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لجريدة الصباح والزمان والصباح   مقارنة تحليلية دراسة   –نتائج االنتخابات في الصحافة العراقية  

 الجديد(

 جاسم رشيد. لم. ابتهام.

 صحافة / جامعة بغداد. –ماجستير اعالم 

 بغداد. مسؤولة وحدة االعالم والعالقات العامة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة 

 

ABSTRACT 

    The press is the fourth authority, due to its active role in disseminating knowledge, awareness and 

enlightenment of all events that are going on around it, whether at the local or regional level. 

Therefore, it represents the profession of a person who collects news and opinions to publish them in 

a newspaper that includes topics of multiple interest, due to the wide variety of newspapers and their 

wide spread. After 2003, since that period, general newspapers addressed to the public, independent 

newspapers, and private newspapers affiliated with a particular party or current appeared, and each 

type has its own policy for dealing with daily events and facts. 

This study aims to know the results of the elections in the Iraqi press - a comparative analytical study 

between the governmental Al-Sabah newspaper and Al-Zaman and Al-Sabah Al-Jadeed independent 

as a model. In 2021, using the analytical descriptive approach, the comparative causal studies 

approach, and the content analysis method, to analyze the main categories of election results and then 

categorize them into sub-categories in statistical tables explained by the data in order to compare them 

among other categories, conclusions and recommendations. 

Therefore, this research is divided into three sections: where the first topic dealt with the 

methodological framework, including the research problem, its importance, objectives, limits, sample, 

methodology and analytical units, while the second topic talked about the concept of journalism in 

language, terminology and law, in addition to its factors, tasks, importance, characteristics, forms, 

types, ownership and functions of the third topic. Finally, it dealt with the practical side of the election 

results in the Iraqi newspapers, categorizing the analysis of each newspaper separately, its main and 

sub-categories, using statistical tables based on counting operations, calculating frequencies, 

percentages, and ranking, explaining its results and data, deducing the existence of a significant 

correlation with statistical significance among the categories of election results in the three 

newspapers. 

Keywords: the press, election results, elections in Iraqi newspapers . 

 

 :الملخص

الفاعل في تعميم المعرفة والتوعية والتنوير بكل ما يدور من حولها   االرابعة، لدورهالصحافة السلطة  تعد  

من احداث سواء على المستوى المحلي او اإلقليمي، لذا فهي تمثل مهنة من يقوم بجمع االخبار واآلراء 

بسبب تنوع الصحف وانتشارها بشكل كبير    كاالهتمام، وذللنشرها في صحيفة تتضمن مواضيع متعددة  
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صحف عامة موجهة للجمهور وصحف مستقلة وصحف خاصة    تلك الفترة ظهرت   ذ ، فمن2003بعد عام  

 الخاصة بتناول االحداث والوقائع اليومية.  اتابعة لحزب او تيار معين، ولكل نوع منها سياسته

جريدة دراسة تحليلية مقارنة بين    -نتائج االنتخابات في الصحافة العراقية  تهدف هذه الدراسة الى معرفة  و

( عينة  اختيار  تم  انموذجا،ولقد  المستقلة  الجديد  والصباح  والزمان  الحكومية  متسلسلة 30الصباح  عدد   )

( جريدة  كل  من  عام  10الصدور  األول  تشرين  لشهر  مباشرة  االنتخابات  تليه  التي  اعداد،للفترة   )

المقارنة وأسلو2021 السببية  الدراسات  التحليلي  ومنهج  المضمون ،مستخدمة منهج الوصف  تحليل    ، ب 

فئات فرعية  لتحليل   الى  ثم تصنيفها  لنتائج االنتخابات ومن  الرئيسية  جداول إحصائية مفسرة   فيالفئات 

   بالبيانات وصوال الى مقارنتها بين الفئات األخرى واالستنتاجات والتوصيات.

متضمنة مشكلة البحث   تناول المبحث االول االطار المنهجي  ث مباحث: حيلذا قسم هذا البحث الى ثالثة  

مفهوم   عن  الثاني  المبحث  تحدثت  التحليلية،بينما  ووحداته  ومنهجه  وعينته  وحدوده  واهدافه  واهميته 

الى عواملها ومهامها واهميتها وخصائصها واشكالها وانواعها  الصحافة   لغة واصطالحا وقانونا،إضافة 

ووظائفها، فقد  وملكيتها  واالخير  الثالث  المبحث  الجانب اما  الصحف   تناول  في  االنتخابات  لنتائج  العملي 

الجداول اإلحصائية معتمدة    ةالعراقية،مصنفا تحليل كل جريدة على حدة فئاتها الرئيسية والفرعية مستخدم

على عمليات العد وحساب التكرارات والنسب المئوية والمرتبة مفسرة نتائجها وبياناتها،مستنتجة  وجود 

  بين فئات نتائج االنتخابات في الصحف الثالثة.ذات داللة إحصائية فيما  ية عالقة معنوية ارتباط 

 الصحافة، نتائج االنتخابات، االنتخابات في الصحف العراقية.  المفتاحية:الكلمات 

 

 المبحث األول  

 منهجية البحث 

المشكلة المختارة في عبارات واضحة ومفهومة    عيقصد بتحديد مشكلة البحث، وضمشكلة البحث:    -1

تفصلها عن سائر المجاالت األخرى،لذلك تعد مشكلة البحث  ،تعبر عن مضمون المشكلة ومجالها و

المعالم،او انها ظاهرة   عبارة عن موقف غامض ال نجد له تفسيرا محددا، أي موضوع غير واضح

واألفكار اآلراء  حولها  وتختلف  تفسير  الى  البحث  (1)تحتاج  مشكلة  تكمن  تناولت  ،لذا  كيف  بمعرفة 

في كل من جريدة الصباح والزمان والصباح  ( 10/10/2021بعد ) الصحافة العراقية نتائج االنتخابات

تناولهما لنتائج االنتخابات، لتتفرع من التساؤل الرئيسي الذي يدور حول نتائج  الجديد،لبيان كيفية  

  -ة أهمها:االنتخابات عدد من التساؤالت الفرعي

كيف تناولت الصحافة العراقية نتائج االنتخابات بعد  -

 (؟ 2021/ 10/ 10)

هية الفئات الرئيسية لنتائج االنتخابات في الصحافة  ما -

 العراقية؟ 

جريدة  التي تناولتها ما اهم الفئات الرئيسية والفرعية -

 الصباح؟

جريدة التي تناولتها ما اهم الفئات الرئيسية والفرعية  -

 الزمان؟
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جريدة التي تناولتها  ما اهم الفئات الرئيسية والفرعية -

 الصباح الجديد؟

 أعاله؟ ماهية اهم نتائج المقارنة بين الجرائد  -

 البحث: أهمية  -2

تغفل   الالتي  راسةبوابة الحتكمن أهمية البحث من دور الصحافة الرئيسية كسلطة رابعة العتبارها 

العراقي، والشك ان   الشارع  تثير اهتمام  يدور من حولها من احداث وقضايا معاصرة  عن كل ما 

الحكومة  مستوى  على  سواء  بالغة  أهمية  ذات  المواضيع  من  يعد  االنتخابات  مثل  موضوع 

نتائج االنتخابات   أهميته على معرفةوالشعب،بل وحتى لدى الدول المجاورة والعالمية، لذا ركزت  

العراقية، الصحف  ككل،  في  المجتمع  تهم  قضايا  من  تتناوله  ما  اهم  تحليل  و  لبيان  من خالل  ذلك 

الموضوع مصنفة الى فئات فرعية تحمل دالالت أخرى  لفكرة الرئيسية التي يدور حولها  اوتفسير  

المشاركة  بالموضوع  تتعلق   او  النتائج  اعالن  ناحية  من  االنتخابية  سواء  العملية  او  السياسية 

الن لكل بحث طريقته في عرض المعلومات والبيانات الواردة في وذلك    والخطة األمنية وغيرها،

والتي من الممكن االخذ بنتائجها لمعالجتها  الوسيلة اإلعالمية سواء كانت مطبوعة او مسموعة  

    .ليها توصل انالتي في المستقبل من خالل اهم التوصيات والحلول  

 

اهداف البحث: يهدف البحث الى اكتشاف أجوبة ألسئلة   -3

الخفية،  الرئيس للبحث هو اكتشاف الحقيقة  العلمية، فالهدفعبر تطبيق سلسلة من اإلجراءات 

يهدف هذا    ا، لذ(2)المحدد لم يتم اكتشافه بعد ومع ان لكل دراسة بحثية غرضها او هدفها  وما

تحمله من فئات رئيسية   ااالنتخابات، ومالبحث الى معرفة كيفية تناول الصحافة العراقية نتائج 

وفرعية تم التركيز عليها لمعرفة اهم القضايا التي سلطت الضوء عليها نتائج االنتخابات من 

 من خاللها تحقيق األهداف االتية:  مالبحث، ليتخالل عينة 

 معرفة مفهوم الصحافة العراقية وانواعها. -1

 التعرف الى الفئات الرئيسية لكل جريدة على حدة. -2

 التعرف أيضا الى الفئات الرئيسية والفرعية لكل جريدة.  -3

 استعراض نتائج المقارنة بين كل جريدة. -4

المنهجية الي    أحدحدود البحث )مجاالت البحث(: يعد تحديد مجاالت البحث  -4 دراسة، الخطوات 

 . (3) مجاالت وهي:   ثالثتنطوي على  يوالت

لذا اختارت  المدة الزمنية التي يتحدد بها البحث سواء كان تحليلي او ميداني،    يالمكاني: وه المجال  -1

الباحثة كل من جريدة الصباح والزمان والصباح الجديد،لدراسة نتائج االنتخابات،لكونهما جرائد يومية  

ة  حكومية تصدر عن شبكة االعالم العراقي ممولجريدة  سياسية منتظمة الصدور، اذ تعد جريدة الصباح  

،حيث كانت تصدر في بدايتها بثمان صفحات ثم تطورت الى (2003/ 17/5) في  من المال العام، تأسست 

صفحة يومية تتضمن مالحق متخصصة، تولى رئاستها عدد من رؤساء   34صفحة حتى استقرت ب   12

الزمان   أسسهفهي  التحرير،اما جريدة  والنشر  للصحافة  الدولية  العراقية  الزمان  ا تصدر عن مؤسسة 

في البزاز  عنها  (  1997  /  4  /10  )سعد  وتصدر  منها  ،  طبعات  سياسية  عدة  يومية  مستقلة  الزمان  

ألف  والزمان الجديد  شهرية عامة     و الزمان الرياضي  يومية رياضية  وصفحة ،  12او  8تصدر بواقع  

  ، ثقافي  مجلد  وطبعة  كما  ياء  واألردن  سوريا  في  توزع  التي  العربية  الطبعة  وهي  طبعات  أربع  لها 

سعد  تحرير  أفريقيا،ويرأس  وشمال  أوربا  في  توزع  التي  الدولية  والطبعة  العراق  وطبعة  الخليج 

.احمد عبد   فاتح عبد السالم ، ويرأس تحرير طبعة العراق د  الدولية  الطبعة  يرأس تحرير  البزاز،فيما 
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جريدة الصباح الجديد أيضا هي احد الصحف العراقية اليومية المستقلة ضمن شبكة االعالم ، اما  المجيد

 صفحة. 12،وتصدر بواقع العراقية يتولى تحريرها األستاذ إسماعيل زاير

( وقد اختارت  2021/ 10/ 20/ لغاية 11/10المجال الزماني للبحث للمدة من )  الزماني: يتمثلالمجال    -2

جريدة   كل  من  اعدا10)الباحثة  لغرضمتسلسلة    د(  من    الصدور،  كافية  كمية  على  منها  الحصول 

 البيانات والنتائج التي تساعد في تحقيق متطلبات البحث.

المجال  ويتحدد  الموضوعي:  المجال  -3 نتائج  بهذا  الثالث    االنتخاباتدراسة  الجرائد  في  عددها  البالغ 

( لجريدة  83)( لجريدة الزمان،  93)( لجريدة الصباح،  97الى فئات رئيسية بواقع ) ( فئة مصنفة  273)

بعدها تحليل الفئات الرئيسية الى فرعية للوصول الى االستنتاجات والمقارنة فيما    مالصباح الجديد، ليت

 بينها. 

 

المجتمع األصلي  عينة   -5 المجتمع تتضمن خصائص  العينة هي جزء او شريحة من  البحث: وتعرف 

هذا   مفردات  لجميع  ممثلة  العينة  تلك  تكون  ان  ويجب  خصائصه  على  التعرف  في  ترغب  الذي 

ويقصد بالمجتمع هو المجتمع األكبر او مجموع المفردات التي يستهدف  ،(4)صحيحا  المجتمع تمثيال  

ل دراستها  البحثالباحث  نتائج  يكون  (5)تحقيق  التي  العمدية  او  المقصودة  العينة  اختيار  تم  ،ولقد 

دف او االختيار فيها على أساس حر من قبل الباحث وحسب طبيعة بحثه بحيث يحقق هذا االختيار ه

اهداف الدراسة المطلوبة،كونها تعد من العينات الغير احتمالية والغير عشوائية،أي انها مقصودة 

وتكون غنية بالمعلومات من اجل الدراسة المتعمقة للموقف او الظاهرة دونما الرغبة او الحاجة في  

 . (6)التعميم

ال لهذه  اختيارها  خالل  من  الباحثة  قامت  فقد  نتائج  ني علذا  لكافة  الشامل  بالحصر  المقصودة  ة 

العراقية الصحافة  في  الخاضعة  االنتخابات  االنتخابات  نتائج  تحديد  تم  اذ  والتي،  حصلت    للتحليل، 

الصباح   جريدة  اعداد  من  الباحثة  ) عليها  عدد24ب  عدد31و)  (  و)  (  الزمان  عدد 17لجريدة   )  

  للتحليل، أي  ( عدد30اخضاع ) ( عددا، ليتم72بلغ العدد الكلي للعينة ) الجديد، حيثلجريدة الصباح 

 جريدة.( اعداد لكل 10بواقع ) 

يأتي   بما  البحث  عينة  للدراسة  30لتكون  الخاضعة  االعداد  الكلي 72÷ مجموع  مجموع 

 المجتمع. يعنى ان العينة تمثل ثلث  %، وهذا41،66= 100×

 االتي: بينما لو تم حساب عينة كل جريدة على حدة لتكون النتيجة 

 أيضا ثلث المجتمع.  %، يعنى41،66= 100×24÷10جريدة الصباح 

 %، وهذا يعنى انها تقريبا تمثل ثلث المجتمع أيضا.32،25= 100×31÷10جريدة الزمان 

%، وهذا يعنى انها تمثل أكثر من نصف المجتمع 58،82=  100× 17÷ 10جريدة الصباح الجديد  

 بقليل. 

 مما يعنى ان نسب العينة لكافة الجرائد المختارة للدراسة تمثل المجتمع. 

ويقصالبحثمنهج   -6 ا  د:  الطريق  بانه  العلوم بالمنهج  في  الحقيقة  عن  الكشف  الى  لمؤدي 

المختلفة،بينما يعرف البحث بانه مجموعة من القواعد المستعملة من اجل الوصول الى الحقيقة في  

فهو الطريق المؤدي الى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة مجموعة  البحث  اما منهج    العلم،

العقل   تهمين على سير  العامة  القواعد  نتيجة معلومةمن  الى  للوصول  فقد    (7)وتحديد عملياته  لذا 

يدرس الواقع او الظاهرة  فضل منهج لهذه الدراسة،هو منهج الوصفي كونه منهج  ارات الباحثة ان  

كميا،ويعنى   تعبيرا  او  كيفيا  تعبيرا  عنها  ويعبر  دقيقا،  وصفا  بوصفها  الواقع،ويهتم  في  توجد  كما 

لنا يصف  الذي  هو  الكيفي  اللفظي   بالتعبير  الوصف  على  معتمدا  خصائصها  ويوضح  الظاهرة 

حجمها  او  الظاهرة  هذه  مقدار  يوضح  رقميا  وصفا  الكمي  التعبير  يعد  مدروسة،كما  بخصائص 

التكرارات   وحساب  العد  عمليات  على  معتمدا  األخرى  المختلفة  الظواهر  مع  ارتباطها  ودرجات 

هذا المنهج أسلوب    ،حيث يشمل(8)اإلحصائيةوالنسب المئوية واالجتماعية وغير ذلك من المفاهيم  

مسبقا  صياغتها  تتم  ومحددة  معينة  أسئلة  على  اإلجابة  خالله  من  يتم  الذي  هو  المضمون  تحليل 

،بحيث تساعد اإلجابة على هذه األسئلة في وصف وتصنيف محتوى المادة المدروسة بشكل يساعد  
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ال ومواضيع  أجزاء  بين  والترابطات  العالقات  اظهار  تحليل  (9)نص  على  أسلوب  أيضا  يشمل  اذ   ،

المحتوى، حيث يقوم هذا األسلوب على وصف منظم ودقيق لمحتوى نصوص مكتوبة او مسموعة  

الحاالت  اختيار  سيتم  الذي  الدراسة  مجتمع  وتعريف  وهدفها  الدراسة  موضوع  تحديد  خالل  من 

منه   وتحليله  الخاصة  مضمونها  منهج  (10)لدراسة  الباحثة  استخدمت  السببية ،كما  الدراسات 

المقارنة العتباره احد المناهج الوصفية التي يحاول الكشف عن الظاهرة المراد دراستها من خالل 

التوصل الى إجابات عن المشكالت التي تظهر من خالل تحليل العالقات،وذلك من خالل اإلجابة عن 

 . (11) تحدث هذه الظاهرة؟ اكيف؟ ولم
البحث   مفردات  الوصفي لوصف  المنهج  الباحثة  اعتمدت  فقد  تحليل لمضمون   كافة، فضاللذا  عن 

كيفيا   عن  والتعبير  االنتخابات  إضافنتائج  التفاوت ال  ةوكميا،  لبيان  المقارنة  الدراسة  استخدام  ى 

   جريدة.والمقارنة بين كل 
وحدات   -7 وح  التحليل: تحديد  خمس  الى  المحتوى  تحليل  وحدات  الرموز تنقسم  لتحليل  أساسية  دات 

 اللفظية وهي: 
تتضمن الكلمة ومكوناتها كالجمل مرادفه لما اطلق  و،التحليل  اصغر وحدات    د الكلمة: تعوحدة   -

الرمز وليس المصطلح، وتكمن صعوبة تحليل الكلمة في حالة تعبيرها عن رمز او    لعليه ال زوي
 في حالة الكشف عن بعض المفاهيم المجردة كالحرية او الديمقراطية او العدالة. 

هذه الوحدة اكثر وحدات التحليل استخداما في مادة االتصال    ر : تعتب( وحدة الموضوع )الفكرة -

ة عبارة عن جملة بسيطة مثال فعل ومفعول او فكرة تدور حول  والموضوع في صورته المختصر
 مسالة معينة. 

 يكثر استخدامها في تحليل القصص واألفالم والتراجم ...الخ.وحدة الشخصية:  -

وهي الوحدة التي يستخدمها منتج المادة اإلعالمية لتقديمها  او الفن االعالمي:    ةوحدة المفرد -

ومن   جمهوره  اإلذاعي  الى  ،الفيلم،العمود،المسلسالت،المسرحيات،البرنامج  الكتاب  امثلتها 
 ،البرنامج التلفزيوني،المقال. 

وهي الوحدة التي يلجا اليها الباحث لقياس بعض المقاييس المادية  وحدة المساحة او الزمن:   -
االعالم   وسائل  في  المنشورة  اإلعالمية  المادة  شغلتها  التي  المساحة  على  او  للتعرف  المطبوعة 

المرئية   السمعية  الوسائل  او  السمعية  بالوسائل  المذاعة  اإلعالمية  المادة  استغرقته  الذي  الزمن 
والتركيز   االهتمام  التحليل وتكون  للتعرف على مدى  المختلفة موضوع  اإلعالمية  للمواد  بالنسبة 

لمسموعة المرئية الثانية  عادة وحدة القياس بالنسبة للمواد المطبوعة السنتيمتر وبالنسبة للمواد ا
 او الدقيقة. 

الشكل الذي قدمت به المادة اإلعالمية   ةكما تتضمن وحدات فئتين هما فئة الموضوع ماذا قيل؟ وفئ 
 . (12)كيف قيل؟ 

فئات   الى  مكوناتها  لتحليل  الكلمة  وحدة  هنا  الباحثة  استخدمت  فقد  وكذللذا  وفرعية،    كرئيسية 
اما من    ة، معينأفكار  في  وحدة الموضوع الفكرة لمعرفة مضمون الموضوع الرئيسي ليتم صياغته  

ناحية الفئات فقد الحظت الباحثة ان الفئة المناسبة استخدامها بالدراسة هي فئة ماذا قيل ؟ لمعرفة  
جداول  الفكرة الرئيسي التي يدور حولها الموضوع ومن ثم تصنيفها الى فئات فرعية مفسرة بال

 والبيانات. 
 

تلك   -8 كانت  مهما  مشكلته  حل  الباحث  بها  يستطيع  التي  الطريقة  او  الوسيلة  وهي  البحث:  أدوات 
اذ بحثه مما    األدوات،  في  الباحث  يستعملها  التي  األدوات  تحدد  التي  المطروحة هي  المشكلة  ان 

ء الدراسة هي استمارة  ، ومن أدوات البحث التي استخدمتها الباحثة اثنا(13)يتناسب مع أداة البحث

األسئلة   من  مجموعة  يضم  وعاء  عن  عبارة  هي  البيانات،والتي  على  تفريغ  الحصول  بهدف 
معينة مشكلة  او  موقف  او  موضوع  حول  تدور  من  (14)معلومات  الغرض  ان  الباحثة  ترى  ،لذا 

خاللها    استخدام االستمارة هو لتحليل البيانات التي يتم مالحظتها من خالل عينة البحث ليتم من
 ومن ثم تصنيفها الى فرعية. تحديد الفئات الرئيسية 
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تحليل البيانات وتفسيرها على الهدف من البحث وعلى المنهج    ف وتفسيرها: يتوق تحليل البيانات   -9

على   تحتوى  التي  للمعلومات  كيفية  بطريقة  وجمعها  وترتيبها  البيانات  تصنيف  يتم  المستخدم،اذ 
صفات ال يمكن عدها اوقياسها،عكس الطريقة الكمية التي يتم فيها تصنيف البيانات التي تحتوى  

ذ يهدف التصنيف هنا الى اظهار عالقة البيانات بعضها ببعض  ا  ،على صفات يمكن عدها وقياسها
معقولة ،حيث يعتمد الباحث في تحليل بياناته على العمليات واألساليب  وتبسيطها والخروج بنتائج  

إيجاد   محاولة  جمعها  تم  معلومات  على  معتمدا  كيفي  يكون  قد  التي  والتحليل  العلمية  اإلحصائية 
ف والرابط  والظواهر  وأفكار  العالقة  دالالت  من  بينها  الباحث  ،يما  فيه  يستخدم  كميا  يكون  وقد 

 . (15)العمليات اإلحصائية كالنسب المئوية واالنحراف المعياري ومقاييس االرتباط 
 

 المبحث الثاني 
 مفهوم الصحافة  

 
يؤكد  حين    ي فن، فبانها  تعريف دقيق للصحافة فبعضهم يعتبرها حرفة وبعضهم االخر يعرفها    دال يوج

المثاليون انها رسالة قبل كل شيء سواء كانت الصحافة فنا او حرفة او صناعة او رسالة او كل ذلك  
الصحاف كل    ةمعا،  قبل  رسالة  هي  ثاذن  وعلم    مشيء،  وفن  واستعداد  لغة  ،  (16)موهبة  والصحافة 

جمع صحيفة،  الصحف  من  التي    :مشتقة  )هي  العرب  لسان  في  منظور  ابن  كما شرحها  والصحيفة 
المصباح المنير    وينشرها ،وفي   واآلراء تكتب فيها( وفي معجم الوسيط تعنى مهنة من يجمع االخبار  

ا صحف  تعنى قطعة من الجلد او قرطاس كتب عليها،وفي الصحاح للجوهري تعرف الصحيفة وجمعه
 . (17)وصحائف وهي الكتب بمعنى الرسالة

االخبار،   الطباعة ونشر  فتعنى  اإلنجليزية  المعاجم  في  الصحافة  مفاهيم  ويقصد  PRESS)  وكلمة اما   )

بينمابها   )  الصحيفة،  بكلمة  الى  JOURNALISMيقصد  لإلشارة  وكلم(    ة الصحافة، 

(JOURNALIST وتعنى الصحفية   (،  والممارسة  والصحفي  الصحيفة  هنا  الصحافة  وكلمة    الصحف 
(18) . 

السلطة   فهي  اصطالحا  الصحافة  وهي اما  والمجالت    الرابعة  الجرائد  انشاء  ويعنى فن    وكتابتها، 
فن تسجيل الوقائع اليومية بدقة  وتعنى    ا، كم(19) سياسية  بالمطبوعة الصحافية نوعان سياسية وغير  

وانتظام وذوق سليم مع االستجابة لرغبات الراي العام وتوجيهه واالهتمام بالجماعات البشرية وتناقل  
أوقات   وتزجيه  تسليتها  تم  تنعكس    ىفراغها، وعلاخبارها ووصف نشاطها  مراه  فالصحافة هي  هذا 

 . (20) وخواطرها وآراؤهاعليها صورة الجماعة  
 
أيضا  او تعنى  حيث  فيها،  والكتابة  المطبوعة  الدورية  الصحف  نشر  تعنى  المادي  بمفهومها  لصحافة 

الصحف   في  العمل  وهذاالمفهوم  واإلخراج    المكتوبة،  التحرير  أهمها  فروع  عدة  الى  ينقسم  العمل 
 . (21)واإلدارة واالعالن والتصوير الخ 

هي دورية مطبوعة تصدر في عدة نسخ وبشكل منتظم وفي مواعيد    القانونية: تعرف من الناحية  كما  
 (.22) متباعدةثابتة متقاربة او  

هذه المهمة لتوصيله بالعالم   ألداء استخدمها االنسان    وأقدمها الصحافة هي اول وسيلة إعالمية  تعد  لذا  
هنا كانت الصحافة منذ    وداخلها، ومنوالمعلومات عما يحدث خارج بيئته    باألخبار الخارجي وامداده  

والتعليق   وشرحها  المختلفة  االخبار  بنشر  تهتم  واستمدتالقدم  العظيم   عليها،  الشأن  هذا  ذلك  من 
 (.23) العالمبها في جميع انحاء  والتأثرواالقبال الكبير عليها  

السأيضا  تعرف  و االخبار  ينشر  مطبوع دوري  ويعلق  هي  ويشرحها  واالجتماعية  واالقتصادية  ياسية 
 . (24)عليها 
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الصحافة: وتقديمها    اذن  مصداقيتها  من  والتحقق  االخبار  وتحليل  جمع  على  تقوم  التي  المهنة  هي 
ما تكون هذه االخبار متعلقة بمستجدات االحداث على الساحة السياسية او المحلية او    للجمهور وغالبا

 . ( 25)الثقافية او الرياضية او االجتماعية وغيرها 

تقدمها   التي  الخدمات  اليوم من حيث  في عالمنا  الصحافة  نوعين من  نميز  ان  النوع ويمكن    للقراء، 
الثاني فهو صحافة متخصصة تستهدف    لمجتمع، اماااألول هو صحافة عامة موجهة الى جميع فئات  

 يأتي: من اهم العوامل التي جعلت الصحافة تقوم بهذا الدور المتميز ما    محدد، ولعلمخاطبة جمهور 
 القدرة على التعبير ونقل كم هائل من األفكار والمشاعر.  -1
 التغلب على المكان من خالل مرونة وسرعة الحركة.  -2
 وتسجيل وحفظ المعلومات. التغلب على الزمن   -3
 . (26)المجتمع االنتشار من حيث انتاج المعرفة لكل طبقات  -4

 :وهيكما توجد للصحافة أربعة مهام 

 .الكشف عن الحقيقة-

 .في الراي العام  التأثير-

 .التعبير عن جمهور الشعب -

 . ( 27(خصناعة التاري-

يمك  الصحافة:أهمية   من    نال  ضرورة  فهي  صحافة،  دون  الحاضر  عصرنا  في  مجتمع  تصور 
النمو   تحديدا فان أهمية    أكثر   واالزدهار وبشكل ضرورات الحياة وتقدم المجتمع وسعيه نجو 

 :الصحافة تنبع مما يلي

تعتبر   -1 األمين، حيث  االمة  اهم وسائل االعالم فهي حارسة  الصحافة من  الواجبات: تعد  تعليم 

العام،  الصحافة   باعتبارها صوت الراي  التي تتابع أداء جميع سلطات الدولة  السلطة الرابعة 
 .إضافة الى تعريفها للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم

  ك انبعثت، لذل  اعهدا، ومنه  أقدمهاالوسائل: تعتبر الصحافة ام الوسائل اإلعالمية، ألنها    أقدم -2

 .دة اليها بين الحين واألخرتحن الوسائل األخرى الى الصحافة وتحاول العو

هذه  -3  تتجلى  المطبوعة:  الكلمة  في تأثير  الى    األهمية  للوصول  فعالة  وسيلة  المطبوعة  الكلمة 

وعواطف   وقلوب  وبالتاليعقول  والعقل    فأنها  الجماهير،  الفكر  في  وللصحافة تؤثر    والسلوك 
انها صامتة تخلو من   لها    الصوت، ولكنالمطبوعة جانب واحد ضعيف  الضعف مصدر قوة  هذا 

الكلمات   وتذوق  القراءة  سرعة  تحديد  من  القارئ  تمكن  التي  االعالم  وسائل  من  الوحيدة  فهي 
 (.28)جرسها واالستماع برنين 

 
 :اهم الخصائص التي تتصف بها الصحافة بما يأتي

موضوعاتها والتاني  تسمح للقارئ التحكم في وقت قراءتها وتمكنه من االطالع مرات عديدة على   -1

 .في هذا االطالع

 .تحوي موضوعات متعددة -2

 .تميل الى التفصيالت الدقيقة في الموضوعات -3

 .المعارضة ألحزابتنشر ما ال ينشره التلفزيون واإلذاعة خاصة  -4

 .تعتبر وثيقة تاريخية للوقائع واالحداث -5

في الوقوف على أحوال محيطها االجتماعي    االطالع على ما فيها من اخبار واعالنات بدافع الرغبة -6

 .والثقافي واالقتصادي والسياسي

 .معرفة القضايا التي يتحدث عنها الراي العام اوال بأول -7

 .لمجرد التسلية واالمتناع بما فيها من طرائف خبرية ونوادر أدبية وتسلية -8

خاصة وخصوصيتها الثقافية التي  استخدامها كسالح من قبل الدولة للدفاع عن افكارها السياسية   -9

 .تميزها عن غيرها
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 .وسيلة اتصال بعد الكتاب ويرجع الفضل في وجود هذه الوسيلة الى اختراع الطباعة كأقدم  تأتي -10

 . ( 29)للرسالة من مرة  أكثر تمكن الصحيفة القارئ من السيطرة على ظروف التعرض بالتعرض -11

 :الصحافةاشكال 

هي وسيلة اتصال مطبوعة تصدر بشكل دوري اشترط لها عدد من المعايير األساسية    لصحيفة:ا -1
 :أبرزهاعن غيرها من وسائل االتصال 

 .يتجاوز أسبوعا  ان تنشر بشكل دوري ال -1

 .ان تطبع باالت الطباعة -2

 .انها متاحة لكل شخص وليس فقط لنخبة مختارة او مؤسسة او منظمة ما -3

 .طوائفهاان محتواها ينبغي ان يتنوع ويشمل كل ما يهم الجماهير بكل  -4

 .االستمراريةان تعالج قضايا معاصرة لوقت صدورها مع شيء من  -5

 .ان يستطيع قراءتها كل من تلقي تعليما عاديا -6

 .ترتبط بوقتها أي ان تكون مستقرة عبر الوقت -7

على مادة مقروءة   ويحتويمطبوع مغلف يصدر بشكل دوري طويل او قصير    المجلة: هي -2
او المتابعة او   ضكالمطبوع، الدورية، الجورنال، االستعراوتشمل المجلة مصطلحات أخرى   متنوعة،

 . (30)المعاينة، الكتاب، الجازيت، اإلداة 
 :وهيهناك ثالثة أنواع رئيسية من الصحف كما 

وهي الصحف التي تلتزم بالجدية واالتزان فيما تنشره من اخبار    المحافظة:لصحف ا -1

 .وموضوعات /وفيما تستخدمه من أساليب فنية في اخراج الصحيفة

عدد من   أكبر وهي التي تحاول النزول الى مستوى القارئ وتسعى الى جذب   الشعبية:الصحف  -2

القراء وتتوسل الى ذلك بنشر كل ما يثير اهتمام القراء من اخبار وموضوعات وباستخدام األساليب  
 .الجذابة في اإلخراج الفني

لصحف  الصحف المعتدلة: وهي الصحف التي تحاول ان تقف في الوسط بين الصحف الشعبية وا-3

عن الصحف المحافظة بعض ما تلتزم به من جدية واتزان في اختيار االخبار   فتأخذالمحافظة  
عدد   أكبرعن الصحف الشعبية بعض اساليبها في جذب  الفني، وتأخذوالموضوعات وطرق اإلخراج 

 (. 31)القراء من 

 :الصحافةمعيار ملكية 

او شبة   -1 المستقلة  تتبنى    المستقلة: هي الصحف  او  اتجاه سياسي معين  التي ال تعبر عن أي 

وتعبرأيديولوجية   واالتجاهات    بعينها،  اآلراء  لكل  تفتح صفحاتها  وانما  معين  عن حزب سياسي 
 .آرائهمالسياسية واالجتماعية ولكل أصحاب الراي على اختالف 

معارضة لتكون لسان  الصحف الحزبية: وهي الصحف التي تصدر عن أحزاب معينة حاكمة او  -2

حال هذا الحزب تعبر عن فكرة او اتجاهه وتدافع عن مواقفه وسياساته وتطرح رؤيته الخاصة  
 .لكافة االحداث والقضايا

 (. 32)رسمية التي تصدر عن جهة حكومية  الحكومية: وهيالصحف  -3

 
 للصحافة: التوزيع والتغطية الجغرافية اما 

في  توزيعها محافظة او منطقة معينة حيث يكثر هذا النوع    ليغطيالصحف المحلية وهي التي تصدر  -1

المجتمعات األوروبية واألمريكية في كل مدينة او مقاطعة صحف خاصة بها. كما ترى الباحثة كما هو  

 أيضا.الحال هنا في العراق 



 

232 

 

Volume: 12, Issue: 3, July-September 2022 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

فراد في الدولة دون انتماء إلقليم الصحف القومية وهي الصحف التي تصدر لتوزع على جميع اال-2

العالمية  باألخباراو محافظة معينة، وتهتم بتغطية االخبار التي تحدث في الدولة ككل، كما تهتم 

 والدولية اذ انها قد توزع خارج الدولة في دول أخرى كالصحف اليومية. 

بعض الصحف التي تتضمن الجرائد والمجالت التي تطلق عليها صحافة  الدولية: هناكالصحف -3

الحدود في بالد غير البالد التي تصدر دولية بمعنى انها تعبر حدود وطنها ويتم قراءتها خارج  

 (. 33)يصمم بعضها من األساس لكي يتم قراءته خارج الحدود مثل الطبعات الدولية  فيها، وقد

   رئيسية:للصحافة خمسة وظائف 

اخبار  -1 به  ،والمقصود  المعاصرة  الصحافة  عليها  تقوم  التي  األساسية  الوظيفة  وهو   : االعالم 

 يقع من احداث هامة داخلية وخارجية في جميع ميادين الحياة. الناس بكل ما

االخبار -2 وخاصة  والمعلومات  االخبار  سرد  مجرد  الصحيفة  مهمة  ليست  والتفسير:  الشرح 

ي التي  او  الخارجية  يفهمه  ان  الشارع  رجل  على  فالبدتعذر  ما   يتابعها،  شرح  من  للصحيفة 

بالنسبة للمصطلحات   يحتاج الى شرح من هذه االخبار وتفسير ما يحتاج الى تفسير وخاصة 

التعمق   العلمية دون  المسائل  الجغرافية وتبسيط  التاريخية والمواقع  العلمية والفنية والوقائع 

المعق العلمية  الى  بالتفصيالت  بالقارئ  وترجع  الخرائط    أصلدة  له  وتقدم  التاريخية  المسائل 

 والرسوم التوضيحية.

توجيه -3 طريق  عن  واإلرشاد  التوجيه  هي  للصحافة  االجتماعية  الرسالة  ان  واإلرشاد:  التوجيه 

االخبار   نشر  في  وارشاده  وقيادته  العام  وانالراي  بالمنفعة    واآلراء،  يعود  ما  نشرها  يكون 

يشترط فيها صفة العمومية لكي ال تستغل لخدمة فرد من االفراد او بضعة   المجتمع، كماعلى  

 الصحافة.اشخاص الن صالح المجموع هو الهدف الذي ينبغي ان تسعى اليه 

التي -4 المفيدة  المعلومات  الكثير من  هناك  التسويق واالعالن:  ناحية  القراء من  اشباع حاجات 

حي في  انسان  كل  اليها  وتتصاته  يحتاج  الفرد   لاليومية،  بمصالحة  وثيقا  والعائلية  اتصاال  ية 

الخاصة بالسلع واسعارها واالخبار الخاصة بحالة   باإلعالنات،ومن تلك المعلومات ما يتعلق  

الطائرات  وصول  ومواعيد  والمسارح  السينما  ودور  والتلفزيون  اإلذاعة  وبرامج  الجو 

التي   واللوائح  والقوانين  الصالة  بحياة ومواقيت  منها  يتعلق  ما  وخاصة  الدولة  تصدرها 

 المواطن اليومية كالضرائب والصحة والتعليم والتموين .

واالمتاع:  -5 واعباؤه  التسلية  الفرد  مسؤوليات  فيه  ازدادت  عصر  في  نعيش  العائلية نحن 

عقبات  من  حياته  في  يصادفه  او  اعمال  من  تؤديه  بما  اعصابه  فيه  وارهقت  واالجتماعية 

كل   وفي  المنزل  وفي  الشارع  وفي  عمله  محل  في  حل  وحيثما  ذهب  أينما  مكان، وصعاب 

تستطيع ان تخفف بعض العناء الذي يعانيه الفرد في الحياة اليومية فتقدم له بعض   والصحفية

 . (34)الوقت ة لتنسيه همومه بعض المواد المسلي
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 المبحث الثالث 

 الجانب العملي لنتائج االنتخابات في الصحف العراقية 

 ( يبين التحليل الكلي لنتائج االنتخابات في جريدة الصباح والزمان والصباح الجديد.1جدول رقم ) 

 المرتبة  النسبة المئوية  التكرار التحليل الكلي لنتائج االنتخابات  ت

 االولى % 35،53 97 جريدة الصباح  -1

 الثانية  % 34،06 93 جريدة الزمان  -2

 الثالثة % 30،40 83 جريدة الصباح الجديد -3

  % 99،99 273 المجموع  

يوضح لنا هذا الجدول الحصر الشامل لنتائج االنتخابات في الصحافة العراقية، اذ بلغ عدد الكلي للعينة 

( المرتبة  273المختارة  الحكومي  الصباح  جريدة  أحرزت  اذ  وبواق (،  مئوية  97)  ع األولى،  وبنسبة   )

الزمان35،53قدرها)  جريدة  احتلت  )  %(،بينما  وبواقع  الثانية  وبنسبة93المرتبة  قدرها   (  مئوية 

( وبنسبة مئوية قدرها 83%( في حين جاءت جريدة الصباح الجديد المرتبة الثالثة وبواقع ) 34،06)

(30،40 .)% 

 نتائج االنتخابات في جريدة الصباح.الفئات الرئيسية ل( يبين 2جدول رقم ) 

 المرتبة  النسبة المئوية  التكرار نتائج االنتخاباتل الرئيسية فئاتال ت

 االولى % 54،63 53 نتائج االنتخاباتاعالن  -1

 الثانية  % 16،49 16 االنتخابات وامال العراقيين  -2

 الثالثة % 15،46 15 نجاح الخطة االمنية  -3

 الرابعة % 9،27 9 االنتخابات والتطورات السياسية   -4

 % 2،06 2 االعالم واالنتخابات   -5

2،06 % 

 الخامسة

 2 المرأة واالنتخابات  

  % 99،97 97 المجموع  

لنتائج االنتخابات في جريدة الصباح لشهر تشرين األول لعام  رئيسيةيبين لنا هذا الجدول فئات التحليل ال

( تكرارا،وبنسبة  53،وبواقع )احتلت فئات اعالن نتائج االنتخابات الرئيسية المرتبة األولى  (،اذ2021)

(،)المفوضية  2021%(، مثال على ذلك )اليوم .. اعالن النتائج األولية النتخابات  54،63مئوية قدرها )

ال وطموح  وامال  االنتخابات  فئة  جاءت  بينما  لالنتخابات(  النهائية  غير  النتائج  بالتغير  تعلن  عراقيين 

( وبواقع  الثانية  بالمرتبة  ) 16واإلصالح  قدرها  مئوية  وبنسبة  تكرارا  ذلك 16،49(  على  %(،مثال 

في حين حصلت فئة .. ناخب جديد بطموحات أخرى(، 10/10)االقتراع نقطة شروع باتجاه اإلصالح(،)

الثالثة وبواقع ) المرتبة  الخطة األمنية على  تكرارا وبنسبة مئوي 15نجاح  %(،مثال  15،46ة قدرها )( 
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عالن اللجنة األمنية العليا لالنتخابات نجاح الخطة  على ذلك )وزير الداخلية يؤكد نجاح الخطة األمنية(،)ا

السياسية   والتطورات  االنتخابات  فئة  احتلت  (،بينما  االنتخابية  العملية  بتامين  الخاصة  المرتبة  األمنية 

%(،مثال على ذلك )تعد االنتخابات قرارا سياسيا 9،27قدرها )( تكرارا وبنسبة مئوية  9الرابعة بواقع ) 

رئيس الجمهورية والحكيم يتباحثان تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج لضمير شعب كامل(،) 

بواقع واالنتخابات فقد جاءت بالمرتبة الخامسة واألخيرة   والمرأةاالنتخابات األخيرة(، اما فئتين االعالم  

 %(. 2،06( تكرار لكل فئة وبنسبة مئوية قدرها ) 2)

ان  يدل  المئوية،مما  النسبة  ارباع  ثالثة  من  اكثر  احتلت  قد  األولى  الثالثة  الفئات  ان  يعنى  ما  وهذا 

ي بنجاحها اكثر من تركيزها على وطموح العراقيين والجانب األمن الجريدة ركزت على نتائج االنتخابات  

ونسبة نتائجها باالنتخابات وكم حصلت،إضافة الى تركيزها تباحث   المرأةالجوانب األخرى مثل مشاركة  

الوضع   اهمال  عن  ،فضال  المشاركة  الدول  مع  او  الداخلية  القوى  مع  سواء  السياسية  العالقات 

االقتصادي مثل تشغيل الشباب والقضاء على   االقتصادية ودور الحكومة الجديدة بمعالجة أوضاع البلد

والنفط،إضافة   والدوالر  الميزانية  عجز  معالجة  الموظفين،  رواتب  السكن،تامين  مشاكل  وحل  البطالة 

وغيرها   والصحة  التعليم  جانبي  على  الضوء  تسليط  الشارع عدم  تهم  التي  المهمة  المواضيع  من 

 العراقي.

 الصباح.نتائج االنتخابات في جريدة لفرعية التصنيف الفئات 

 ( يبين تصنيف الفئات الفرعية لفئة اعالن نتائج االنتخابات  3جدول رقم ) 

 المرتبة  النسبة المئوية  التكرار االنتخابات إلعالن نتائجالفئات الفرعية  ت

 االولى % 49،05 26 الطعون واالعتراض على نتائج االنتخابات -1

 الثانية  % 35،84 19 2021االنتخابات لعام اعالن نتائج  -2

اليدوي  -3 والفرز  العد  نتائج  تطابق 

 وااللكتروني 

 الثالثة  % 15،09 8

  % 99،98 53 المجموع  

  يتضح لنا من خالل هذا الجدول المتضمن تصنيف الفئات الرئيسية الى فرعية يعنى من تحليل كيفي الى 

(تكرارا وبنسبة 26)نوعي، ان تقديم الطعون واالعتراض على النتائج،قد احتلت المرتبة األولى وبواقع  

 ( قدرها  تتسلم%(،49،05مئوية  )المفوضية  ذلك  على  األولية 1381مثال  بالنتائج    طعنا 

لالنتخابات(،)االعتراض على نتائج االنتخابات حق مكفول يتم التعامل معه وفق القانون(،بينما حصلت  

النتائج   اعالن  عام  فئة  لالنتخابات  ) 2021األولية  وبواقع  الثانية  المرتبة  على  وبنسبة  19،  تكرارا   )

( قدرها  )35،84مئوية  ذلك  على  ا%(،مثال  خالل  سيكون  االنتخابات  نتائج  ساعة    24لاعالن 

العدالمقبلة(،) نتائج  تطابق  فئة  أيام(،اما  سبعة  خالل  سيكون  النهائية  النتائج  اليدوي  اعالن  والفرز 

%(. وهذا يعني ان رغم 15،09( تكرار وبنسبة مئوية قدرها )8وااللكتروني بالمرتبة الثالثة وبواقع ) 

قبل من  وطعون  اعتراضات  هناك  كان  انه  اال  االنتخابات  نتائج  األولية،    اعالن  نتائج  على  المرشحين 

عام   من  الثاني  النصف  على  مقبلين  اليوم  تتشكل 2022وههنا  ولم  بسبب    ،  وذلك  االن،  لحد  حكومة 

نرى احتلت فئة اعالن النتائج الرئيسية والفرعية    كبينهم، لذلاختالف واعتراض الكتلة السياسية فيما  
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بينما حصلت بالفئات الفرعية بصورة  (  % 54،63اذ حصلت بالرئيسية على )   عالية،على نسب مئوية  

%( مما يدل ان تركيز الجريدة 99،98عامة سواء كانت إعالنها او تطابقها او اعتراضها على نسبة )

 فقط. كان على اعالن النتائج 

 ( يبين تصنيف فئة االنتخابات وامال وطموح العراقيين. 4)  جدول رقم

 المرتبة  النسبة المئوية  التكرار الفئات الفرعية لالنتخابات وامال وطموح العراقيين  ت

ر بآمال وطموحات ياالنتخابات بداية نحو اإلصالح والتغي -1

 جديدة

 االولى % 56،25 9

االقتراع  -2 عملية  تسهل  االنتخابات  إجراءات  تامين 

 بانسيابية عالية 

 الثانية  % 43،75 7

  % 100 16 المجموع  

اعتبار  فئة  جاءت  فقد  بالتغيير،  العراقيين  وطموح  االنتخابات  فئة  تصنيف  الجدول  هذا  لنا  يبين 

حكومة   لتشكيل  والتغيير  اإلصالح  نحو  نقطة  األولى االنتخابات  بالمرتبة  الشعب،  مصالح  تخدم  فاعلة 

( قدرها )9وبواقع  مئوية  تكرارا وبنسبة  االنتخابات خط56،25(  )اجراء  ذلك  مثال على  وة مهمة  %( 

فاعلة   حكومة  تشكيل  يوم نحو  االنتخابات  يوم  الشعب(،)اعتبار  ينتظرها  التي  لالستحقاقات  تستجيب 

العراقيين   لدى  ومهم  فئة    ألجلاستثنائي  احتلت  ومؤسساته(،بينما  البلد  مصالح  تخدم  بنتائج  الخروج 

االقتراع   عملية  لتسهيل  الدقة  عالية  بانسيابية  االنتخابية  العملية  إجراءات  الناخبين، تامين  وتصويت 

 ( وبواقع  الثانية  ) 7بالمرتبة  قدرها  مئوية  وبنسبة  تكرارا   )43،75( ذلك  على  مثال  العملية %(، 

 هولة وسالسة من جل تسهيل عمل اقتراع الناخبين(.االنتخابية تسير بس

ونستنتج من فئة االنتخابات وامال العراقيين، ان الجريدة ركزت على اهم إجراءات العملية االنتخابية  

نراها قد احتلت    كسواء من حيث تسيرها وتسهيلها لعملية اقتراع الناخبين، وطموحاتهم بالتغيير، لذل

 %. 100نسبة  

 يبين تصنيف فئات تامين ونجاح الخطة األمنية. ( 5جدول رقم ) 

النسبة  التكرار الفئات الفرعية لنجاح الخطة االمنية  ت

 المئوية 

 المرتبة 

الحكومة ومفوضية االنتخابات والمراقبين   -1 تثمين 

بنجاح   األمنية  األجهزة  األمنية  الدوليين  الخطة 

 ليوم االنتخابات 

 االولى % 66،66 10

جرائم   -2 او  خروقات  حدوث  عدم  على  التأكيد 

الناخب   إرادة  تعرقل  او  انتخابية  فنية  مشاكل  او 

 تقنية واجهت مراكز االقتراع.

 الثانية  % 33،33 5

  % 99،99 15 لمجموع ا 
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تثمين الحكومة األجهزة  )يوضح لنا هذا الجدول الفئات الفرعية لتصنيف الخطة األمنية، فقد حصلت فئة  

( تكرارا وبنسبة مئوية  10( على المرتبة األولى وبواقع ) األمنية بنجاح الخطة األمنية ليوم االنتخابات

( وزارة  66،66قدرها  )تأكيد  ذلك  على  مثال  االنتخابات %(،  األمنية(،)اجراء  الخطة  بنجاح  الداخلية 

بدون حظرا للتجوال(، بينما احتلت فئة )عدم وجود خروقات او جرائم انتخابية او مشاكل أخرى تعرقل  

%(، مثال على ذلك )مؤشرات 33،33( تكرارا وبنسبة مئوية قدرها )5سير العملية االنتخابية( بواقع )

()اعالن اللجنة األمنية العليا لالنتخابات  نتخابية لعدم وجود خروقات جوهريةأولية تؤكد نجاح العملية اال

مما يعنى ان الجريدة ركزت على نجاح الخطة  عدم تسجيلها الي خروقات طيلة فترة العملية االنتخابية(.

 %. 100األمنية وعدم افشالها بنسبة 

 السياسية.( يبين تصنيف فئة االنتخابات والتطورات  6جدول رقم ) 

والتطورات  ت لالنتخابات  الفرعية  الفئات 

 السياسية

 المرتبة  النسبة المئوية   التكرار

بحث تطورات العملية االنتخابية والسياسية مع   -1

 القوى الداخلية للبلد. 

 االولى % 66،66 6

بحث التطورات االنتخابية والسياسية مع الدول    -2

 المجاورة

 الثانية  % 33،33 3

  % 100 9 المجموع  

تباحث   فئة  احتلت  اذ  السياسية،  والتطورات  االنتخابية  العملية  فئة  تصنيف  الجدول  هذا  لنا  يبين 

( األولى وبواقع  المرتبة  بالبلد،  الداخلية  القوى  تحالفات  السياسية واالنتخابية مع  تكرار  6التطورات   )

الكاظمي يدعو جميع األطراف السياسية الى موقف  %(، مثال على ذلك )66،66وبنسبة مئوية قدرها ) 

المفوضية( من  المعلنة  االنتخابات  نتائج  الصدرية  الكتلة  االنتخابات(،)تقبل  نتائج  بشان  موحد  ،  وطني 

االنتخابية(بالمرتبة   العملية  نجاح  بمناسبة  التهاني  وتبادل  السياسية  التطورات  بحث  فئة  جاءت  بينما 

%(، مما يعنى أيضا اهتمام الجريدة بالجانب 33،33وبنسبة مئوية قدرها ) ( تكرارا  3الثانية وبواقع )

 %. 100السياسي لالنتخابات وبنسبة عالية 

 ( يبين تصنيف فئتين االعالم والمرأة باالنتخابات.7جدول رقم ) 

 المرتبة  النسبة المئوية  التكرار الفئات الفرعية لألعالم والمرأة باالنتخابات   ت

 االولى % 100 2 االعالم بالمشاركة باالنتخاباتدور  -1

 االولى % 100 2 االنتخابات وكوتا النساء -2

  % 100 2 المجموع  

يوضح لنا هذا الجدول دور االعالم بحث المواطنين بالمشاركة باالنتخابات، فقد جاءت هذه الفئة مع فئة  

وبنسبة مئوية  ( تكرارا لكل فئة  2واحدة وبواقع )  ةباالنتخابات، بمرتب ومشاركتها    المرأةأخرى تصنف  
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( ذلك  100قدرها  مثال  باالنتخابات    )حث %(  بالمشاركة  المواطنين  واالدالء اإلعالميين 

 اإلعالن عن نتائج االنتخابات باألسماء والمقاعد لكوتا النساء للمصادقة عليها(.)(،بأصواتهم

نالحظ ضعف التركيز   ا%، كم100احتلت نسبة   باالنتخابات، لذلكوهذا ما يعنى ان لألعالم والمرأة دور  

ضمن امال وطموحات الشعب بالتغيير كلها تصب    ألنهاعلى الجوانب األخرى التي تهم الشارع العراقي  

 واإلصالح. 

 

 تحليل الفئات الرئيسة لنتائج االنتخابات في جريدة الزمان.

 ( يبين الفئات الرئيسية لنتائج االنتخابات.8جدول رقم ) 

 المرتبة  النسبة المئوية   التكرار جريدة الزمانالفئات الرئيسية في  ت

 االولى % 75،26 70 االنتخابات جاعالن نتائ -1

 الثانية  % 20،43 19 التطورات السياسية والعملية االنتخابية  -2

 الثالثة % 2،15 2 نجاح تامين الخطة االمنية  -3

 % 2،15 2 المرأة واالنتخابات  

  % 99،99 93 المجموع  

( في جريدة الزمان، 93لنا هذا الجدول تحليل الفئات الرئيسية لنتائج االنتخابات والبالغ عددها )يوضح  

األولى   المرتبة  على  الجديد  والصباح  الصباح  جريدتي  في  الحال  هو  كما  النتائج  اعالن  فئة  احتلت  اذ 

 ( قدرها )70،وبواقع  تكرارا ،وبنسبة مئوية  نتائج75،26(  بعد   %(،مثال على ذلك )اعالن  االنتخابات 

محافظة(،في حين حصلت فئة التطورات السياسية والعملية    18ساعة(،)نشر نتائج االنتخابات في    24

%(،مثال على ذلك 20،43( تكرارا،وبنسبة  مئوية قدرها )19االنتخابية على المرتبة الثانية ،وبواقع ) 

النهائية النتائج  اعالن  بعد  البلد  في  السياسية  األوضاع  لنتائج  )تدهور  وسياسي  شعبي  (،)ترقب 

والمرأة   األمنية  الخطة  نجاح  فئتين  جاءت  االقتراع(،بينما  مراكز  غلق  من  االنتهاء  عقب  االنتخابات 

( ،وبواقع  واألخيرة  الثالثة  المرتبة  على  قدرها 2واالنتخابات  مئوية  ،وبنسبة  فئة  لكل  تكرارا   )

بنحو  2،15) المرأة  )فوز  ذلك  على  بزي  97%(،مثال  الكوتا    14ادة  مقعدا  عن  مقعدا 

 المخصصة(،)الحكومة تثمن دور القوات األمنية بتامين المراكز االنتخابية ونجاح الخطة األمنية(. 

وترى الباحثة بان هناك تركيز طردي باالهتمام بالفئات بين الجرائد المختارة للعينة البحث، فقد تركزت  

باألساس  الجمهور  اهتمام  محطة  كانت  ألنها  األولى  بالدرجة  االنتخابات  نتائج  اعالن  بفئة  اهتمامها 

بالتنا األخرى  الفئات  تتراوح  بينما  الحكومة،  برئاسة  الفائز  هو  من  اهملت  لمعرفة  فقد  باألهمية،  زل 

الجرائد المذكورة الكثير من القضايا األخرى التي تهم القارئ المختص بقضية معينة كالتعليم والتربية  

 والصحة واالقتصاد والمال والزراعة والبطالة وغيرها.
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 ( تصنيف الفئات الرئيسية إلعالن نتائج االنتخابات الى فرعية: 9جدول رقم ) 

الفرع ت فئات  نتائج  تصنيف  إلعالن  ية 

 االنتخابات

 المرتبة  النسبة المئوية   التكرار

 االولى % 67،14 47 اعالن نتائج االنتخابات -1

 الثانية  % 22،85 16 تقديم االعتراضات والطعون على النتائج  -2

اليدوي   -3 والفرز  العد  نتائج  مطابقة 

 وااللكتروني 

 الثالثة  % 10 7

  % 99،99 70 المجموع  

اعالن يبين   فئة  حصلت  الزمان،حيث  لجريدة  النتائج  إلعالن  الفرعية  الفئات  تصنيف  الجدول  هذا  لنا 

 ( األولى،وبواقع  المرتبة  على  ) 47النتائج  قدرها  مئوية  ذلك  67،14(تكرارا،وبنسبة  على  %(،مثال 

والطعون   االعتراضات  تقديم  فئة  أحرزت  األولية(،بينما  االنتخابات  نتائج  اعالن  على  )احتجاجات ضد 

( الثانية،وبواقع  المرتبة  )16النتائج  قدرها  مئوية  تكرارا،وبنسبة  ذلك)استالم  22،85(  على  %(،مثال 

والفرز    1381المفوضية   العد  نتائج  تطابق  فئة  لالنتخابات(،في حين جاءت  األولية  النتائج  طعنا على 

 ( وبواقع  الثالثة  بالمرتبة  قدر7اليدوي وااللكتروني  مئوية  تكرارا،وبنسبة   ) ( ذلك 10ها  %(،مثال على 

 )استبعاد المفوضية إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات(.

مما يدل ان جميع الجرائد التي تم دراستها تهتم بهذه الفئات المذكورة وهي اعالن النتائج واالعتراضات 

كل مختلفة حسب  بتكرارات ونسب  ولكن  اليدوي وااللكتروني،  والفرز  العد  وتطابق  جريدة،    والطعون 

نستنتج ان اهتمام الجرائد الثالثة المختارة ركزت اهتمامها بفئة اعالن النتائج بالدرجة األولى، اذ    امم

 احتلت المرتبة األولى وبنسبة عالية. 

 ( تصنيف التطورات السياسية والعملية االنتخابية بجريدة الزمان.10جدول رقم ) 

والعملية  ت السياسية  التطورات  فئة  تصنيف 

 نتخابية اال

 المرتبة  النسبة المئوية  التكرار

بشأن  -1 والخارجية  الداخلية  القوى  بين  التباحث 

 األوضاع السياسي ونجاح العملية االنتخابية 

 األولى  % 63،15 12

 الثانية  % 36،84 7 تدهور وتشنج سياسي من نتائج االنتخابات األولية   -2

  % 99،99 19 المجموع  

( مصنفة الى فئتين فرعية األولى  19الجدول فئة التطورات السياسية واالنتخابية البالغة )يبين لنا هذا  

الجوار  دول  مع  التباحث  الداخلية،فضال عن  السياسية  الكتل  قوى  بين  العراقي  بشان  التباحث  تتضمن 

 ( األولى  الفئة  احتلت  اذ  االنتخابية،  العملية  ونجاح  السياسي  األوضاع  و12بشان   ، تكرارا  بواقع  ( 

%(،مثال على ذلك )التباحث بين البارزاني وامير دولة قطر لنتائج االنتخابات العراقية وتشكيل  63،15)

حكومة جديدة()تشنج سياسي من النتائج األولية المعلنة(،بينما احتلت الفئة الثانية التي تتضمن تدهور 
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تيارات وأحزاب لنتائج االنتخابات األولية   ( تكرارا وبنسبة مئوية  7بواقع )األوضاع السياسي ورفض 

 %(، مثال على ذلك )إساءة األجواء السياسية عقب اعالن نتائج االنتخابات(.36،84قدرها ) 

المرتبة   الجديد  والصباح  الزمان  بجريدتي  أحرزت  قد  الفئة  هذه  ان  نالحظ  بينمكما  احتلت   االثانية، 

اك عدم توازن بين الجرائد الثالثة المختارة يدل ان هن  االرابعة، ممبجريدة الصباح الحكومية المرتبة  

باالهتمام بالمواضيع التي تهم الشارع العراقي، الن لكل جريدة توجيهاتها وميولها الخاص بها، وهذا  

على   ركزت  أعاله  المذكورة  الجرائد  كل  ولكن  باالهتمام،  تتفاوت  يكون  بان  المقارنة  بالدراسة  ممكن 

األخرى الفئات  واهملت  الفئات  والزراعة    نفس  واالقتصاد  والصحة  والتربية  التعليم  تطوير  ككيفية 

 والتجارة وغيرها من األمور األخرى.

 ( يبين تصنيف فئتين المرأة واالنتخابات ونجاح الخطة األمنية. 11جدول رقم ) 

 المرتبة  النسبة المئوية  التكرار الفئات الفرعية للمرأة واالنتخابات والخطة االمنية  ت

 االولى % 50 2 دون الحاجة الى الكوتا 57مقعداو 97المرأة بنحو  فوز  -1

 االولى 50 2 تثمين الحكومة القوات األمنية بنجاح العملية االنتخابية  -2

  % 100 4 المجموع  

نفس الوقت    ييوضح لنا هذا الجدول تصنيف فئتين النهما احرزهن نفس المرتبة والتكرار والنسبة، وف  

 بتفاوت باالهتمام. 

 تحليل الفئات الرئيسية لنتائج االنتخابات في جريدة الصباح الجديد.

 ( يبين الفئات الرئيسية لنتائج االنتخابات 12م ) جدول رق

 المرتبة  النسبة المئوية  التكرار الفئات الرئيسية   ت

 االولى % 86،74 72 اعالن نتائج االنتخابات -1

 الثانية  % 6،02 5 التطورات السياسية واالنتخابات -2

 % 6،02 5 المرأة واالنتخابات   

 الثالثة % 1،20 1 نجاح الخطة األمنية   -3

  99،98 83 المجموع  

ددها  يوضح لنا هذا الجدول تحليل الفئات الرئيسية لنتائج االنتخابات في جريدة الصباح الجديد والبالغ ع

( جريدة  83الكلي  في  الحال  هو  كما  األولى،  المرتبة  أيضا  االنتخابات  نتائج  اعالن  فئة  احتلت  (،ولقد 

%(، مثال على 86،74( تكرار وبواقع )72الصباح الحكومية، ولكن بواقع يختلف، اذ أحرزت هنا على )

( جاءت ذلك  متفاوت(،كما  بنحو  النتائج  بإعالن  المفوضية  االنتخابات(،)تخبط  نتائج  تعلن  المفوضية 

( تكرارا وبنسبة مئوية قدرها 5فئتين التطورات السياسية والمرأة واالنتخابات بالمرتبة الثانية،وبواقع )

نتخابات(،)فوز %(،مثال على ذلك )قوى تحالف الحكيم تؤكد ضرورة تعزيز الثقة للمشاركة باال6،02)
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بزيادة    97ب  المرأة المرتبة    14مقعدا  األمنية على  الخطة  نجاح  فئة  بينما حصلت  الكوتا(،  مقعدا عن 

 %(. 1،20( تكرارا وبنسبة مئوية قدرها )1الثالثة واألخيرة وبواقع ) 

نتائج   اعالن  على  الجديد  الصباح  جريدة  تركيز  الجدول  هذا  خالل  من  لذونستنتج  اها  نر  ااالنتخابات، 

واهم  أكثراحتلت   األخرى  الجوانب  باقي  مهملة  الجريدة،  ارباع  ثالثة  نراه من  اذ  األمني،  الجانب  ها 

العكس من هنا،   كذلك  ;احتلت مكانة ونسبة مئوية كافة في تغطية االنتخابات في جريدة الصباح على 

الناحي من  سواء  للبلد  والمهمة  األساسية  الجوانب  في  اإلهمال  من  الكثير  امال نالحظ  او  السياسية  ة 

 العراقيين وطموحاتهم والرفع من المستوى االقتصادي والتعليمي وغيرها من الجوانب األخرى.

 

 ( تصنيف الفئات الرئيسية الى فرعية لنتائج االنتخابات في جريدة الصباح الجديد.13جدول رقم ) 

 المرتبة  النسبة المئوية   التكرار الفئات الفرعية لنتائج االنتخابات  ت

 االولى % 59،72 43 اعالن نتائج االنتخابات األولية   -1

 الثانية  % 30،55 22 تقديم االعتراضات والطعون على النتائج     -2

اليدوي  -3 والفرز  العد  نتائج  مطابقة 

 وااللكتروني 

 الثالثة  % 9،72 7

  % 99،99 72 المجموع  

يبين لنا هذا الجدول تصنيف الفئات الفرعية لفئة اعالن نتائج االنتخابات في جريدة الصباح الجديد،حيث  

 ( بواقع  األولى  المرتبة  النتائج  اعالن  فئة  )43احتلت  قدرها  مئوية  وبنسبة  تكرارا  مثال %(،59،72( 

  ،) المرشحين  ارقام  تباين  بسبب  واسع  جدال  تثير  االنتخابات  )نتائج  ذلك  جاءت  على  تقديم  بينما  فئة 

( وبواقع  الثانية  بالمرتبة  النتائج  على  واالعتراضات  قدرها 22الطعون  مئوية  وبنسبة  تكرارا   )

بنتائج  30،55) الطعون  باب  تفتح  االنتخابات  )مفوضية  ذلك  على  ثالثة  (،مثال  لمدة  االنتخابات 

استمرار االعتراضات على نتائج االنتخابات يعد امرا طبيعيا(،في حين حصلت فئة مطابقة نتائج  أيام(،)

 ( وبواقع  الثالثة  المرتبة  على  والفرز  )7العد  قدرها  مئوية  وبنسبة  تكرارا  ذلك 9،72(  على  %(،مثال 

 ويت العام والخاص(. )تطابق نتائج العد والفرز اليدوي وااللكتروني في التص 

هناك    فأننالذا   ان  بكافة  نرى  مهتمة  تكون  ان  تكاد  حكومية  لكونها  الصباح  جريدة  تركيز  بين  فرق 

الشارع   تهم  التي  األساسية  بينمالقضايا  مستقلة    االعراقي،  لكونها  الجديد  الصباح  جريدة  تركيز  نرى 

قضايا   تاركة  النتائج  اعالن  وهي  واحدة  فئة  كمعلى  باهتمامها  نال  االشعب،  تفاوت  هناك  أيضا  حظ 

  بالفئات األخرى عن جريدة الصباح.
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 نتائج المقارنة التحليلية للصحف العراقية 

بصورة   -1 االنتخابات  نتائج  ان  دراستنا  خالل  من  قنستنتج  اهتمت   دعامة، 

والعملية   السياسية  التطورات  وتباحث  األمنية  والخطة  النتائج  بإعالن  متمثلة  محدودة  بفئات 

 االنتخابية وغيرها،

بتحليل   -2 البحث  عينة  بين  األولى  المرتبة  الصباح  جريدة  احتالل  ان  نالحظ 

الثانية والصباح الجديد الفئات الرئيسية لنتائج االنتخابات، بينما جاءت جريدة الزمان بالمرتبة  

 بالمرتبة الثالثة. 

)   تأحرز -3 بواقع  الحكومية  الصباح  بجريدة  االنتخابات  نتائج  ( 53فئة اعالن 

( تكرار وبنسبة 70في جريدة الزمان بواقع )  ا(، بينم% 54،63)تكرار، وبنسبة مئوية قدرها  

 ( قدرها  ) 75،26مئوية  بواقع  الجديد  الصباح  جريدة  في  اما  تكرار  %72(،  مئوية (  وبنسبة 

مما يعنى هنا عند المقارنة فتعد جريدة الصباح الجديد هي أوال والزمان   (،%86،74قدرها ) 

بينهما، يدل أيضا على وجود داللة إحصائية ارتباطية معنوية فيما    االثالثة، ممالثانية والصباح  

وجريدة    (2بينها وبين جريدة الزمان )فبسبب عدم وجود فارق كبير بالتكرارات والنسب    وذلك

 (. 19الصباح )

بجريدتي   -4 الموجودة  غير  أخرى  فئات  الصباح  جريدة  احتالل  نالحظ  كما 

الثانية   بالمرتبة  جاءت  فقد  العراقيين  وامال  االنتخابات  فئة  ومنها  الجديد،  والصباح  الزمان 

ضمت فئة أخرى وهي دور االعالم في حثه على المشاركة   ك (، كذل%16،49وبنسبة قدرها )

لك )   نباالنتخابات،  وبتكرار  واألخيرة  الخامسة  بالمرتبة  قدرها 2جاءت  مئوية  وبنسبة   )

يعنى ان اهتمام جريدة الصباح وباالنتخابات ونتائجها كان اكثر من الصحف   ا(، مم2،06%)

 األخرى.

وتم -5 نجاح  فئة  حصول  نالحظ  الثالثة  كذلك  المرتبة  على  األمنية  الخطة  ين 

( تكرار وبنسبة مئوية  15احتلت بجريدة الصباح على اعلى نسبة بواقع )   المذكورة، اذللصحف  

 ( ) 15،46قدرها  بواقع  الزمان  بجريدة  بينما  قدرها )%2(،  مئوية  وبنسبة  تكرار   )2،15  )%

%(، مما يعنى ان 1،20( وبنسبة مئوية )1كذلك بالصباح الجديد بواقع اقل من جريدة الزمان )

 ا التي تهم المجتمع في الصحف الحكومية والمستقلة.هناك فرق بالتركيز على القضاي

بين   -6 ما  متفاوتة  االنتخابية  والعملية  السياسية  التطورات  فئة  جاءت  كما 

المرتبة الثانية والرابعة، اذ حصلت على المرتبة الثانية بجريدة الزمان على اعلى تكرار ونسبة  

حرزت بجريدة الصباح الحومية  %(،في حين أ20،43( تكرار وبنسبة مئوية قدرها )19بواقع )

 ( ،بواقع  الزمان  اقل عن جريدة  ونسبة  بتكرار  ولكن  الرابعة  قدرها 9المرتبة  مئوية  ( وبنسبة 

من  9،27) اقل  ونسبة  بتكرار  ولكن  الثانية  المرتبة  احتلت  الجديد  الصباح  بجريدة  اما   ،)%

(، مما يعنى ان هناك %6،02( تكرار وبنسبة مئوية قدرها )5، بواقع )جريدة الصباح والزمان 

 تفاوت باالهتمام بالفئة بين جريدة وأخرى. 

الجديد على   -7 المراة واالنتخابات بجريدة الصباح  فئة  أيضا حصول  اذ نالحظ 

%(، بينما احتلت بجريدة الزمان 6،02( تكرار وبنسبة مئوية قدرها )5المرتبة الثانية وبواقع )

%(،اما بجريدة الصباح الحكومية  2،15ية قدرها ) ( تكرار وبنسبة مئو 2المرتبة الثانية بواقع )

( بواقع  واألخيرة  الخامسة  )2بالمرتبة  قدرها  مئوية  وبنسبة  تكرار  ان 2،06(  يدل  مما   ،)%

وفوزها باالنتخابات ،وذلك لوجود عالقة    المرأة هناك اهتمام من قبل الصحف العراقية بمشاركة  

 معنوية ذات داللة إحصائية فيما بينما. 
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 االستنتاجات: 

الن لكل صحيفة اتجاه   كواتجاهاتها، وذلفي سياسية الصحف    ف اختالجود  و -1

 عام.او سياسية معينة بتغطيتها لألحداث والقضايا بشكل 

المختارة   -2 الثالث  الصحف  في  االنتخابات  نتائج  فئات  بين  بالتركيز  تفاوت 

 عينة البحث. 

 . عامةارتفاع نسبة اعالن نتائج االنتخابات بصورة  -3

 اعن عدم ربطها باالنتخابات، كقضاي  اهمال الصحف القضايا األخرى، فضال -4

 التعليم والصحة والبيئة والنفط واالقتصاد والبطالة وغيرها، والتي نراها مهمة أيضا. 

التوازن   -5 العراقانعدام  الشارع  تهم  التي  للقضايا  بتناولها  الصحف    ي بين 

 عامة. 

 األمني بجريدتي الزمان والصباح الجديد.ضعف االهتمام بالجانب  -6

لنتائج  -7 الرئيسية  الفئات  بين  إحصائية  بداللة  ارتباطية  معنوية  عالقة  وجود 

 االنتخابات.

 

 التوصيات: 

بصورة  -1 المجتمع  تهم  التي  القضايا  تناول  في  التوازن  تحقيق  على  التأكيد 

 عامة. 

المؤسسات   -2 في  سواء  العاملين  الصحفيين  مفوضية  حث  في  او  اإلعالمية 

االنتخابات بالتركيز على ربط القضايا األخرى باالنتخابات من خالل برامج الحمالت االنتخابية 

بالجانب  او  تطويره  على  والعمل  التعليمي  بالجانب  االهتمام  الى  مرشحيها  يدعون  التي 

 االقتصادي وغيرها من الجوانب األخرى.

لنتائ -3 مقارنة  دراسات  اجراء  لمعرفة  ضرورة  والسابقة  الحالية  االنتخابات  ج 

ما   على اهم الى االطالع    ةمنها، إضافالسابقة لالستفادة    تتناولها الصحفماهية القضايا التي  

 الحالية.توصلت اليه الدراسة 

لدوره الكبير   كلتغطيته للعملية االنتخابية، وذل  أكبرابراز دور االعالم بشكل   -4

بشكل   انتهاءها  بعد  انطالقها حتى  بداية  منذ  االنتخابية  الخطة  وقائع  نقل  في  اإليجابي  وتأثيره 

 رسمي. 

وامال  ض -5 متطلبات  تحقيق  في  الحكومة  دور  على  الصحف  تركيز  رورة 

الشعب، وليس التركيز على اعالن النتائج وما يحمله من طعون واعتراضات واختالفات الكتل 

 السياسية، بل كان من االجدر التركيز على أوضاع البلد بشكل أوسع. 
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