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 شهادة توثيقية .. كان ينشده الرئيس مرسي الذياملصري عالم اإل
 خالد عاشور 

لفريق  كمنسق، أكتب شهادتى الرئيس محمد مرس ي وفى ذكرى استشهادهفي خضم الحديث عن اإلعالم في عهد 

صنع  دعم و غرف  إحدى  هى والهيئة االستشارية .برئاسة الجمهوريةالهيئة االستشارية في  اإلعالمية االستراتيجية

 دؤوب إعداد عن  الشهيد، تكشفالرئيس عمل  عن مساحة خفية منها تحدث في أل .في مؤسسة الرئاسة القرار

،  في اإلعالمالتغيير ومنهج ثمرته، إال أنها شهادة على إرادة وإن تأخر بعض الوقت ولم تظهر ، لفريقه في ملف اإلعالم

  .محمد مرس يفي رؤية الرئيس 

أو ترد ، بشأن اإلعالم في عهده املتوقعة التالتساؤ كل تجيب على   لن كلمات محدودة في ذكراه،فإن بطبيعة الحال و 

تلقى الضوء على جانب لم يسبق التعرض  ها شهادة من واقع ما حدث،ولكن  .كل خفايا األمور تعرض أو ، شبهاتال

قيمة الشهادة في وتظل    وتحليل املشهد.رسم  في    ى شهادات أخر جوانب و تكامل مع  ت،  ومالمح  واقع ووقائع  له، وترصد

 . متروك للتاريخكم حكاية ما حدث كما حدث، والح

 خلفية ومناخ العمل:
 
 
 . يتوق إلى الحريةاستجاب فيها القدر لشعب ، يةشعبعلى رأس ثورة مصر الرئيس مرس ي إلى حكم  جاء.. فقد بداية

  دولته مصر   كما أن.  من أسمى القيموالحوار  التعبير    يرى الحق فىيحب الحرية و   وتربيته القرآنية  ،وهو بحكم نشأته

  املؤشر األهم حرية التعبير من جعل ت ،مواثيق وأعراف دوليةتحكمه  والعالم ،بمعزل عن العالم  ت ليس

 لثورة  تقدم اأن    يريدفي ذات الوقت    وهو  . للديمقراطية
 
    نموذجا

 
بشعب مصر يليق  في ممارسة الحريات العامة  جديدا

 . وحضارتهوثورته 

، للصحفيين  حماية فرو و  .يكسر قلم أو تغلق قناة  أال، بقطعها على نفسه ، ووعود  فافتتح عهده بلقاء الصحفيين

ي لحكم املدنالسياسية واإلعالمية ل المح امل. وكذلك لرسم منهم املناوئينتحييد لو  ،في معركة الثورة والبناء لدمجهم

، جماعات الضغطممارسات و صعودهم في عهد مبارك، غلبت التطبع، ف اإلعالميين نشأة طبيعة غير أن  . الوليد

بدخول   معلومات مؤكدة االستشاريةبلغ فريق وقد   .كانت أقوى للعمل ضد الثورة  الخليج املتدفقة أموالسخونة و 

 . حكم الثورةو  ضد الثورة للعملخمس قنوات فضائية صالح  ل ،اتدوالر ال  منات مليار  ستة
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ضمن من ، اإلعالميين فريق من الخبراء كلف مستشاره للتنمية باستدعاءرحمه هللا أن  همسؤوليت فكان من 

عمل من أكثر من خمسة فتشكل فريق ، رئاسة الجمهوريةلللعمل في ملف التنمية بالهيئة االستشارية استدعاهم 

للعرض على الرئاسة وجهات   بثالثة تكليفات الفريق فيكل تم تو  وحوله دوائر مشورة أخرى. عشر خبيرا وأكاديميا

 : القرار في الدولة

 . وروح الثورةوفق رؤية جديدة للدولة املصرية   استراتيجية إعالمية تطويراألول:  

 . إلعالملاملنظمة قوانين الالنظر في الثاني: 

 . هيكلة إعالم الدولةل وضع تصور الثالث: 

ليكون رابعها   تطورت هذه التكليفات طاب الحاد وخطابات الكراهيةومع استمرار النزيف اإلعالمي للدولة واالستق 

 . "أزمة فريق"ك  مع املوقف تعامللا

 وهيكلة اإلعالم اإلعالميحول النظام 
في التعبير    حريةعماده  ،  نظاما إعالميا جديدافريق الخبراء    مفتوحة، وأنجز  عملوورش  جلسات    فيفريق  ال  فانعقد

 مواثيق الشرف و املسؤولية االجتماعية، القانون و إطار 
 
الدولة  الشعب و بين التوازن يقوم على  اإلعالمي. نظاما

فى و  كذلك.  بطش السلطةمن  و   ،من تغول الدولة  حرياته األساسية  ويحمى  في التعبير،  الشعب   حق  دعمي ،  والسلطة

 . بقوة القانون ودستورها   ومؤسساتها الدولة يحمىذات الوقت 

التنوع و  االنتشار الجغرافي يضمنو  ،فال يركزها في يد السلطة .وأدوارها هاهيكلة وسائل اإلعالم وخرائط نظاما يعيد 

الوسيلة من    الشعب   مكينتل وذلك    .في بث رسائلهم  القاهرةو   ومطروح   الصعيد وسيناء  أبناءفال يميز بين    والتخصص، 

فريق وضع قد على هذه األسس . و دعم وحدة الدولةو إلقرار العدالة  و  .اتالحقوق واملسؤوليفي وإشراكه  ،اإلعالمية

   .الشعبيوالتمكين ، محاربة التركز وسيطرة جماعات املصالح: هيكلة اإلعالمعادة إل  هتصور االستشارية الهيئة 

 غيرالرسالة اإلعالمية تجعل و ، "قائم باالتصالال"موقع الشعب  تمنح مرة ول وأل  إدارة اإلعالممنظومة  وبهذا تكون 

أمم جمال  ،العسكرففي مصر . اووعي بناءة  ينتج حواراتدائم  تفاعل   افيهاالتصال عملية و ، أحادية االتجاه 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 3 of 5 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

June 19, 2020     

وعلى  .للمواطن أن يتنفس ولم يكن  ،كذلكاألمر يكن ولم  .ملكا لألمة اجعلهأن بمعنى  ،اإلعالموسائل عبدالناصر 

مبارك بعضا نقل ومن بعده  .ليسوق نفسه في الغرب ،محدود من الحرية شكليهامش مع  ،طريقه سار السادات

  وتحت تسميات  ، أشكالوكلها أعمالهم تحت سلطة الدولة، و أموالهم  ، أعمالمال و لرجال مركز االتصال من 

كلماته )ما تسمعوش   جعلوالذى  "السيس ي" آخرهمفضحه األمر الذى . "السلطة إعالم"هو  ،ملسمى واحدمختلفة 

منظومة  حرية  52منذ انقالب يوليو لم يعرف اإلعالم فيضبط سياسات التحكم في اإلعالم.  ( شعاراأنا حد غيرى 

 كالتى 
 
 ع  أ

  املدنىالرئيس في عهد  لها  د 
 
 . محمد مرس ي املنتخب ديمقراطيا

وضع الفريق تصور الهيئة الوطنية ، لم ير النور، وهيكلة اإلعالم املصري  د الذى وإلى جانب النظام اإلعالمي الجدي

وعلى عدة جلسات تم إنجاز مشروع  قانون تنظيم البث املرئى واملسموع واملقروء،مشروع  وضع  اتجهلإلعالم، و 

 . لدراسته وعرضه على املجلس وتسلمته لجنة اإلعالم بمجلس الشورى ،  القانون 

 أول مظاهر التنفيذ اإلعالمي جلإلنتا املدينة الحرة
تقسم   .لقرارودعم ل كغرف صنع    ،في مجاالت عدةتعمل    ،عمل دؤوبة فرق    الجمهوريةبرئاسة    كان للهيئة االستشارية

اإلجراءات  قترحوتالتنمية وفق استراتيجيات ترسم السياسات  املدى. وبعيداملدى بين العاجل ومتوسط عملها 

   .التنفيذية

مثل الخبز والوقود،  يتصل بمعاش املواطنما فيخاصة  ،التنفيذ فى آثار عمل تلك الفرق وقد ظهرت بعض 

 الدكتور وقد كان  .الرئيس الراحل أولوية محل ت كانو  ،فيما عرفت بامللفات العاجلةواملشروعات الكبرى املؤثرة 

 قبل أن يصبح وزيرا للتموين.  في ملف الطاقةأحد أبطال هذه الفرق باسم عودة 

اقترح تشكيل هيئة تمثل في ، في امللف اإلعالمي دارة إ ي ف الهيئة االستشاريةلفريق التنفيذية  اتاالستجاب وكانت أولى

. املدينة الحرة لإلنتاج اإلعالمي ةملراجعة وضبط أعمال القنوات اإلعالمية التي تقع تحت واليبهيئة االستثمار فنية 

دعمه و  ،صير خطوط اتخاذ القرارقلت ،بتشكيل مجلس إدارة مدينة اإلنتاج اإلعالميقرارا  االستثمارفأصدر وزير 

أو باألحرى صناعة  ،التواطؤ في مواجهة األزمات ومعالجةتطبيق القوانين على القنوات املخالفة، دعم ل بخبراء 

رئيس هذا املجلس كان وجدير بالذكر أن  .2013املجلس منتصف يونيو  فتشكل من خالل اإلعالم. األزمات

 عبداملنعم األلفى ابن أخت صفوت الشريف وزير إعالم مبارك. 
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 وأصدر أول ما أصدر قرارا  .املنظمةوالقوانين واللوائح  القنوات عقود فعمد املجلس الجديد إلى دراسة
 
مسببا

قنوات   6في    املقدمة   والبالغات  املشاهدة اإلعالميةتقارير  فحص  اتجه إلى  و   .2013يونيو    23في    بإغالق قناة الفراعين

الحض على "، و"التحريض على القتل"بين  ،كاملة األركانمت  على ما يشكل جرائم إعالميةالرأي  فاجتمع. فضائية

وثقت لجان  و  .ورعاية الفوض ى ،على الرأي واللون والدين أصيل من الشعب" التمييز ضد فصيل"، و"الكراهية

درجات للنظر في  مشروع قراراملجلس ووضع  .بالصوت والصورة على مخالفة القانون  قرائنالثباتات و الفحص اإل

املحكومة و   الحرية املسؤولة  مظاهر رعايةهذه أولى    ت وكان  . اللوائح املنظمةو   القانون فى حدود  نوات  ق ال  لتلك  العقوبة

 . الحرية سوء استعمال حماية الشعب والدولة منل، احترام القانون ب

 فى رؤية الرئيس اإلعالم والتنمية
 
 
إعالم الشعب وفى قلبه الدولة، أو  فهو .نصيبا متوزانا في اإلعالمكان للشعب والدولة على حد سواء لقد وختاما

دور عظيم في معركة  في رؤية الرئيس الشهيد محمد مرس ي كان لإلعالم و  .والشعب أعلى سلطة فيهاإعالم الدولة 

على العدالة  قائم  اقتصادى  ونظام ،وتداول السلطة  سياس ي قائم على التعدد  بناء نظام. من أجل التنمية

 تحقيقافؤ الفرص، وتكاالجتماعية 
 
 .  السلطة والثروة  للشراكة الوطنية فى  ا

 وإثارة الشائعات األزمات نقل وتضخيم اختارو  ،تنميةغض الطرف عن التنكب عن الدور و املصري  اإلعالم لكنو 

لشعب ثار   ىأول   كان  .التعدد والتنوعو   ديمقراطية قائمة على الحرية  لتذوب أول تجربة.  التي صنعها داعموه ومحركوه

الصحفيين يقتل ويسجن و  فواهاأل وهو اليوم يرزح تحت حكم عسكري يكمم . يباهى بها األممأن من أجل الحرية 

في ظل أزمة عاتية تجتاح العالم أنه ، حتى ويسجنه على الرأي يقوله يحرم حرية التعبير على املواطن و ، واإلعالمين

أو منشور ال يوافق  ملجرد رأى على وسائل التواصل االجتماعىانب وطرد املراسلين األج األطباء سجنكأزمة كورونا 

 . هوى السلطة

 السياقات تفسر التاريخ
    املحيطة بإدارة الرئيس مرس ي لألمور، أنقل لكم  ولفهم السياقات 

 
،  قوال

 
التحديات التي  واحد من  بدقة عن  يعبر  بليغا

يشتكى لسان حاله  وكأن  "  فوضعتها  الدولة وجدت تحتها حنش كلما رفعت بالطة في  "  ذات مرة  حيث قال  .جههاا و كان ي

 . الذى يستند إليه في إنفاذ حكمه  من انعدام ظهير القوة
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  ، وطن في بحر لجى ال سفينه  يقودوهو . تعمل ضده ن قانو الإنفاذ قوات و  قوة،بغير  سلطةرحمه هللا  فقد كان

والتاريخ يشهد   .ويغرقونهاة نالسفي  هم من يخرقون  ةوحماة الدول هم مناوؤه، من قوة التنفيذ في الدولة مساعدوه و 

يسكبون البنزين في رمال  . وعلى سبيل املثال ال الحصر، فقد كانوا آثارها الكاميرا لتنقل األزمات للشعب،  صنعة

 وهكذا على كل صعيد.  الوقود، محطاتم صور طوابير االنتظار أما اإلعالم ويبث  ،الصحراء 

تحمل مرس ي وحده ضريبة مجتمع مدنى ضعيف وظهير ، محمد مرس ي ولعن قاتليه الرئيس الحرية رحم هللا شهيد 

لمجتمع  العسكر لبفعل تجريف لتحول من الثورة إلى الدولة، كفاءات ا ، ولم يمتلك شعبي لم يمتلك أسباب القوة

 بفعل فشل اإلدارة والتخطيط.  مارسته الجماعات السياسيةذاتيا تجريفا  أو لعقود من الزمن،  املدنى

لترسم صورة  ،هفي حقالشهادات  كتملتحين ما أعده لإلعالم و ، هذا الرئيس يوما بعد يوم قيمة  الشعب سيعرف 

، لكل الطامحين للعدالة والحرية والحكم الرشيد وإن كانت في إطار اإلعداد ملهمة باهرة وضيئة  ا صورةأراه، كاملة

 . وترى النور   لتكتمل  يكفييكن   معاما واحدا وبغير أدوات ل فإن
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