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رئيس الهيئة العامة لالستعالمات يكشف اعتماد بعض الجهات الرسمية على معلوماتها في اتخاذ القرارات المهمة

خيرت لـ »األنباء«: الهيئة تعمل على إيصال الحقائق عبر 31 مكتبًا 
إعالميًا خارجيًا و1200 مراسل يعملون داخل مصر 

مصـر ال تتخلى أبدًا عن دورها في حّل القضية الفلسـطينية وفى محاولة التقريب بين الفصائل  افتتـاح مكتب إعالمي في بغداد مسـتبعد حاليـًا والتركيز على إعادة فتح السـفارة 
مدير عام الهيئة العامة لالستعالمات إسماعيل خيرت متحدثا إلى نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير التحرير الزميل محمد احلسيني

ما آليات العمل في الهيئة؟
تقوم الهيئة مبهمة قومية وهي إيصال احلقائق 
حول ما يدور في مصر لدول العالم املختلفة سواء 
عربية أو أجنبية وذلك من خالل 31 مكتبا اعالميا 
خارجيا. باالضافة الى 1200 مراسل يعملون داخل 
مص���ر لصحف وتلفزيونات ومحطات اذاعية على 

مستوى العالم. 
ويتضاعف هذا الع���دد أثناء املؤمترات العاملية 
التي تعقد في مصر. وفى أثناء األحداث السياسية 
املصرية املهمة س���واء كانت انتخابات رئاسية او 
برملاني���ة او زيارات لزعماء عامليني. وقد أسس���ت 
الهيئة في منتصف اخلمسينيات. ومنذ بداية عملها 
وحتى اآلن يش���اهد املترددون على دور الس���ينما 
احلكومي���ة في مصر قبل ع���رض اي فيلم جريدة 
مصر الس���ينمائية والتي تؤرخ للحياة السياسية 
والثقافية واالجتماعية وتتناول اعدادها املختلفة 
اهم ما يدور في مصر واخبار املهرجانات واملؤمترات 
والزيارات الرس���مية لرؤساء مصر منذ عام 1954 
وحت���ى اآلن. وجدير بالذكر ان الباحثني والفنانني 
يستعينون بهذه اجلريدة كوثائق ناطقة ومصورة 

في دراساتهم واعمالهم الفنية.
وه��ل تلع��ب الهيئة دورا ف��ي احلياة السياس��ية 

املصرية؟
دون شك لها دور مهم من خالل املعلومات التي 

توفرها للجهات الرس���مية ألنها معلومات حقيقية 
وضرورية وال أبالغ إن قلت انه في بعض األحيان 
يتم اتخاذ قرارات مهمة بناء على هذه املعلومات. كما 
تصدر الهيئة كتابا سنويا حول مصر يضم احدث 
املعلومات عن النظام السياسي والسياسة اخلارجية 
واألمن والعدالة والتنمية االقتصادية واالستثمار 
والزراعة والري والصناع���ة والتجارة اخلارجية 
والطاقة والنقل واملواصالت واالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات والتعاون الدولي والتضامن االجتماعي 
والرعاية الصحية والس���كانية والتعليم والبحث 
العلمي واإلسكان واملرافق والتنمية املستدامة والثقافة 
والفنون واإلعالم والس���ياحة والشباب والرياضة 
واملرأة. ويوزع ه���ذا الكتاب على اجلهات البحثية 
والعلمية داخل مصر وخارجها وملن يطلبه كمرجع 

حديث يضم جميع املعلومات اخلاصة مبصر.
وه��ل توجد خطة لزي��ادة عدد املكات��ب اإلعالمية 

املصرية في هذه الفترة؟
لدينا حاليا 32 مكتبا إعالميا على مستوى العالم 
بعضها في دول أوروبية وأميركا وبعضها في افريقيا 
وآسيا ومن اهم املكاتب املوجودة في الدول العربية 
الكويت والبحرين وسلطنة عمان والرياض وبيروت 
وعم���ان وابوظبي واخلرط���وم وتونس واجلزائر 
واملغرب ويخضع تعيني امللحقني اإلعالميني في بعض 
الدول لقرارات سياسية عليا نظرا لوجود توازنات 

دولية مهمة البد من احلفاظ عليها ودعمها.
هل س��تقوم مصر بفتح مكت��ب إعالمي في بغداد 

قريبا؟
هذا أمر مس���تبعد حاليا اال انه ميكن ان يحدث 
فيما بعد حيث تركز اجلهود حاليا على اعادة فتح 

السفارة املصرية ببغداد اوال وبدء العمل بها.
مص��ر لها دور محوري ومهم في القارة االفريقية 
خاصة مع املس��تجدات التي حتيط بالعديد من مناطق 
التوت��ر األفريقية وهناك من ي��ردد ان مصر تتعرض 

لضغوط في ملف مياه النيل فما تعليقكم؟
مصر ال تتعرض ألي ضغوط في ملف املياه ألن 
مكانته���ا اكبر بكثير، كم���ا ان هناك اتفاقية دولية 
حتدد حصص كل دولة من دول حوض النيل وعندما 
يتم اي تعديل في بن����د منها تقوم الدول املشتركة 

فيها بالتوقيع عليه واعتماده. 
وقد عقد منذ ش���هر تقريب���ا اجتم��اع مبدينة 
االسكندرية شاركت فيه دول حوض النيل ملناقشة 
املشكالت املثارة حاليا. وتبعه منذ ايام اجتماع آخر 
في مدينة العاصم االثيوبية اديس ابابا للهدف نفسه 
شاركت فيه مصر. خاصة ان هناك العديد من الدول 
التي تريد بناء سدود على أجزاء من النيل متر داخل 
اراضيها مما قد يؤثر على حصص دول اخرى. وهو 
ما تتم مناقشته حاليا جتنبا ألي مشكالت بني دول 

حوض النيل. 

القاهرة ـ خديجة حمودة

تقوم الهيئة العامة لالسـتعالمات بدور بارز ومهم في تنسيق عمل املراسلني العرب واألجانب داخل مصر، حيث تشرف على ما يقرب من 1200 مراسل ومصور عربي واجنبي. 
وقد أنشـأت عام 1954 عقب عامني على قيام ثورة يوليو 1952 حتت اسم مصلحة االستعالمات ثم عدل اسـمها الى الهيئة العامة لالستعالمات بعد عدة سنوات. وقد أكد مدير 
الهيئة السـفير اسـماعيل خيرت في حديث لـ »األنباء« على دورها في اتخاذ بعض القرارات املهمة، مشـددا على دور مصر في الساحة العاملية وما تقوم به الهيئة من اجل حتقيق 

الهدف اإلعالمي املصري في العالم من خالل مكاتبها واملراسلني املعتمدين من قبله. وفيما يلي نص احلوار مع السفير خيرت: 

لن نتخلى أبدا عن دورنا في حل القضية الفلسطينية

موقفنا واضح من السودان
س���ألنا خيرت عن أزمة السودان والدور الذي تلعبه 
مصر ق���ال: مصر موقفه���ا واضح وصري���ح من األزمة 
السودانية وهو ضرورة حتقيق األمن واالستقرار ألهالي 
السودان ومنع املعاناة عنهم، كما تعم����ل مصر من اجل 

حتقيق موقف افريقي موحد بالنسبة للسودان. 
هذا بالرغم من اإلميان بأن هناك تغييرا قادما ال محالة. 
ومن اجل حتقيق األجندة املصرية في السودان فإن هناك 
حتركات ديبلوماسية مكثفة وزيارات متبادلة مصرية � 
سودانية خاصة في ضوء التطورات االخيرة التي شهدها 
جنوب السودان وبروز ظاهرة العنف القبلي التي اودت 
بحياة العديد من املدنيني األبرياء. وفي هذا اإلطار تتوافد 
على مصر العديد من الشخصيات السودانية من مختلف 
التيارات السياسية لتبادل وجهات النظر مع املسؤولني 
املصريني، كما تقوم مصر بحث املجتمع العاملي على القيام 

بالتزاماته جتاه السودان.

ال لالنقسام الفلسطيني
وفيما يتعل���ق بالقضية قال: مصر ال تتخلى ابدا عن 
دورها في حّل القضية الفلسطينية وال في محاولة التقريب 
بني الفصائل الفلسطينية وإنهاء حالة االنقسام الفلسطيني 
� الفلسطيني التي اثرت سلبا على عملية السالم.  ويظهر 
الدور املصري وأهميته في توافد القادة الفلسطينيني على 
القاهرة والزيارات املكوكية للوزير عمر سليمان واجلهد 
الذي تبذله اخلارجية املصرية ايضا. وكانت آخر زيارة 
جلبريل الرجوب للقاهرة منذ ايام قد متت خاللها مناقشة 
املبادرة املصرية التي تدعو للحوار إلنهاء اخلالفات الداخلية 
متاما حيث ترى مصر ان االنشقاق الفلسطيني في مصلحة 
اسرائيل وانه لن يكون هناك حوار مع اإلسرائيليني في ظل 
هذا االنقسام. كما ان اجلميع يعلمون اهمية الدور املصري 
وضرورة االستفادة منه ومن اوراق الضغط التي متلكها 

مصر وميكن حتقيق مكاسب بها للفلسطينيني.

)هاني الشمري(إسماعيل خيرت متوسطا الزميلني عدنان الراشد ومحمد احلسيني والزميلة خديجة حمودة


