
اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة امللك سعود
كلية اآلداب

قسم إعالم

اولهاقضايا في المجتمع السعودي والفرق في تن

بين

اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد 



مقدمه

د في هناك فرق بين اإلعالم التقليدي واإلعالم الجدي

تغطية قضايا المجتمع، وكما هو معروف أن مجال 

الحرية أكبر في اإلعالم الجديد، وكذلك نسبة 

المصداقيه تقل ومن هذا المنطلق سأقوم برصد 

موجز وسريع لبعض القضايا ذات الشأن المحلي

وكيفية تناولها في اإلعالم التقليدي واإلعالم

.  الجديد



القضية األولى

مأساة الطفلة لمى الروقي



تصدرت الطفلة السعودية لمى الروقي قائمة أكثر 

خالل  Googleالكلمات بحثا في محرك البحث العالمي 

.2014عام 

ة حقل وكانت الروقي قد سقطت في بئر ارتوازية بمحافظ

على التابعة لمنطقة تبوك، مما جعل خبر وفاتها يسيطر

.المواقع اإلخبارية فترة طويلة

رابط يوتيوب عن بداية القصه بلسان والدها

اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=WaJOQk8KKv8


نقطة التحول في القضية 

تأخر انتشال الجثه 

منقول من جريدة عكاظ

طالب ذوو الطفلة لمى الروقي التي سقطت في بئر ارتوازية قرب وادي

تشال يوما، الجهات المعنية باالستعانة بمختصين، الن11األسمر في حقل قبل 

لمى من البئر، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة من رجال الدفاع 

.المدني

اط عم الطفلة خالد الروقي أن أسرته تعيش حالة من اإلحب« عكاظ»وبين لـ 

اناتهم نتيجة تأخر انتشال الطفلة، متمنيا االستعانة بمختصين ينهون مع

.يوما11الممتدة منذ 



حجم التفاعل مع القضية 

، شهدت القضية تفاعالً مباشراً من قبل كافة شرائح المجتمع

.إلى أن تحولت إلى قضية رأي عام عبر االعالم الجديد



في وسائل األعالم التقليديمانقلبعض 



هالسعوديفي أستخدامأكثر وسائل التواصل 

يهالقضتداول لهذه االكثرهو المنبر تويترفأصبح 



أيجابيلم يكن كل هذا التفاعل 

له من أنتشرت األشاعات انتشار كبير حتي تم اتهام والد الطف

قبل مغردين 



حجم التفاعل مع القضية 



حجم التفاعل مع القضية 

سعودي يخترق اآللة إلنقاذ لمى الروقي

لروقيفرد بالحرس الملكي بالطائف يبتكر طريقة إلستخراج لمى ا

فلة مناشدة الفنان السعودي فايز المالكي لكل سعودي بخصوص الط

لمى الروقي

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=2JhkFw8FXnI
https://www.youtube.com/watch?v=oTGoxMsYCQQ
https://www.youtube.com/watch?v=l9FMFxC-j90


الدروس املستفادة

ملجتمع، قدرتها على التأثير والتغيير في ا(صحافة املواطن )أثبتت 1.
.لسلطة والقدرة على تشكيل الرأي العام، الذي يقود إلى التأثير على ا

سلطة تستحوذ بشكل كامل على مسمى ال( صحافة املواطن)أصبحت 2.
ئه الرقابية، والتي فقدتها الصحافة العادية والكن اصبحت ملي

.باالشاعات ودرجة املصداقيه بها ضعيفه
ه صحافة أصبحت وسائل اإلعالم التقليدية بمثابة املكّمل ملا تحمل3.

.عاملواطن، وال تملك زمام املبادرة في الكثير من قضايا املجتم
ة املواطن، تأثر السلطة التشريعية بما يتم تناوله وتداوله في صحاف4.

رة على هذه األمر الذي يعيد النظر إلى كيفية التفكير في طرق للسيط
.الصحافة





الثانيهالقضية 

السريحيسعيد ( الدكتوراه )

درس االبتدائية والمتوسطة -.هـ١٣٧٣بجدة سنة الرويسمن مواليد حي السريحيسعيد مصلح 

ة اللغة في كلية الشريعة ثم كلي( لغة عربية)والثانوية بجدة، وأكمل تعليمه الجامعي والدراسات العليا 

ً . العربية بجامعة أم القرى في مكة المكرمة ليم العام سنتان في التع: عمل في حقل التعليم عشرين عاما

ومتفرغ عمل لثمانية وعشرين عاماً في حقل الصحافة بين متعاون. وثماني عشرة سنة بجامعة أم القرى

ريدة أشرف خاللها على القسم الثقافي والشؤون المحلية والشؤون الدولية واألقسام التنفيذية في ج

عمل الصحفي تقاعد من ال. ونائباً مكلفاً لرئيس التحرير" عكاظ"، كما عمل مساعداً لرئيس تحرير "عكاظ"

الل ساهم خ((. ولكم الرأي))بعنوان " عكاظ"وتعاقد كاتباً لزاوية يومية في جريدة ١٤٣٣في شهر شعبان 

-.االثالثين عاماً الماضية بجملة من األبحاث والدراسات في منتديات ومؤتمرات داخل المملكة وخارجه

مانالنعحاضر في كل من بغداد والكويت والبحرين والشارقة وأبو ظبي ومسقط وعمان ودمشق ومعّرة 

ربي وتونس والجزائر العاصمة والرباط والدار البيضاء وأصيلة ومعهد العالم العواالسكندريةوالقاهرة 

الطيب صالح وجائزةالحيدريبلندعضو تحكيم جائزة -.بباريس والجمعية العربية السويسرية في زيورخ

:صدر له.١٩٨٩وجائزة صدام حسين في دورة سنة الثبيتيوجائزة محمد حسن عواد وجائزة محمد 



تعود قصة سحب الدكتوراه من الناقد

، بعد أن قرر 1989لعام السريحي

مجلس جامعة أم القرى سحب درجة 

ه الدكتوراه منه بعد سبعة أشهر من منح

إياها دون أسباب واضحة وفق بيان 

بب مقتضب في حينه، أكدوا فيه أن الس

ه الرسالة كان مخالفاً "هو  أن توجُّ

ية ، رغم أن اللجنة العلم"لتوّجه الجامعة

قررت منحه الدكتوراه بعد أن صادقت 

-على ذلك الجهات العلمية 

بداية القصة



دكتوراةالتسجيالً صوتياً لمناقشة ” مكة“نشرت صحيفة 

الميالدية في أواخر الثمانيناتالسريحيللناقد الدكتور سعيد 

من القرن المنصرم 

راكثمدة التسجيل انوضعة رابط هذا التسجيل مع مالحظة 

من ثالث ساعات

اضغط هنا

تطور التكنولوجيا

(إلي السطحالقضيهاعادةسمح تطور التكنولوجيا في )

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vfbNoApU-5Q


اعل معه صغيرا بدا خجوال في أيامه األولى، ثم تطور التف" هاشتاقا"يبدو أن 

يكون في أيام الحقة، حتى وصلت قضيته إلى اإلعالم المقروء والمرئي، س

في المملكة، " دالتقلي"و" الحداثة"لصراع تياري " الصندوق األسود"سببا لفتح 

منصرم، وتم الذي احتدم في ثمانينات وأوائل التسعينيات الميالدية من القرن ال

اركها الصحف الورقية وقتها وششهدتهاالتعبير عن الصراع بجوالت حادة 

.في الهجوم المضاد بعض منابر المساجد وقاعات الدرس الجامعي

:  تحت عنواناليحياالذي أطلقه الدكتور فهد " الهاشتاق"هذا 

، أثار الكثير من الجدل، حول قضية "للسريحي_الدكتوراه_أعيدوا"

عاما30مضى عليها حتى اآلن حوالي ( فكرية/أكاديمية )

نقطة التحول في القضية 



هيالمستهدفهالجامعة 



دخول االعالم التقليدي علي الخط

عن يالسريحسعيد ( الدكتور)علي قناة روتنا يحاور ( ياهال)برنامج 

القضيههذه 

اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=EDlCQumZqVk


قرىأم الدكتوراةمن السريحيوثيقة تكشف سبب حرمان 

اضغط هنا

http://www.alweeam.com.sa/315921/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7/


وثائق ..السريحيدكتوراةكشف جوانب خفية في قضية حجب ..بالصور

عبدالبديعالراجح أوقف المناقشة ورفض عودة : المحاكمة

السريحيدكتوراةكشف جوانب خفية في قضية حجب 

اضغط هنا

http://al-marsd.com/c-111065/


ب مدير جامعة أم القرى األسبق يكشف تفاصيل سح

"!السريحي"دكتوراه 

اضغط هنا

عاماً، وما حدث 28القضية انتهت منذ فترة تصل إلى ": "سبق"لـ" الراجح"قال 

ة يمكن أن يحدث ألي طالب آخر وفقاً للمعايير واألنظمالسريحيلألخ سعيد 

".واللوائح التي تعمل عليها الجامعة

http://sabq.org/UCvgde


ملجتمع، قدرتها على التأثير والتغيير في ا(صحافة املواطن )أثبتت 1.
سلطة والقدرة على تشكيل الرأي العام، الذي يقود إلى التأثير على ال

لطة تستحوذ بشكل كامل على مسمى الس( صحافة املواطن)أصبحت 2.
.الرقابية، والتي فقدتها الصحافة العادية 

ا تحمله أصبحت وسائل اإلعالم التقليدية بمثابة املكّمل أو التابع مل3.
.املجتمعصحافة املواطن، وال تملك زمام املبادرة في الكثير من قضايا

الدروس املستفادة



أعتذر إلي كل األخيار من أي تقصير 

واختصار 




