
          
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محضر ورشة العمل الوطنية عن اإلعالم في مصر: ملحق
  

  



          
 

 
 عقدت ورشة العمل في كلية االقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة في تمام الساعة التاسعة والنصف

صفوت الدكتور و ،حسين أمينعد التقرير الدكتور وقد حضرها م.  واستمرت حتى الثانية بعد الظهرصباحاً،

 والدكتور علي موسى، والدكتوره هويدا مصطفى، والصحافية مشيرة موسى، والدكتور زين عبد الهادي، ،لعالما

والدكتور كمال مغيت، والصحافي مختار شعيب، واألستاذ أشرف محمد، والصحافية أمينة شفيق، والدكتور جالل 

. م مهرلف، والدكتور علي الصاوي، والمحامي أحمد جمعه مصطفى، والصحيفة وسا، وعجالن ابراهيمالبندري

 كما حضر . ساره العتيبيوكما حضر عن المركز الدكتور عصام سليمان الذي ترأس الجلسة، وروجيه الخوري،

  .بعض الطالب

أعطيت الكلمة، بعد الترحيب بالحضور والتعريف بالمشروع البحثي، إلى معد التقرير، الدكتور حسين أمين، 

  . عن نتائج االستبياناًالمنهجية المعتمدة، وبعد ذلك قدم األستاذ روجيه الخوري ملخص ملخصاً عنه ويشرح مليقد

لقد أطال الدكتور حسين أمين الشرح وكأنه يلقي محاضرة عن اإلعالم في مصر، فلفتنا نظره إلى ضرورة 

ين لنا أنه لم يتقيد وقد تب. التركيز فقط على المحاور وعلى المنهجية ألن التقرير وزع قبل أيام على المشاركين

  .باإلطار التحليلي الموضوع من قبل المركز

قبل أن نفتح باب النقاش طلب الدكتور علي الصاوي الكالم في النظام، وبعد أن عرف ببعض الذين تأخروا 

في الحضور، أكمل الكالم مشيراً إلى أن الدكتور حسين أمين لم يتقيد باإلطار المرجعي الذي وضعه المركز، 

ناً فعل، وهو لم ولن يتقيد بهذا اإلطار ألن كاتب التقرير يعرف أكثر من غيره األمور الذي يجب أن يتناولها وحس

التفاصيل في (عندئذ أوقفته عن الكالم وأكدت على ضرورة التقيد باالطار المرجعي كما وضعه المركز . التقرير

  ).التقرير العام

  

  :ي التاليةأما أبرز األمور التي تناولها النقاش فه

ما هي حدود هذه العالقة وطبيعتها؟ هل اإلعالم يلبي . ضرورة معالجة العالقة بين النظام السياسي واإلعالم -1

  .احتياجات الرأي العام أم هواداة في يد السلطة

  هل تحكمها الثقة والمصداقية والشفافية؟.  عالقة الجمهور بوسائل اإلعالم-2

هل حرية اإلعالم تندرج في إطار ديمقراطية الحوار وديكتاتورية . ألداء السياسي جدوى الحرية وأثرها على ا-3

  .القرار

 .ال يجوز تحويل الرأي العام من القضايا األساسية إلى القضايا التافهة.  القضايا الخاصة باإلعالمأولويات -4

  .أجندرة اإلعالم يجب أال تكون بالضرورة أجندة الحكومة

   هل مهمة اإلعالم جعل الرأي العام أكثر استنارة، أم تجويف الحريات؟-5

  .اإلعالنات مصدر ثروة لبعض الصحافيين.  ضرورة البحث في أثر المعلنين على رجال اإلعالم-6

  .نقابة صامتة.  عجز نقابة الصحافة عن تقنين األداء المهني-7

كيف يلعب الرأي . م وتعزيز حكم القانون والنزاهة في مصر ضرورة توجيه التقرير باتجاه العالقة بين اإلعال-8

  العام دوراً في تشكل الرأي العام وفي توجيهه وجهة تعزيز حكم القانون والنزاهة؟



          
 

، )قلة الجهات المشاركة في صنع اإلعالم(من يصنع اإلعالم؟ :  هناك أمور أساسية لم تبرز في التقرير منها-9

رية للخارج، تشابك المضمون اإلعالمي، التثقيف في اإلعالم المصري غائب، تبعية المواد اإلعالمية المص

اإلعالم بمفهومه الحديث ) صور نمطية(اإلعالم لم يعد ذلك المفهوم القديم . الفجوة الثقافية بين المتلقين أنفسهم

  .هو تفاعل

 انحسر دور الدولة على لم يعد هناك جدوى من مراقبة الفضائيات، بسبب العولمة على مستوى اإلعالم -10

  .الحرية جاءت نتيجة ضغوط الفضائيات. الرغم منها

نحن في مجتمع يفتقر إلى سياسة التنوع، فالتنوع في .  مشكلة عدم التنوع في اإلعالم المرئي والمسموع-11

  .مجتمعنا يعني االختالف

  . مواثيق الشرف فيها جوانب إيجابية، كيف يمكن تفعيلها-12

  .يير الكفاءة والنزاهة ما هي معا-13

هل ينمي اإلعالم في مصر . كنت أتصور أن أرى جدالً بين اإلعالم في مصر وحكم القانون والنزاهة فيها -14

الديكتاتورية والظلم، أم ينمي حكم القانون والنزاهة؟ كان يجب وضع معايير بمعنى انه عندما يتحقق هذا 

الورقة إهتمت بالوضع القانوني لإلعالم ولم تهتم . انون والنزاهةالمعيار في اإلعالم يساهم في تعزيز حكم الق

  .بواقع اإلعالم

هذا وقد أعلن في نهاية . لقد الحظنا ان العديد من المالحظات جاء نتيجة عدم تقيد كاتب التقرير باإلطار المرجعي

  .الجلسة بأنه سيأخذ المالحظات باالعتبار ويعدل التقرير في ضوئها

  

  

  


