
المطيري عاد جبر س  اسم الطالبة 

مدخل إلى الصحافة والنشر  102 اسم المقرر تصل

اإللكتروني

التكليف األول ، 64677  شعبة

تداول األخبار بين الناس وتطورت من كتابة يدوية بدأت الصحافة كرغبة بشرية في 

على الخشب مروراً بالطباعة الرقمية حتى وصلت اليوم لألخبار اإللكترونية 

ما تصورك الشخصي لمستقبل الصحافة الفورية عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 وشكلها؟ 

الحديث عن الصحف الورقية منذ بداية ظهور الصحف اإللكترونية ال يزال 

فهل ستعهد الصحف الورقية البقاء ، ومستقبلها قيد شاغر للمناقشة لم ي كشف عنه بعد

أم ستتداعى بالتالشي؟ أم ستشكل الصحف الورقية عالقة تكامل مع الصحف 

نعود بالرؤية اإللكترونية؟ الكثير من هذه األسئلة تراود أذهان القراء، بداية حين 

للمرور الزمني الذي خاضته الصحافة نجد أن اإلنسان لطالما كان وليد اللحظة 

الراهنة يتشكل بظروفها ويسعى لتحسين أوضاعها فلم نصل للصحف اإللكترونية 

لتسجيل األحداث التاريخية ر؛ ت الكثير من األيادي الورق والحجإال بعد ما خط  

فإنني أرى  .وإثراء المنظومة االجتماعية والسياسية والحضارية بصفة عامة

وبالرغم من اختالف األشكال التي مرت بها الصحافة إال أن الصحافة تمثلت بأن 

دققة  تكون الصوت الغير مسموع للمشهد فتجلت الصحافة بصدقها ولكونها العين الم 

حافة باالزدهار في خلق أشكال جديدة وغير الحرة، ويكمن تصوري لمستقبل الص

الصحفيين باإلضافة إلى أدوات صناعة متوقعة تساهم في تطوير آليات وأدوات 

ندة قطاع وطني يوضح مدى الحرص الحكومي لمساوالمحتوى، ومن جانب محلي 

اإلعالم وتحفيز الشباب والشابات بالتميز في صناعة محتوى إعالمي يمثل الهوية 

الثقافية والقيم الموروثة لدى المجتمع السعودي حيث القى إقامة ملتقى اإلعالم 

المرئي الرقمي " شوف" الذي يعد إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد

لدى الشباب والشابات علماً بأن الملتقى يقوم  العزيز مسك الخيرية أصداء محفزة

تمكين الشباب والشابات في صناعة وابتكار محتوى رقمي يساهم في على أ سس 

 .2030تحقيق تطلعات رؤية 

كما يرى الدكتور محمد الحريزان أكاديمي متخصص في اإلعالم واالتصال أن 

"الصحافة ستبقى صحافة لكن األساليب واألدوات تتغير وتتفاوت حسب المتغيرات"

ورقية وطالب فيما يرى الصحفي الدكتور صالح العبادي وجوب دعم الصحف ال

إثر ذلك الحكومة األردنية بإنقاذ الصحافة الورقية من خالل فرض ضريبة على 

x
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إعالنات الفيسبوك وتخصيص عوائد هذه الضرائب لدعم الصحافة الورقية 

والنهوض بها من جديد ، ويكمن اإلشكال فيما قاله العبادي ومن رأيي الشخصي أن 

ما حال بالصحافة الورقية نحو الركود لم يكن لقلة الدعم الحكومي للصحف الورقية 

بل لعدم إدراك ووعي الصحف الورقية بالتطور الملحوظ والمتسارع لوسائل 

ة الصحف الورقية وقلة مبيعات الصحف االتصال مع تزامن عزوف القراء عن قراء

 وعوائدها اإلعالنية.

 قائمة المراجع 

الشرق  ( مناطق في السعودية بال صحف ورقية2يوليو،، 2019إيمان ) ،الخطاف

/https://aawsat.comاألوسط  تم االسترجاع بواسطة 

لدعم  الفيسبوك الصحفي العبادي يطالب الحكومة بفرض ضريبة على إعالنات

تم االسترجاع بواسطة  ( مدار الساعة اإلخبارية9، سبتمبر، 2020الصحافة الورقية )
https://alsaa.net/
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