
 

 

 

 

 

نواجها كبشر هي معركة    من الممكن أن  ، وأكبر معركة ضنا البعضوجهات نظر وأساليب مختلفة تميزنا عن بعجميعنا نملك  

نضرب مثال  ول،  تفقون معها حتىبل وي  هاجعلهم يتقبلونونتمكن من محاولة إقناع اآلخرين  ل  شخصيةال  اأفكارنا وآراءنحماية  

ما هو مستقبل الصحافة بعد  هل سألت نفسك يوماا    .زاهر  باختالفها تصنع مستقبالا بسيط ونوضح فيه كيف أن توقعات الناس  

من أدوات   تطوراتهمن ناحية  الماضي  مع    مقارنتهعند  على الوضع الراهن و  يعتمدالبداية سفي  بالتأكيد جوابك    ؟  خمسين سنة

 يرجع مفهوم الصحافة إلى، مختصرالصحافة بشكل   أةعن بداية نشلنتحدث    .اآلن   و ليصبح على ما ه  المبانيحتى  وأشخاص  و

يتضمن فيها  الجدران و  على  تعلق  كانت   منشورات إخبارية  وضع   طريق  ناألخبار ع نشر    في  استهلت الحضارة اليونانية التي  

في جميع دول العالم  اا تطوراا ملحوظ نجدوقتنا الحالي س ينظرنا إلى الصحافة ف اإذواآلن  الدولة.المتخذة من قبل القرارات  أهم

الصحافة سوف تتغير    شك  بال  .ط مدروسةالكتابة والتحرير الصحفي حتى بات لكل حدث أقسام معينة وفق شروفي  تنوع  أيضاا  و

"أن موضوع المنافسة بين الصحافة الورقية  وكما ذكر األستاذ خالد المالك    لها نوعاا من التحول.  يحدث  سوفو  زمنمع مرور ال

الشخصي هناك أمور    يومن رأي  .(2020  المالك،)  مازال محل جدل ونقاش بين المهنيين والمختصين"  اإللكترونية  الصحافةو

المناطق  في بث ونقل األخبار في األماكن الخطرة مثل  الروبوتات    بعض التقنيات الحديثة مثل  ذا تم استخدامكثيرة سوف تتسهل إ

من خالل عدم ذهابه وتعرضه للخطر   من العناء  الكثير  الصحفي  ىيوفر علحتى  و ،  الطبيعية  والكوارث  نزاعاتالتي يتواجد بها ال

فقط  وصف بالسبق الصحفي بعد ثالث دقائق  في صحيفة لوس أنجلوس تايمز بث  قدم روبوت    (2014في عام)و  ،هللا  حال سم 

وقام    على كاليفورنيا  لوالية  زلزال  متكاملة  ضرب  خبرية  قصة  طريق بعرض  موثوقة    و  مصادر  عن  الهيئة  معلومات  من 

  هو   واألهم   ؤال اآلخروالسكين شوينكي".  الصحفي والمبرمج "  على يد  ابتكار هذا الروبوت  ، وتماألمريكية للمسح البيولوجي

ليقوم    ويحل محلها برنامج مثل تويترألدلة  باعندما تتالشى الصحافة الورقية الموثقة  مفهوم السلطة الرابعة    يختفيهل سوف  

.  ألدوات وليس موتاا للمحتوىموت ل  إنما هية الورقية  يفلنعلم كالنا أن موت الصحو  األكثر؟  على  حرفاا   280  بباختصار الحدث  

متاحة للجميع  عنكبوتية  ، فالشبكة الوحده  أن يصبح صحفياا   على  رعنى أي شخص قادكذلك وجود مصطلح "صحيفة المواطن" بم

البرامج في نقل األخبار بسرعة  سيتم االعتياد على  لذا أعتقد أنه    إعالميين.كونوا  لي  جيدة   توافر فرص مع    للتعبير عن آرائهم

ويمكن للشخص التحدث أمامك  في وقت واحد    مشابه لليزر يطلق على عدة أماكن مستقبالا  ومن الممكن وجود جهاز جديد  وفعالية  

أكثر من    فيها  ضمت  كما أجريت دراسة.  بكل سالسةحول العالم    موجز األخبارعن  يخبرك  ل  الغرفةنفس  وكأنه موجود معك في  

استخدماا وكانت عن  صحفي    300 التواصل االجتماعي  منصات  وتقصيها  في  "  "أكثر  المعلومات  التغطيات اإلعالمية  بجمع 

أن منطقة الشرق    بالمئة من حول العالم، وذكرت أيضا   48  وأشارت الدراسة أن تويتر تصدر المركز األول بمعدلوغيرها،  

تويتر وأفريقيا وأمريكا الشمالية والالتينية    األوسط وآروبا  للمراسلين   المنصة األكثر مساهمة في تقديم المعلومات   فيها  تعتبر 

مرور خمسة    بعدالورقية    والمجالت  دتكنولوجيا" عوضاُ عن الجرائمن المرجح أن يتم استخدام "الوهذا يعني أن    والصحفيين.

 عقود من اآلن.
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