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:مقدمة 

القيود والخطوط الحمراء ،  كـسر احتــكار المؤسسات من خال ، إعالم حرهو الجديد اإلعالم 

اإلعالميين "اإلعالمية الكبرى وظهر اعالم الجمهور  وبرزت طبقة جديدة من اإلعالميين 

نرى في ال حدود لها ،وسبإمكان الجميع نشر أفكارهم، والتعبير عن آراءهم بحرية ، وفيه "الــجدد

.هماالقضايا المطروحة في هذا العرض ما يميز االعالم الجديد عن اإلعالم القديم والفرق بين



:تنوالهاالقضايا التي سيتم 

نظام ساهر* 

انتخابات المجلس البلدي* 



.1-1( اإلعالم التقليدي)نظام ساهر : األولى القضية 



.2-1( الجديداإلعالم )نظام ساهر : األولى القضية 



.3-1( اإلعالم التقليدي)نظام ساهر : األولى القضية 

https://www.youtube.com/watch?v=gLoeGiyPuMs
https://www.youtube.com/watch?v=2BiX4VQ9DD0


.4-1( اإلعالم التقليدي)نظام ساهر : األولى القضية 

/المالحظات 

، اما تناول االعــالم التقليـدي لمــوضـوع نظــام ساهر على طـريقة التأييد النــقدي-

ال انه تم الجديد تعددت اساليب تناول الموضوع وبجرأة اكثر ووجه نقد اكبر ، اباالعالم

طالق واالكامراتحرق )الغوغائيهوالمقاطع التي تحرض على التغريداتنشر بعض 

، من وجهة نظري ان االعـــــالم االجتماعي ساهم في الضغط على وسائل(النار علـيها

.االعالم التقليدي ليسلط الضوء على بعض سلبيات نظام ساهر 



.1-2( يدياإلعالم التقل)البلدي في املجلس نتخاباتإ: القضية الثانية 



.2-2( ديدالجاإلعالم )املجلس البلدي في إنتخابات: القضية الثانية 

رمنتديات محافظ بدصحيفة بارقمنتديات الغاط



.3-2( اطنصحافة املو )في املجلس البلدي إنتخابات: القضية الثانية 



.4-2( نصحافة املواط)املجلس البلدي في إنتخابات: القضية الثانية 

/المالحظات 

صوص هذه يتضح  تبني االعـالم التقليدي ألهمية وفاعلية المجـلس البلدي  والتوافق بخ-

جدوى اما في اإلعالم الجديد األغلبية العظمى من الجماهير ال ترى". الرأي الواحد" القضية  

.من المجلس البلدي 



:ستنتاجاتإ

.االخرعالقة االعالم التقليدي بصحافة المواطن عالقة تكميلية فكل منهما يؤثر على-

.في تناول االحداث وتفسيرها جرءةصحافة المواطن اكثر -

نشر مثل البلبلة ومساويءعلى ميزاتها اال ان لها ايضاً االعالم الحرية المطلقة  في -

.والثوابت واألفكار الهدامة والجرأة على األصول والفوضى 

.تأثر االعالم التقليدي باإلعالم الجديد بالضغط عليه لطرح قضايا معينه -

لومات مصداقية اإلعالم التقليدي اعلى منها في صحافة المواطن الذي تكثر فيها المع-

.العشوائية 

.تميزت صحافة المواطن بالسرعة الفائقة في  تغطية الخبر  -


