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بدأت الصحافة كرغبة بشرية يف تداول األخبار بني الناس، وتطورت من كتابة يدوية على اخلشب مروًرا 

بالطباعة الرقمية حتى وصلت اليوم لألخبار اإللكرتونية الفورية عرب مواقع التواصل االجتماعي، بناًء 

 م ؟2070الصحافة يف عام على ذلك وتوقعاتك الشخصية، كيف ستكون 

 

م؟ سؤال خيطر يف بالي وتراودني جتاهه 2070كيف هي الصحافة بعد مخسني سنه بالتحديد يف 

أفكار عديدة، نظًرا ملا اراه من فرق شاسع بني الصحافة باملاضي وما جرى عليها اآلن من تطورات 

كثر مما هي عليه اآلن من تطور؟ وتقدميها، فهل سيزداد تطورها مستقبًلا أ ومن تغري يف طريقة عرضها

فبحسب ما قرأته " ما أكثر الصحف اليت أغلقت طباعتها الورقية يف الوطن العربي وخارجه واستأذنت 

القراء يف ضرورة االنتقال اىل العصر الرقمي" )صحيفة اندبندنت العربية(، فنرى هنا النقلة اليت حدثت 

دمج يف التفكري أرى أن بعض التطورات املستقبلية للصحف من ورقية اىل العامل الرقمي، فحني أن

مرعبة قليًلا بالنسبة لي، ألن الصحافة من نشأتها اىل يومنا هذا تتطور باستمرار ودون توقف، فما هو 

م سيبدأ 2070م؟  يتجاول يف خميليت أنه يف عام 2070احلال الذي ستصل اليه الصحافة يف عام 

وستختفي مجيع مطابع الصحف وتنتقل مجيع الصحف بال استثناء  مفهوم الصحافة األساسي باالندثار 

اىل الصحافة الرقمية نظًرا ملا أراه اآلن، وسيصبح للتقنية أثر عميق عليها، وايًضا لن يكون هناك نشرات 

يف نقل املعلومات واألخبار، أخبار يف التلفاز بسبب سيطرة وسائل التواصل االجتماعية وكونها أسرع 

س الوقت أعتقد أنه أمر خيالي أن تتوقف األخبار عن العرض يف التلفاز فما حال املذيعني ولكن يف نف

ومقدمني النشرات مع هذا التطور؟ ولكن سؤالي األهم هل مع تطورها السريع ستستمر بالتطور لألفضل 

وني الذي لتوجهها لإلعالم االلكرتام لألسوأ؟ من وجهة نظري ستتطور الصحافة مستقبًلا لألسوأ نظًرا 

ميكن مجيع الصحفيني من حترير ونشر األخبار دون رقابة، ايًضا إمكانية دخول هذا الوسط اإلعالمي 

ألي شخص، ويف اخلتام أرى أن بعض التطورات ستشكل جوانب سلبية عديدة على الصحافة فمن 

 األفضل بقائها على كما هي اآلن.
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