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 ى اجلمهىر يف مىاجهة أزمة كىروناتأثري الصحافة العراقية عل
 

 رنا شاكر عبد الجبار حمودي الباحثة
 جامعة بغداد/ كمية المغات

Ranarere220@gmail.com 
  المقدمة 

عادة نشرىا حول أنيا  ىالصحافة عمُتعرف  جمع المعمومات حول العالم وترتيبيا وا 
 العالم

ُتغني الصحافة الّناس بكل أخبار البمدان من حوليم سواًء عمى الصعيد الجوي أو ف
 األفراد حرية التعبير األصعدة، وتمنحالصعيد السياسي أو الصعيد الطبي وغيره من 

 .فكارىم وكمماتيمعن أراءىم فيي المرآة الوحيدة أل
ولمصحافة أىداف عديدة منيا إيصال األخبار لمناس ميما كان موقعيم واليدف الثاني 

يتم توظيف العديد من الصحفيين والمحررين ىو العائد االقتصادي فمن خالل الصحافة 
وبالتالي تحقيق مردود مادي ليم، وتسميط الضوء عمى القضايا العامة ىو اليدف الثالث 

 لمصحافة  واالسمي
لوسائل األعالم والصحافة دور ميم في نشر الوعي حول أزمة كورونا والتي ُتسمى و 

 .99بفيروس كوفيد
الجميور الذي يتمقى أخباره من وسائل التواصل إلعالم و افيناك عالقة وثيقة بين 

من خالل نشرىا برامج توعية حول ىذا الفيروس وما ىي أىم أسبابو وكيفية االجتماعي 
 منو.الوقاية 

ونظرًا لالستخدام الكبير لوسائل التواصل االجتماعي من قبل أفراد المجتمع وبسبب 
د اىتمام األفراد بالمعرفة التامة الجموس في المنزل كوقاية من المرض لفترة مؤقتة زا

معمومات موثقة صادقة سيمة التناول سوى وسائل التواصل  حول ىذا المرض ولم يجدوا
 واإلعالم.االجتماعي 
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من ىنا استطاعت الصحافة أن ُتواجو المرض من خالل نشر الوعي والمعمومات 
ىذا كان دور الصحافة اإللكترونية من جية أما و  الكافية عنو لالحتراز منو بين الناس

عندما نذكر أزمات العراق فإننا فأخر.مصير الصحافة الورقية في العراق فكان لو طريق 
 ألزمات وننيييا بأزمة فيروس كوروناانذكر أزمة النفط واألزمة االقتصادية وغيرىا من 

 9اّلتي أثرت أيضًا عمى االقتصاد العراقي.
ن الصحف اضطرت لنشر نسخيا إلكترونيًا عوضًا عن النسخ الورقية فيناك العديد م

التجول في  نلم يستطع الصحفيي في المنازل نوكان ذلك بسبب العزل التام لمصحفيي
قامة ربورتاج من أرض الواقع، من جية وعدم خروج  الشوارع لمعرفة األخبار الميدانية وا 

أخرى. مما أدى ذلك لخسائر اقتصادية لشراء النسخة من جية  مالقارئين من منازلي
 .العراقية لمصحفية فقد أنيكت جائحة كورونا الصحافة الورقية

  لمحة عن الصحافة العراقية 
كممة الصحافة ُتطمق عمى مفيوم تدوين التاريخ وتدوين األخبار التي جرت عمى مر 

 التاريخ 
فًتعتبر مصدر الثقة وىي أول صحافة عربية ابتدأت  الصحافة العراقية قديمة جداً 

فقد ظيرت أول جريدة ليا في الخامس عشر من حزيزان من  نبالنسبة لمجماىير العراقيي
عندما اشترى الوالي مدحت باشا مطبعة ورقية من جريدة الزوراء الرسمية  9869عام 

 2.الصحيفة حيث كانت بداية عمل ليم من باريس وبدء بتشغيل الصحفيين والعمال في
ل البريطانيون مدينة بغداد وتوقفت جريدة الزوراء عن العمل بالمقابل بعد ذلك احت

 أصدرواظيرت جريدة أخرى ُتسمى جريدة العرب وىي جريدة إخبارية فقط ومن ثم 

                                                           
، العدد 2222مصر،أيمن عمي صالح الراوي، مجمة بحوث الشرق األوسط دار ابن لقمان لمنشر، 9

 .33ص، 76
، 29د، عد2229،قمجمة حوليات التراث، العرا ابتيال جاسم رشيد، تاريخ الصحافة في العراق، 2

 .273-255ص
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احتمت أمريكا العراق 2223ذلك في عام  سياساتيم. بعدالعديد من الجرائد التي ُتمبي 
 الخاصة.فعندىا ظيرت الصحف القومية والحزبية 

 العراقية:الورقية أىم الُصحف سنذكر  -
 جريدة الزوراء -9
 جريدة الموصل  -2
 جريدة بصرى -3
 جريدة بغداد -4
  مجمة إكميل الورد -5

 
 ؟؟؟صحيا   كيف واجهت الصحافة واإلعالم جائحة كورونا 

إن لإلعالم دور ميم في نشر الوعي بين الناس في جميع جوانبو ونظرًا بأن الناس األن 
( لذا 99مضطرين لموعي الصحي وخاصة بما ييم جائحة كورونا )فيروس كوفيد 

 عززت الصحافة العراقية بالتعاون مع جميع وسائل اإلعالم لنشر ىذا الوعي من خالل:
 نشر اإلعالنات حول غسل اليدين -
 د مسافة األمان بين األشخاص وىي متر واحدتحدي -
 نشر المقاالت عن أعراض المرض -
 تحديد أماكن الفحص والتحميل ليذا المرض -
 إقامة دعايات تمفزيونية عن تجنب اإلصابة بيذا المرض -
 إقامة ندوات تثقيفو عن بعد لمتعريف بالمرض -
 ةنشر الوعي حول تمقي المقاح الوقائي لمفايروس بالمراكز المعتمد -
 أن يأخذ الصحفي كامل قواعد السالمة ليكون قدوة لممشاىد -

ونشر الحالة اإليجابية بين الناس نتيجة لتمقييم بعض األخبار الكاذبة واإلشاعات 
الُمفزعة بشأن ىذا المرض من مثل عدم الشفاء منو كميًا وضرورة لقطع بعض األطراف 

أخبار كاذبة تقول المرض و ي أو عدم وجود لقاح ليذا إن كان المصاب مريض بالسكر 
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بأن من يأخذ ىذا المقاح فإنو سوى يتعرض لممرض أكثر وغيرىا من اإلعالنات 
والشائعات الكاذبة التي تؤثر عمى المريض أو حتى الشخص السميم فكّل ىذه الشائعات 

 .قد بينتيا الصحافة واإلعالم ونشرت حالة من اليدوء بين الّناس
  كوروناحال الصحافة والصحفيين في   

نتيجة لإلجراءات الوقائية الصارمة في ظل أزمة كورونا فإن الُمتضرر الثاني بعد 
نتيجة فرض اإلنسان في ىذه األزمة ىو االقتصاد بكل جوانبو وأكثره تضررًا الصحافة 

قانون العزل لم يستطع الصحفيين من الخروج من المنزل إلتمام عمميم فالبعض اختار 
 9.الوعي حول كورونا رلنش أن يتم عممو الصحافي

وبعضيم أراد الخروج لمعمل في الصحيفة ولكن اتخذ جميع اإلجراءات الوقائية كتعقيم  
 فة أمان كافية عند مقابمة أي شخصالمكتب وارتداء لقفازات وعم المصافحة وأخذ مسا
 وغيرىا من االحترازات لموقاية من ىذا المرض.

لكن بالمقابل تراجعت أجور الصحفيين نظرًا لقمة العمل وتراجعت أيضًا شغف الناس 
الصحفيين الذين  الصحفي، أمابقراءة مجالتيم الورقي مما أثر ذلك سمبًا عمى نفسية 

اختاروا العمل ضمن مكاتبيم مع اتخاذىم اإلجراءات الوقاية تعرض أغمبيم لفيروس 
 قده جزء من صحتوكورنا مما أدى لفقده حياتو أو ف

بالنسبة لمصحافة الورقية فقد انخفض منسوب أرباحيا بشكل كبير وتراجعت أيضّا 
اإليرادات اإلعالنية لكل مؤسسة وصحيفة مما أدى إلى تسريح بعض الصحفيين 

  .ورىم إلى النصفوانخفاض أجوالتأخير في دفع األجور لبعض الصحفيين 
 الصحافة الورقية ما بعد كورونا 

 ورونا؟؟!!كأزمة  دمصير الصحافة الورقية العراقية ما بع وسائل ما ى يتساءل .9
 كيف تغدوا الصحافة الورقية ما بعد ىذه األزمة؟! .2
 وىل سيعود القارء إلى شراء الصحيفة الورقية؟ .3
 أم إنو سيكتفي بوسائل اإلعالم اإللكتروني؟  .4

                                                           
 .273-255ص، مرجع سابق نفسوابتيال جاسم رشيد،  9
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إلنسان أن يتأقمم لكّل زمن حضارة ولكّل وقت جيٌل جديد ولكّل فترة أزمة يجب عمى ا
العزل  مع متطمباتيا فجائحة كورونا فرضت عمى العالم أجمع بحظر التجول وبالتالي

جميع األخبار من  الحصول عمىالتام لكّل األشخاص في منازليم مما فرض عمييم 
خالل مواقع التواصل االجتماعي والصحافة اإللكترونية مما أدى إلى عودة الصحافة 

لوراء وربما عدة خطوات ال خطوة واحدة لكن خطوات غير مفاجئة الورقية خطوة إلى ا
نما خطوات بطيئة جداً  مما يؤدي ذلك إلى تراجع عدد المبيعات الورقية بشكل ممحوظ  وا 

نذكر منيا تراجع الصحف في بريطانيا والمممكة المتحدة واليابان والجزائر وغيرىا من 
 9 .البمدان

نما ىناك أسباب ال نمقي الموم ف تراجع الصحف الورقية بسبب جائحة كورونا فقط وا 
أخرى فقد بدئت الصحف الورقية بالتراجع منذ خمسينيات القرن الماضي عندما ظيرة 

الفرد أن  عأجمع، يستطيالذي ُيعرض عميو أخبار العالم و نافذة الحياة لمعالم وىي التمفاز 
 .ع أخبار أوروبا وىو في مصرفي السودان وىو باألردن ويسم ليرى ما يحص

وعندما أصبح الراديو ىو مقر التسمية واالستماع إلى أروع الموسيقى وحتى األخبار 
 المتداولة.

الذكية  ةماذا األمر سوًء عند بداية التسعينات عندما ُرفعت راية االنترنت واألجيز 
ميما كان سواًء يسمع جميع األخبار فأصبح بإمكان الفرد أن يستمتع بأجمع األلعاب و 

 .في منزلو أم في طريقو أو حتى أثناء عممو
لكترونية فالعديد من الصحف كورونا ىي صحافة إ دلذا ستكون الصحافة العراقية ما بع

عالن  لم ترفع راية االستسالم لجائحة كورونا وتقف لترى مصير تدىور صحيفتيا وا 
ا عن بعد وتتمقى الكثير من ة إلكترونية يعمل موظفييفإفالسيا ال بل تحولت إلى صحي

وألنيا تعي جيدًا أن القارء لن يعود لشراء  ائد اقتصادي جيد.عالمشاىدات الّتي تدر ليا 
ويحتاج إلى مبمغ مالي لشرائيا  منزلقراءتيا سوى في  عأكوام من األوراق ال يستطي

 وجيد شخصي لمذىاب لشرائيا 
                                                           

 .     2229مولود بن زادي، مصير الصحافة الورقية، صحيفة القدس العربي، لندن،  9
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ت الصعبة ضافة لمعمل عمى اآلالفعمي شاق باإلولن يعود الموظف لاللتزام بدوام  
 .9واستيراد األحبار واألوراق 

وبما أن التكنولوجيا واالنترنت والتطور مستمر لذا فالصحافة العراقية أخذت بكّل ىذه 
 األسباب.

 فيروس كورونا وما ه 
ىو فيرس المتالزمة التنفسية الذي يسبب أمراض عديدة عند دخولو عمى الجسم مثل 

 .وينتج عن ساللة جديدة من الفيروسات التاجية الحاد،التنفسي  وااللتيابالزكام 
       ((مرض كوروناأسباب ))                          

 :إلى جسم اإلنسان إما )كورونا( سبب المرض ىو دخول فيروس المتالزمة التنفسية
 شخص مريض إلى شخص سميم أو لصق عندما يصل رذاذ أي عن طريق اليواء -

 .سطوح التي تالمسيا أشخاص سميمينشخص مريض بإحدى ال رذاذ
ن أحد أىم أسباب المرض ىوعدم- الوعي الكافي بالمرض وعدم التعقيم الجيد وعدم  وا 

  .ارتداء الكمامة والقفازات عند التعامل مع األشخاص في األماكن العامة
 .أو مصافحة شخص مريض لكن ال تظير عميو األعراض لشخص سميم-
ام أدوات شخص كان مريض وتعافى ألنو يمكن أن يكون مريض مرة أخرى استخد -

ن مرض كورونا يمكن أن يصيب اإلنسان أكثر من مرة. دون أعراض  وا 
 ))أعراض فيروس كورونا((

يجب عمى كل فرد يشعر بيذا األعراض التوجو مباشرة  ةعراض ىذا المرض عديدأ
 .ألقرب نقطة طبية 

 السعال الحاد 
  ارتفاع درجة الحرارة فوق المعدل الطبيعي إلى أن تصل إلى الّحمى 
 اإلرىاق والتعب الشديد 

                                                           
      .2229 ،مرجع سابق نفسو ادي،ز مولود بن  9
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 عدم اإلحساس بحاسة الشم وحاسة التذوق 
 صعب التنفس بشكل كبير وخاصة في األماكن المزدحمة 
 9.سيالن لألنف بشكل مستمر 
 اإلسيال الحاد الذي يؤدي إلى الجفاف فيما بعد 
 عند تناول إي نوع من الطعام ءالقي 
 ظيور طفح جمدي خفيف 
  ربما يصبح الجمد شاحب باإلضافة لتغير لون الشفاه واألظافر إلى المون

 األبيض
ال تظير جميع األعراض مرة واحدة فيناك أعراض تظير عند األطفال وال تظير عند 

 البالغين
تدريجيًا فال داعي النتظار ظيور جميع األعراض لمذىاب إلى وربما تظير األعراض 

 العيادة الطبية يجب فور ظيور أي عرض الذىاب مباشرة 
 ((طرق الوقاية من مرض كورونا))

درىم وقاية خير من قنطار عالج(( سنذكر أىم ))وُيقاللكل مرض طرق لموقاية منو 
 رونا الخطيرُطرق الوقاية من فيروس كو 

 ارتداء الكمامات في األماكن المزدحمة -9
 التعقيم المستمر لميدين والفم -2
 العطاس والسعال في منديل ورقي ثم التخمص منو في مكان مخصص -3
 العزل التام عند اإلصابة -4
 عدم المصافحة  -5
 ترك مسافة بين كل شخص وأخر  -6
 اإلكثار من تناول الخضار والفواكو التي تقوي مناعة الفرد -7
 ضرورة الذىاب إلى أقرب نقطة طبية عند ظيور أحد األعراض المذكورة سابقاً  -8

                                                           
 .2229قرار منظمة الصحة العالمية، مرض فيروس كورونا، 9
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 اليدين ىيتجنب مالمسة العينين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا وتعقيميا ألن  -9
 .ىالمصدر األول لنقل العدو 

فعمى كل فرد من األفراد أن يبدأ بنفسة في تطبيق طرق الوقاية لمحج من ىذه األزمة 
 . 9نفسو أواًل والمجتمع من حولو ثانياً ولحماية 
 دور الصحافة العراقية في نشر الوعي 

ُتعتبر الصحافة النافذة الكبيرة التي َتطُل عمى الّناس وتفتح ليم نوافذ الوعي بمختمف 
أنواعو سواًء كان وعي اجتماعي أو ثقافي أو صحي من خالل ما تنشره عمى مواقعيا 

 الت أو مرئي كالتمفاز واألجيزة الذكية وغيرىا.سواًء كان ورقي كالُصحف والمج
 في طرح قضايا ميمة كالفساد والتسول والبطالة  أيضاً  فممصحافة دور ميم

وغيرىا من الظواىر المنتشرة وىجرة العقول النابغة والظروف المعيشية السيئة 
  .رق الصحيحة لحمياالطتقوم الصحافة بنشر القضية وأسبابيا و ففي المجتمع 

 دور ميم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول الشر واألشياء السمبية  وليا
اّلتي يتعرض ليا المجتمع وأفراده من خالل فضح الفاسدين ومعاقبة المجرمين 
من خالل نشر قصصيم في جميع الوسائل ليكونوا عبرة ألخرين ولكي يخاف 

 ألخرون من إجراء إي شر في ىذا المجتمع.
  ية ألفراد بالتعبير عن رأييم فمن خالليا يستطيع الفرد أن كما ليا دور في تقو

يصال أفكاره وآراءه إلى  يعبر عن رأيو بالقضية اّلي يريد دون تردد أو خوف وا 
 األشخاص المعنية ميما عمت مناصبيم.

  كما لبت الصحافة رأي المجتمع فقامت بتطوير نفسيا بما يتالءم مع أفراد
الوعي بكّل زمان فتحول قسم من الصحافة المجتمع بحيث تستطيع أن تنشر 

                                                           
 .2222سي، لندن ،بي بي  غاالغر، فيروس كورونا، جيمس 9
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الورقية إلى صحافة إلكترونية بناًء عمى رغبة أفراد المجتمع في العصر 
 . 9الحالي

 ميزات الصحافة العراقية المرئية 
وبما أن لكّل نحاج ميزة يتميز بيا عن غيره من الميزات فقد تميزت الصحافة العراقية 

 بعدد نقاط نذكر أىميا:
  الوعي الجماىيري من خالل ما تبثو في الصحافة المرئية كالتمفاز رفع مستوى

 مثالً 
  استطاعت أن ُتعرف المجتمع بأكممو عمى ثقافات المجتمع فسكان مصر مثاًل

استطاعوا أن يتعرفوا عمى حضارة الرومان، وأبناء العراق قد وصميم تطور 
 .ويستطيع األن الطالب األردني أن يعرف شكل سور الصين العظيم اليند

  قد شجعت الصحافة وخاصة المرئية منيا الطفال عمى ُحب التعمم من حال ما
تقدمو من برامج تربوية تعميمية يكون مستواىا مالءم لمستوى تفكير الطفل 

حببة كبرامج الحساب وبرامج الرياضة وألعاب الذىن وغيرىا من الطرق المُ 
 لمطفل 

    ساىمت الصحافة في نشر الفرح والطاقة اإليجابية بين األفراد من خالل
مسابقاتيا التمفازية أو عروضيا المسرحية وحّتى من خالل نشر أغاني الطرب 

 اّلتي تؤنس الفرد.
  تزيد الصحافة من معمومات األفراد من خالل المقاالت التّاريخية اّلتي تنشرىا

أو البرامج العممية أو األفالم الوثائقية عن الطبيعة في صحفيا اليومية 
والحيوانات والجيولوجيا األرضية وغيرىا من األفالم اّلتي تعرضيا عمى شاشاتيا 

 المرئية.
 

                                                           
المركز الديمقراطي  ،دور الصحافة في نشر الوعي بين المواطنين،حنان صبحي  9

 .2229العربي،القاىرة،
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 الفرق بين الصحافة الورقية والصحافة اإللكترونية 
 تياواألن في ظل التطور العالمي ومن بعد التعرف عمى الصحافة العراقية ودورىا وأىمي

القارئين الذين يمتيمون  البد من إظيار الفرق بين الصحافة الورقية اّلتي تكون بين أيدي
 والجرائد التيامًا وبين الصحافة اإللكترونية اّلتي اعتاد الجيل الحاضر عميياالمجالت 

 :الصحافة اإللكترونية 
واّلتي تتمتع ىي مجموعة األخبار واإلعالنات اّلتي تُنشر بسرعة بين ماليين األشخاص 

فيي تضع العالم كمو بين يدي القارء بأقل وقت وأقل  أيضًا بتوفير المال والجيد الكبيرين
 .جيد

 ميزاتها:
o  ليا جميور كبير: فجميع أفراد اليوم أصبحوا يميمون إلى أن تكون األخبار بين

أيدييم بكل مكان وبكل وقت وما يمبي ىذه الرغبة ىي المجالت الجرائد 
 .9عمى ىواتفيم الذكية ة اّلتي تكون موجودةاإللكتروني

o  تجذب كل الفئات: استطاعت الصحافة اإللكترونية أن تجذب الكبير والصغير
فيي ُمتاحة لكّل اإلعمار عمى عكس الصحافة الورقية اّلتي تُقتصر عمى 

 البالغين الراشدين. 
o  شابو ٌتساىم في الحفاظ عمى البيئة: فيي ال تحتاج إلى أوراق وأخبار وما 
o شبو مجانية بالنسبة لمشخص  مجزية اقتصاديًا: أي تكمفة شرائيا مجانية أو

 .القارئ
o  أمكانية االحتفاظ بيا: يمكن لمقارء أن يحتفظ بالمقال الذي يريد في ىاتفو

 الذكي والعودة لقراءتو متى شاء.
 سمبياتيا:

                                                           
 .249،ص 2295، ، عمانالمنيلدار  جمال محمد أحمد، تطور الصحافة اإللكترونية، 9
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o تقضي عمى الفئة القارئة: فالعديد من القراء يستمتعون بوجود المجمة 
أو الصحيفة أو الجريدة بين يدييم وال يجدون لذة في قراءة الخبر إال 

 .9إن كانت الجريدة الورقية بين يدييم
o  عدم الثقة بصحة المعمومات: ال يمكن أن يثق القارء ثقة تامة بكل ما

 ُينشر في الصحافة االلكترونية إن لم يكم متأكد من موقع النشر.
o  أن يكون سببًا في عدم نت ضعف االنترنت: ربما لضعف االنتر

 الوصول إلى الخبر المطموب بالوقت المناسب.
o  خسارة الموقع: يمكن ألي فيروس أو موقع أخر أن يحجب الموقع

االلكتروني الميم وبالتالي خسارة جميع المقاالت التي كانت موجودة 
 فيو

o  عدم الخبرة في استخداميا: فالكثير من الناس أمية باستخدام االنترنت
والوسائل التكنولوجية الحديثة لذا فيي ال تستطيع أن تصل إلى 

 .2األخبار عن طريق الصحافة اإللكترونية
 :الصحافة الورقية 

عالنات يتم تنسيقيا وتدقيقيا ومن ُثّم نشرىا في  ىي عبارة عن منشورات وأخبار وا 
 العملمجالت وجرائد ومطبوعات من قبل صحفيين ومحررين مختصين بيذا 

ومن بعدىا ليونان يضع األخبار عمى الجدران الصحافة الورقية عندما كان ا ئتبدوقد 
 .بدئت الصحف والجرائد بالظيور وكان أوليا في عصر النيضة بأوروبا

 ميزاتها:    

                                                           
، 2222 ، وىران،دار الغرب لمنشر والتوزيع الصحافة ناجحًا،كيف تصبح صحفيًا  ،محمد عقوني 9

 .92ص
دار اليازوري العممية لمنشر  الثورة التكنموجية،الصحافة االلكترونية في ظل  ،عمي عبد الفتاح كنعان 2

 .32، ص9،ط2294،ع، عمانوالتوزي
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o :فالكثير من أصحاب األعمال يسعون إلى  االستفادة منيا في نشر اإلعالنات
 ونشر والمجالت،ترويج منتجاتيم من خالل نشر اإلعالن عنيا في الصحف 

 حاجتيم عن موظفين أيضًا.
o  المردود االقتصادي: الصحافة لورقية تدر عائدًا اقتصاديًا كبيرًا نوعًا ما عمى

مى أيضًا الصحفيين والمحررين أكثر من الصحافة اإللكترونية واّلتي ُتس
 بالصحافة الرقمية.

o  تعزيز الثقة: فالصحافة الورقية ذات مصداقية أكثر من الصحافة الرقمية
ومصدر ثقة بالنسبة لمقارء فالصحافة الرقمية يمكن إلي شخص أن يعبث بيا 
أما الصحافة الورقية فييمن اختصاص صحفيين ماىرين يكتبون معموماتيم من 

 مصادر موثوقة ومن أرض الواقع
o نوع مستخدمييا: يمكن لمصحافة الورقية أن تصل لكّل األجيال فيمكن أن ت

 .الكبير والمراىق والعجوز والطفل يستخدميا
 سمبياتيا:
  ليس لدييا جماىير: بما أننا في عصر اإلنترنت فيرغب الكثير من الّناس

استخدامو وال يمجئون إلى الجرائد والصحف الورقية اّلتي ُربما أصبحت عبئًا 
 البعض منيم. عمى

  التكمفة الكبيرة: تحتاج الُصحف والمجالت إلى الكثير من المال إلنتاجيا فيي
تحتاج لألحبار واألوراق واآلالت لطباعتيا والكثير من الصحفيين والمصممين 

 والمنسقين اّلتي تكون أجورىم عالية.
  وال ذات اتجاه واحد: أّي أن األخبار تنتقل مباشرًة من الصحفي إلى القارء

 يستطيع القارء إضافة تعميقو أو رأيو الشخصي كما في الُصحف اإللكترونية.
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  صعوبة الحصول عمييا: عمى القارء أن يقطع مسافة من منزلو إلى مكان بيع
الجريدة أو الصحيفة فيذا يتطمب منو جيد ووقت عمى عكس الصحيفة 

  .9اإللكترونية اّلتي يمكن الوصول إلييا بأقصر وقت وأقل جيد
  أنواع الصحافة 

من بعد الجول في الحيث عن أىمية الصحافة ولمحة عن الصحافة والتفريق بين 
الورقي منيا واإللكتروني وميزات ومساوئ كل منيا عمى حدا البد من التعرف عمى 

 أنواع الثقافة.
فيي أداة من أدوات الصحافة الخاصة لنشر اإلعالنات والترويج عنيا  : الُصحفأوالً 

ومن كانت أول وظائفيا نشر الثقافة والتعميم بين الّناس بحيث تنشر مواضيع عممية 
وأدبية بحتة كما كانت ُتساىم في بناء الرأي من خالل عكس أراء الّناس عمى 

دي القارء أجمل الصور والقصص صفحاتيا، كما ُتعد وسيمة ترفيو عندما تُقدم بين ي
 وربما بعض األلعاب الذىنية

مجموعة أوراق مطبوعة بطريقة مميزة َتصدر باألعداد بشكل دوري  فيي المجالت ثانيًا:
متتالي غالبًا كّل شير من أىم وظائفيا نشر األخبار المتنوعة بين سياسية تارة 

أخبار الموضة والفن واجتماعية تارة أخرى ولكن تمقي الضوء بشكل أكبر حول 
 والقصص المتنوعة اّلتي تغني أفكار القارء

 وىي أيضًا تقوم بنشر اإلعالنات لمعديد من العمالء حول بيع أو شراء منتج ما.
لمكتب ميزة خاصة ورائحة خاصة ولمسة خاصة ال يستطيع إي أحد أن  لكتبثالثًا: ا

واألدب والعمم والثقافة وتعتبر يعييا سوى الشغوف بيا فيي المحزن الرئيسي لممعارف 
المصدر الرئيسي لثقة الناس ألنيا كانت ُتكتب بخط اليد منذ القدم من ِقبل مؤرخين 

                                                           
فمسفات اإلعالم المعاصرة، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي، واشنطن  محمود السماسيري ، 9

 .692،ص9،ط2228،
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من حكرًا عمى فئة معينة من اّلناس بسبب ندرتيا ة من الز وأدباء وعمماء فكانت في حقب
 .إلى أن توصل عصر الطباعة فُطبعت وُنشرت في العالم

كتب الدراسية والكتب الُمتخصصة بعموم معينة والُكتب التجارية ومن أىن أنواعيا ىي ال
 والكتب األدبية وكتب الشعر وغيرىا الكثير.

اّلتي كانت عبارة عن منشورات صغيرة تحتوي عمى األخبار فقط  النشرة اإلخباريةرابعًا: 
خالية من الرسومات والصور فتكون بذلك منخفضة الكمفة مما يجعميا في متناول يد 

 . 9لجميعا
جميع الذي ُذكر يندرج تحت اسم الصحافة المكتوبة أما عن الصحافة المرئية 

 والمسموعة فميا أيضًا أنواع منيا
ُيعد التمفاز النافذة األولى اّلتي َتطل عمى العالم بأسرة واألداة الوحيدة اّلتي  : التمفازأوال

إناء واحد من خالل تنوع قنوات في صوتًا وصورة دب تجمع الترفيو واألخبار والعمم واأل
 التمفاز وتنوع المحتوى الذي تعرضو كّل قناة.

ىو أحد أنواع الصحافة المسموعة الذي كان في حقب معين من الزمن  لراديوثانيًا: ا
الوسيمة األولى لمعرف ما يجري خارج إطاره قبل اختراع التمفاز فكان يعرض األخبار 

 الصوتية فقط.والموسيقى وربما المسرحيات 
 الخاتمة                                       

وفي الختام وبعد التعمق في معرفة الثقافة عامة سواًء كانت عراقية أم ُأخرى فتبين مدى 
أىميتيا في توجيو رأي األفراد ومدى قدرتيا عمى نشر الوعي بين الجماىير ميما كان 

 الوعي صحي أم اجتماعي أم أدبي.
ن لنا ال العديدة أىداف لمصحافة سواًء كان عمى الصعيد االقتصادي أو كما تبي

الصعيد الثقافي أو الصعيد التثقيفي، بمختمف أنواعيا الورقية واإللكترونية والمسموع 
 منيا والمقروء.

                                                           

 
 .2229دمشق، وجريدة بناة األجيال، مجمة حيدر، أنواع الصحافة،سموى  9
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توضح لنا أيضًا مصير الصحافة والصحفيين بعد ظل أزمة كورونا وما سيتوصل إليو 
 في السنوات الُمقبمة.

إللكترونية بسيولة الحصول عمييا وتكمفتيا المنخفضة ين الصحافة اأن ُنفرق بستطعنا وا
وبين الصحافة الورقية المكتوبة التي ال يستطيع الُقراء االستغناء عنيا وعن رائحة الورق 

 المنبعث من خالليا. 
 قائمة المصادر

  2229،قالتراث، العراابتيال جاسم رشيد، تاريخ الصحافة في العراق، مجمة حوليات ،
 ،.29دعد

  ،أيمن عمي صالح الراوي، مجمة بحوث الشرق األوسط دار ابن لقمان لمنشر
 .76، العدد 2222مصر،

 ، 2295جمال محمد أحمد، تطور الصحافة اإللكترونية، دارالمنيل، عمان. 
 ، 2222جيمس غاالغر، فيروس كورونا، بي بي سي، لندن. 
 شر الوعي بين المواطنين، المركز الديمقراطي حنان صبحي ،دور الصحافة في ن

 .2229العربي،القاىرة،
 ،2229سموى حيدر، أنواع الصحافة، مجمة وجريدة بناة األجيال، دمشق. 
 ،دار اليازوري  عمي عبد الفتاح كنعان، الصحافة االلكترونية في ظل الثورة التكنموجية

 .9،ط2294،والتوزيع، عمانالعممية لمنشر 
 2229لصحة العالمية، مرض فيروس كورونا،قرار منظمة ا. 
 ،دار الغرب لمنشر والتوزيع الصحافة محمد عقوني، كيف تصبح صحفيًا ناجحًا ،

 .2222وىران، 
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