
 
 
 
 
 
 

 
يشكل هذا البحث خطوة مهمة ضمن مجموعة من الخطوات التي 

نوع التغطيات الصحفية التي تقوم بهـا الصـحف    يتم عن طريقها تحديد
العراقية وكيفية تناولها لقضايا مهمة تخص البلـد ومـن هـذه القضـايا     

إذ الحاجة تبقى مستمرة إلجراء بحوث من ) إنتخابات مجالس المحافظات(
هذا النوع مع كل قضية تستجد للتعرف على إيجابيـات وسـلبيات هـذه    

إجراء تحليل مضـمون للموضـوعات   التغطيات وقد اختص هذا البحث ب
خـالل المـدة التـي    ) طبعة بغداد(التي نشرتها جريدتي الصباح والزمان 

وهي المدة التي حـددتها   ٩/٤/٢٠١٣ولغاية  ٢٠/٣/٢٠١٣تراوحت من 
  . المفوضية العليا لالنتخابات من أجل القيام بالحمالت اإلنتخابية
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Abstract 
This paper is considered an important step among 

group of steps that through it one can define journalistic 
coverage that the Iraqi newspapers do and the way they 
handle central issues that concern the country particularly 
the issue of the elections of governorate councils. It is 
always necessary to write papers of this kind with every 
new subject to be acquainted with positives and negatives 
of this coverage. This paper is concerned with making an 
analysis of the subjects published by Al-Sabah and Al-
Zaman newspapers (Baghdad Edition) during the period 
from 20/3/2013 till 9/4/2013 a period assigned by the 
higher commission of electionsto carry out the election 
campaigns. 
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في المدة التي سبقت أقامـة  العراقية شهدت تغطية وسائل اإلعالم 

بروز تكـتالت  نتيجة لهتمام واسع إخابات مجالس المحافظات في بغداد نتإ
وقد ركـز هـذا    ،وأئتالفات جديدة وجاءت هذه التغطيات متنوعة ومختلفة

البحث على التغطية التي أختصت بها الصحف التي تصدر فـي العـراق   
والتي مـن المفـروض أن    )طبعة بغداد( ومنها جريدتي الصباح والزمان

ن التحيزات وتلبي حاجـة  بعيدة ع محايدة ومتوازنة  هذه التغطيات تكون 
الجمهور من المعلومات التي تخص هذه اإلنتخابات وانطالقا من مسؤولية 
وسائل اإلعالم ودورها الفعال في مرحلة ماقبـل اإلنتخابـات وأثناءهـا    

الكيفية التي تعاملت بها الصحف العراقية مع  البحثهذا إذ تناول  .وبعدها
تحليل مضمون تغطية كـل   عن طريقنتخابات مجالس المحافظات إقضية 

التـي تناولتهـا    موضوعاتمن جريدتي الصباح والزمان للتعرف على ال
واهم الفنون الصـحفية   نتخابات مجالس المحافظات،الخاصة بإالجريدتين 

المستخدمة إذ يساعد هذا على تحديد حجم التغطية التي قامت بها الصحف 
بقضية مهمة جدا وهـي   ومن ثم تحديد مدى إهتمام أو عدم إهتمام الجرائد

قضية إنتخابات مجالس المحافظات التي سيكون لها األثر الكبير في تحديد 
 .الخارطة السياسية في العراق مستقبال
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 همية البحثأ :والًأ
التغطيـات  علـى  تتلخص أهمية البحث بمساهمته فـي التعـرف   

نتخابية لمجـالس المحافظـات التـي    إلالدعاية اصحفية التي جرت أثناء ال
ينوى واالنبار التـي أجلـت فيهـا    جرت في العراق فيما عدا محافظتي ن

إقلـيم  نتخابـات ومحافظـات   إلبات بقرار من المفوضية العليـا ل نتخاإلا
نتخابـات  إموعد منفصـل عـن    فينتخابات إلكردستان التي تجري فيها ا

 .خرىاألمجالس المحافظات 
 عن طريـق البحث أضافة بسيطة لحركة البحث العلمي  يقدم هذا

 ،رصده الموضوعات التي ركزت عليها الصحف العراقية دون األخـرى 
 يساهم في ابرازلذا فان الكشف عن الطريقة التي تمت بها هذه التغطية قد 

دور الصحافة في صياغة األحداث وتشـكيل الـرأي العـام ومعالجتهـا     
نتخابات بشكل يمكـن المـواطن   إللقة باوضوعات وطرحها لقضايا متعلم

دهم العادي من التعرف على المرشحين وكتلهم السياسية بطريقـة تسـاع  
 .ختيار المرشح األصلحإعلى 

  مشكلة البحث: ثانياً
و أو فكـرة  أو قضـية  أعبارة عن موقـف  "تعرف مشكلة البحث

مفهوم يحتاج البحث والدراسة العلمية للوقـوف علـى مقـدمتها وبنـاء     
نتائج  عن طريقا الحالية واعادة صياغتها العالقات بين عناصرها ونتائجه

 مشـكلة البحـث   تحـدد وت  )١("الدراسة ووضعها في االطار العلمي السليم
لتي قامـت بهـا الصـحافة العراقيـة     رصد وتحليل التغطية الصحفية اب

                                                             
محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات االعالمية، القاهرة،عالم الكتب، .د) ١(

  .٧٠، ص٢٠٠٠
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 ،عـن طريـق  )جريدتين الصباح والزمـان (نتخابات مجالس المحافظاتإل
وقد تم تحديد  ،تينجريدها هاتين التالتي طرح موضوعاتمضمون التحليل 

  :الت االتيةؤلتساوفق ا مشكلة البحث
) الصباح والزمـان (دتين هل ساهمت الصحافة العراقية المتمثلة بالجري. ١

  .نتخابات مجالس المحافظاتفي تغطية إ
فـي تغطيـة   ) الصباح والزمـان (اقية ما مدى اسهامات الصحافة العر. ٢

  .نتخابات مجالس المحافظاتإ
نتخابات إلالصحفية التي استخدمت في التغطية الصحفية  الفنونماهي . ٣

  في العراق؟ مجالس المحافظات
الصـباح  (هـا الصـحافة العراقيـة    حتالتـي طر  الموضـوعات  ما. ٤

  ؟في مدة البحث نتخابات مجالس المحافظاتإحول )والزمان
  ھداف البحثأ:ثالثاً 

لى التعرف على شـكل ومضـمون التغطيـة    إيهدف هذا البحث 
 ،عن طريـق نتخابات مجالس المحافظـات إ لموضوعاتالصحفية اليومية 

ي تعد مهمة في الشارع العراقي العراقية الت صحفمتابعة صحيفتين من ال
تمثـل الصـحافة    :والثانيـة )الصباح(تمثل الصحافة شبه رسمية  :ولىألا

  :بالنقاط االتيةهداف البحث أحددت وقد ت)الزمان(الخاصة 
نتخابـات مجـالس   إعن حجم التغطية الصـحفية لموضـوع    الكشف. ١

 .في الصحف العراقية اًوكيف المحافظات كماً
نتخابـات  إالعامة والخاصة في مجال تغطية  موضوعاتهم الأتشخيص .٢

 .مجالس المحافظات التي تم طرحها في الصحافة العراقية
نتخابـات  إ موضوعاتما في عرض ستخداإكثر ألتحديد الشكل الفني ا. ٣

 .مجالس المحافظات في الصحافة العراقية
نتخابـات لمجـالس   إن الصحفية التي تحدثت ع تحديد مضامين المواد. ٤

 .المحافظات في مدة البحث
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كبر لدراسات اعمق في موضـوع التغطيـات   أمام جهود أفتح الباب . ٥
  .الشارع العراقي خصلموضوعات مهمة ت

  البحثمنهج :رابعاً
رصـد  "م علـى  يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التـي تقـو  

و نوعيـة فـي فتـرة    أو حدث معين بطريقة كمية أ ومتابعة دقيقة لظاهرة
و الحدث منه حيـث  أالظاهرة  جل التعرف علىأفترات من وعدة أزمنية 

المحتوى والمضمون والوصول الى نتائج وتعميمات تساعد في فهم الواقع 
  .)١("وتطويره

وأفضل منهج ممكن ان يستخدم في هذا البحث للوصول الى نتائج 
و طريقـة  أسـلوب أ ستخدام تاح لنا إذات فائدة هو المنهج المسحي الذي ا
  .تحليل المضمون لتحقيق أهداف البحث

  مجتمع البحث: خامساً
يجة التساع هذا المجتمع يمثل مجتمع البحث الصحافة العراقية ونت

ختيار جريدتين من الصحف العراقيـة وهـي جريـدة الصـباح     فقد وتم إ
ولـى  األ ختيـار إتـم  كـانموذج حيـث   ) طبعة بغـداد (وجريدة الزمان 

 جريـدة دولـة و  جريـدة  شبه رسمية وهـي  جريدةكونها تمثل ل)الصباح(
 وهـي جريـدة مسـتقلة    ملكية خاصة باعتبارها تمثل)طبعة بغداد/الزمان(

  .وعرفت بجرأتها في الطرح
عدداً وهـي حصـر   )٤٤(تمكنت الباحثة من الحصول على وقد 

وقـد وجـدت    ،شامل لكل االعداد من الجريدتين في المدة المحددة للبحث
وذلك لمحدوديـة  مالئمة ساليب ألاكثر أسلوب الحصر الشامل أي الباحثة ف

لـى انـه   إوالبد من االشارة هنا  ،المدة الزمنية المخصصة لمجتمع البحث

                                                             
عثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمـي،  .ربحي مصطفى عليان ود.د) ١(

  .٤٣، ص٢٠٠٠عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، 
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كثر اتساعا كلمـا تحـددت   أالدراسة واطارها الزمني  لهدف منكلما كان ا
مـا  أستخدام العينات إلكان ذلك مبررا وواتسعت المصادر وفئات التحليل 

ام الحصر الشامل سوف يعطي نتـائج  في غير ذلك من المجاالت فان نظ
فضـال عـن تـوافر     ،النها تضمن اطار العينة للفئات كافة، كثر صدقاأ

يز غير المقصـود فـي   حاالقتراب من الموضوعية التي تجنب الباحث الت
المـذكورة يمكـن ان تفـي     وقد وجدت الباحثة ان االعداد.ختيار العينةإ

بمتطلبات البحث وتوفر امكانيـة تحديـد التغطيـة الصـحفية لمجـالس      
  .المحافظات التي قامت بها الجريدتين

  :مجاالت البحث: سادساً
تم تحديد هذا المجال بجريـدتي الصـباح والزمـان    :المجال المكاني .١
ن معروفتين لدى الجمهور نموذج للدراسة، وكال الجريدتياك) طبعة بغداد(

  .غلب االحداث الخاصة بالعراقالعراقي بتغطيتهما أل
ولغايـة  )٢٠/٣/٢٠١٣(ختيـار المـدة مـن    إ تـم : المجال الزماني. ٢
كاطار زمني للبحث كون هذه المدة تمثل الموعـد الـذي   ) ١٩/٤/٢٠١٣(

لتـي حـددتها المفوضـية المسـتقلة     نتخابية اإلالحملة ا هفيوانتهت بدأت 
  .نتخابات في العراقإلل

  :جراءات البحثإ:سابعاً
جـراء تحليـل   إهداف البحث تتطلب العمليـة  ألى إبغية الوصول 

اح والزمـان فـي   الصـب  تيمضمون للمواد الصحفية التي نشرتها جريد
حيـث عـرف برنـاد    ،نتخابات مجـالس المحافظات إلتغطيتها الصحفية 

لـى الوصـف   إسلوب البحث الذي يهدف أبانه "تحليل المضمون بيرلسون
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ويتسـم   )١("تصـال إللر الكمي والموضوعي والمنهجي للمحتوى الظـاه 
  :)٢(همهاأسلوب تحليل المضمون بمجموعة من الخصائص أ

 ي انه يتحرر مـن  أ،ان تحليل المضمون البد ان يكون موضوعيا
 .م المسبقةالقوالب النمطية واالحكا

   البد لمحلل المضمون ان يعتمد خطة منظمة من حيث المراحـل
جراءاتها منطقيا ومن حيث التحديـد الواضـح   إالمنهجية وتساند 

 .للفئات
  يجعل من  ي ان المحلل الأهداف التحليل غير شخصية أان تكون

من  جزءاًه مصالحه مرجعية للتحليل وبالتالي يكون مشروعوذاته 
  .حركة العلم

كثـر الطـرق   أمن لذلك ترى الباحثة ان طريقة تحليل المضمون 
نتخابـات مجـالس   إلغطية الصحافة العراقيـة اليوميـة   مناسبة لمعرفة ت

  :اآلتية لإلجراءات ووفقاً. المحافظات
  : وحدات التحليل وفئاته. ١

 تلبية لالحتياجات البحثية المصاغة في تساؤالت البحـث وبغيـة  
سلوب تحليـل المضـمون   أالجراءات  وفقاًوهداف البحث ألى إالوصول 

لبي ستمارة التحليل التي شملت الفئات التي تإالباحثة بتصميم المتبعة قامت 
سـاليب  ألسـتخدام الطـرق وا  على إسلوب ألهذا ا عتمدذ يإ،هداف البحثأ

وتصـنيف للفئـات وجدولـة للوحـدات     وجود تبويب االحصائية التي تتيح
  .عن نتائجها بقيم عددية وقياسها والتعبير

ستمارة التحليل وهـي  إفي وبناء على ماسبق حددت الباحثة فئتان رئيستان 
  :كما يلي

                                                             
  .١٧، ص٢٠٠٩ر الشروق، محمد عبد الحميد، تحليل المحتوى، بيروت، دا.د) ١(
كريم محمد حمزة، تحليل المضمون، الخطاب كمـادة للبحـث، بيـروت، دار    .د) ٢(

  .٢٦، ص٢٠١٢ومكتبة البصائر، 
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الصحفي الذي نشرت به المـادة  وتعني هذه الفئة القالب :فئة الشكل. أ
 .جيب عن التساؤل كيف قيل؟وت الصحفية

وهـي  ونعني به مضمون المادة الصـحفية  :موضوع االتصالفئة . ب
  .ل؟يماذا ق جيب عن التساؤلوتاالنسب لتلبية متطلبات البحث 

  : جراءات التحليلإ. ٢
مجـالس  نتخابات تتعلق بإ حصر الفنون الصحفية التي انطوت على مضامين.أ

قامت الباحثة بحصـر   ذإالمحافظات في كال الجريدتين موضوع الدراسة،
لغايـة  ٢٠/٣/٢٠١٣(شامل لجميع االعداد التي صدرت في المدة المحددة 

 لجريـدة ) ٢٠(عدداً لجريـدة الصـباح و  )٢٤(تم حصر ذإ)١٩/٤/٢٠١٣
وقد بلغ عدد الفنون الصحفية التي تـم   .عدداً) ٤٤(بلغ المجموع فالزمان 

فن صحفي في ) ١٠٤(بواقع ) ١٦٧(اعها للتحليل في كال الجريدتين اخض
والتـي حملـت    فن صحفي في جريـدة الزمـان  ) ٦٣(جريدة الصباح و

  . نتخابات مجالس المحافظاتمضامين خاصة بإ
وقد خضعت هذه الفنون الصحفية للتحليل وتم استخراج موضوع 

يتمحور حوله من كل فن صحفي وهو الموضوع الرئيس الذي ) فئة(واحد 
فيما عدا الخبر . مضمون الفن الصحفي في كال الجريدتين موضوع البحث

م يخضع للتحليـل الكيفـي الن الخبـر    فقد اخضع للتحليل الكمي فقط ول
وبذلك يصبح عدد الفنون الصـحفية  . تجاهاتاليحمل مضامين وال يمثل إ

لجريـدة  ) ٥١(لجريـدة الصـباح و  ) ٨٤(التي ستخضع للتحليل الكيفـي  
  .الزمان

ئة وقد استندت الباحثـة  ف) ١٣(وبلغ عدد الفئات التي تم تحديدها 
حث والمالحظات التـي  ختيار الفئات الى االطار النظري للبفي موضوع إ
  .ثناء الدراسة االستطالعيةتكونت لديها أ
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نتخابات مجالس المحافظات والتـي تـم   تصنيف الموضوعات الخاصة بإ.ب
ضوع التحليل وتم تبويب الموضوعات التي تحديدها بالفنون الصحفية مو

تضمنتها الفنون الصحفية في جداول خاصة وترميزها كميـاً باحتسـاب   
عدد المرات التي تكررت فيها بعد استخراج النسب المئوية لكـل منهـا   
وترتيبها على وفق معدالتها العامة اعتمادا على ترتيبهـا فـي جريـدة    

  .الصباح
تحليلها ومن ثم استخالص النتائج بشأنها وقد تم النتائج االحصائية وتفسير .ج

ايراد استشهاد من الموضوعات التي وردت في الجريدتين بشكل يـدعم  
  .تفسير النتائج

  :صدق التحليل: ثامناً
لقد تحقق صدق التحليل في هذا البحث، عن طريق الحرص على 

ستمارة م إلمعايير العلمية في تنظيتحديد وحدات التحليل وفئاته وااللتزام با
لبيـان   (*)التصنيف التي تم عرضها على مجموعة من الخبراء المختصين

ـ   تستمارة للبحـث وقـد اسـتفاد   إلرأيهم في مدى مالئمة ا ن الباحثـة م
غلـب الفئـات   وقد وجدت تطـابق فـي أ   بداها الخبراءأالمالحظات التي 

  .المعتمدة في التحليل
  :ثبات التحليل: تاسعاً

سلوب االتسـاق عبـر   احتساب الثبات على أت الباحثة في اعتمد
الزمن بتكرار عملية التحليل على الفنون الصحفية موضوع التحليل مرتين 

ولـم   ولـى والثانيـة،  يوما بين عملية التحليل األ) ٣٠( بفاصل زمني امده
                                                             

  كلية االعالم-جامعة بغداد/ وسام فاضل. د.أ: الخبراء هم) (*
  كلية االداب -جامعة تكريت/ سعد سلمان المشهداني. د.م.أ                 
  كلية االعالم -جامعة بغداد/ حمدان السالم. د.م.أ                 
  كلية االعالم -الجامعة العراقية/محمد جياد زين الدين. د.م.أ                 

 كلية االعالم-الجامعة العراقية/ حسين ابراهيم الفالحي. د                  



 

 

٥٢٣ 

  

  

ات الذي تم ختالفات طفيفة في نتائج التحليلين وبلغ معدل الثبتظهر سوى إ
وهي نسبة تـدل  ) ٩٢،٣(متطابقة بنسبة) هولستي( ستخدام معادلةقياسه بإ

  .على وجود درجة اتساق عالية بين التحليلين
  عدد الحاالت التي يتفق فيها الباحثان            

  ١٠٠×  -------------- --- )= هولستي( معامل الثبات
  العدد الكلي لوحدات التحليل              

فئة وعدد الحاالت التي اتفق )١٣(المجموع الكلي لوحدات التحليل 
فئة وبقسمة الرقمين وضربهم في مائة الناتج ) ١٢(عليها الباحث مع نفسه 

  ).٩٢،٣(يكون 
  :دراسات سابقة: عاشراً

  :نزهت محمود الدليمي.دراسة د. ١
جريـدة  (التغطية اإلخبارية لفضيحة تعذيب المعتقلين في سجن أبي غريب 

م، كلية اإلعال، جامعة بغداد،الباحث اإلعالميمجلة ، )الزمان أنموذجاً
 .٢٠٠٦ ،حزيرانالثاني، العدد 

جم التغطية اإلخبارية عبر تحديد يهدف البحث الوصول إلى ح
وقـد   ،تجاهات التقارير اإلخبارية التـي نشـرتها جريـدة الزمـان    إ

استخدمت الباحثة أسلوب تحليل المضمون للوصول إلى نتائج البحـث  
النتائج كثافة التغطية اإلخبارية لقضية التعـذيب فـي   هم هذه أوكانت 

تجاهات في هذه التغطيـة منهـا   إوقد برزت عدة  ،سجن أبي غريب
بشاعة استنكار الشعب العراقي لجرائم التعذيب في سجن أبي غريب و

فضال عـن   ،ذاللهم في سجن أبي غريبإتعذيب السجناء العراقيين و
  .الدعوة إلى إغالق سجن أبي غريب

  :دراسة محمد علي عبد اهللا اجتبي. ٢
التغطية الصحفية لقضية تضخم األسعار في صحافة اإلمارات العربية 

، رسالة ماجسـتير  )تين الخليج والبيانفدراسة تحليلية للصحي(المتحدة 
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، كليـة  جامعة الشرق األوسط للدراسات العليـا ، عمان، غير منشورة
  .٢٠٠٩ االداب، قسم االعالم،
لى رصد وتحليـل التغطيـة الصـحفية    إة الدراستهدف هذه 

لقضية التضخم في األسعار في الصفحات االقتصادية في صـحيفتي  
تحليـل   ،عن طريقالخليج والبيان في دولة اإلمارات العربية المتحدة

وتفسير الفنون التحريرية المستخدمة وقد اسـتخدم الباحـث المـنهج    
 ،هـداف الدراسـة  الوصفي وأسلوب تحليل المضمون للوصول الى أ

ن األهداف اإلخبارية حصلت على المرتبـة  االبحث هم نتائج اوكانت 
وكـذلك توصـلت    ،األولى على مستوى المجموع الكلي للصـحيقتين 

الدراسة انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في أهـداف المـواد   
  .اإلعالمية في كل من صحيفتي البيان والخليج

  :نبيل جاسم محمد.سة ددرا. ٣
نتخابات التشـريعية  إلنتخابية أثناء اإلالصحف العراقية للحملة ا تغطية
تحليل أخبار الصفحة األولى في جريدتي الصباح والمشـرق  ( ٢٠١٠

، مجلة الباحث االعالمي، )٣/٦/٢٠١٠ولغاية ١٢/٢/٢٠١٠للمدة من 
  .٢٠١٠جامعة بغداد، كلية االعالم، العدد التاسع والعاشر، حزيران، 

إلى معرفـة التغطيـة اإلخباريـة لجريـدتي      تهدف الدراسة
وقـد اسـتخدم   ،للوقوف على حجم تلـك التغطية ) الصباح والمشرق(

البحث ضـمن  المنهج الوصفي لتحقيق أهداف البحث وتوصل الباحث 
إلى أن وسائل اإلعالم التي تقع تحت السيطرة الحكومية تكون نتائجه 

ل اإلعـالم المسـتقلة   تغطياتها متوافقة مع ما تريده الحكومة أما وسائ
فهي تنقل ماتشاء في تغطياتها في حين أن عمـل وسـائل اإلعـالم    

  .معايير دولية وأخالقيات متعارف عليها اتحكمه
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  :دراسة رؤى عبد الهادي محمد الشيخلي. ٤
ــة ــة  تغطي ــة العراقي ــحافة اإللكتروني ــالس إلالص ــات مج نتخاب

، رسـالة  )دراسة تحليلية لصحيفتي الدسـتور والزمـان  (المحافظات
جامعة الشرق األوسط، كلية اإلعالم، عمان، ماجستير غير منشورة، 

 .٢٠١٠، حزيران

الدراسة الى تحديد أبرز القضايا التي تناولتها الصحافة  تهدف
نتخابات مجالس المحافظات فـي  إلقية اإللكترونية أثناء تغطيتها العرا
وقد اسـتخدمت   ،نتخاباتإلق وماهي مواقف الصحافة من تلك االعرا

الباحثة المنهج الوصفي وأسلوب تحليل المضـمون وحـددت عينـة    
هم نتائج اوكانت ، ٢٨/٢/٢٠٠٩الى١/١٢/٢٠٠٨عشوائية امتدت من 

نتخابات والمرشحين احتـل  إلة أن التغطية المتعلقة بموضوع االدراس
ها التغطية المتعلقة باالحزاب السياسية في المرتبة تالمرتبة األولى وتل

المتعلقـة بـايران    موضوعاتنية أما المرتبة األخيرة فقد احتلتها الالثا
نتخابـات مجـالس   إلصحافة العراقية اإللكترونية من وكانت مواقف ا

  ..%٥٤،٧المحافظات بنسبة 
  :عرسان يوسف عرسان.هاشم احمد نغيمش ود.د.م.راسة أد. ٥

التغطية الصحفية لتشكيل الحكومة العراقية في جريدة الزمـان مـن   
، مجلـة الباحـث اإلعالمـي   ، ٢٠١٠/تشرين الثاني/١٨الى/آذار/٢٧

 .٢٠١٢الخامس عشر، آذار،  العددم، كلية اإلعال، جامعة بغداد
جريدة الزمـان   يهدف هذا البحث إلى معرفة الكيفية التي غطت فيها

والكشف عن مضامين المواد الصـحفية التـي    حدث تشكيل الحكومة
ـ تحدثت عن تشكيل الحكومة  تحليـل مضـمون المـادة     قعن طري

كد علـى تركيـز التغطيـة علـى     ؤهم النتائج لتاوجاءت  ،الصحفية
موضوع التحالفات بين األطراف السياسية المشـاركة فـي العمليـة    
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المسحي وأسلوب تحليل المضـمون  ستخدام المنهج إوقد تم  ،السياسية
 .ثجل الوصول إلى أهداف البحأمن 

 
 

  :مفهوم التغطية الصحفية:والًأ
 التي اعتمدت حديثةمصطلح التغطية الصحفية من المصطلحات ال

 عالمـي المجـال اإل الباحثين فـي  الكتاب ولها مدلوالتها لدى الكثير من و
حتى اصبح هذا العنوان  تحمل التي بحوثالكثير من الدراسات والوكتبت 

  .)١(تصال الجماهيريإلالباحثين في ا ساطوفي أ مفهوما معروفا
عملية جمـع  "زيد التغطية الصحفية بانها  فاروق ابو.وقد عرف د

المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بموضوع الحملة وهي عملية شـاقة  
  .)٢("و االنحرافأكشف عن قضايا الفساد ذا كان هدف الحملة الإوخاصة 

قيام المحرر بعملية تغطيـة  " يضا بانهاأ التغطية الصحفيةوتعرف 
 ، )٣("شاملة الحداث متعددة ومتشابهة وعرضها داخل قصة اخبارية واحدة

 و مـا أيدور حولهم من احداث حياتهم  س ماهميتها في معرفة الناأوتكمن 
عالم بتمكـين  إلحدى وسائل اأوعليه تقوم الصحف كيدور في العالم اجمع 

                                                             
التغطيـة الصـحفية لتشـكيل    هاشم احمد نغيمش، .عرسان يوسف عرسان ود.د) ١(

الحكومة العراقية في جريدة الزمان، مجلة الباحث االعالمي، جامعـة بغـداد، كليـة    
  .١٠٠، ص٢٠١٢-آذار-١٥االعالم، العدد 

، ١٩٩٠، ٤فاروق ابو زيد، فن الكتابة الصحفية، القـاهرة، عـالم الكتـب، ط   .د) ٢(
  .٢٥ص

ر الصحفي للجرائـد والمجـالت،   ليلى عبد المجيد ومحمود علم الدين، فن التحري) ٣(
شـكرية كـوكز   .، نقال عـن د ٦٢، ص٢٠٠٤القاهرة، دار السحاب للنشر والتوزيع، 

  .٣٦، ص٢٠١٣السراج، مدخل إلى الصحافة المتخصصة، القاهرة، الحضارة للنشر، 
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راء ومواقـف  آثـم تكـوين   الجمهور من معرفة االحداث والقضايا ومن 
  .)١(اازاءه

  :نواع التغطية االخباريةأ: ثانيا
التـي تهـتم   التغطية وهي تلك : تقريريةالو أتسجيلية التغطية ال .١

بالحصول على التفاصيل والمعلومات الخاصة بحدث معـين تـم   
 .)٢(بالفعل

التي تهتم بالحصول على تفاصيل التغطية وهي :تمهيديةالتغطية ال .٢
ـ  بحدثوالمعلومات المتعلقة  اك متوقعاي حدث لم يتم بعد ولكن هن

 .)٣(لى احتمال وقوعهإمؤشرات تشير 
وهي التغطية التي تقوم على التفسير والتحليل : التغطية التفسيرية .٣

 فضـالً  ،المكان أووالشرح شرط ان تقدم التفاصيل كلها بالحدث 
وقع فيها  ذيو السياسية من البلد الأاريخية التعن ذكر المعلومات 

  .)٤(الحدث
  :التغطية الصحفية أنواعمن  نضافييإوهناك نوعين 

وهي التغطية التي تعد وصفا لمـا  :التغطية الصحفية المحايدة .١
اث يحدث بالفعل،فهي تخبرنا بشكل حقيقي وبكل دقة عـن االحـد  

مـن  ي انها تنقل حقيقة ما حـدث  التي يكتبها المراسل الصحفي، أ
ية اضافات اخرى فهي تقتصـر علـى تسـجيل الوقـائع     دون أ

                                                             
نزهت محمود الدليمي، التغطية اإلخبارية لفضـيحة تعـذيب، مجلـة الباحـث     .د) ١(

  .١٧٨، ص٢٠٠٦، كلية اإلعالم، العدد الثاني، حزيران، اإلعالمي، جامعة بغداد
  .٢٦٢، ص٢٠٠٨فاروق ابو زيد، فن الخبر الصحفي، بيروت، دار الشروق، .د) ٢(
  .٢٦٢المصدر نفسه، ص) ٣(
شكرية كوكز السراج، مدخل الى الصحافة المتخصصة، القـاهرة، الحضـارة   .د) ٤(

  .٤١، ص٢٠١٣للنشر، 
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و سرد المعلومات دون ان يدعم ذلك بخلفيـة  أوتصوير الحوادث 
 .)١(من المعلومات والبيانات التي قد تؤثر على حيادية التغطية

وهي التغطية التي تركز على جانـب  :يزةحالمتالصحفية التغطية  .٢
و يـتم  حذف بعض الوقائع أو يبالغ فيهـا أ الحدث وقد تمعين من 

و الصـحفي  د تخلط وقائع الحـدث بـرأي الكاتـب أ   تشوهها، وق
و تشـويه الحـدث،   التغطية هو تلـوين أ الشخصي، وهدف هذه 

والتغطية المتحيزة عكس المحايدة من حيث فيها تلـوين وتشـويه   
 .خصيوحذف وقائع وتضخيم وقائع والخلط بينها وبين الرأي الش

  :)٢(صفات التغطية الصحفية: ثالثاً
تتميز التغطية الصحفية بعدة صفات من الواجب اتباعها وهي مستمدة 

  :هم هذه الصفات هيالمهنية الخاصة بمهنة الصحافة وا من المعايير
ي فـن  التقريـر أو أ و أي ضرورة التاكد من صحة الخبـر  أ:الصحة .١

 .الحصول على السبق الصحفي جلأ من صحفي
و الواقعـة  أاملة للحدث الحقيقة الكو التقرير أي انه ينقل الخبر أ:الدقـة  .٢

تـأثير   أويعطيهـا معنـى    أو الحـدث  خل بسياقمعلومة تدون حذف 
 .مخالف للحقيقة

 .اإلضافة أوبالحذف  معلومةتحريف ال عدمي أ:الموضوعية .٣

                                                             
)1 ) Bastian, case, baskette, editing the day’s news, fourth edition, 

new york, the  macmillan company, 1958, p10.  
سعد كاظم حسن، تغطية االخبار الخارجية في الصحف العراقيـة، رسـالة   : نقال عن

  .٣١، ص١٩٩٩ماجستير غير منشورة، كلية االداب، قسم االعالم، 
  .٩٢خل الى التلفزيون، دمشق، بال دار نشر، بال سنة، صليلى عقاد، مد) ٢(
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يوجد خبر مستوفي جميـع عناصـر    قد ال:اإلعالميةسياسة الوسيلة  .٤
عالميـة  إيلة و يذاع في وسأينشر  انه ال اال هاجزاء كبيرة منو أالخبر 

  .هذه الوسيلة معينة لتعارضه مع سياسته
  :)١(لصحفيةالعوامل المؤثرة في التغطية ا:رابعاً

عـالم بالتغطيـات   امل تؤثر في كيفية قيام وسـائل اإل هناك عدة عو
  :الصحفية لالحداث منها

 االخباري يتأثر شأنه شـأن النشـاطات  ان النشاط :العوامل االقتصادية .١
وفرتها والدعم الممنـوح لعمـل    خرى بالتخصيصات المالية ومدىألا

 .ذلك إلىالبث وما أجهزةالمراسلين والمحررين وتكاليف 
تجاهـات  إفي  مؤثراً تؤدي الضغوط السياسية دوراً:العوامل السياسية .٢

تخضـع للنظـام   ما عالم غالبا وسائل اإلالسيما ان ، صحفيةالتغطية ال
 .السياسي الحاكم

 اإلعالميـة القواعد والقوانين واالعراف التي تحدد اعمال المؤسسـات   .٣
 .السيما الصحف والمجالت

 اإلعالميةأوأفرادهاواألخالقياتخبارية التي تؤمن بها المؤسسـة إلالقيم ا .٤
 .المهنية للمحررين والمراسلين

 .اإلعالميةعالمية التي تتبعها المؤسسة إلالسياسة ا .٥
 :التغطية الصحفية في االنتخابات: خامساً

استمرار الحدث يفرض تنوع االنـواع   في التغطيات الصحفية فان
وهذا يضمن الوصـول الـى   ، الصحفية المستخدمة في تغطيته ومعالجتها

ساليب وطـرق الوصـول   أكما يضمن تنوع ،شرائح متنوعة من الجمهور

                                                             
حيدر محمود محسن، التغطية االخبارية للشأن السياسي العراقي في قناة ابو ظبي ) ١(

، ٢٠٠٦الفضائية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة بغـداد، كليـة االعـالم،     
  .١٣٢ص
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لـى  إما الجانب االخر فهو يؤدي أهذا من جانب  ،الى القارئ والتأثير فيه
و الظاهرة مرة واحـدة  ألحدث التراكمية بمعنى ان الصحيفة التكتب عن ا

و المسرحية بل هي تكتب عنه العديد أو الرواية أكما هو الحال في القصة 
االنواع الصـحفية لتغطيتـه    وتستخدم العديد من ،من المرات وربما يوميا

لـى  إهذا االستمرار يؤدي ، نظر تستجد ي وجهةأو أأ ي جديد يطرأوتقدم 
يد من اطالع القارئ وفهمـه  راء ومن ثم تزآلعلومات والوقائع واتراكم الم
  .)١(و الظاهرة وتستمر هذه التغطيةأللحدث 

مـا بتقـديم   أعالم إلنتخابات تقوم وسائل اإلل صحفيةفي التغطية ال
و انـه  أراء واالفكار آلرتب نقاشات وحورات تخص اتمعلومات حقيقية و

وفـي  ، هتمامات الخاصةإلتقديم بعض التوجهات واداة دعاية لأيتحول الى 
نتخابـات  إلالبد من وضع خطة محددة لتغطيـة ا  صحفيةعملية التغطية ال

ة الخاصة بالعمل بين يدي الصـحفي  تركز الجهود على الجوانب االساسي
ح بـين جوانـب   نتخابـات تتـروا  إلعالمية فان تغطيـة ا إلو المؤسسة اأ

  .)٢(متقابلة
الصحفية التي تسـتخدم   الفنون لتنوع االعالم سائلو أيجب ان تلج

 فيجب. وشاملة ومتنوعة كاملة المعلومات وتكون نتخابات،لإل في التغطية
في الصـح  لتحقيقا مثالً الصحفية األشكال جميع ستخدامإ الصحفيين على

 تخطيطـي  والرسـمال  بيـاني،  سـمال الطويل، والقطـع التحليليـة والر  
 الشخصـية،  والنبـذة  الصورة، وصحافة التحقيقات وصحافة والكارتون،

                                                             
، ٢دمشـق، المكتبـة، ط  أديب خضور، مدخل إلى الصحافة نظرية وممارسة، .د) ١(

  .٦١، ص٢٠٠٠
بتول عبد العزيز، التغطية الصحفية لقضايا الهجرة والمهجرين، رسالة ماجسـتير  ) ٢(

  .٣٦، ص٢٠٠٨غير منشورة، جامعة بغداد، كلية اإلعالم، 



 

 

٥٣١ 

  

  

 شـات مـن المناق  ىخـر أ أشـكاالً  أو المتناقضة، والمناقشات والمقابالت
  .)١(ألسئلةل وطرحاً والمواجهة

عالم االلتـزام  إلالتي يتوجب على وسائل ا من المعايير االساسيةو
وهذه والتوازن والحيادية النزاهة  نتخاباتإلطية لعند التغي دولة في أبها 

مكـان  إلها وباالمفاهيم الرئيسية قد تعطي منحى مختلف مع اختالف متلقي
  : )٢(توضيح هذه المفاهيم

فسـين  تساوي الفرص وعدم التمييز بين المتنا أتتعلق بمبد:النزاهة .١
عالمية التأكد من إلعلى الوسائل ا في هذا الصددو ،نتخاباتإلفي ا
هم من الفرص مايسـمح لهـم بنقـل    ديالمرشحين واالحزاب لان 

 .لى الناخبين وتثقيفهم ببرامجهم السياسيةإم رسالته
طـراف السياسـية   خباريـة لال إليتعلق بجودة التغطية ا:التوازن .٢

وهذه النقطـة وثيقـة الصـلة     ،هتمام العامإلوالموضوعات ذات ا
لـى  إعـالم نقـل المعلومـات    إلوسائل ا،وعلى بالمعايير المهنية

بشكل مبسط فان التوازن و، الجمهور بطريقة مهنية التالعب فيها
يعني التساوي الذي تعامل به وجهات النظر واراء كـل طـرف   

 .مقارنة بالطرف االخر
ة في تغطيـة  يزحتتعلق بالطبيعة غير الحزبية وغير المت:الحيادية .٣

ية ولكن الموضوع الصحفي يتطلب فننتخابية حيث ان الإلالعملية ا
و يؤيد أعالم قد ينحاز الى موضوع ما إلعلى الجانب االخر فان ا

                                                             
جيوفانا مايوال وصبحي عسلية، أي دور لإلعالم في تغطية االنتخابـات العامـة؟،   ) ١(

على الموقـع  .١٥٦، ص ٢٠١٠راسة حقوق اإلنسان، القاهرة، مركز القاهرة لد
  :االلكتروني اآلتي

http://www.id3m.com/D3M/AllAboutNews/Documents/ay%20dor
%20ll23lam%20fy%20tagdya.pdf  

  .١٥٦-١٤٥ذ، ص.س.يوال وصبحي عسلية، مجيوفانا ما) ٢(



 

 

٥٣٢  

 

  

عادة مايكون للصحافة الحق اعالن دعمهـا علنـاً    ،مرشحا معينا
الحزاب في حين يحظر علـى وسـائل   حد اأو أ ألحد المرشحين

الحيادية هي نقطة ،في متنافسأعالم السمعية والبصرية مساندة إلا
تتعلق بموضوع المعايير المهنية والطريقة التي يؤثر بهـا حكـم   

  .اإلخباريةطرف ماعلى جودة التغطية 
 

 
 

جـراء  إتـم  سئلتها أهداف الدراسة واالجابة عن أجل تحقيق أمن 
حـول  ) الصباح والزمان( تغطية التي قامت بها جريدتيتحليل مضمون لل

ول يبين الشكل لمحافظات حيث سيتم عرض جدولين األنتخابات مجالس اإ
فنـون  ) ٦(الصحفي الذي انطوى على مضامين موضوع البحث وعددها 
فئـة  ) ١٣( والجدول الثاني يبين الموضوعات التي تناولتها الجريدتين عبر

المحافظات فـي   نتخابات مجلسإهتمامات الجردتين بقضية إرئيسة مثلت 
  .العراق

  :الفنون الصحفية في جريدة الصباح والزمان: اوالً
  يبين الفنون الصحفية لجريدتي الصباح والزمان) ١(جدول 

  الفن الصحفي  

  

  جريدة الزمان  جريدة الصباح

  ت  %  التكرار  ت  %  التكرار

  ٢  ٣٠،٢  ١٩  ١  ٤٣،٤  ٤٥  التقرير االخباري

  ٣  ١٩  ١٢  ٢  ١٩،٢  ٢٠  الخبر

  ١  ٣٦،٥  ٢٣  ٣  ١٧،٤  ١٨  المقال الصحفي

  ٥  ٣،٢  ٢  ٤  ١٢،٥  ١٣  التحقيق الصحفي

  ٤  ١١،١  ٧  ٥  ٥  ٧  الكاريكاتير

  -  -  -  ٦  ٠،٧  ١  المقابلة

    %١٠٠  ٦٣    %١٠٠  ١٠٤  المجمـــــــوع



 

 

٥٣٣ 

  

  

عدة فنـون   جريدة الصباح قد استخدمت ان) ١(في جدول نالحظ 
ـ ، في موادها الصحفية التي اخضعت للبحث في مدة البحـث  نالحظ ان ف

بنسـبة  و) ٤٥(بتكـرار  ستخدام إلقائمة ا التقرير االخباري جاء على رأس
والمقـال  )%١٩،٢(نسـبة  و) ٢٠(بتكـرار وجاء بعده الخبـر  )%٤٣،٤(

) ١٣(بتكـرار والتحقيق الصحفي ) %١٧،٤(نسبة و) ١٨(بتكرارالصحفي 
بتكرار  قابلةالمو%) ٥(ونسبة ) ٧(الكاريكاتير بتكرار و) %١٢،٥(نسبة و
  .)%٠،٧(ئيلة ضنسبة و) ١(

ويتضح هنا ان جريدة الصباح قد أهتمت ببعض الفنون الصـحفية  
االخبـار ولـم تعطـي    خرى فركزت على التقرير االخباري ووأهملت األ

ون تعد و التحقيق أهمية واضحة في حين نجد ان هذه الفنللمقال الصحفي أ
مهمة في التغطيات الصحفية النها تقدم الرأي والـرأي االخـر وتعطـي    

  .مساحة لالستفاضة بالمعلومات وتحليلها
ستخدامها إختالفها عن جريدة الصباح بإاما جريدة الزمان فنالحظ 

اكثر مـن غيـره    للفنون الصحفية فقد جاء االعتماد على المقال الصحفي
علـى بـين   االقد شكلت هـذه النسـبة   و) %٣٦،٥(بنسبة و) ٢٣(بتكرار 

بنسـبة  و) ١٩(بتكـرار  ستخدامات وجاء بعـدها التقريـر االخبـاري    إلا
والكـاريكتير  ) %١٩(بنسـبة  و) ١٢(بتكرار ) الخبر(ثم بعده ) %٣٠،٢(

في حين جاء التحقيق الصحفي في المرتبـة  )%١١،١(بنسبة و) ٧(بتكرار 
ولم تحضى المقابلـة بـاي تكـرار     )%٣،٢(بنسبة و) ٢(بتكرار االخيرة 

  .يذكر
سـتخدامها للتقريـر   نا ان جريدة الزمان قد وازنت في إويتضح ه

والمقال والخبر في حين أهملت التحقيق الذي يعد من الفنون المهمة فـي  
تقصـائية التـي تكشـف    التغطيات الصحفية وبشكل خاص التحقيقات االس

تحـدث أثنـاء الحمـالت    وقات التـي  و الخرقضايا الفساد أو الرشاوى أ
  .نتخابيةاإل



 

 

٥٣٤  

 

  

  
  
  

  
  مضمون المواد الصحفية

  جريدة الزمان  جريدة الصباح

  ت  %  التكرار  ت  %  التكرار

حرص الجهات المختصة على تهئية المستلزمات الضرورية 
  لنجاح العملية اإلنتخابية

٤  ٩،٨  ٥  ١  ٢٢،٦  ١٩  

  ٥  ٧،٨  ٤  ١  ٢٢،٦  ١٩  التأكد على وجوب مشاركة المواطنين في اإلنتخابات

التأكيد على عدم إستخدام أساليب غير مقبولة في الدعاية 
  اإلنتخابية

١  ٢٣،٦  ١٢  ٢  ١٠،٧  ٩  

تأشير حاالت غياب البرامج اإلنتخابية لدى الكثير من 
  مرشحين االنتخابات

٣  ١١،٨  ٦  ٣  ٩،٥  ٨  

  ٨  ١،٩  ١  ٤  ٨،٣  ٧  التأكيد على أهمية التثقيف بالعملية اإلنتخابية

إنتخابات محافظتي االنبار والموصل جاء ألسباب تأجيل 
  أمنية

٤  ٨،٣  ٧  -  -  -  

الدعوة إلى التزام المرشحين في اإلنتخابات بقواعد التنافس 
  الشريف

٥  ٧،١  ٦  -  -  -  

تأشير حاالت استغالل بعض المرشحين المكانات الدولة في 
  الترويج لحمالتهم الدعائية

٦  ٥،٩  ٣  ٦  ٣،٦  ٣  

التزام بعض مرشحي اإلنتخابات بقوانين تأشير حاالت عدم 
  ولوائح الدعاية اإلنتخابية

٦  ٥،٩  ٣  ٦  ٣،٦  ٣  

  ٢  ١٥،٧  ٨  ٧  ٢،٤  ٢  التأكيد على وجوب التزام الناخبين بإنتخاب المرشح االصلح

تنامي الشعور لدى طبقات عريقة من الشعب بعدم جدوى 
  اإلنتخابات

٧  ٣،٩  ٢  ٨  ١،٢  ١  

  ٣  ١١،٨  ٦  -  -  -  محافظتي االنبار والموصلرفض تأجيل اإلنتخابات في 

التحذير من محاولة بعض الكيانات السياسيةتزوير نتائج 
  اإلنتخابات

-  -  -  ٨  ١،٩  ١  

    %١٠٠  ٥١    %١٠٠  ٨٤  المجموع



 

 

٥٣٥ 

  

  

  :مضامين المواد الصحفية: ثانياً
جريدتي إنتخابات مجالس المحافظات في يبين الفئات الرئيسة التي تخص ) ٢(جدول 

  والزمان الصباح

حرص الجهات المختصة على تهئية المستلزمات الضرورية لنجـاح  . ١
  :العملية اإلنتخابية

ولى في جريدة الصباح بتكـرار  األهذه الفئة على المرتبة  حصلت
على المرتبة الرابعـة  في حين نجد انها حصلت ) %٢٢،٦(وبنسبة ) ١٩(

  ).٢(الجدول نظر أ %).٩،٨(وبنسبة ) ٥(عند جريدة الزمان بتكرار 
االتها بأن المفوضية حيث اكدت جريدة الصباح عبر تقاريرها ومق

نتخابـات  ء اإلجرات قد هيأت المستلزمات الضرورية إلنتخاباالمستقلة لإل
بنجاح وان االجهزة االمنية اكملت استعدادتها للحفاظ علـى االمـن فـي    

تخـاب،  نمن  أجل تشجيع الناخبين علـى اإل  المحافظات في يوم االقتراع
حـدى  جـاء فـي أ   وهذا ياتي دعماً لموقف الدولة في هذا الصدد حيـث 

نتخابات مجالس المحافظات ستدار بنجاح إ: المفوضية"تقاريرها االخبارية 
  .)١("وعلى مستوى عال من التنظيم

وفي جريدة الزمان نجد هذه الفئة لم تحصل على تكرارات كثيـرة  
في أحـد تقاريرهـا    ما وردكثر،كوانها اعطت موضوعات اخرى إهتمام أ

س المحافظات اليوجد اال فـي محطـة   نتخابات مجالان أسم الناخب في إ"
نتخابية واحدة ضمن سجل الناخبين المعروض فيها وذلك لمنـع تكـرار   إ

  .)٢("التصويت
  

  
  

                                                             
  .٢٠١٣/نيسان/٤التاريخ  ،٢٧٩١جريدة الصباح، العدد ) ١(
  .٢٠١٣/ نيسان/١١التاريخ  ،٤٤٧٥العدد ، جريدة الزمان) ٢(



 

 

٥٣٦  

 

  

  :التأكد على وجوب مشاركة المواطنين في اإلنتخابات. ٢
التغطية الصحفية ولى مكرر في األهذه الفئة على المرتبة  حصلت

بينما نجـد  ) %٢٢،٦(وبنسبة ) ١٩(التي قامت بها جريدة الصباح بتكرار 
وبنسـبة  ) ٤(الخامسة في تغطية جريدة الزمان بتكرار المرتبة انها حصلت

  ).٢(نظر الجدول أ %).٧،٨(
ي الحث على مشـاركة  وتأتي هذه الفئة تأكيد لمساعي الحكومة ف

محافظات الن المشاركة الواسعة تسـاهم  نتخابات مجالس الالمواطنين في إ
ولى عند جريـدة  واحتالل هذه الفئة المرتبة األ نتخابية،العملية اإل في نجاح

الصباح مسألة منطقية كون الجريـدة تمثـل رأي الدولـة وتعبـر عـن      
حد المقاالت الصحفية نشرت جريدة الصباح تحـت عنـوان   ففي أموقفها،

الناخب العراقـي يتطلـع   "ارت مثل وفي متنه وردت عب )١("تعالوا ننتخب"
ختيار ممثليه في مجالس المحافظات وفق رؤى بعيدة عن االصـطفافات  إل

  .)٢( ..."الطائفية
بينما نجد في جريدة الزمان انها ركزت على فئات اخـرى فـي   

هتماماً كبيراً وهذا يؤكـد  لهذه الفئة إتغطيتها حيث لم تعطي جريدة الزمان 
حـد  جاء في أ جراءات الحكومة، كماينتقد باستمرار إ لجريدة الذيموقف ا
نتخابات ضرورية جـداً  مشاركة الجماهيرية الواسعة في اإلان ال"مقاالتها 

  .)٣( ...."اشرنا اليه من مالحظات  برغم كل ما
  
  
  
  

                                                             
  .٢٠١٣/ نيسان/ ١٧التاريخ  ،٢٨٠٢جريدة الصباح، العدد ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .٢٠١٣/ نيسان/ ٨التاريخ  ،٤٤٧٢ ددجريدة الزمان، الع) ٣(



 

 

٥٣٧ 

  

  

  :التأكيد على عدم إستخدام أساليب غير مقبولة في الدعاية اإلنتخابية. ٣
هذه الفئة المرتبة الثانية مـن بـين الموضـوعات التـي      حصلت

نتخابـات مجـالس   يدة الصباح فـي تغطيتهـا الصـحفية إل   اعتمدتها جر
صلت بينما نجد ان هذه الفئة ح%) ١٠،٧(وبنسبة ) ٩(المحافظات بتكرار 

، %)٢٣،٦(وبنسـبة  ) ١٢(ولى في جريدة الزمان بتكرار على المرتبة األ
  ). ٢(نظر الجدول أ

ـ "يدة الصباح نشرت تحقيق جاء تحـت عنـوان   في جر اء االقرب
ي حين نجـد عنـد   ف )١("نتخابية في العراقنجوم الدعاية اإل... واالموات 

، انفسهم درجة االستاذ متنافسون يمنحون"حد تقاريرها جريدة الزمان في أ
خـر  حدى المرشحات وضعت صورة ترتدي فيها مالبس نوم وشخص اوأ

فـي  . )٢("جل كسب المزيد من االصـوات البرلمانية من أيستعين بزوجته 
استخدمها المرشحون فـي  ساليب التي انتقاد واضح من قبل الجريدتين لأل

نتخابية وبشكل خاص الملصقات حيث انتشرت الصـور التـي   دعايتهم اإل
  .عالم المختلفةسخرية من قبل الناخبين ووسائل اإلالقت كثير من النقد وال

غياب البرامج اإلنتخابية لدى الكثيـر مـن مرشـحين    تأشير حاالت . ٤
  :اإلنتخابات

) ٨(هذه الفئة عند جريدة الصباح المرتبة الثالثة بتكـرار   حصلت
الثالثة  المرتبة حين نجدها عند جريدة الزمان حصلتفي %) ٩،٥(وبنسبة 

  ).٢(نظر الجدول ، أ)%١١،٨(وبنسبة ) ٦(ايضا بتكرار 
انتقـاد واضـح لغيـاب     مقاالتها حدجريدة الصباح جاء في أ في
م تقدم أغلب القوائم اإلنتخابية أية رؤيـة سـتراتيجية   ل"نتخابية البرامج اإل

د في حين نج. )٣("و مستقبلية لما يخص تفاصيل الواقع المحافظاتيراهنة أ
                                                             

  .٢٠١٣/ آذار/ ٢٨التاريخ  ،٢٧٨٥جريدة الصباح، العدد ) ١(
  .٢٠١٣/نيسان/ ٨ اريخالت ،٤٤٧٢جريدة الزمان، العدد ) ٢(
  .٢٠١٣/ نيسان/ ٣التاريخ  ،٢٧٩٠جريدة الصباح، العدد ) ٣(



 

 

٥٣٨  

 

  

لم يطلع الناخب على برنامج الي "حد مقاالتها في جريدة الزمان جاء في أ
نوا باالفصاح عن تصور مـا منهجـي لعملهـم    من المرشحين الذين لم يع

المقبل في المجالس المحلية للمحافظات النهم غير معنيين بالناخب سـواء  
  .)١("حمل تصورا صحيحا ام مخادعاً عن نزاهتهم

ويقوم عادة المرشحين بتقديم برامجهم المستقبلية لتعريف جمهـور  
لم يقدموا برامجهم غلب المرشحين بين بهذه البرامج ولكن نالحظ ان أالناخ

تمثلـت باالعالنـات    نتخابيـة التـي  اكتفوا باالعتماد على الدعايـة اإل و
  .جل كسب األصواتوالملصقات من أ

  :التاكيد على أهمية التثقيف بالعملية اإلنتخابية. ٥
في جريدة الصباح عند تغطيتها  هذه الفئة المرتبة الرابعة حصلت

 صـلت بينما ح%) ٨،٣(وبنسبة  )٧(نتخابات مجالس المحافظات بتكرار إل
وبنسـبة  ) ١(هذه الفئة المرتبة الثامنة واالخيرة عند جريدة الزمان بتكرار 

  ).٢(نظر الجدول أ، %)١،٩(
لى العملية لى محاولة جريدة الصباح الحث عوهذا يعطي مؤشر إ

شجيع على مشاركة المـواطنين  لى التخابية الن التثقيف يؤدي بالتالي إنتاإل
ية تحث على اقامة ندوات تثقيف"حد تقاريرها كما جاء في أ بات،نتخافي اإل

نتخابات مجالس المحافظات المقبلة وحثت الندوات المشاركة الواسعة في إ
ختيـار االنسـب   بإ المواطنين على عدم التفريط باصـواتهم ومطـالبتهم  

  .)٢("لتمثيلهم
ان الهدف من الحمالت "حد تقاريرها وفي جريدة الزمان جاء في أ

المسـتهدفة  التي تقوم بها المفوضية هو خلق الوعي والرغبة لدى الفئـات  
لى اقناعه وحثه على التصويت وتثقيف الناخـب  بعملية التصويت وصوال إ

                                                             
  .٢٠١٣/ نيسان/ ١٣التاريخ  ،٤٤٧٦جريدة الزمان، العدد ) ١(
  .٢٠١٣/ نيسان/ ٧التاريخ  ،٢٧٩٣الصباح، العدد جريدة ) ٢(



 

 

٥٣٩ 

  

  

على كيفية استدالله على مراكز االقتراع والتاشير الصـحيح فـي ورقـة    
هتمـام الكـافي لهـذا    اإلونالحظ ان جريدة الزمان لم تعطي  )١("االقتراع

  .الموضوع
  :تأجيل إنتخابات محافظتي االنبار والموصل جاء ألسباب امنية. ٦

هذه الفئة على المرتبة الرابعة مكرر في جريدة الصـباح   حصلت
بينما نجد ان هذه الفئة لم تظهر في جريـدة  %) ٨،٣(وبنسبة ) ٧(بتكرار 
  ).٢(نظر الجدول ، أالزمان

باح والزمان في صختالف مواقف الجردتين الإ وهذه الفئة توضح
نتخابات الموصـل  تغطيتها لموضوع إنتخابات مجالس المحافظات فتأجيل إ

واالنبار جاء بناءاً على قرار صدر من الحكومة العراقية، ويظهر هنا دعم 
اكدت على ان قـرار  جريدة الصباح لقرار الحكومة في هذه القضية حيث 

هرات واعتصـامات  ن تشهد مظاسباب امنية كون المحافظتيالتأجيل جاء أل
كما جاء في أحد  عالم،ية كما فسرتها بعض وسائل اإلسباب سياسوليس أل

نتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى واالنبار تأجيل إ"تقاريرها 
  .)٢("لمدة اقصاها ستة اشهر بسبب االوضاع االمنية في المحافظتين

بقواعـد التنـافس   الدعوة إلى التزام المرشـحين فـي اإلنتخابـات    . ٧
  :الشريف

) ٦(هذه الفئة المرتبة الخامسة في جريدة الصباح بتكرار  حصلت
بينما نجد هذه الفئة لم تظهـر فـي التغطيـة الصـحفية     %) ٧،١(وبنسبة 

  ).٢(نظر الجدول ، ألجريدة الزمان
حد التقارير التي نشرت في جريدة الصباح وتحـت عنـوان   ففي أ

حيث دعت المفوضية  )٣("نتخاباتنزاهة اإل ة الكتل السياسية بضمانمطالب"
                                                             

  .٢٠١٣/ نيسان/ ٤ اربخالت ،٤٤٦٩جريدة الزمان، العدد ) ١(
  .٢٠١٣/ آذار/ ٢٦التاريخ  ،٢٧٨٣جريدة الصباح، العدد ) ٢(
  .٢٠١٣/ نيسان/ ٦التاريخ  ،٢٧٩٢جريدة الصباح، العدد ) ٣(



 

 

٥٤٠  

 

  

ـ   تقلة لإلنتخابات الكتل السياسـية إ المس مان نزاهـة  لـى مسـاعدتها لض
لتزام بتعليمات المفوضية، وحثت علـى  اإلنتخابات المحلية عن طريق اإل

  .التنافس الشريف بينهم
تأشير حاالت استغالل بعض المرشحين المكانات الدولة في التـرويج  . ٨

  :الدعائية لحمالتهم
) ٣(هذه الفئة عند جريدة الصباح المرتبة السادسة بتكرار  حصلت

) ٣(في حين ظهرت عند جريدة الزمان بنفس التكـرار  %) ٣،٦(وبنسبة 
  ).٢(نظر الجدولأ على المرتبة السادسة ايضا، وحصلت) %٥،٩(وبنسبة 

المرشـحين  حيث اشرت الجريدتين بعـض حـاالت اسـتغالل    
الدعايـة   وقيادات في مجالس المحافظات أثناءموظفين ألمناصبهم كونهم 

ن وتعليمات المفوضية المسـتقلة  مر مخالفة لقوانييعد هذا األ ذاإلنتخابية إ
ض المرشحين على العمـق العشـائري   نتخابات، فضالً عن اعتماد بعلإل
حد التقارير التي نشرت فـي  أنتخابية، كما جاء في يتهم اإلالديني في دعاو

ستغل موارد الدولة في الدعاية عقوبات لكل من ي"باح وبعنوان جريدة الص
  .)١("نتخابيةاإل

ان المليارات "حد مقاالتها جريدة الزمان نجد انها نشرت في أ وفي
و مـن  من جهات حكومية متنفـذة أ التي صرفتها بعض القوائم المدعومة 

س تعك.. جهات اخرى تفوح منها روائح كريهة النها مدعومة من الخارج 
يضـا  لألولى وتعكس أ بما اليقبل الشك ان ثمة فساد مالي واداري بالنسبة

  .)٢("فساداً في الذمم بالنسبة لمن ارتضوا تقبل الدعم من الخارج
  

                                                             
  .٢٠١٣/ آذار/ ٢٤التاريخ  ،٢٧٨١جريدة الصباح، العدد ) ١(
  .٢٠١٣/ نيسان/ ٦التاريخ  ،٤٤٧٠جريدة الزمان، العدد ) ٢(



 

 

٥٤١ 

  

  

تأشير حاالت عدم التزام بعض مرشحي اإلنتخابات بقـوانين ولـوائح   .٩
  :الدعاية اإلنتخابية

وبنسبة ) ٣(هذه الفئة الفئة المرتبة السادسة مكرر بتكرار  حصلت
عند جريـدة الزمـان المرتبـة     في جريدة الصباح بينما حصلت) %٣،٦(

  ).٢(نظر الجدول ، أ%)٥،٩(وبنسبة ) ٣(السادسة مكرر ايضا بتكرار 
ان هناك تخريبا "لجريدة الصباح جاء  حد المقاالت الصحفيةففي أ  

نتخابـات  البعض فحسب انما يستهدف عملية اإلر ممنهجاً ال يستهدف صو
بكل كتلها ويسعى الثارة الفتنة بين االطراف المتنافسـة وارى ان تقـوم   
الجهات االمنية بمالحقة الجناة وتعد ذلك تخريبا يضع من يرتكبـه تحـت   

  .)١("طائلة القانون
هنـاك ضـباط   "حد مقاالتها بـان  أجريدة الزمان في  بينما نشرت

غط على المنتسبين وتوزيع بطاقات دعايـة فـي   االنظار بالضمام قاموا أ
نتخابي بناحية الحر في كربالء لحثهم على التصويت لشقيق صهر مركز إ
  .)٢("الحكومة

  :التأكيد على وجوب التزام الناخبين بإنتخاب المرشح االصلح. ١٠
وبنسـبة  ) ٢(هذه الفئة على المرتبـة السـابعة بتكـرار     حصلت

في جريدة الصباح بينما نجدها نالت على المرتبة الثانية بتكـرار  %) ٢،٤(
  .)٢(نظر الجدولأفي جريدة الزمان،%) ١٥،٧(وبنسبة ) ٨(

حد المقـاالت الصـحفية فـي    وهذا يعطي مؤشر حيث جاء في أ  
تمنحه  هب فاحرص عليه والنقول للناخب ان صوتك من ذ"جريدة الزمان 
احـذروا المنـافقين   "حد مقاالتها تحت عنـوان  أو في أ )٣("االلمن يستحقه

                                                             
  .٢٠١٣/ نيسان/ ١٦التاريخ  ،٢٨٠١جريدة الصباح، العدد ) ١(
  .٢٠١٣/ نيسان/ ١٨التاريخ  ،٤٤٨١جريدة الزمان، العدد ) ٢(
  .٢٠١٣/ آذار/ ٢١التاريخ  ،٤٤٥٧جريدة الزمان، العدد ) ٣(



 

 

٥٤٢  

 

  

حـدى تقاريرهـا   بينما نشرت جريدة الصباح في أ. )١("وانتخبو المخلصين
ختيـار  لمشاركة الفاعلـة فـي االنتخابـات وإ   أهمية ا"والتي ركزت على 

خدمـة أبنـاء المجتمـع    الشخصيات الكفوءة التي بمقدورها ان تسهم في 
  .)٢("والتواصل معهم

ت في تغطيتهـا الصـحفية   ويتضح هنا ان جريدة الزمان قد ركز  
و المغريات لمرشح االصلح بعيدا عن الضغوطات أختيار اعلى موضوع إ

حـث  التي يتعرض لها جمهور الناخبين، فقد تكررت دعـوات الجريـدة   
ات والحـث  لس المحافظنتخاب االعضاء السابقين لمجاالناخبين على عدم إ

  .ختيار الكفاءات التي تستطيع النجاح في عملهاعلى إ
تنامي الشعور لدى طبقات عريقـة مـن الشـعب بعـدم جـدوى      . ١١

  :اإلنتخابات
%) ١،٢(وبنسبة ) ١(ظهرت هذه الفئة في جريدة الصباح بتكرار 

وبنسبة ) ٢(ونالت المرتبة الثامنة بينما ظهرت عند جريدة الزمان بتكرار 
  ).٢(نظر الجدول ، أوبذلك نالت على المرتبة السابعة%) ٣،٩(

جريدة الزمان على لسان أحد حد التحقيقات التي نشرتها في أ ورد
ولى كان للعراقيين طموح في ان يقدم هـؤالء  في السنوات األ"المواطنين 

ا تغيـرا جماهيريـا   المرشحين خدمات وبعد سنوات من الهمـوم وجـدن  
بات بعد الوعود التي قدموها لنا وسرعان مااكتشـفنا  نتخاللمشاركة في اإل

انهم ارادوا ان ننتخبهم في سبيل الحصول على اموال الشعب والمناصـب  
ولهذا اعتقد انني لن انتخب هذه المرة اي شخص ال سيما الجميع يفتقرون 

  .)٣("للحس الوطني ويضعون المصلحة الشخصية في المقدمة

                                                             
  .٢٠١٣/ نيسان/ ١التاريخ  ،٤٤٦٦الزمان، العدد جريدة ) ١(
  .٢٠١٣/ نيسان/ ٩التاريخ  ،٢٧٩٥جريدة الصباح، العدد ) ٢(
  .٢٠١٣/ نيسان/ ٩التاريخ  ،٤٤٧٣جريدة الزمان، العدد ) ٣(



 

 

٥٤٣ 

  

  

ذا لهذا الموضوع إهتمام إونالحظ هنا ان كال الجريدتين لم تعطي 
نتخابات كانت حالة متوقعة لـدى  عزوف الناخبين عن المشاركة في اإلان 

علـى هـذا    عالم وبالتالي فان عـدم التركيـز  بين ولدى وسائل اإلالمراق
ـ الموضوع جاء رغبة من الج ى ريدتين بعدم تاكيد هذه الحالة والتركيز عل

  .نتخاباتالحث على المشاركة في اإل موضوع
  :رفض تأجيل اإلنتخابات في محافظتي االنبار والموصل.١٢

لم تظهر هذه الفئة في التغطية الصـحفية التـي تخـص جريـدة     
الصباح في حين نجدها عند جريدة الزمان قد اخذت المرتبة الثالثـة بـين   

ـ    ) ٦(رار الموضوعات التي اثارتها الجريدة في تغطيتهـا الصـحفية بتك
  ).٢(نظر الجدول، أ%)١١،٨(وبنسبة 

ة الزمـان  حيث جاء ضمن التغطية الصحفية التي قامت بها جريد
وان  نتخابات محـافظتي االنبـار والموصـل،   تأكيدها على رفض تأجيل إ

نتخابـات  تأجيل إ"حد تقاريرها ياسية كما نشر في أسباب التأجيل جاءت سأ
  .)١("االنبار ونينوى تحريف الرادة الشعب

ختالف في التغطية الصحفية بـين الجريـدتين   وهذا يؤكد حالة اإل  
الصباح والزمان وقد ركزت جريدة الزمان على هـذا الموضـوع تاكيـد    

نتخابـات محـافظتي االنبـار    رفض قرار الحكومة بتأجيـل إ لموقفها في 
  .والموصل

التحذير من محاولة بعـض الكيانـات السياسـية تزويـر نتـائج      . ١٣
  :اإلنتخابات

يـدة  هذه الفئة المرتبة الثامنة مكرر واالخيـرة عنـد جر   حصلت
) ١(نتخابات مجالس المحافظـات بتكـرار   الزمان في تغطيتها الصحفية إل

                                                             
  .٢٠١٣/ آذار/ ٢١التاريخ  ،٤٤٥٧جريدة الزمان، العدد ) ١(



 

 

٥٤٤  

 

  

نظـر الجـدول   ، أبينما لم تظهر هذه عند جريدة الصباح%) ١،٩(وبنسبة 
)٢.(  

نتخابـات  التزوير والتالعب بنتـائج إ "ريرها حد تقاحيث جاء في أ
المحافظات غير المنتظمة باقليم متوقـع الن االمـوال والقـرار    مجالس 

تحذير جريدة الزمان من  وجاء.)١("وغيرها هو بيد من يمسك زمام السلطة
نتخابات نتيجة للوضع االمني المرتبك في العراق الـذي يـؤثر   تزوير اإل

على عملية نقل صناديق االقتراع فضال عن الفساد الذي يستشـري فـي   
  .لةمؤسسات الدو
 

  :استنتاجات عامة: أوالً
الخاصـة  التغطيـة الصـحفية   حجم ونـوع  ضح في او تباينوجود  .١

التي قامت بها جريـدة الصـباح عـن    نتخابات مجالس المحافظات بإ
ختالف نسب تناولهم للموضوعات الخاصـة  إجريدة الزمان فنالحظ 

 ).١٠٤(فقد تفوقت الصباح بحجم التغطية بمجموع  ،بالتغطية
ختلفـت فـي   دتين الصباح والزمان قد إاظهرت النتائج ان كال الجري .٢

ا الصحفية علـى  مواضع واتفقت في اخرى ولكن ركزت في تغطيته
ساليب غير مقبولة فـي  ام المرشحين ألستخدموضوعات مهمة مثل إ

 .نتخابيةغياب البرامج اإلدعايتهم و
ب وغيـا وجود ضعف واضح في التغطية الصحفية لكال الجريـدتين   .٣

لـم تبـذل وسـائل    نتخابية، فالعملية اإلعالمي في الوعي بالدور اإل
عالم المقروءة ادنى جهد في تعريف الناخـب بالمرشـحين وقـد    اإل

 .تعمدت الصحف تجاهلهم
  

                                                             
  .٢٠١٣/ نيسان/ ١٧التاريخ ، ٤٤٨٠جريدة الزمان، العدد ) ١(



 

 

٥٤٥ 

  

  

  :استنتاجات خاصة بجريدة الصباح: ثانياً
علـى  على التقرير االخباري الذي نـال أ  ركزت جريدة الصباح .١

قرير سبب اعتماد الجريدة على الت ويعزى%) ٤٣،٤(مرتبة بنسبة 
ر للتغطيـات الصـحفية مـن    كباالخباري إلى كونه يعطي بعدا أ

خرى واسرع من ناحية االعداد والنشر عن غيره مثـل  الفنون األ
. المقال والتحقيق التي تحتاج الى فكر ورأي اكثـر مـن غيرهـا   

فضال عن تميز جريـدة الصـباح بوجـود عـدد منالمراسـلين      
لعاملين في داخل العراق مما يتيح لها اعـداد اخبـار   والمندوبين ا

  . وتقارير عديدة
تناول موضوع  ركزت جريدة الصباح في تغطيتها الصحفية على .٢

جاهزية األجهزة المختصة والمسؤولة عن نجاح اإلنتخابات سواء 
نـال هـذا    منية حيـث المفوضية العليا لإلنتخابات أو األجهزة األ

عما وياتي هذا د%). ٢٢،٦(ولى بنسبة الموضوع على المرتبة األ
مام الناخبين العـراقيين بسـبب   لتلك األجهزة وتحسين صورتها أ

 .نتخابيةاألمني السيء الذي شهده العراق أثناء الدعاية اإل الوضع
حث النـاخبين   علىالصحفية ركزت جريدة الصباح في تغطيتها  .٣

ولة الذي نتخابات ويأتي هذا دعما لموقف الدإلعلى المشاركة في ا
ولى ايضا بنسبة نال هذا الموضوع المرتبة األحيث تمثله الجريدة 

)٢٢،٦.(% 
ساليب غير الصباح موضوع إستخدام المرشحين ألتناولت جريدة  .٤

نتخابية حيـث نـال هـذا    ضارية وغير مقبولة في دعايتهم اإلح
حيث ثـار هـذا   %) ١٠،٧(الموضوع على المرتبة الثانية بنسبة 

عديد من المواطنيين الذين وجدوا في دعايـة  الموضوع سخرية ال
التواصل اإلجتمـاعي وفـي    المرشحين مادة للسخرية في مواقع



 

 

٥٤٦  

 

  

سـتخدام الغيـر مهنـي والموضـوعي     وسائل اإلعالم نتيجة إل
 .لمضمون اإلعالنات والملصقات التي استخدمت

  :استنتاجات خاصة بجريدة الزمان: ثالثاً
الصحفي في تغطيتها الصـحفية  ركزت جريدة الزمان على المقال  .١

المعـروف   لى اعتماد الجريدةويعود ذلك إ%) ٣٦،٥(لى نسبة باع
بيـان وجـه    ل الصحفي في معظم صفحاتها عن طريقعلى المقا

كثر مـن تركيزهـا علـى    ر الباحثين والمفكرين والصحفيين أنظ
ة األخرى التي تتداولها وسـائل  االخبار والتقارير والفنون الصحفي

  .خرىألاإلعالم ا
ساليب غير مقبولـة  كزت جريدة الزمان على اتباع المرشحين ألر .٢

نتخابية حيث جاءت المقاالت التـي تناولـت هـذا    إلفي دعايتهم ا
يؤكد موقف الجريدة  ذاالموضوع ساخرة وناقدة لهذه األساليب وه

نتخابات مجالس المحافظات الذي حمـل انتقـادات   إالواضح من 
 %).٢٣،٦(ولى بنسبة لمرتبة األحيث نالت هذه الفئة ا كثيرة

ـ  .٣ وعات مثـل وجـوب التـزام    ركزت جريدة الزمان على موض
نتخاب المرشح االصلح حيث نالت هـذه الفئـة علـى    الناخبين بإ

فضـال عـن تركيزهـا علـى     %) ١٥،٧(المرتبة الثانية بنسبة 
وضوعات أخرى مثل غياب البرامج اإلنتخابية للمرشحين فـي  م

نتخابات محـافظتي الموصـل   تأجيل إدعايتهم اإلنتخابية ورفض 
 .واالنبار الذي جاءت أسبابه سياسية

  
  
  
  



 

 

٥٤٧ 

  

  

 
نتخابات ة الخاصة باإلهتمام بالتغطيات الصحفينتيجة لعدم اإل .١

عالم كافة أخرى لذلك توصي الباحثة وسائل اإلوقضايا مهمة 
والصحف بشكل خاص بان تقوم بتغطيات صحفية تعتمد الحرفية 

تغطيات عادلة وموضوعية ومتوازنة لالحداث العالية وتكون 
الراهنة واالبتعاد عن االنتقائية وابراز معلومات دون اخرىفي 

 .هذه التغطيات
ام الصحف العراقية بنشر مواد هتمتوصي الباحثة بضرورة إ .٢

و القيام بتغطيات صحفية ذات مستوى يتناسب مع أهمية اعإلمية أ
نتخابات مجالس المحافظات الن ذلك يساهم في اعطاء حدث كإ

نتخابات وبشكل القراء المعلومات الدقيقة حول اإلجمهور 
 .نتخابلى اتخاذ القرار المناسب بشان اإليساعدهم ع

المقابالت والتحقيقات )الصباح والزمان(ان تولي الجريدتين  .٣
نون لفكبر في تغطياتها الصحفية وذلك لما هذه اة إهتمام أالصحفي

وان تتنوع . خرى للقضايا المطروحةمن أهمية كونها تقدم ابعادا أ
القضايا المطروحة،  في الفنون الصحفية بشكل يتناسب مع أهمية

 .كبر عدد ممكن من القراءويلبي اذواق أ
اقامة دورات تدريبية وورش عمل مشتركة للعاملين في الصحف  .٤

 .ت الصحفيةبما يساهم في تطوير خبراتهم في مجال التغطيا
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