما إن أهم المصا

اااط   اا ااارق األوسا اا ااابة و لكن تم اختيارهما من جا %17و البرنامج العام  %22لإلخبار اإلذالية في القاهرة هي الشا اا نب نسا
 اهريين .قليلة و متناقصة من الق

اانتين  اا اابوع فظل تقريبا عند نفس المعدالت خالل السا اا ااااحف مرة على األقل كل أسا أما عدد القاهريين الذين يقرؤون الصا
اايتين   اااروا إلى أنهم يقرؤون صاااحيفة األهرام و األخبار و الجمهورية   2009عام   %42الماضا أما عدد القراء الذين أشا

ااانة  خالل العام فظ ااا اا اااري اليوم إلى ثالثة   2009  إلى 2007ل ثابتا تقريبا من سا ااا اا اااحيفة المصا ااا اا بينما ارتفع عدد قراء صا
ااتور اليومي الوافد الجديد على ساااوق الصاااحافة المصااارة يقراها اليوم     %29أضاااعاف ليصااال إلى  كما إن صاااحيفة الدسا

 من أهل القاهرة الذين يطالعون الصحف .  10%

اابة القرا ااا ااا ااا اا ااااات نسا ااا ااا اا اابة    %30ر و األخبا%34ءة اليومية لألهرام  و مع هذا فقد انخفضا ااا ااا ااا اا لكل منهما منذ  %6و ذلك بنسا
  2007عام

و استمر قراء الصحف في شراء أكثر من صحيفة واحدة، حي  ذكر قارئو الصحف أن االعتياد على صحيفة معينة 
اايوعا وراء شاااراء أكثر من صاااحيفة   اابب األكثر شا دة قادرة على انه ال توجد صاااحيفة واح  %59فيما يعتقد  %76هو السا

اااااول على الت طية الكاملة ل اا اااااحف للحصا اا ااترون عدة صا ااا اا ااافة لذلك فان الكثير من القراء يشا ااا اا إلخبار المحلية . و باإلضا
ااالية معينة بزيادة  اااة أو تسا اااصا ااابة إلى   %10معلومات متخصا ااال النسا اااحيفة   2009في   %38لتصا ااابحت صا و أالن أصا

 قاهرة .المصري اليوم مثلها مثل الجمهورية تستخدم كصحيفة ثانية في ال
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 -هتمامات :مصادر المعلومات و اال

ااااجد ي و كذلك التليفزيون و  ااامية   مثل األقارب و المسا ااابمات إخبارية غير رسا اااوق األخبار في القاهرة شا تتحمم في سا
اافة عامة أكثر معرفة بمرور  اابح القاهريون بصا ااائية المصااارية و الدولية الناطقة بالعربية. و أصا ااة القنوات الفضا بخاصا

مصاادره مثل القنوات الفضاائية المصارية و المسااجد و القنوات الدولية  النمو المطرد في ساوق األخبار و  الوقت و مع
 الناطقة بالعربية و األصدقاء و األسرة.

اااائل اإلعالم نموا في و  ااارع وسا اااائية الدولية غير الناطقة بالعربية تمثل أسا ااافرة و القنوات الفضا مع هذا فان القنوات المشا
بينما زادت نسبة مشاهدة القنوات الفضائية غير   %23فرة زادت بنسبة  ين ، فاالشتراك في القنوات المشالعامين الماضي
ااابة   اا اااوقين اللذين  %35العربية بنسا اا ااارية تمثالن السا اا اااية و اإلذاعة المصا اا و من ناحية أخرى فان قنوات التليفزيون األرضا

مرات في ت زيادة كبيرة حي  تضااعفت ثالث  عانيا من انخفاض ملحوظ في شاعبيتهما، كما أن شاعبية االنترنت شاهد
 العامين الماضيين، و بصفة عامة  

ويتضااح من تلك الدراسااة المأزق الذي يعانيه اإلعالم المصااري الحمومي  المقروء منه والمسااموع والمرئي حي  تشااير 
ااائيات العربية واألجنبية وان األزمة اااب اإلعالم المصاااري الخاص والفضا تزداد حدة و خطورة  األرقام إلي تراجعه لحسا

يناير لكني اعتقد أننا لو أجرينا  دراسات مسحية   25المحلي مع مالحظة أن تلك الدراسة كانت قبل ثورة في اإلعالم 
ااالبية  اااتعطينا نتائج متدنية وربما سا اااري الحمومي بعد الثورة اعتقد أنها سا اااداقية ومتابعة اإلعالم المصا متعمقة علي مصا

اابي ااة بعد ت طية أحداث ماسا اان مارسرو في شاااهر خاصا ااملها الماضاااي والتي صا ااتقلة التي شا فتها اللجنة اإلعالمية المسا
اااالم  ااا ااا اا اااد فئة من فئات المجتمع وهذا يؤثر علي السا ااا ااا اا وزير اإلعالم إنها ت طية غير مهنية وتحض علي التحريض ضا

ااباب هذا التراجع لإلعالم الحموم  ااا متعمقا  ألسا ااتوجب تشاااخيصا ي  المصاااري  االجتماعي داخل الوطن الواحد  وهذا يسا
  .ليدية ألزمة إعالم يبح  عن ريادته المفقودة واقتراح حلول غير تق
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 يناير  25تغطية اإلعالم القومي )الحكومي( لثورة  

ااياغة وجدان الناس لجأ إلي اضاااعف الكوادر واقلهم مهنية ووضاااعهم علي  والن النظام كان يدرك قيمة اإلعالم في صا
ااات اإلعالمية الحمومية  وم  ااسا ااالة ماساااخة بال طع رأس المؤسا اايي  ن ثم خرجت الرسا ااار التضا م وال لون وال هوية و صا

ااايما أن جهاز امن الدولة كان والحاكم الفعلي وتقاريره  اااتور سا ااااء أو التجاوز في الترقية هوا لدسا علي الكفاءات باإلقصا
دة وكشافت  الكثير من فاصالة في اختيار تلك القيادات فان تلك الثورة أساقطت معها الكثير من الرموز الفاسادة والمفسا 

زائفة وفضااحت عورات نظام ظل جاساام علي صاادر الوطن علي مدي ثالثة عقود اسااتخدم فيه اإلعالم  سااوا األقنعة ال
اااائل اإلعالم  اا اااارت وسا اا اااتر عليهم وتواطأ معهم فصا اا ااادين تسا اا اااايا الناس وتعرية المفسا اا اااة قضا اا اااتخدام فبدال من مناقشا اا اسا

اااهد واحد هو الإال ب  ثال تكتر إذاعة تليفزيوني  -الحمومي صاااحافة ااتمع  ومشا اايد الرئيس إما الشاااعب المالك قارئ ومسا سا
اااجيلية 24الفعلي اليهم وقد ظهر ذلك جليا اعتبارا من يوم االثنين ااا اا اااتنفار اإلعالمي بعرض األفالم التسا ااا اا يناير من االسا

ااااتقرار لقد تعامل التليفزيون ا ااا اا اااااب  وأهمية االسا ااا اا ااااريوالبرامج اإلذالية التي تتحدث عن انجازات الرئيس السا ااا اا مع  لمصا
اااهده، وكأنه يقف وحد ه على خارطة العمل اإلذاعي، ،وكأنه ال وجود لما يسااامى بالدوا والقنوات العربية واألجنبية مشا

اااااك من رياب الوعي بمارثية األداء الذي أداه والنتائج التي ترتبت عليه  ااا ااا اا التي تنقل دقائ  األمور وهو ما ينبع بال شا
ااااوء حظه للوقوالذي كان يتابع أي قناة عربية محترم  ااااك كان ة للحظات ثم يقوده سا ااااري، الشا وف أمام التليفزيون المصا

المصاري حتى أن  وأننا لسانا  أمام عمل جلل وخطير يحدث في الشاارع يؤمن أن مصار هادئة من أي صاخب ثوري  
، أصبح عبر مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر الشعار الذي صار منتشرا في تلك الفترة بين الشباب

ااتضاااف التليفزيون " لتليفزيون المصاااري  الكذب حصاااري على ا يقول " اايفا واحدا يقول كلمة  وطوال تلك األيام لم يسا ضا
ااقطوا بال ااهداء الذين سا ااباب، أو يذكر الشا ااانية  ح  في هؤالء الشا جريرة، ساااوي المطالبة بال يش والحرية والكرامة اإلنسا

االيمان نائب رئيس اايد عمر سا اايد أحمد  على الرغم من أن السا اافي  رئ الجمهورية والسا يس الحمومة قد أقرا بمشااارولية شا
ااااباب، وقاال إنهم أحدثوا اا اااابوقة في تاري  الوطن وهو تكرار لما حدث من قبل   حقيقية  ثورة مطالب هؤالء الشا اا وغير مسا

ااة  في ااقطنا عشااارات الطائرات  1967نكسا اارائيلية، وحطمنا  عندما كانت اإلذاعة المصااارية تصااادح وتقول إننا أسا اإلسا
تكشفت في النهاية عن هزيمة إعالمية قبل أن تكون عسمرية ومع بدايات  كن الحقيقةعشرات الدبابات اإلسرائيلية، ول

اااار ااعد من برنامج "مصا اا ااتقال اإلعالمي محمود سا اا اافي   الثورة اسا اا ااه إجراء حوار مع الفري  زاحمد شا اا النهارده" بعد رفضا
ااتقالت مذيعتان ااا ااا ااا اا ، احتجاجا على الت طية لألخبار أخريان من قنوات النيل رئيس الوزراء  نذاك، وفي أيام متتابعة اسا
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التي عملت   -ساها النقاا -للحد األدنى للمهنية، وصارحت إحداهما   غير المتوازنة  التي قام بها التليفزيون، وافتقارها
ما يحدث،  األخبار، وتقلل من قيمة عشارين عاما كاملة بالتليفزيون المصاري، أنها كانت تمطمئن الناس في نشارة لمدة

اااتراحة،   ااا اا اااارع إلي قناة الجزيرة لرؤية األخبار الحقيقيةوفي فترة االسا ااا اا اااري،   !تسا ااا اا أن هذا ليس غريبا على اإلعالم المصا
دائما وف  أهواء القائمين عليه، والذين ال يراعون إال مصاالحهم بعيدا عن مصاالح المواطن المالك الفعلي لهذا  الموجه

ااادرة الحريات والرقاب ااا ااا اا اااااوص عليها في المواثي  الدولية والموقعة ة على حرية الرأي و التعبير الم اإلعالم مع مصا ااا اا نصا
يناير على   25نبرته والتعامل مع شباب  ثم ما لب  هذا اإلعالم أن قام بت يير   والمصدقة عليها الحمومة المصرية  

اااري، وبدأت أنهم ثوار، بعد أن ااا اا اااعب المصا ااا اا اااليله المقيت لجموع الشا ااا اا اااح كذبه وتضا ااا اا عالمية الحمومية الت طية اإل فمضا
الثائرين في ميدان التحرير  اإلعالمي، من خالل الساعي للتواصال مع بعض هؤالء الشاباب ير نهجهاالمصارية في ت ي

اااعى للحط من إنجازاتهم الذي رفض الكثير من جانبهم اا اااتمرار  التعامل معه، العتقادهم بأنه يسا اا والتقليل منها. ومع اسا
التليفزيون المصاري في فتح أبوابه  أنصاارها بدأالتواصال التام، بل والتضاامن مع مفر ساوى  الثورة، وبعدما تبين أنه ال

اااار، لعرض  رائهم اا ااااباب مصا اا ااااات لثوار شا اا اااااشا اا اااارية ومواقفهم على شا اا وبعد تولي المجلس   التليفزيون أو اإلذاعة المصا
اااعبي ألداء المجلس عاد اإلعالم الحمومي  اا ااائون البالد  ومع تزايد حدة النقد الشا اا ااامري إدارة شا اا اااموع العسا اا المقروء والمسا

ااامري الحاكم  حتى ولو كان   والمرئي يمارس ااااب  بنافقة للمجلس العسا اااتبدل نفاقه للرئيس السا اااه القديمة فاسا نفس طقوسا
اارائبه ومن قوت  اااب االنحياز للحقيقة والمواطن الذي يدفع رواتب هؤالء الصاااحفيين واإلعالميين من ضا ذلك علي حسا

                               .يومه
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 (المحلي في مصر االعالم)  القسم االول

 مفهوم وفلسفة اإلعالم المحلي

ااااادية واالجتمالية.   إلعالم المحليا اا ااااقا من النواحي الج رافية واالقتصا اا هو اإلعالم الذي يخدم مجتمعا محدودا ومتناسا
اااه البيئية   اااائصا ااااديةمجتمع له خصا اااال والثقافة المتميزة على أن تحده حدود ج را واالقتصا ااامله رقعة اإلرسا فية حتى تشا

 حلى الم 

ااا بمجتمع خاص محدد المعالم والظروف وقد  TV )–فاإلذاعة المحلية راديو   اااسا ااال جماهيري مرتبطة أسا اايلة اتصا كوسا
اااادية وثقافة متميزة ، وتكون  ااا اا ااا يرة متقاربة تجمعها وحدة اقتصا ااا اا يمون هذا المجتمع مدينة أو مجموعة قرى أو مدنا صا

ااالحهم و هذه اإلذاعة هي مجاله  ااا ااا اا تعمس فهمهم وتراثهم وأذواقهم وأفكارهم بل وحتى لهجتهم م الطبيعي للتعبير عن مصا
المحلية ،، وهمذا تصابح اإلذاعة المحلية هي اإلذاعة التي تخاطب مساتمعا محددا له مصاالحه وارتباطاته االجتمالية 

تهمه وتقدم   ذاعة التي تقدم له األخبار التيالمعروفة وتراثه وعاداته باإلضااافة إلى إحساااس المسااتمع باالنتماء لهذه اإل
األساماء والشاخصايات المعروفة لديه والقريبة منه وتقدم ألوان الفنون التي يرتح لها أكثر من غيرها وتناقش المشامالت 

 ة وغير المباشرة من خالل برامجها.التي تمس حياته اليومية وتوفر له المشاركة المباشر 

بيئاة معيناة ومحاددة ويوجاه إلى جمااعاات بعينهاا بحي  اإلعالم المحلي الاذي ينبث  من  احاد روافاد اإلذاعةة المحليةة
اااال بثقافة البيئة المحلية وظروفها الواق ية مما يجعله  اا ااابح اإلعالم مرتبطا ارتباطا وثيقا بحاجة هؤالء الناس ومتصا اا يصا

ااا للتراث الثقافي والقيمى في هذه البيئة و يعتمد اعتمادا كليا على ك  ااا ااا ااا اا ناك ل ما فيها من أفكار بحي  تكون هانعماسا
األفكار السااائدة بين الجمهور المسااتهدف وتصاابح القيم الثقافية واالجتمالية واالقتصااادية والسااياسااية والعادات والتقاليد 

االوب وشااامل ومضااامون اإلعالم المحلي  الن الهدف الرئيس من اإلعالم المحلي هو أن هي التي تكون في النهاية أسا
 .كلهم والحفاظ علي الهوية المصريةيريا ألبناء أقاليم مصر وحل مشايلعب دورا تنو 

هي وسيلة مهمة من وسائل االتصال الجماهيري على المستوى المحلي وتعبر عنه وعن قضاياه  الصحافة المحلية
ير واالنتقال  ودورها في تنمية المجتمعات المحلية هو خل  الرربة في الت ي وإيجاد الحلول المناسبة لمشمالته وقضاياه

 ى حالة التنمية .من حالة التخلف إل
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 لصحافة المحليةا تطور

ااامة البالد ومقر  اا ااار إما من القاهرة عاصا اا اااد رفي مصا اا اااحف التي كانت تصا اا ثمة مالحظة جديرة باالهتمام وهي إن الصا
ا  بسبب توافر الحاكم وحمومته وإما من اإلسمندرية صنو القاهرة والعاصمة الثانية لمصر وقد يمون هذا األمر طبي ي

في هاتين المدينتين ومن ثم تواجد المتعلمين والمثقفين يهما إلي جانب تركز   –إلي حد ما  –التعليم  المدارس وانتشار 
 المطابع فيهما ...  

عندما صادرت مجلة النزهة في مدينة أسايول كأول صاحيفة إقليمية    1886ولقد اساتمر هذا الوضاع حتى  أوائل العام 
اامندرية  ومن تصااادر خارق مد ااأة ينتي القاهرة واإلسا ااعيد لتبدأ من هنا مرحلة النشا جانب أخر كانت أولي صاااحف الصا

ومن المالحظ سيطرة نمط الملكية الفردية على أنمال  والتكوين في صحافة مصر عموما وصحافة الصعيد خصوصا
 -الملكية الثنائية : ملكية معظم هذه الصحف , و إن لم يمنع ذلك من ظهور أشمال أخرى من الملكية منها

اانة مثال صاااحيف اامندري و حسااان   1899ة   الحممة ي  التي صااادرت سا اااحبيها مرساااى محمود السا في بني ساااويف لصا
ااانة   ااادرت في طهطا سا اااعيد ي التي صا اااى ، و   الصا اااارى و محمد عبد   1904ليسا ااااحبيها عبد الح  احمد االنصا لصا
و    الصاعيد  العزيز الحبالى و فاطمة موساى ، لعبد  1921الرحيم الطهطاوي ، و   المرصاد ي في بني ساويف سانة  

 بأسوان لصاحبيها محمد ممي و عبد الكريم ناصر.  1936األقصى ي التي صدرت سنة 

 اتحادات .... ي  –كنيسة   –  مدرسة       -ملكية المؤسسات :

أصادرتها كنيساة  حيو  المثال المساي1926مثال  مجلة مدرساة أسايول الثانوية التي أصادرتها إدارة المدرساة في سانة  
و كلية 1927ومجلة مدرسااة بني سااويف الثانوية أصاادرتها إدارة المدرسااة ساانة 1927ساانة  مانية بطهطاالمثال األمري

اانة  اايول التي صااادرت سا اانة   1928أسا ااة سا ااوان و قد صااادرت عن إدارة المدرسا ااة  األميرية للبنين بأسا و مجلة المدرسا
ااادرته 1929 ااا اا اااة الفيوم الثانوية  التي أصا ااا اا ااانة ومجلة مدرسا ااا اا اااة سا ااا اا اااوت ا1939ا إدارة المدرسا ااا اا لح  عن دير اآلباء وصا

ومجلة كلية أسايول   1951وأسايول التعاونية   عن الحركة التعاونية بأسايول سانة    1947الفرنسايسامان بأسايول سانة  
اانة  اانة 1975األمريمية و صااادرت عن الكلية سا ااة سا ااة الفيوم اإلعدادية عن إدارة المدرسا والوحدة 1957و مجلة مدرسا

اادر  اايول اإلعدادية للبنالتي أصا ااة أسا اانة تها مدرسا ااة البنات اإلعدادية   1957ين سا ااعلة  التي صااادرت عن مدرسا و الشا
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و صااوت   1958و صااحيفة مدرسااة أبو تيج الثانوية للبنين  و صاادرت عن إدارة المدرسااة ساانة    1958بأساايول ساانة  
، و مختارات   1958رسااة ساانة  ومجلة مدرسااة أبو تيج اإلعدادية عن إدارة المد1958أساايول عن كلية المعلمين ساانة  

تنوعت الصحف التي صدرت في صعيد مصرفي   1958أصدرتها المدرسة اإلسالمية اإلعدادية بأسيول سنة  علمية
شااملها ما بين قطع جرائد   سااتاندرد ي و قطع مجالت و قطع نصاافى   تابلويد ي كما أنها تنوعت في مضاامونها بين 

اجتمالية   –أدبية   –ية  المتخصاصاة بدورها إلى صاحف : ثقافصاحف عامة و أخرى متخصاصاة و تنوعت الصاحف  
ااية   – ااائية   -طالبية    –مدرسا ااتطيع معرفة عدد الصاااحف المحلية التي تصااادرفي مصااار  في الفترة   دينية  –نسا وال نسا

اااحافة الن  اا اااحف بالمجلس االعلي للصا اا اااجالت لتلك الصا اا ااادور وعدم وجود سا اا اااتقرار وديمومة الصا اا الراهنة وذلك لعدم اسا
اا  اادر بتراخيص  أجنبية من خامعظم تلك الصا اايب األكبر من تلك حف  تصا اااحبة النصا ااواء من قبرص صا رق مصااار سا

 .  التراخيص أو لندن

 شبكة اإلذاعات اإلقليمية 

اااء اامندرية المحلية وبالتحديد في  إذاعة في العيد األول للثورة تم إنشا  م وهى أول إذاعة محلية في1954ز  7ز26اإلسا
اااااري لخدمة محا ااا اا اامندريةتاري  اإلعالم المصا ااا ااا اا اامندرية ، إذاعة القاهرة ، ويق والبحيرة فظات اإلسا ااا ااا اا ع مقرها بمدينة اإلسا

ااامال أكتوبري ،لخدمة إقلي 6 / تهتم بإقليم القاهرة الكبرى  القاهرة ز الجيزة ز القليوبية ز حلوان 1981ز4ز1الكبرى اا م شا
ااااويف ااعيد بني سا اا اايولي، ويقع مقرها بمدينة المنيا -المنيا-الفيوم-الصا اا ااااط الدلتاإذاعة  و  - أسا إذاعة   1982ز7ز22سا

اامال اايناء شا اايناء  1984ز4ز25 سا اامال سا اامان محافظة شا اايناء   لخدمة سا اامان   1985ز4ز23إذاعة جنوب سا لخدمة سا
إذاعة  -الساويسي  -بورساعيد   - اإلساماعيلية لخدمة إقليم قناة الساويس  1988ز10ز25 إذاعة القناة  -جنوب سايناء 
وهى   1990اعة التعليمية عام اإلذ  -لخدمة سمان محافظة مطروح1991إذاعة مرسى مطروح    1990الوادي الجديد 

األقصار –قنا -لخدمة إقليم جنوب الصااعيد سااوهاق1992إذاعة جنوب الصااعيد  -نموذق للخدمة اإلعالمية التعليمية  
 1995البحر األحمر ي ويقع مقرها بمدينة أسوان باإلضافة لمد الخدمة اإلذالية لحاليب وشالتين  –أسوان  –

  تليفزيون المحروسة شبمة

اابمات اإلعالمية التابعةهي إحدى ال اا ااااري شا اااب  قطاع القنوات  التحاد اإلذاعة والتليفزيون المصا اا اااامى في السا كانت تسا
وتب  القنوات الست  األقاليم المصرية المختلفة، وتضم الشبمة ست قنوات مختلفة ، اإلقليمية، تم إنشائه لخدمة سمان
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اااية   ااالة على الترددات األرضا ااابمةمنفصا اااائية، وتقوم الشا نموي يوظف في خدمة تنمية المجتمعات المحلية بدور ت والفضا
ااايا ااا ااا ااا اا ااااامالت المجتمعاات في هذه األقاليم التي ي طيهاا ب  هذه القنوات وذلك ومعاالجاة كافة قضا ااا ااا اا بالتعااون مع  ومشا

ااتهاادف لمختلف الحمالت القوميااة والتنوي المحليااات وكااافااة األجهزة التنفيااذيااة المعنيااة إلى جااانااب تبنيهااا ااا ااا ااا اا ريااة التي تسا
 .عات المحليةالنهوض بالمجتم 

ااالها في أكتوبر   قناة القاهرة اا ااابقاق بالقناة الثالثة، وبدأت إرسا اا  زالقاهرة ) الكبرى لخدمة محافظات القاهرة 1985عرفت سا
 ، وتب  القناة من مقر التليفزيون بالقاهرة(الجيزة ز القليوبية

اااابقاق بالقناة الرابعة، ب :قناة القنال اااالها في أكتوبرعرفت سا اااويسلخد 1988 دأت إرسا اااماعيلية  مة إقليم قناة السا  - اإلسا
اااعيد  اا اااويس  –بورسا اا ااايناء    -السا اا ااامال سا اا ااايناء  - شا اا اااالها كذلك محافظة جنوب سا اا ااارقية ويقع مقر القناة  وي طى إرسا اا الشا
 باإلسماعيلية

اامندرية  ااالها في قناة إسا ااة، بدأت إرسا ااابقاق بالقناة الخامسا اامندريةلخدمة محاف 1990 ديسااامبر12 عرفت سا  ظات اإلسا
 ويقع مقرها بمدينة اإلسمندرية  والبحيرة ومطروح

ااالها في قناة الدلتا ااة، بدأت إرسا ااادسا ااابقاق بالقناة السا   -المنوفية    -ال ربية  ) لخدمة إقليم الدلتا 1994مايو  عرفت سا
ناة السابعة، بدأت إرسالها عرفت سابقاق بالق دميال   ويقع مقرها بمدينة طنطا ي قناة الصعيد –كفر الشي      -الدقهلية 
 ويقع مقرها بمدينة المنيا  أسيولي -المنيا-الفيوم- بني سويف لخدمة إقليم شمال الصعيد 1994وليو  في ي

– قنا  -سوهاقلخدمة إقليم جنوب الصعيد    1996يونيو    16عرفت سابقاق بالقناة الثامنة، بدأت إرسالها في قناة طيبة
 ة أسوانويقع مقرها بمدينلوادي الجديدي ا -البحر األحمر–أسوان  –األقصر 

 قطاع اإلعالم الداخلي بالهيئة العامة لالستعالمات

وتضطلع بدورها " كجهاز اإلعالم الرسمي  الهيئة العامة لالستعالمات هي هيئة حمومية تتبع لوزارة اإلعالم المصرية
 د أيضاق من أهمساسى في اإلعالم التنموي وهو يع قطاع اإلعالم الداخلي بالهيئة بدور ا والعالقات العامة للدولة يقوم

العمل في مراكز اإلعالم الداخلي  وسائل االتصال الجماهيري المباشر في جميع محافظات مصر، وتدور أهم محاور
ااااايا المحلية وذلك من خالل مراكز ااا اا اااارة في جميع المحافظات والبال  عددها   حول القضا ااا اا  64اإلعالم الداخلية المنتشا
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ااتماع49ياق للطفل و ي ناد44ي مركز نيل و 27كزاقي و ومر  مجمعاق  اااهدة و  ي نادياق لالسا ي فصااال لمحو األمية 36والمشا
ااااارة60وتعليم الكباار و  ااا ااا اا ي ناادي للتكنولوجيا 30ي وحادة رأى عاام و 63ي ممتباة عااماة و 38و  ي مركز لتنظيم األسا

   .ي نادي أصدقاء اإلعالم40أصدقاء البيئة و  ي نادي36و 

 م المحلي :شروط االعال

صود به حضور البعد العلمي في األداء اإلعالمي والصحافي، الذي من شأنه أن ينظم  النهج العلمي: والمق .1
المعرفة اإلعالمية فيجنبها السقول في اإلسفاف والعشوائية، السيما وأن أغلب ما ينشر ويب  في وسائل  

 اإلعالم يفتقد العلمية والتنظيم والدقة. 

راسة الظواهر كأشياء لها وجودها الواقعي الخارجي  وضولية باعتبارها “دالحس الموضوعي: ويعني طلب الم  .2
 ومنفصلة عن كل ما هو ذاتي شخصي كاآلراء المسبقة والرربات والنزعات واألهواء الشخصية”.  

تحري المصداقية: وكلمة المصداقية مشتقة من الصدق، وهي تعني مطابقة القول للعمل، أي أن ما يقوله   .3
له وسلوكاته، وما ينطب  على اإلنسان ينطب  كذلك على اإلعالم، الذي د به، ينعمس في أعمااإلنسان وما يع 

 يتحتم عليه أن يمون صادقا في نقله لقضايا الواقع. 

الرؤية المتوازنة: ويراد بها أن يشمل اإلعالم جوانب الحياة ومجاالتها كلها، فال يهتم بمجال معين على حساب   .4
اليومية وذلك يعني به التوازن الذاتي لكل وسيلة إعالم على السياسة أو األخبار مجال  خر، كالرياضة أو 

 حده، سواء أكانت جريدة أم إذاعة أم قناة أم موقع رقمي أم غير ذلك. 

بصيرة االستشراف: إن اإلعالم ال يقف عند وصف الكائن ونقله فحسب، وإنما يضيف إلى ذلك خاصية   .5
وال تتأتى هذه الخاصية إال لذلك اإلعالم الموجه  ل، واستشراف المممن،أساسية وهي التوقع بما سوف يحص

والمتممن، الذي يمتسب مع مرور األيام وتراكم التجارب، بصيرة استشرافية تستشعر بناء على أحداث الواقع  
 ومعطياته، كيف سوف يمون المستقبل القريب أو المتوسط، وبنسبة أقل المستقبل البعيد. 

 المحلي : أهمية االعالم
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ت تأثير كبير في جماهير المتلقين  ا مهمقا من مصادر التوجيه والتثقيف في أي مجتمع، وهي ذامصدرق يعد  .1
 المختلفين المتباينين في اهتماماتهم وتوجهاتهم ومستوياتهم الفكرية واألكاديمية واالجتمالية.  

 في المساهومة في تشميل مالمح المجتمعات. و عملية بناء المجتمعات، ب  تقوم .2
 العام وخاصه عندما تكون الصوره غير واضحه.يل الراى  تشم  .3
 هو المصدر األساسي للقادة السياسيين والدبلوماسيين وكل من لهم صلة بالعملية السياسية في المجتمع. .4
 ويلعب اإلعالم دوراق مهما في عملية التفاوض حي  يوفر رؤية أولية لألطراف المشاركة في عملية التفاوض.   .5

 دور االعالم المحلي

نمط المعالجات اإلعالمية  ة العالقة بين الوسائل االعالمية والجمهور المستهدف والعمل على ت ييرمعرف .1
المباشر األمر الذي يؤدى إلى هروب المتلقي   لكافة القضايا المحلية مع اإلنفجار الذي حدث في مجال الب 

 .إلى الخيارات األخرى المتاحة
الفرصة للمتلقي   ي و مصداقية الوسائل المحلية حتى ال تعطىقابي على المستوي الداخلفاعلية الدور الر  .2

  .أحيان كثيرة ملونة وغير دقيقة يهرب مباشرة إلى وسائل خارجية للحصول على الحقائ  التي قد تكون في
فالتلفزيون   ،  اإلعالمية المحلية بوضعها الراهن على تشميل رأي عام تجاه أي موضوع أو قضية عمل الوسائل .3

العام على زوايا بعينها ، فالحاجة  الكثير من الموضوعات األمر الذي يحول دون تركيز إنتباه الرأي  مثالق يب 
  .أو قطاع محدد ماسة إلى وجود وسائل متخصصة لتخاطب كل وسيلة فئة

أشمالها وأنواعها ب توفر فرص التعامل مع األزمات عبر وسائط متعددة ومن أهمها وسائل اإلعالم الدولية .4
بالمشملة عن مسارها الموضوعي إلى مسارات   فة حي  انه تستطيع وسائل اإلعالم الدولية من اإلنحرافالمختل

  أخرى تنسجم مع سياستها وخططها تجاه المنطقة.
وان يمون الخطاب االعالمى فى الوسائل المقروءة  إستخدام االنترنت ألغراض نشر المعلومات والحقائ  .5

 .فقط ان تعدد الحدود الج رافية محلىية والمسموعة دولى وليس  والمرئ
واإلعالمي حتى   من األمور المؤثرة ايجابياق في عمل الوسائل اإلعالمية المحلية توحيد الخطاب السياسي .6

تكشف المؤامرة وتوحد الشعب أكثر  يحدث التناغم المنشود والبد من التركيز على المعلومات والحقائ  التي
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الذي يفتح الطري  لتوحُّد القوى السياسية وتضامنها  اإلعالمي الناضج، هوأن هذا الخطاب السياسي و والشك  
  .الحزبي الضي  ألن القضية بتصبح قضية وطن بمامله مستهدف وتعاونها، وسيخلع الجميع الرداء

مصدراق موثوقاق به    تلك الوسائل العمل على إستعادة ثقة المتلقين في وسائل اإلعالم المحلية بحي  تصبح  .7
المطلوبة حتى ينتقل اإلعالم من مرحلة الدفاع إلى  مداد جمهور المتلقين بالمعلومات الدقيقة بالسرعةفي أ

 الهجوم.
والفن والرياضة بحي  يتم التنسي    إنشاء العديد من القنوات المتخصصة سواء في مجال األخبار والسياسة .8

 . المتلقين فة منفيما بينها في مخاطبة القطاعات المختل
 عالم المحلي في مصروضع اال

بقدر ماتتوالى ارهاصات األمل فى مناخ  يناير مثيرة لتساؤالت 25باتت أوضاع وسائل االعالم المصرية بعد ثورة 
االرتياح العام فى سياق الت ييرات األخيرة والسعي لتحقي  نقلة نولية فى  الحرية مع مؤشرات واضحة تؤكد حالة من

ها الصحفية في المنطقة وتعزز قوتها الناعمة وفيما تتوالى قصص تنشرها الصحف  ريادت المهني تعيد لمصر األداء
ظل نظام الحمم الساب  ويجتر بعض أصحاب األقالم التي   المصرية عن األوضاع التي أدت للتراجع المهني في

ضى لهذا ية لتفمريرة عما حدث من وقائع مثيرة لألسى داخل المؤسسات الصحف غيبت عن المشهد طويال ذكريات
كل الزهور وابداع كل  فان عديدا من الطروحات والمقاالت تبشر فى الوقت ذاته بأن ربيع الحرية سيعني تفتح التراجع

القادرين على االبداع فى الصحافة ووسائل االعالم المصرية؛ وعلى مدى سنوات كانت اشارات عديدة تنطل  من 
فضائل مصر وفضل صحافتها لتبدي انزعاجا حيال التراجع الواضح  رفين بالعا أصحاب أقالم في الصحافة العربية من

الشعب المصري  الصحافة المصرية بينما كانت قضايا الصحافة واالعالم كمل ظاهرة بوضوح فى مطالب فى مستوى
 .يناير 25في غمار ثورة 

المية ومناقشات مستفيضة  حالة ع ومن المثير للتأمل أن الجدل الراهن حول أوضاع الصحافة المصرية يأتي فى سياق
الحادى والعشرين بينما يتعرض صحفيون فى بعض الدول واألنظمة  حول التحديات المطروحة امام الصحافة فى القرن 

والحقيقة وبات الصحفى الذى يحرص على التمسك بالقيم المهنية فى ظل رياب   للموت دفاعاق عن الح 
  كالقابض على الجمر. الحرية
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الصحفيون  " فبراير ووسائل اإلعالم في مصر في حالة اضطراب 11رئيس حسني مبارك في ظام المنذ سقول ن
يشعرون بحرية أكبر اآلن" ، ولكن بالرغم من ذلك فإن اإلعالم المصري يمر في الوقت الحالي بمرحلة ص بة ألنه 

اكمة التي كانت  طة الحعاما مضت لهيمنة السل 30يعمس حال المجتمع المصري، خاصة وأنه ظل خاضعاق طوال 
تسعي لتحقي  أهدافها الشخصية وطرح أساتذة وخبراء اإلعالم عدة سيناريوهات للنهوض بإعالم المصري وتطويره بعد 
الثورة، حي  أن األزمة التي يمر بها اإلعالم في الوقت الحالي هي أزمة ثقة بين وسائل اإلعالم والجمهور أي أنه  

  أجل صياغة مستقبل اإلعالم في مصر. مية منالبد أن تتوحد الجهود اإلعال
والبد أن يتم تشميل مجموعة من اإلعالمين تسمي مجموعة "مستقبل اإلعالم في مصر " تضم خبراء اإلعالم في 
مصر لطرح الحوار اإلعالمي المجتمعي وتدرس هذه المجموعة عدة مقترحات لصياغة إعالمية لمستقبل اإلعالم 

اإلعالمين للمشاركة باألفكار والمقترحات، وتكون مهام هذه المجموعة رصد واقع   ة جميعالمصري بعد الثورة ودعو 
اإلعالم المصري ووضع المرج يات المهنية واألخالقية والمواثي  الصحفية التي يسير عليها اإلعالم المصري في 

 .المرحلة القادمة

ل اء العقوبات وإصدار قانون إلتاحة خالل إونحتاق إلي صياغة منظومة إعالمية قائمة علي ضمان الحريات من 
المعلومات وح  إصدار وسائل اإلعالم باإلخطار وليس عن طري  الحصول علي التراخيص، ولذلك فإن اإلعالم 
 .المصري في الوقت الحالي في حاجة ماسة لهيئة ضابطة ولكنها ليست هيئة رقابية تقوم بضبط العملية اإلعالمية

اإلعالم وتحريرها من الهيمنة الحمومية والعمل علي التنظيم الذاتي لإلعالم يجب خل     وسائل  وإلعادة هيملة وتنظيم
إعالم يساعد علي تحقي  الدولة المدنية الديمقراطية وإعادة النظر في االطر الدستورية والقانونية لحرية الصحافة 

يدة لحرية اإلعالم وتعديل كافة القوانين التي  غير مقواالعالم وأن تقوم اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور بإصدار قوانين  
وينقلنا من يحمم اإلعالم المصري بشقيه العام والخاص دستور جديد  تهدد حرية اإلعالم وذلك من خالل صياغة
إلي مرحلة تقديم  أو البح  عن عدو يعارضه مناضلو اإلعالم الخاص مرحلة البح  عن سيد يحمم اإلعالم الحمومي

برية وحوارية شاملة تهدف فقط إلي نقل األخبار بشمل مجرد ثم فتح مجال عام لسبر كل ما يعتمل داخل  خدمة خ
مشيرة إلي أن اإلعالم يمر بمرحلة نتخلص فيها من االنتقالية في نقل أحداث تنجح فقط في جذب     المجتمع من  راء

وأيضاق إنشاء   هد الضيقة إلي ساحة المواطن الرحبةالمشا انتباه المشاهدين من دون أن تنقلهم خطوة واحدة من أريمة
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كيان مستقل كالمجلس القومي لإلعالم بديل عن وزارة اإلعالم ويتم تمويله من الشركات المساهمة واإلعالمين 
 .المساهمين وأن يتم تخصيص له جزء من الضرائب أو الدم ات

كثيرا عن قبل الثورة وإن كانت هناك مساحة للحرية فهي ت ير   مع األخذ في اإلعتبار أن اإلعالم المصري بعد الثورة
مساحة ملوثة ورفضت وجود لواء من الجيش يتحمم في مقدرات اإلعالم، لذلك تتطلب الظروف الحالية التي تمر بها 

بشأن  مصر نظرة موضولية الداء اإلعالم بجميع وسائله باعتباره احد أهم العوامل المؤثرة في تشميل الرأي العام 
للوقوف علي أهم مالمح االداء اإلعالمي لفترة ما بعد الثورة الستخالص رؤية   لتطورات التي يشهدها الوطن حالياا

مستقبلية تسهم في تطوير اداء اإلعالم المصري خالل الفترة المقبلة خاصة أن هذه الفترة سوف تشهد تطورات سياسية  
الثورة ليصبح اإلعالم عامال مساعدا لتحقي  هذه األهداف وليس  اهداف  واقتصادية واجتمالية كثيرة الستكمال تحقي   

  .مقوضا لها

ويدرك المتتبع لمجريات ثورة يناير وتطوراتها في وسائل اإلعالم الوطنية والعربية والدولية ان وسائل اإلعالم الوطنية  
جنبية الناطقة بالعربية بدور بارز  ية واأللم تنفرد بتشميل الرأي العام المصري بل ساهمت الفضائيات االخبارية العرب

يضاف إلي ذلك االعتماد المتنامي علي شبمة  في امداد الجمهور المصري بالمعلومات خالل فترة الثورة وما بعدها،
اإلنترنت كمصدر للمعلومات خاصة بين الشباب ودورها البارز عبر مواقع التواصل االجتماعي في تبادل االراء  

 واألفكار. 

الت طية اإلعالمية الحداث الثورة وتطوراتها أن النظام السياسي الساب  وضع جميع وسائل اإلعالم القومية    تدل منويس
في حرق شديد ولم تنجح قناة مصر االخبارية في منافسة الفضائيات االخبارية العربية واألجنبية رغم انها تقع علي 

الرسمي للنظام السياسي الساب  وجاء اداؤها خالل فترة احداث  لتوجه  بعد أمتار من ميدان التحرير!! في ظل التزامها با
الثورة فاقدا للمهنية والحرفية، وأثرت الملكية الخاصة لبعض الصحف والفضائيات في ت طية احداث الثورة حي  كان 

يات  الفضائعليها أن توازن بين ح  الجمهور في المعرفة والحفاظ علي المصالح االقتصادية لمالك بعض الصحف و 
مع دوائر صنع القرار؛ كما يستدل من متابعة وسائل اإلعالم المصرية عقب الثورة تصدر اخبار الجريمة والبلطجة  
صدر الصفحات األولي للجرائد اليومية كما تصدرت أجندة برامج التوك شو التليفزيونية اليومية مع وجود ربط في 

 .بعض الكتابات بين الثورة وحدوث الفوضي
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االداء المهني لبعض الصحف والفضائيات المصرية في معالجتها لتوابع ثورة يناير نشر اخبار كثيرة    ل بضعفويتص
تفتقد للتدقي  المهني ونشر تصريحات غير صحيحة واخراق بعض التصريحات من سياقها والتضخيم في تقديمها 

نها اخبار وتقديم  راء علي أنها علي أ للقراء والمشاهدين ونسب تصريحات الشخاص هم منها براء وتقديم اشاعات
   .حقائ  وت ليب السب  اإلعالمي علي القيم المهنية ذات العالقة بضرورة التدقي  في االخبار قبل نشرها

وسيطرت اخبار بروز التيارات الدينية بقوة علي الساحة السياسية علي مساحات صحفية وتليفزيونية مبال  فيها إضافة 
لي بالجرائد واألوقات المتميزة في البرامج التليفزيونية مع تكرار استضافة رموز التيارات  ت األو إلي تصدرها الصفحا

الدينية في برامج التوك شو التليفزيونية األكثر شهرة وأثار ذلك تساؤالت كثيرة في اوسال الرأي العام المصري تتعل   
بال ت بعض الصحف والفصائيات في المعالجة جلة؛ و بدالالت الظهور الممثف لهذه التيارات وأهدافه اآلجلة والعا

 اإلعالمية للوضع االقتصادي في مصر بعد الثورة فأخذت تروق آلراء غير مسئولة حول احتماالت إفالس مصر
 واحتماالت حدوث ثورة جياع وأن القادم أسوأ بمثير وان مصر مقبلة علي مستقبل غامض. 

يات اسهمت في الترويج لمناخ عام سلبي في فترة ما بعد الثورة  الفضائوتكمن خالصة ما تقدم في أن بعض الصحف و 
واحدث هذا المناخ  ثاراق نفسية واجتمالية سلبية لدي قطاع عريض من المواطنين تمثل أهمها في مالمح اإلحبال 

التي شهدها المجتمع  واليأس واالكتئاب الذي اصاب البعض نتيجة المبال ة في معالجة التطورات السلبية المتالحقة 
 .هذه الفترةخالل  

ولقد أكد اإلعالميون أن المعايير المهنية وميثاق الشرف األخالقي كانا السبيل لخروجهم من مأزق معالجة األحداث  
يناير خاصة وأن اإلعالم في الفترة السابقة كان يحممه النظام القديم بمل مفرداته وأدواته وكان  25أثناء اندالع ثورة 

الدولة وضع رقبة كل إعالمي يخرق على النظام ويقول الصدق تحت المقصلة وجاءت الجلسة تحت عنوان  أمن 
من   25يناير وسلطت الضوء على واقع الت ير في المؤشر اإلعالمي المصري بعد أحداث   25اإلعالم المصري بعد 

ولوحظ انطالق حرية   والثقافية في مصريناير الماضي والتي ساهمت في ت يير مالمح التركيبة السياسية واإلعالمية 
يناير حي  ترافقت بأحادي  عن استرداد مصر لممانتها ورياداتها ونفوذها الثقافي في  25اإلعالم المصري بعد ثورة 

المنطقة العربية والعالم وامتداد طموح االسترداد إلى اإلعالم المصري الذي تراجع حضوره في ساحاته إلى درجات  
  .صعود مشاريع إعالمية عربية أخرى وسيطرتها على الفضاء العربيمتدنية مقابل 
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ولذلك يممن القول أن اإلعالم الحمومي عاني بعد الثورة حالة من التخبط الشديد بدأت منذ إل اء وزارة اإلعالم وتعيين  
لقرار ثورة داخل  اللواء طارق المهدي والذي لم يممل شهرا حتي سلم مبني ماسبيرو إلي سامي الشريف وواجه هذا ا

ماسبيرو وطالبوا بعودة اللواء طارق المهدي مجددا وهو ماتم بالفعل وتبعه تشميل مجلس أمناء ماسبيرو والذي ضم 
ولوحظ أن  ؛داخل ماسبيرو جديد لتبدأ الثورة  مجموعة من اإلعالميين المستقلين ثم جاء قرار عودة وزير اإلعالم من

فأطلت علي استحياء شبهة  وكأنها تبح  عن سيد جديد اشة التليفزيون المصري بدتالحوارات التي تمدار علي ش
والترحيب بعودة الشرطة   انحياز لرربات القائمين علي أمر حمم مصر حالياق في قضايا مثل وقف التظاهرات الفئوية

ونفي أن يمون   يوليو 8نية ووكذلك في إقرار التعديالت الدستورية وفي أحداث جمعتي ال ضب الثا إلي الشارع
بشمل أو بآخر لتمرير هذه الرربة فالسماح بإبداء الرأي والرأي اآلخر يمفي لتبرئة ساحة    المجلس العسمري قد تدخل

أن صناع القرار في ماسبيرو تعاطفوا   اإلعالم الحمومي حتي لو مالت الكفة قليال لرأي السلطة الحاكمة مشيرة إلي
  .غير قادرين علي ال يش في فضاء ال يقيد حركتهم فيه حاكم أو سلطة كم الجديد ألنهممع رربات الحا

وجود إعالميين يقومون بدور األمن وهذه المشملة تمثل تحدياق كبيراق خالل الفترة    ولذلك  تكمن المشملة األساسية في
غير   متهمين في بعض قضايا الفساد بشملالمقبلة منتقداق أسلوب اإلعالم المصري في تصوير بعض المسئولين ال

 الئ  فالبد أن يمون هناك احترام لألفراد والعمل بمبدأ المتهم بريء حتي تثبت إدانته؛

ولذلك من الضروري التمهل قبل أن نتخذ أي نظام إعالمي جديد لإلذاعة والتليفزيون حتي ال نجد أنفسنا في المستقبل  
وهم لذلك  فهناك إعالميون ومثقفون كثر في مصر يعتقدون أن الثورة لم تصل إلي اإلعالم غير مناسبة أمام صي ة

 .وأنه يسعي للسيطرة علي الثورة وامتصاص زخمها بل إجهاضهايرون أن هذا اإلعالم ما زال جزءا من الماضي 

 إعادة »هيملة« إعالم مصر

مصر في فترة مبارك أدمنت تسوي  الصورة ونسيت  إعادة »هيملة اإلعالم المصري« مطلب استراتيجي وضروري ألن  
األصل ومصر بعد الثورة يجب أن تعود إلى األصل وتنسى موضوع التركيز على الصورة ومحاكمة الناس على أنهم 
يشوهون الصورة ولكن على ما يبدو »مافيش فايدة« فقد فهم القائمون على الحمم إعادة الهيملة بمفهوم جديد؛ يبدو أن 

زراء قلب في تاري  وزراء اإلعالم المصريين فوجد أن أكثرهم نجاحا كان األستاذ محمد حسنين هيمل الذي رئيس الو 
كان  خر وزير إعالم لجمال عبد الناصر وكان وزيرا ناجحا في الدعاية لنظام سيئ وبما أن هيمل كان ناجحا فال بد 

ر على ما يبدو أن إعادة الهيملة هي اإلتيان  من إعادة »هيملة« اإلعالم وحسب ما رأت حمومة عصام شرف في مص
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بواحد اسمه »هيمل يمسك الوزارة« ولهذا على ما يبدو تم اختيار أسامة هيمل رئيس تحرير جريدة »الوفد« وزيرا إلعالم 
 مصر.

ا ذكرت ولذلك طالب الناس بعد الثورة في التحرير بتفكيك وزارة اإلعالم؛ فهي من أول رموز الديمتاتورية السابقة وكم 
ربما كان اإلعالم المصري سببا من أسباب الثورة البعض لم يطالب بهدم وزارة اإلعالم برمتها بل طالب المجلس  
العسمري بإعادة هيملة اإلعالم ويبدو أن الجماعة في الحمم لم يعرفوا معنى إعادة الهيملة فقرروا أن يأتوا بوزير  خر 

قابلهم أو  خر هيمل متب  فاختاروا األستاذ أسامة هيمل وزيرا وبهذا نكون  لإلعالم اسمه »هيمل« فاختاروا أول هيمل  
 قد حققنا مطلب إعادة »الهيملة« من أقصر الطرق وأوسع األبواب.

اإلعالم ليس مجرد بشر وأجهزة ومطابع اإلعالم مهنة وقواعد وأخالقيات مهنة لها أصول ومحترفون؛ اإلعالم المصري 
لى نفضه يحتاق إلى المهنية والعودة إلى قيم صحافة المعلومة ال صحافة المداهنة والتلميع  الخاص منه والعام يحتاق إ

والترويج أو حتى المعارضة الفجة التي كانت تمارسها قلة في عهد مبارك نقد اإلعالم مملف فمتى ما تحدثت عن 
ت جهوري،وهو حامل قلمه »اإلعالم المصري« شمر أحدهم عن ذراعه وأعلن أنه حامي شرف اإلعالم ليزع  بصو 

أو مديته فقد اختلط اإلعالم بالبلطجة معلنا بل ة القذافي: »من أنتم كي تتجرأوا على اإلعالم المصري؟«، نقد اإلعالم 
 المصري مملف، وربنا يستر.

ئم فيما بدا بقوة بطبيعة النظام القا وألن العالقة بين الصحافة والسياسة غنية عن البيان فان الصحافة البد وأن تتأثر
اطارها النظرى أن تعبر عن المجتمع كمل قد دفعت غاليا ثمن  أن الصحافة القومية فى مصر التى يفترض حسب

 .استبداد النظام السياسي

خلصت النوايا أن تعبر بصدق عن  ورغم أن هذا االطار النظري ينطوي بالفعل على صي ة متقدمة تتيح للصحافة لو
او اجندات غير وطنية ألن المجتمع هو الذي يمتلك حسب   عن اى سيطرة للمال الخاص المجتمع بمل أطيافه بعيدا

ويفوض ممثليه الشرعيين فى االشراف على تلك الصحف مثلما اوضح ببساطة وعم   هذه الصي ة صحافته القومية
لية االعالم منذ ك  القانونى الراحل جمال العطيفى فى كتاب شهير حول تشريعات الصحافة كان يدرسه طالب الفقيه

 .اكثر من ثالثة عقود

وان يستنس  ذاته فى المؤسسات   غير أن نظام الحمم االستبدادى الذى اختزل ارادة الشعب فى شخص الحاكم كان البد
وتقاليد وطنية ثرية الى مجرد أبواق تروق لرربات ونزوات   الصحفية القومية ، وأن تتحول صحف ذات تاري  عري 
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الجماهير   فى اختيار القيادات الصحفية لممارسة مايسمى "بالعناد" تكريسا الحتقار ارادة مد حتىهذا النظام الذى ع
  .فى كل المواقع واوجه الحياة المصرية
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 (يناير  25اإلعالم المحلى و ثورة  ) القسم الثاني

اار الاادور على  25لم يمن هناااك دور يااذكر لإلعالم المحلى   راديو و تليفزيون ي أثناااء ثورة  - ااا ااا ااا اا يناااير حياا  اقتصا
اااء و مديري المحطات اإلذالية و التليفزيونية اعتبارا من  ااائل واضاااحة  24تعليمات تليفونية إلى رؤسا يناير بتوجيه رسا

اااوارع للتظاهر و التأكيد على مخاطر  اا اااتقرار و عدم الخروق للشا اا اااتقرار و دور المواطن في عملية االسا اا عن أهمية االسا
 قومي و زعزعة األمن .التظاهر على االقتصاد ال

ااتقرار و دور الرئيس   25يوم   - ااا ااا ااا اا يناير كانت التعليمات التليفونية لكل القيادات اإلعالمية بالتأكيد على أهمية االسا
ااتقرار الوطن و المنطقة و التأكيد على انحيازه لمطالب المواطنين مع التقليل من حجم التظاهرات في  ااا ااا ااا اا مبارك في اسا

اااتبداله بأغنيات المحافظات وفي محطات الراد ااالفا واسا ااابيل المثال تم ت يير البرنامج اليومي المعد سا يو المحلية علي سا
 وطنية مع التأكيد والتحذير علي عدم إذاعة األغاني التي تذكر اسم الرئيس مبارك  .

اااع االمنى ب   26يوم   -  اا اااة على الوضا اا اااال بمل المحافظين مع تحديد نقال المناقشا اا مل يناير كانت التعليمات باالتصا
ااائح المحافظين بعدم االنجرار للمخططات األجنبية و الخروق في المظاهرات التي تهدد الممتلكات  ااا ااا ااا اا محافظة و نصا
العامة و الدور ال ير وطني الذي يقوم به المتظاهرون  كما استمرت التعليمات لإلذاعات المحلية بعدم إذاعة االغانى 

 تجنب االغانى التي يذكر فيها اسم الرئيس مبارك .العاطفية و إذاعة االغانى الوطنية و الوصفية مع  

يناير كانت التعليمات بالتأكيد على أهمية االسااتقرار و الحفاظ على الممتلكات العامة مع ت يير اللهجة إلى   27يوم -
االمي و لكن دون نقال ماا يجرى في مياادين المحاافظاات التي كاانات تمتلئ  ااا ااا ااا اا احترام حرياة ح  النااس في التظااهر السا

 تظاهرين .بالم 

اااركة في تلك المظاهرات من البعض و مراقبتها من البعض اآلخر و قام   ااا ااا ااا اا ااااار دور اإلعالميين على المشا ااا ااا اا و اقتصا
 البعض الثال  بتسجيل و توثي  تلك اللحظات إلضافتها ألرشيفه الشخصي .

ااابمة البرنامج العام .و   28يوم  - اا ااامام كل اإلذاعات المحلية إلى شا اا ااادرت التعليمات بانضا اا ااابمة يناير صا اا كل قنوات شا
فبراير ظل العاملون في المحطات المحلية بال عمل  4المحروساة إلى قناة األخبار .و اعتبارا من هذا التاري  و حتى  

يتابعون أحداث الثورة عبر الفضائيات ك يرهم ، و كانت فرصة لبعض اإلعالميين للعمل كمراسلين للقنوات الفضائية 
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ااارية  اا اااة و العربية من خاللالالمصا اا اااجلة و حية على الهواء من المحافظات و كان الكثير من هؤالء   خاصا اا تقارير مسا
 حريص على أن يقدم نفسه باسم مستعار حتى ال يقع تحت طائلة المساءلة القانونية .

فبراير كانت التعليمات بالتأكيد على ح  التظاهر مع الحفاظ على المراف  العامة   11فبراير و حتى  5اعتبارا من  -
ااعارات التي و التنبي ااارة إلى حجمها و مطالبها و الشا ه على اإلعالميين بعدم نقل المظاهرات في الميادين و عدم اإلشا

 ترفعها و نولية الهتافات التي يطلقها المتظاهرون .

اااااري الذي يزيف  - ااا اا ااتهجن و تتبرأ من اإلعالم المصا ااا ااا اا اادار بيانات تسا ااا ااا اا و قد قام العديد من اإلعالميين المحليين بإصا
ااعيااد حياا  تلي  الحقااائ  كمااا ااا ااا ااا اا من اإلعالميين  7هو الحااال ببعض اإلعالميين بااالقناااة الثااامنااة و إذاعااة جنوب الصا

بيانهم بميدان المحطة الذي يتبرءون فيه من اإلعالم المصاري المزيف . بعدها تم   12المشااركين في المظاهرات يوم 
اعة اإلخوان  المسلمين فما كان من انس نشر البيان عبر موقع إخوان اون الين رغم عدم انتماء أصحاب البيان لجم 

ااماء الواردة في البيان إال أن األحداث المتالحقة حالت دون إجراء  الفقى وزير اإلعالم إال إن طالب بالتحقي  مع األسا
 التحقيقات .
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 (يناير  25االعالم المحلي بعد ثورة  )القسم الثالث 

االيمان نائب رئي  11في  اا ااة الجمهورية و كانت فبراير تلي عمر سا اا س الجمهورية خطاب تنحي الرئيس مبارك عن رئاسا
اابح اإلعالم االقليمى  ااا اا اابيرو للمحطات اإلقليمية حي  أصا ااا اا االة حي  توقفت التعليمات الفوقية من ماسا ااا اا تلك لحظة فاصا
ااااتعداد لدى قطاع كبير من العاملين  اا ااااوعات بحرية كاملة و لكن جاءت الحرية دون اسا اا ااااايا و الموضا اا يناقش كل القضا

 بالمحطات اإلقليمية الستثمار تلك الحرية نظرا لظروف كثيرة نستعرضها الحقا . 

ااااية أو اإلقليمية و كانت الدعوة  اا ااااتوى المحطات الرئيسا اا ااااواء على مسا اا ثم ظهرت مطالب اإلعالميين بتطهير اإلعالم سا
ااار ااا ااا ااا اا ااااادت اإلعالم ، و لكن تلك المطالب لم تجد  ذان صا ااا ااا اا ية من المجلس للتخلص من القيادات اإلعالمية التي أفسا

اااااء القطاعات مثل قطاع التليفزيون و األخبار و اإلذاعة و القنوات  ااا اا اااامح فقط بت يير بعض رؤسا ااا اا اااامري الذي سا ااا اا العسا
 اإلقليمية مع اإلبقاء على باقي القيادات العليا و الوسيطة كما هي .

اااتمرة لتطهير اإلعالم مع المطالبة بالعدالة في األجور في ظل ااا ااا اا ااااء   و ظلت مطالب اإلعالميين مسا ااا ااا اا اااول رؤسا ااا ااا اا حصا
ااباب   200القطاعات و الوظائف العليا بوزرة اإلعالم على دخل شاااهري يتجاوز أل   ألف جنيه في ظل تدنى دخول شا

اااوءا العالميألى األقاليم ، و ما زال طرح العديد من ا لوائح  اإلعالميين بالقنوات و المحطات العامة ، و يزداد األمر سا
اااااى لألجور الذي يطالب به  الموحدة لألجور يقف في ممانه في ظل عدم ااا ااا اا وجود إرادة حقيقية في تطبي  الحد األقصا

ااااتردم تلك الهوة  اا اااارين رغم انه في حال تطبيقه سا اا ااااتجابة  من القيادات ألنهم أول الخاسا اا ااااعب دون اسا اا كل قطاعات الشا
اااااحيقاة في األجور بين العااملين بقطااعاات االتحااد المختلفاة و بين العااملين باالقطااع الواحاد للتفر  لتطو  ااا ااا اا ير أداء السا

 اإلعالم المصري الذي أصابته الشيخوخة نتيجة عوامل متنوعة و متراكمة .

 -اإلعالم المحلى و مخاوف اإلقصاء :

اااباب  14يعد تظاهر اعالميىأل األقاليم بالراديو و التليفزيون البال  عددهم  ااا اا ألف عامل  للمطالبة بعدالة األجور احد أسا
ااابهم و لكن المخاوف الحقيقية لإلعالم ا اا ااابيرو بإعادة غضا اا اااريبات التي تخرق من مماتب قيادات ماسا اا القليمى من التسا

ااتعالمات التي فقدت دورها  ااا ااا ااا اا هيملة قطاع اإلقليميات أو بمعنى أدق التخلص منه من خالل إما دمجه مع هيئة االسا
ااااائل   25المخابراتى و االمنى بعد ثورة   ااا ااا اا اااايتم دمج وسا ااا ااا اا اااامالية كبيرة من الناحية الفنية حي  سا ااا ااا اا إعالم يناير و تلك إشا
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ااال المباشااار متمثلة في هيئة  اايلة إعالم تعتمد علي االتصا جماهيري ممثلة في المحطات اإلذالية و التليفزيونية مع وسا
ااافه إلي غلبه المنظور األمني  اا ااائل  باالضا اا اايؤدى الختالف المعالجات اإلعالمية الختالف الوسا اا ااتعالمات مما سا اا االسا

ااتعالمات علي األداء المهني  ااب  هيئة االسا االب على القطاعين الذي يصا اايؤثر بالسا للمحطات اإلعالمية المحلية مما سا
 معا و ليس تطويرهما .

اام اإلعالم المحلى إلى وزارة التنمية المحلية و بالتالي  - اا ااريبات التي تقل  اإلعالميين المحليين ضا اا اااامن التسا و من ضا
تلاك المحطاات  إلى محاافظ اإلقليم   تب ياة المحطاات اإلذالياة و التليفزيونياة  بمال محاافظاة من المقرات التي تقع فيهاا

ااتقالليته  اا ااير المتبقي من اسا اا اايفقد اإلعالم المحلى الجزء اليسا اا ، و هذا التخوف له ما يبرره حي  انه في حال تطبيقه سا
اايتحول اإلعالم المحلى من إعالم تنموي يهدف تطوير و تنمية المجتمعات المحلية إلى بوق للمحافظين و  ااا ااا ااا اا حي  سا

ااتت اائولين و سا ااافة إلى التلويح برفع القنوات كبار المسا ااية من بطش المحافظين باإلضا الشاااى نبرة النقد المتواضاااعة خشا
اااادي لتلك القنوات مع إغفال دور تلك القنوات في  اا اااات لعدم وجود مردود اقتصا اا اااناعي نايل سا اا اإلقليمية من القمر الصا

خالل نقل نبض تلك  األقاليم التي الحفاظ على الهوية المصاارية و ربط المصااريين العاملين بالخارق بالوطن األم من 
ينتمون إليها و قد تحولت تلك المخاوف إلى صاورة ذهنية سالبية لدى مشااهدي و مساتمعي تلك المحطات باعتبار أن 
اايلة و الطريقة و تلك األفكار  اا اائولون للتخلص منه و لكن االختالف على الوسا اا ااااعى المسا هذا اإلعالم غير مفيد لذا يسا

ااارب   اا اااالة واألطروحات التي تتسا اا اااير إلي انه غير مدرك لقيمة و رسا اا اااانع ومتخذ القرار في اإلعالم تشا اا من مماتب  صا
اانطن بوسااات و نيويورك تايمز صاااحف  ااية في المجتمعات المتقدمة فجريدة واشا اااسا اإلعالم المحلى الذي يمثل ركيزة أسا

ااااهد على اااهرتهما من محليتهما ، و تجريه اإلعالم المحلى بألمانيا خير شا ااابتا شا أن اإلعالم المحلى إذا   محلية و اكتسا
 .توافرت له اإلرادة والنية الصادقة و أحسن است الله لشارك بفاعلية في نهضة األمة  من خالل تنمية الفرد
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 االشكاليات والتوصيات( المحلياالعالم )القسم الرابع 

 قنوات المحروسة (-إشكاليات اإلعالم المحلي )شبكة اإلذاعات اإلقليمية 

ااالحهم  وتكون مرج ية عند الخروق علي حرمان اإل ااا ااا ااا اا اااء نقابة  تحافظ علي حقوقهم و ترعي مصا ااا ااا ااا اا عالميين من إنشا
المهنية وذلك بسابب القيود القانونية على حرية التنظيم النقابي وقد ساعي اإلعالميون بشامل جدي في السانوات العشار 

اااااء نقابة لهم قوبلت بالرفض أوال من وزير اإلعالم ثم المو  ااا اا اااااء نقابة ولكن وف  رؤية أمنية األخيرة إلنشا ااا اا افقة علي إنشا
تفر  النقابة من مضاامونها من خالل أشااخاص مضاامون والءهم لألمن كالجولة التي قام بها اإلعالمي توفي  عماشااة  
اااااب  اا ااااملية لإلعالميين  تهتم بالجانب االجتماعي لإلعالميين علي حسا اا اااااء نقابة شا اا اااادها إلنشا اا للمحطات اإلقليمية لحشا

اام كل من يعمل في اتحاد اإلذاعة والتليفزيون من إعالميين وفنيين   الحماية القانونية ااا اا والمهنية لإلعالمي من خالل ضا
ااالطة باإليقاف عن العمل أو  اا اااامن لحرية اإلعالمي وحمايته من بطش السا اا وأفراد امن للنقابة لتفري ها من محتواها الضا

  .بشمل مهني وفيه شبهة انتقاد للنظام الحرمان من حقوقه المادية أو الفصل التعسفي إذا ما تناول قضية ما 

اامية في  اا اافافية لدي الجهات الرسا اا ااائل اإلعالم من نقص المعلومات  وانعدام الشا اا معاناة اإلعالم اإلقليمي ك يره من وسا
    مثل : تقديم المعلومات حي  يتم تقديم  المعلومات التي تركز علي االنجازات مع تجنيب المعلومات االخري

اااول اإلدا  – 1 ااا اا اااافتهم حصا ااا اا ريين بالقنوات اإلقليمية على أجور مرتفعة قد تفوق اجر اإلعالميين أحيانا من خالل إضا
اايها  اااعات العمل التي يقضا اااعد إنتاق يعلي الرغم من أن  سا اااعد مخرق  ومسا علي البرامج في وظائف فنية مثل  مسا

ااتمر عمال االعالمى حتى بعاد  ااا ااا ااا اا ااااعتين يومياا في حين يسا ااا ااا ااا اا م اادرتاه القنااة من خالل الموظف االدارى ال تتجااوز سا
 االتصاالت التليفونية بالضيوف وجمع المعلومات وغيرها من التفاصيل  .

اااحة لإلعالم المحلى مبنية على احتياجات فعلية نابعة من   – 2 ااا ااا اا اااتراتيجية واضا ااا ااا اا اااوح الرؤية من خالل إسا ااا ااا اا عدم وضا
ااتبيانات تحدد احتياجات ال ااا ااا اا اااااتطالعات رأى و اسا ااا اا ااهم و ذلك من خالل اسا ااا ااا اا مواطنين و يتم بناء عليها  المواطنين أنفسا

 اقتراح البرامج و شمل المعالجة و مدة البرنامج و مواعيد إذاعتها .

بشبمة المحروسة الخريطة البرامجية فوقية من القاهرة مع حرمان االعالمى من حقه في اختيار اسم البرنامج أو   – 3
ااايقدمها في ظل الحزم البرامجية ا اا اااة  وكل حزمة تحمل فري  العمل أو حتى الفكرة التي سا اا اااتحدثة بقنوات المحروسا اا لمسا
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 بالقناة الثامنة بالد طيبة ي -اسما فضفاضا ال يوحي بموضوع البرنامج وال الجمهور المستهدف منه مثل برامج  بلدي  
اااوع معين و  ااااعة كاملة  لموضا ااايص سا اااتفادة من خدمات القناة في مجال معين لتخصا مع حرمان المواطنين  من االسا

 الساعة على البرنامج اليومي الذي يتناسب  مع مواعيد المستخدمين للوسيلة اإلعالمية.عدم توزيع تلك 

ااطااة في التعيين حياا  إن  أكثر من  –4 ااا ااا ااا اا من العاااملين باالقنوات   %85يعااانى اإلعالم المحلى من المجاااملااة والواسا
عالم أو رئيس االتحاد أو رؤسااء اإلقليمية الذين التحقوا بالعمل في تلك القنوات كانوا من خالل تأشايرات من وزير اإل

القطاعات  بعيد ا عن المساابقات الرسامية ومعظم تلك التأشايرات كانت علي وظائف المعد والمخرق والرقيب حي  ال 
تتطلب تلك الوظائف الختبار ولت يير التصاانيف لوظيفة مذيع فتلك لجنة داخلية يمفي أن تعرف احد يعرف احد أفراد 

اامية  ومعظم هذه األمور كانت تجري بقابل مادي أو اللجنة لتنجح في اختب ااابقات الرسا اانيف أو حتى في المسا ار التصا
ااتطااع عادد من اإلعالميين القادامى من  ااا ااا ااا اا مقاابال خادماات أخري وهاذا ينطب  علي محطاات الراديو اإلقليمي حيا  اسا

ء في الدلتا أو الصااعيد وكان تعيين عدد ضااخم من أقربائهم وأبناء بلدتهم  في محطات الراديو والتليفزيون المحلي سااوا
ااااوى االنتخااابيااة التي يقاادمهااا هؤالء اإلعالميون الكبااار ألهااالي دوائرهم للنجاااح في االنتخاااباات  ااا ااا ااا اا ذلااك من قبياال الرشا
ااتعداد   ااا اا ااارهم بعد فوزهم بمقعد البرلمان مع افتقاد معظم  تلك الكوادر للمهارة و االسا ااا اا البرلمانية ونوع من الممافأة ألنصا

 و صارت تلك الفئة معوقة لإلعالم المحلى نتيجة تضخم بند األجور لوجود إعداد زائدة عن الحد   للعمل في اإلعالم

اااة في البرامج التي   – 5 اااوب خاصا اااي  بين فري  العمل  بالقنوات اإلقليمية الذي يتكون من كل حدب و صا عدم التنسا
 تنتج في غير محافظة مقر القناة مما يعوق سرعة نقل الحدث .

ذاعيين العاملين بالشبمات الرئيسية واإلقليمية علي السواء  باإلحبال  بسبب اهتمام وزراء اإلعالم علي إصابة اإل -6
ماادار العقود الثالثااة األخيرة بااالتليفزيون مع تجاااهاال اإلذاعااة و تاادني دخولهم مقااارنااة ببقيااة قطاااعااات اتحاااد اإلذاعااة 

اااال مذيع أول اإلذاعة والتليفزيون  حي  يعد دخل مذيع اإلذاعة ثل  دخل مذيع الت ااا اا اااابيل المثال يحصا ااا اا ليفزيون فعلي سا
جنيه  في حين يحصال مذيع التليفزيون   700المحلية   الدرجة األولي يعلي ما يسامي البرنامج  المتميز بحد أقصاي 

ااااتفاد منها كل   1900بالقناة المحلية  بنفس الدرجة علي برامج إنتاق   اا ااااامات واالحتجاجات التي اسا اا جنيه رغم االعتصا
اائولين بقرب تطبي  الئحاة موحادة لألجور العاام  ااا ااا ااا اا ااتثنااء قطااع  اإلذاعاة  مع وعود المسا ااا ااا ااا اا لين باالقطااعاات االخري بااسا

المتصاااص ال ضااب دون أي زيادة علي األرض تقلل تلك الفجوة وهذا يشااير إلي قصااور في الرؤية لدي هؤالء حي  
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اابوعي ا ااا ااا اا اااااعب يمون مازال االهتمام كبيرا  بالراديو في الدول المتقدمة فالحدي  األسا ااا اا لذي يوجهه الرئيس األمريمي للشا
 عبر الراديو  

اااع  – 7 اااع التليفزيون و القطا ااات األخرى مثااال قطا اااعا ااة و القطا اااع القنوات المحليا اااملين بقطا اااوت األجور بين العا تفا
اااال علي اقل من ااة ويمفي أن نعلم أن مذيع الدرجة األولي بالقناة اإلقليمية يحصا اا ااااصا ااائي و المتخصا اا جنيه 2000الفضا

اااري   20,000مقابل أكثر من إنتاق في  اا اااائية المصا اا جنيه  لمذيع القناتين األولي والثانية ويزيد هذا الرقم لمذيعي الفضا
 والمتخصصة 

اااه اقل من زمالئه بالقطاعات    -8 ااا ااا اا اااه الذي يرى نفسا ااا ااا اا التفاوت في األجور ينعمس على رؤية االعالمى المحلى لنفسا
طيتهم إلحداث باألقاليم بفوقية تجاه اإلعالميين المحليين األخرى و تعامل اإلعالميين من القطاعات األخرى عند ت  

 ، و هذه النظرة تنسحب على اإلذاعيين بالشبمات الرئيسية المركزية و اإلعالميين بالمحطات اإلقليمية .

اايوف من خارق محافظة المقر   – 9 اا ااافة ضا اا ااتضا اا تدنى الخدمات اإلنتاجية لخدمة برامج الهواء لعدم وجود ميزانية السا
ساافروا قامة لهم مما أدي الي االسااتعانة بضاايوف محافظة المقر وتكرار ظهورهم  باإلضااافة إلي الفقر اإلنتاجي  كبدل 

 للصرف علي إنتاق البروموهات و التنويهات 

 باتحاد  اإلذاعة والتليفزيون من اإلعالم المحلي  .\قلة الكوادر القيادية   – 10

 حلية لوجود إدارة للرقابة بمل قناة مع نقص تأهيل العاملين بتلك اإلدارةتقييد حرية البرامجيين بالقنوات الم   – 11

عاادم جاادوى برامج التاادريااب التي يتبناااهااا معهااد التاادريااب االذاعى لتنفيااذهااا برامج تاادريبيااة ال تلبى احتياااجااات  – 12
ااناعة اإلعالم واختيار ك  وادر تدريبية تقليدية اإلعالميين بسااابب تخلف تلك البرامج عن التطور العالمي الكبير  في صا

اااااص المعهاد دورتين تدريبيتين كل عام علي األقل لكال محطاة إقليمياة  يحااول البرامجيون الهروب منهاا   ااا ااا اا حيا  يخصا
بأشامال عدة منها تقديم شاهادات مرضاية  أو حتى القبول بالتحقي  من قبل الشائون القانونية في مقابل عدم الحضاور 

 ريبات و أن المستفيد منها هم المدربون و العاملون بالمعهد .لشعور اإلعالميين بروتينية تلك التد

ااابيل المثال يوجد    – 13 اااعف اإلممانات الفنية و التقنية مثل عدد الكاميرات فعلي سا كاميرات بمقر القناة الثامنة  4ضا
والبحر األحمر ال في أساوان  وكاميرا واحدة في بقية المحافظات التي ت طيها القناة باساتثناء محافظتي الوادي الجديد 
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ااايارات فان القناة الثامنة ال يوجد  ااابة للسا توجد كاميرات ثابتة فيهما  ر غم أهمية هاتين المحافظتين الحدوديتين   بالنسا
ااااوي  ااافة يممن أن تتحرك بها تلك  3بها سا اا ااااي مسا ااوان وأقصا اا اايارات متهالكة لنقل فري  العمل داخل حدود مدينة أسا اا سا

ااايارات هي مدينة كوم امبو علي  ااايارة أجرة   40بعد السا كم  أما الت طية خارق هذا النطاق فعلي فري  العمل  تأجير سا
اايارة يتجاوز ال 100مقابل   اا ااااي في حين إيجار السا ااااطر فري  العمل   250جنيه تدفعها إدارة القناة كحد أقصا جنيه يضا

ااااوان وتبعد عن مدينة   ااا اا ااااوان أكثر من علي ذلك الفرق من جيوبهم  وفي المناط  التي تدخل في والية محافظة أسا ااا اا أسا
كم  مثل مدينة أبو سمبل السياحية ومشروع توشمي فان فري  العمل  يضطر لطلب سيارة من المحافظة إذا  280من

ااامس علي وجه الملك  اا اااة في حدث تعامد الشا اا كانت الت طية اإلعالمية تتعل  بجولة للمحافظ إلي تلك المناط   خاصا
ام أما اذ كان فان فري  متوجه لمشاروع توشامي فيتم طلب سايارة رمسايس الثاني بابو سامبل  الذي يتكرر مرتين كل ع

ااااروع لنقل فري  العمل وإعادتهم مرة أخري ويترتب علي ذلك التركيز علي الجوانب االيجابية وعدم طرح أي  ااا اا من المشا
 مشاكل بمشروع توشمي    

لحديثة في تقنيات هندساة الصاوت عدم التحدي  في األجهزة الفنية والتي ظهرت بعدها أجيال من التكنولوجيا ا  - 14
 و الصورة

اااحافة و اإلعالم بمليات اآلداب وكليات معاهد   -15 اااام الصا اااال بين المحطات اإلقليمية  و أقسا اااعف قنوات االتصا ضا
ااااتفادة العلمية من تلك الكليات والمعاهد حي  أوقف االتحاد التدريب العملي لطلبة  ااا اا الخدمة االجتمالية  باألقاليم لالسا

ااااات كليات اإلعال ااا اا اااابيرو والمحطات اإلقليمية مع عدم االلتفات إلي الدراسا ااا اا ااااام اإلعالم بمليات اآلداب بماسا ااا اا م و  أقسا
 االستطاللية والمسحية التي تجريها تلك المؤسسات العلمية المتخصصة 

اافر اليومي    -16 ااا ااا ااا اا اااااعف بدل السا ااا ااا اا جنيه ي لمأموريات اإلعالميين للت طية اإلعالمية  خارق  محافظة المقر  40ضا
وب من اإلعالمي أن يتناااول ثالث وجبااات ويقيم خااارق المباااني الحموميااة ويتنقاال للمواقع المختلفااة كاال ذلااك والمطل
   :جنيه مما يضطر اإلعالميين المحليين إلي األتي  40ب

 اإلقامة باستراحات المحافظات -

 استخدام سيارات المحافظة في التنقل  -
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 يمفي لشهر أو شهرين  في المأمورية الواحدة  محاولة إنتاق اكبر عدد من الحلقات  استوك ي -

 ويترتب علي ذلك

اااير وإذا حدث ذلك يمون الحرمان من  -أ ااا اا ااااكل  أو جوانب تقصا ااا اا اااد أي مشا ااا اا التركيز علي انجازات المحافظ وعدم رصا
اايارات المحافظة ومثال علي ذلك ما قام به عادل لبيب محفظ قنا في واليته األولي للمحافظة قام احد ااتراحات وسا  االسا
ااااملة في قرية بالمحافظة فما كان من المحافظ إال أن نبه علي رئيس القناة بعدم  اا ااااوير مشا اا الزمال ء بالقناة الثامنة بتصا

 ت طية هذا الزميل ألي نشال إعالمي بالمحافظة وقد استجيب له 

ااابة للمحافظات البعيدة عن محافظة المقر كما هو الحال لمحافظتي البحر األحمر والوادي   -ب   اا الجديد بالقناة بالنسا
الثامنة  لألخبار عدم اخذ الوقت الكافي لدراساة القضاية أو الموضاوع وتساجيل المتاح فقط وتساجيل األخبار المصاورة  

 علي مدي شهر ويتم إذاعتها تباعا مع مراعاة الصياغة اإلخبارية المناسبة وذلك علي حساب  نية الخبر       

قليمية و مؤسااسااات المجتمع المدني و االكتفاء باالتصااال الشااخصااي ضااعف قنوات االتصااال بين المحطات اإل  -17
 .بين تلك المؤسسات و اإلعالميين مما يفقد تلك المحطات رافد أساسي من روافد الرصد المجتمعي للقضايا المحلية 

ااااص الذي يلبى احتياجات فعلية فبالرغم من اعتماد اإل  -18 اا عالم  راديو افتقار اإلعالم المحلي إلى التدريب المتخصا
اااح في التدريب علي التقارير اإلخبارية   – ااا اا اااور واضا ااا اا تليفزيون ي  في الفترة األخيرة علي برامج الهواء إال أن هناك قصا

 القصيرة    

تعقيااد اإلجراءات لإلعالن بااإلذاعاة و التلفزيون المحلى حياا  يتطلااب من المعلن التوجاه للقاااهرة للتعاااقاد مع   - 19
دم وجود وحدات مالية مستقلة بالمحطات اإلقليمية مما يؤدى إلى هروب ص ار المعلنين القطاع اإلقتصادى بسبب ع

من أبنااء اإلقليم و االعتمااد فقط على اإلعالناات المركزياة التي توزع على المحطاات المحلياة إلذاعتهاا و حرماان تلك 
 المحطات من موارد مالية كان يممن أن تحسن دخل العاملين

ااايا المطروحة تأثر الت طية ا  -20 ااة الصاااحف القومية و المحطات الحمومية باتجاه الدولة نحو القضا إلعالمية خاصا
اااملة مع  ااادي لهذه المشا اااوان حي  تمت المعالجة اإلعالمية لها عبر جهود الحمومة في التصا ااايول بأسا اااية السا مثل قضا
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ااتوى ا ااارون من تلك األزمة مما خل  شااارخا على مسا ااه المضا ااائل إهمال الواقع الفعلي الذي عاشا ااداقية لتلك الوسا لمصا
 اإلعالمية 

ااااتخدم  مما يؤثر على   -21 ااا اا ااااويقية للتعرف على االحتياجات الحقيقية للمسا ااا اا ااااات التسا ااا اا يفتقر اإلعالم المحلي  للدراسا
ااة  ااات الخاصا ااويقية للمنتج اإلعالمي وذلك بسااابب ضاااعف الدراسا ااالة اإلعالمية و بالتالي على القوة التسا ضاااعف الرسا

ااااهدي اااتمعين و المشا ن حي  يفتقر   القائمون على تلك األبحاث للمهارات و الخبرة الالزمة لهذا النوع من ببحوث المسا
ااااالة  اا اااااهدين و يؤدى في النهاية إلى رسا اا ااااتمعين و المشا اا ااااوهة حول احتياجات المسا اا ااااال مما يترتب عليه نتائج مشا اا النشا

 إعالمية غير واضحة و غير ملبية الحتياجات أبناء كل إقليم وفقا لثقافته وتراثه.

اااطة مما يحرم قطاع كبير من   -22 ااا اا ااابمة اإلذاعات اإلقليمية علي الموجات المتوسا ااا اا ب  معظم محطات الراديو في شا
المسااتمعين من متا بعتها نتيجة الشااوشاارة  وضااعف تلك الموجات فعلي ساابيل المثال إذاعة جنوب الصااعيد التي تخدم 

ااااطة ال ااالها علي الموجات المتوسا اا ااتقبل إرسا اا ااااو تخمس محافظات  يسا اااارة والتداخل من المحطات االخري ي تعاني الشا شا
اااتجابة لم تأتي إال من  اااتمرة من قبل اإلدارات المتعاقبة  إال ا ن االسا اااائية ورغم المطالبات المسا اااة في الفترة المسا خاصا

اااال اإلذاعة  فيها علي موجات ااا ااا اا اااوهاق تم نقل إرسا ااا ااا اا ااانوات فقط ولمحافظة واحدة  سا ااا ااا اا ي من بين خمس   FM ثالث سا
فظة المقر التي تعاني من ضاعف اإلرساال حتى في المناط  التي ال تبعد عن اإلذاعة محافظات بما فيها أساوان محا

 .كم كمركز كوم امبو   40سوي 

 إشكاليات الصحافة المحلية

اااحفيين مما أدى إلى اللجوء  -1 ااا اا ااات لين بنقابة الصا ااا اا اااحافة المحلية برئيس تحرير مقيد بجدول المشا ااا اا ااادورا لصا ااا اا تقييد صا
اااااحفية من الخارق غ ااا اا اادار تراخيص صا ااا ااا اا ااع لموافقات جهاز الرقابة على المطبوعات و امن الدولة إلصا ااا ااا اا ير أنها تخضا

 المختص بالمحافظة .

رياب معايير العمل المهني بالصاحافة المحلية : الصاحف المحلية الموالية  للمحافظين و المدعومة   إعالنيا ي   – 2
بار لح  المواطن في المعرفة و أصاابح دورها في إحاطة الجماهير بمشااروعات المحافظة و سااياسااة الحمومة دون اعت

 الح  في التعبير و النقد .
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  :ملكية الصحف المحلية تنقسم لثالثة أقسام  – 3

حزبية   –القسام األول ملكية الصاحفيين النقابيين للصاحف المحلية وهم في ال الب مراسالو الصاحف العامة   قومية  -
اااحفيين النقابيين بالقاهرة ويمتلكو   – اااتقلة ي أو بعض الصا اااف المحلي إما من باب إيمانهم بأهمية وقيمة مسا ن تلك الصا

الصاحافة المحلية في تنمية المجتمع أو من باب خدمة عائلته اوأبناء مدينته  عبر الضا ط علي المسائولين أو صاناع 
ا  القرار وإما من باب الوجاهة واالنتشاار الذي يممن أن يوظف في المساتقبل في صاورة ترشاح في المجالس النيابية وإم 

 الثالثة لتحسين الدخل من خالل اإلعالنات بالصحيفة وهم يعلنون بل ويفاخرون  بملكيتهم لتلك الصحف  

اااااعون من خاللها إلي  - اا اااااحف المحلية حي  يسا اا اام الثاني ملكية بعض البرلمانيين ورجال األعمال المحليين للصا ااا اا القسا
اااحف في الترويج أل اا اااتخدام تلك الصا اا اااورتهم أمام الرأي العام واسا اا اااتخدامها في الدعاية االنتخابية تلميع صا اا اااهم واسا اا نفسا

 المجانية لهم وبمقابل للمرشحين اآلخرين وهم في ال الب ينكرون ملكيتهم لتلك الصحف   

هناك فئة تساعي لملكية الصاحف المحلية إليمانها بدور  القسام الثال   محبو الصاحافة وراغبو الثراء وراغبو الشاهرة   -
اااحافة في تنوير وتنمية المجت اا اااحف المحلية رربة منها في تحقي  الثراء وهؤالء يعتمدون الصا اا مع وهناك فئة تمتلك الصا

اات لون فتيات معظمهن من ذوات المؤهالت  اامعة للضااا ط والحصاااول علي اإلعالنات  و يسا ااويه السا علي االبتزاز وتشا
اااهرة داخل مجتم  اا اااحيفة محلية يحق  لهم الشا اا اااطة كمندوبات إعالن وهناك فئة تري في ملكيته لصا اا عاتهم المحلية المتوسا

 وتسمح لهم بمقابلة كبار المسئولين بالمحافظة وتسمح لهم بمتابة مقال بالصفحة األخيرة مثل كبار الصحفيين      

ااع ثقة األمن   – 4 اا اااحب االمتياز و رئيس مجلس إدارتها و موضا اا اااحبها باعتباره صا اا ااااحيفة المحلية في صا اختزال الصا
ااااد  مقابل التربح من اإلعالنات ، و قد أدى ذلك ااا ااا اا اااباب فسا ااا ااا اا اااالح العامة و تزايد مظاهر و أسا ااا ااا اا إلى التفريط في المصا

 الصحافة المحلية 

ااحافة المحلية بحجة أن معظمهم  -5 ااتقلة لصاااحفألي الصا االو الصاااحف القومية والمسا النظرة الدونية التي ينظر بها مراسا
 تعليم متوسط وأنهم ليسوا أعضاء نقابة الصحفيين

ااااحف ال  - 6 اا اااالي الصا اا ااااراع بين  بعض مراسا اا ااااحف محلية علي الصا اا ااااتقلة  بالمحافظات الذين يمتلكون صا اا قومية والمسا
 اإلعالنات



 

 

33 

 

 اإلعالنات مقابل نشر موضوعاتهم.  ض ط  بعض أصحاب الصحف المحلية على بعض الصحفيين لجلب -6

اااااحف المحليااة إلي التاادريااب المهني  وقااد حاااول برنااامج اإلعالمي  الممول من الوكااالااة  -7 ااا ااا اا افتقااار العاااملين بااالصا
اااال  في تحقي  ذلك الهدف األمريم  اانوات األخيرة إال انه فشا اا ااااحفيين المحليين في الثالث سا ية للتنمية  تطوير أداء الصا

 بسبب نزوله إلي اإلعالميين بأجندة تدريبية مسبقة وليس بناء علي تحديد االحتياجات الفعلية  لإلعالميين المحليين 

اااحفي في أحيان كثيرة للمعايير اال -8 اا حترافية حي  تؤثر األهواء على بعض اإلعالميين مما يؤثر افتقار المنتج الصا
 على إنتاجهم وهذا يعود أحيانا إلى قله دخل الصحفي المحلي  مما يجعله عرضة للتأثر باإلغراءات المادية 

لجوء بعض الصحفيين المحليين إلى ابتزاز المسئولين ورجال األعمال للحصول على إعالنات أو تحقي  مصلحة   -9
ااية   له حي  يتم توجيه الصاااحيفة وفقا لظروف الزبون .حي  يقوم الصاااحفي بمهاجمة الشاااخص ويعدد مخالفاته شاااخصا

اااحيفة وربما تجد بعض العذر  ااا ااا اا ااااوئه و عندما يتم االتفاق علي اإلعالنات تت ير النبرة في العدد التالي من الصا ااا ااا اا ومسا
 .رد مالية ثابتة لصدور تلك  الصحفألصحاب الصحف المحلية لعدم وجود موا

 إشكاليات اإلعالم الداخلي بهيئة االستعالمات 

ااددهم أكثر من -1 ااال  عا اااملين البا اادني  دخول العا ااة  5000تا اااد اإلذاعا اااتحا اااملين با ااالعا ااة با ااارنا اااع مقا ااذا القطا موظف بها
 جنيه     1500سنة خدمة   15والتليفزيون حي  ال يتجاوز دخل من قضي في العمل 

اااطة بمماتب الهي -2 اا اااتهدف بالتولية إجراء معظم الندوات واألنشا اا ئة بالمدن والمحافظات وعدم االنتقال للجمهور المسا
 لعدم وجود وسيلة او بدل انتقال للمحاضرين والعاملين  

ااارة مئة  -3 اااع المقابل المادي للندوة حي  ال تتجاوز قيمة المحاضا اااين لتواضا اااصا ااارين المتخصا اااعف تعاون المحاضا ضا
 جنيها    89جنيه بعد خصم  الضرائب تصل الي 

 العاملين إلي االتصال بالمحمول علي حسابهم الشخصي لالتصال والترتيب مع المحاضرين لجوء   -4
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ااااو ورغم وجود  -5 ااقات والداتا شا اا اااح مثل الفيديو والملصا اا ااائل اإليضا اا افتقار معظم فروع الهيئة للمعينات التدريبية ووسا
بها قديمة جدا ومعطلة وتحتاق   قاعة تدريب ومحاضرات  في ممان مناسب بمركز إعالم أسوان إال أن أجهزة التكييف

 إلي كراسي مريحة  ودهانات ومعينات تدريبية مناسبة مثل الالب توب والداتا شو وسبورة ضوئية ال   

اااعر   -6 ااا اا اااتقرار لكونهم يعملون  بعقود مؤقتة اجر  مقابل عملي   612يشا ااا اا اااتعالمات بعدم االسا ااا اا من موظفي هيئة االسا
 اب   جنيه  ويخصم أي يوم ري  240باجر اليتجاوز 

 احتياق العاملين للتدريبات  النولية لتنمه مهاراتهم ورفع قدراتهم  - 7

اااتذة الجامعات بصااارف النظر عن قدراتهم  -8 ااالح وأسا ااترال الهيئة أن يمون المحاضااارون من وكالء الوزارة بالمصا اشا
 التدريبية
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 التوصيات

حاد اإلذاعة والتليفزيون ي تكون محمية تماما من إل اء وزارة اإلعالم وإنشاااء هيئة إعالمية مسااتقلة    قطاعات ات  - 1
السالطة التنفيذية و تكون تحت إشاراف المجالس التمثيلية المساتقلة   البرلمان ي التي من شاأنها  أن تدخالت وضا ول  

ااااطة اتحاد اإلذاعة والتليفزيون  قانون اا ااااعي لت يير القانون المنظم ألنشا اا ااااولية والسا اا ااااية و الموضا اا  تعزز التعددية والتنافسا
 ي حي  لم يعد مناسبا لمرحلة ما بعد الثورة وال مواكبا لتطور اإلعالم في العالم103

التخلص من التخطيط المركزي لإلعالم الاذي يظن أن القااهرة تكفى بتركيز القادرات واإلمماانياات كلهاا في نقطة  -2
 ات مصر واحدة تحقي  العدالة اإلعالمية  عبر تواجد إعالم اقليمى قوي يعبر عن كل محافظ

اايارات وتوجيهها لتطوير اإلذاعة  -3 االها إدارات المرور مع تجديد ترخيص السا ااتعادة مبال   بدل راديو ي التي تحصا اسا
 وتحسين دخول العاملين باإلذاعات المحلية  

 تنمية موارد المحطات اإلقليمية بإضافة  جنيه واحد على كل إيصال كهرباء-4

اافى خاص لإلعالميين خا -5 ااتشا اااء مسا اااء نظام جيد للرعاية الطبية بحي  تمتد إلى كل العاملين إنشا رق المبنى, وإنشا
 باالتحاد دون استثناء وان تشمل كذلك اسر العاملين,

إبقاء القنوات اإلقليمية علي النابل ساات بعد التطوير، ألن ثقافة"االيريال" لم تعد موجودة وبالتالي يجب اساتخدام"  -6
 القنوات للمشاهد المستهدف.حي  أن رفعها من النايل سات أدي لتراجع المشاهدة الميديا" السائدة حتى تصل تلك

ااحاافاة و اإلعالم بملياات اآلداب والخادماة االجتماالياة بااألقااليم  -7 ااا ااا ااا اا ااام الصا ااا ااا ااا اا انفتااح المحطاات اإلقليمياة  علي  أقسا
 الوسائل  . لالستفادة العلمية من دراسات تلك الكليات للتعرف علي االحتياجات الفعلية لمستخدمي تلك

تطوير معهاد التادرياب االذاعى لتنفياذ برامج تادريبياة تلبى احتيااجاات اإلعالميين وفقاا للتطور العاالمي الكبير  في  -8
 صناعة اإلعالم واختيار كوادر تدريبية جديدة تتف  وطموح اإلعالميين في الفترة القادمة

ااابمة االنترن -9 ااارورة تحميل محطات الراديو اإلقليمية علي شا اااابقة التي أجراها برنامج ضا اااة السا اااير الدراسا ت حي  تشا
من السامان   %30ليصابح مساتخدما من قبل    2007تضااعف اساتعمال االنترنت من عام  2010تطوير اإلعالم عام 
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ااتخدمين اآلخرين   2009في عام  ااا ااا اا اانا بالمقارنة بالمسا ااا ااا اا ااتخدمو االنترنت بالقاهرة يتميزون بأنهم  اقل سا ااا ااا اا و ال يزال مسا
 لوسائل اإلعالم 

دعم وتقوية المجالس االستشارية بقنوات المحروسة لتكون حلقة الوصل بين إدارات القنوات والعاملين من ناحية   -10
 والمجتمع المدني من ناحية أخري مع التوسع في تطبي  تلك التجربة لتشمل محطات الراديو اإلقليمية  

ااارورة تقوية  -11 اا ااار  ضا اا اااال اإلذاعي وتوفير وحدات نقل ب  مباشا اا الحديثة وتوفير  وإمداد اإلذاعات بالتكنولوجيااإلرسا
 داخل األقاليم  FM إذاعات

 2011تأييد المطالبة واالعتراف    بنقابة الصااحفيين المصاارية المسااتقلة ي التي قامت بإيداع أوراقها في يوليو    – 12
ااااحفيين و المجل ااااحافة بدون قيد من قيود نقابة الصا اات لين بالصا اا ااوية مفتوحة للمشا اا ااااحافة و جعلت العضا س األعلى للصا

ااااادر  4وإنهاء احتكار المهنة في إطار التعددية النقابية اتفاقا  مع المادة     ااا ااا اا ااااتوري المؤقت الصا ااا ااا اا ي من اإلعالن الدسا
ااااء نقابات و المادة      2011ز3ز23 اا ي على  13ي  على حرية الرأي و التعبير ممفولة و المادة     12على ح  إنشا

في إنشاء نقابات و   1948هو ما يتف  مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  حرية الصحافة و الطباعة و النشر ، و
ااية  ااياسا عدم إرغام احد على االنتماء إلى جم ية أو نقابة ي و ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السا

اااا 1966 ااتقلة الذي صا اا ااااحافة المسا ااأن الصا اا اااء النقابات ، و إعالن أمريما الالتينية بشا اا ااان ح  إنشا اا ااتراك مع بشا اا در باالشا
حي  تضمن : احترام التعددية 1992اليونسمو و برنامج  األمم المتحدة و البرنامج الدولي لتنمية االتصال باليونسمو  

اات ال بالعمل الصاااحفي يجب أن يمون حرا و بدون قيد بعد  اااح المجال لمهنة الصاااحافة و االشا و التنوع الثقافي و إفسا
 تقييم موضوعي لإلنتاق الصحفي .

ااال أو   – 13 اا ااامل مهني في المحليات كمراسا اا ااات لين بشا اا اااحافة المهنية و توفير الحماية القانونية للمشا اا التأكيد على الصا
تبني مشااريع تجمي ية للصاحف  المحلية كمؤساساات إقليمية للمحافظات  –  16صاحفي مساتقل أو كاتب رأى مساتقل 

ااااار ووكاالت إعالنية مجمعة للتن اا اااريع للطباعة و النشا ااا اا ااااات المتجاورة و مشا اا ااسا ااا اا ااي  في توزيع مواردها لتمويل المؤسا ااا اا سا
 الصحفية المحلية لضمان الصدق و عدم االنحياز للمصادر اإلعالنية أو النفوذ الحمومي .

 الترتيب لعقد الدورات التدريبية المناسبة التي تستهدف تعزيز األداء المهني و اإلدارة الصحفية  - 14
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 المحلية ألخالقيات المهنة و محممة شرف صحفي .  االتفاق علي مدونة سلوك للعاملين بالصحف  –15 

ااالح المحطات   – 16 اائولية معتمدة لجمع األخبار لصا توطيد العالقة بين الصاااحف المحلية و مواقعها االلكترونية بمسا
 اإلقليمية.

اااو   -17 اا ااااطة للوصا اا ااااتعالمات  لتنفيذ الندوات واألنشا اا اااارين والعاملين بهيئة االسا اا اااايلة أو بدل انتقال للمحاضا اا ل توفير وسا
 للجمهور المستهدف بالتولية مع رفع قدرات العاملين بالتدريب الجيد

ااتقرار لكونهم يعملون  بعقود   -18 ااتعالمات الذين  يشاااعرون بعدم االسا تثبيت أو أجراء عقود مميزة موظفي هيئة االسا
 مؤقتة اجر  مقابل عملي  

 الخاتمة

رساالة وأمانة يجب تقديمها للمشااهد والمساتمع والقارئ دون تحريف ه وعلي رأساه اإلعالم اإلقليمي بمل أشامالاإلعالم 
ااويه، االيل وتبني وجهة نظر أو  أو تشا  عن اآلخر  لكي يحق  غايته وأهدافه طرف موقفوبعيداق عن التحريض والتضا

اااويه ااا اا ااايل الحقيقة المطلقة دون مراوغة أو تشا ااا اا اااامية في توصا ااا اا ناير المباركة بداية انطالق إلعالم ي 25ولتكن ثورة   السا
 حقيقي يخدم المواطن ويمون معبرا عن  ماله ومستقبله. مصري

 

                                                                

              

 


