
 

ان صحفي حول   ب

  الیوم العالمي لحرة الصحافة والتعبیر

  ماجد عثمان

  

بیرة بینما  ة  حر ین یرون أن اإلعالم المصر یتمتع      یرونه غیر حر على اإلطالق %13ثلث المصر

ل عام موعد 3یوم  تحدد ادئ  الیوم العالمي لحرة الصحافة والتعبیر، وهو احتفال حتفاللال اً مایو من  الم

م حرة الصحافة حول العالم، والدفاع عن وسائل اإلعالم ضد ما یهدد استقاللها،  ة لحرة الصحافة، وتقی األساس

اتهم أثناء ممارسة عملهم   .والتعبیر عن اإلجالل للصحافیین الذین فقدوا ح

صیرة" في  ه " ا الهاموانطالقًا من الدور الذ تلع فقد ، ساحةة التي تثار على التوفیر المعلومات حول القضا

ز القام  صیرة" بإعدادالمر حوث الرأ العام " لتي " وا"نظرة على اإلعالم المصر  عنواندراسة  مصر ل

  اإلعالم.تتضمن عدد من الحقائ واألرقام ورأ الناس في 

ة الصحفیین والمتمثل في إنشاء و  ان المؤسسي لحما ة نتلقي الدراسة في مقدمتها الضوء على تطور الك قا

عد النقیب الحالي ، ان االشتراك السنو في السنة األولى جنیها واحداً عام)، و  74الصحفیین فى مصر( و

بلغ  20للصحفیین هو النقیب رقم  ة. و ة فى مصر إلى منذ إنشاء النقا فة، فى  11عدد الصحف القوم صح

اإلضافة إلى  14الصحف المستقلة  یبلغ عددحین  فة  ة 6صح   .صحف حز



اب من %65الدراسة أن وقد أوضحت و  ة، الجرائد قرأون  ال المصرین الش اناً  قرأونها %28 مقابل الورق  أح

قرأون الجرائد الورق قرأونها %7و قرأونه في الجرائد، في حین  %16ة فإن دائمًا، ومن بین من  صدقون ما  ال

انًا و %67أن  صیرة  %17صدقونها أح ز   لىعصدقونها دائمًا، وذلك حسب استطالع الرأ الذ أجراه مر

اب ( عینة ممثلة من    .2014سنة) في فبرایر  35-18الش

ر  ه بینما  %10و اف صورة  اب  ا الش اب أن اإلعالم دائمًا ما یناقش قضا یرون أن ذلك  %6فقط من الش

ة، بینما  اف صورة  اهم أبدًا  اب یرون أن اإلعالم ال یناقش قضا انًا، ونصف الش أنهم  %34حدث أح أجابوا 

عرفون.   ال 

س حر على  المختلفةعمار من المصرون في األ %13إلى أن الدراسة تشیر و  یرون أن اإلعالم في مصر ل

قدر یرون أنه  %55اإلطالق، في مقابل أن  من المصرین یرون أن  %32و ،من الحرة متوسطیتمتع 

فئاته  اإلعالم حر تمامًا في مصر صیرة على عینة ممثلة للشعب المصر  ز  وذلك حسب مسح أجراه مر

  .المختلفة حول "التحوالت في الوطن العري"

تور ماجد عثمانیتحدث  وفي هذا اإلطار صیرة -الد ز  عنوان "الصحافة اآلن" -مدیر مر شارك   ،في ندوة  و

ار الصحفیین واإلعالمیین والمت تساؤالت  وتطرح الندوة عدةخصصین في هذا المجال، في هذه الندوة عدد من 

ات التي تواجهها؟ وما مستقبلها؟"أهمها  و  "صناعة الصحافة اآلن: أین تقف صناعة الصحافة؟ ما التحد

س وراء ذلك (منع " ة؟ من السبب الرئ ق عاني المحتو الصحفي من أزمة حق المحتو الصحفي اآلن: هل 

م رأس المال؟)تداول المعلومات، قصور الص   "حفیین، أم سطوة اإلعالنات وتح

الزمالك في السادسة مساء ة الصاو  مقر ساق  .2015مایو  3یوم األحد المواف  تعقد الندوة 


