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 المستخمص:
تشكل حماية الممكية الفكرية محور ميم من المحاور التي يجب اشباعيا دراسة وتحميل 

ر اليائل و يضعف نتيجة لالتاحة واالنتشار التي وفرىا االنترنت ونتيجة لمتط أالن ىذا المحور بد
حد المسؤوليات المينية يشكل أ والن الحفاظ عمى الممكية الفكرية .في تكنولوجيا المعمومات

 :منيا ىا في مينة الصحافة فقد جاء ىذا البحث ليقدم تساؤالتر الواجب توف
 دييم معرفة بالقوانين التي تخص مينتيم؟العاممين في الصحف العراقية لىل   .1
 ىل توجد إنتياكات في مجال حقوق الممكية الفكرية في الصحف العراقية؟  .2
 صال في المؤسسة الصحفية العراقية؟ماذا تعني حماية الممكية الفكرية لدػ القائم باإلت  .3
التشريعات ىل يمتمك الصحفيون العراقيون ثقافة بقوانين الممكية الفكرية تؤىميم لفيم  .4

 اإلعالمية والعمل من خالليا؟
 وكان ضمن أىداف ىذا البحث:

 تحديد وعي العاممين في الصحافة العراقية بوجود قوانين تحمي الممكية الفكرية. .1
 تشخيص الحدود التي يعمل ضمنيا الصحفيون في الصحف العراقية. .2
 راقية.تحديد اإلنتياكات التي تمارس ضد الممكية الفكرية في الصحافة الع .3

 وقد توصل ىذا البحث الى نتائج ميمة وضعت توصيات لمعالجتيا وأىم ىذه النتائج ىي:
ظيور وعي من قبل بعض الصحفيين بكون حماية الممكية الفكرية يقع ضمن  .1

مسؤولياتيم المينية التي تحتم عمييم المحافظة عمى المصداقية في كتاباتيم حيث 
ية الممكية الفكرية تقع ضمن المسؤولية %( منيم إلى أن حما54.1أرجعت نسبة )
 المينية لمصحافة.

%( من العاممين في الصحف العراقية بأنو أحيانا توجد قواعد 48.2حددت نسبة ) .2
 %( منيم بأنو الوجود ليذه القواعد.20لمسموك الميني في عمميم، كما حددت نسبة )

شر أو إقتباس أؼ أثر ن مفيوم الممكية الفكرية ىو عدم ن%( عمى ا55.3إتفقت نسبة ) .3
ن مفيوم الممكية الفكرية %( من الصحفيين ا36.5حددت نسبة ) من آثار الغير، بينما

 يعني الديمقراطية في التعبير عن الرأؼ.
ن التشريعات والقوانين العراقية الحالية التحمي الممكية %( عمى ا64.4إتفقت نسبة ) .4

 الفكرية في العراق.
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 :قدمةم
عنككد البككاحثين والمختصككين فككي الممكيككة الفكريككة أىميككة كبيككرة  موضككوع حمايككة شكككلي

 هلتكزام بيكذلكى دراسكات وبحكوث مستفيضكة توضك  مكدػ اإلإدائمكا  ويحتكاجأنحاء العالم كافكة 
خص فكي بمكد مثكل و من قبل منتيكي ىذه الممكية بكاأأالحماية سواء كانت من قبل القانون 

كمكا تغيكب عكن الكثيكر مكن محكررؼ  ،الفكريكةالعراق يغيب عنو تشريع قكانون حمايكة الممكيكة 
التككي  ةخالقيككات مينككتيم فككي ظككل الثككورة المعموماتيككة والتكنولوجيككأالصككحف الخبككرة المعرفيككة ب

تعكرض عمكى  التكي يائكل مكن المعمومكاتالككم المكام أمكام الصكحفيين وجعمكتيم أفاق فتحت اآل
 نترنت.شبكات اإل

تككي تحككدث لككبعض ماينشككر عمككى والقضككية التككي يثيرىككا ىككذا البحككث ىككو السككرقات ال
عن السكرقات التكي تحكدث  فضالا  ،و الصحف والمجالت الحديثة والقديمةأنترنت شبكات اإل
حقكا ن يمتمكك صكاحب الحك  أدون  ،نبكاءالت اأاوك قدميالتقارير والتحقيقات التي تلبعض ا

رير وقككد شككاع ىككذا النككوع مككن السككرقات عمككى مسككتوػ التقككا .ثبككات ممكيتككوفككي المطالبككة بككو إل
من الصحفيين مجاميع  وجدتحيث  ،دبي بالخصوصخبار المتنوعة وعمى المستوػ اأواأ
خككرين فككي  يكككاب دور القككانون الككرادع فتحكككول سككتحواذ عمكككى نتككاج اآلالفرصككة سككانحة لإ نا

يعكد وينسك  القصكص لى صحفي مكتبكي إباحث عن الحقيقة صحفي من  ينالصحفيبعض 
ن سكككرقة التقكككارير والتحقيقكككات مكككن بعكككض يلصكككحفيستسكككيل بعكككض اإكمكككا  ،والمكككواد الصكككحفية

 .نباءأانترنت الخاصة بالصحف ووكاالت مواقع اإل
لذلك فقد جاء ىذا البحث ليؤشر ىكذا الخكرق لمممكيكة الفكريكة عنكد بعكض الصكحفيين 

 العراقيين عبر االستطالع الذؼ اجرتو الباحثة عمى عينة منيم.
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 منهجية البحث: ولالمبحث ال 
 همية البحث:أ: ولا أ

ال وىكككو اعالميكككة ميكككم أ فمتككو الدراسكككات اإل فككي تناولكككو لموضكككوعىميكككة ىكككذا البحكككث أ تكمككن 
 . الصحافة العراقية في الصحافة وبشكل خاص الفكرية حماية الممكيةموضوع 

عالم وفي مجال المعمومات وفكرت تصال واإلاإل يفالتطورات التكنولوجية اليائمة في مجال
شارة ستعانة بيذه المعمومات يجب اإلتم اإلتولكي ، معمومات بكل سيولة ويسرئمة من الكميات ىا

مصكدر لكى الإن يشكير امعمومكات  ةيكألذا توجب عمكى ككل شكخص يسكتقي  .صميةلى مصادرىا اأإ
 الصحفيين والكتاب. وبشكل خاص

 بيككا فككي تعينلمصككادر التككي يسككلككى اإشككارة لتككزام الصككحفي العراقككي باإلإولكككي نحككدد مككدػ 
منيكككا حككك  المؤلكككف والحقكككوق المجكككاورة  وبشككككل خكككاصخكككرين الفكريكككة لتكككزام بحقكككوق اآلواإل اتكككوكتاب
جراء دراسة بحثية حول ىذا الموضكوع لمكا لكو مكن أىميكة فكي مجكال البحكث العممكي إمر قتضى اأإ
تاحكككة المفتوحكككة مكككام ىكككذه اإلأوىكككو حمايكككة حقكككوق الممكيكككة الفكريكككة  لكككى جانكككب ميكككمإنكككو يتطكككرق أ

صدارات والكتب بمختمكف و عبر اإلأعالم المختمفة و وسائل اإلأتصال وسائل اإللممعمومات عبر 
 .اتخصصاتي نواعأ

عالميكة العراقيكة لكى جانكب ميكم وىكو التشكريعات اإلإيشير نو أكما تكمن أىمية البحث في 
 عالمي عامة والصحفي خاصة.ودورىا في مجال حماية الممكية الفكرية في المجال اإل

 لى:إيار قضية البحث ختإسباب أوترجع 
و موضكككوعات أخباريككة إن تكككون تقكككارير اض الصكككحف العراقيككة لموضككوعات شكككتى كككتنككاول بعكك. 1

 .لى مصادرىاإشارة ن دون اإلخبار الفنانيأو حتى أجتماعية إو أقتصادية إو أثقافية 
ه ن يمتككزم بيككا الصككحفي قبككل  يككر احمايككة الممكيككة الفكريككة التككي يجككب  . عككدم االىتمككام بموضككوع2 

 عبر صفحات الجرائد.مموضوعات لثناء نشره أ
 مشكمة البحث:ثانياا: 

لتككككزام ىككككذه الصككككحف إمككككدػ  ومحاولككككة تحديككككدبعككككض الصككككحف العراقيككككة متابعككككة ان 
الذؼ يشكل قمقا في مجال تبرز مشكمة ىي في كيفية تحديد ىذا الصدق الصدق الصحفي ب
تحتكاج نمكا ادف  حكر لممعمومكات و اليكفي وجود ت ذإ نما العالميايس فقط المحمي و عالم لاإل

مسكؤولية عاليكة مكن قبكل العكاممين فكي بتجميعيكا ونشكرىا  إلكى لييكاإعند الوصكول المعمومات 
وبعككض السككرقات قتبككاس ن المفككر مككن اإلأوالككبعض مككن ىككؤالء العككاممين يعتقككدون  ،الصككحافة

الذؼ بكرز ن التساؤل إلذلك ف ..بتقارير تنشر عمى صفحات الجرائد  من ىنا وىناك لمخروج
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 مشككككمة البحكككث عكككن طريقيكككاحكككددت تثيكككرت عبرىكككا عكككدة تسكككاؤالت أشككككالية إلكككى إتحكككول  ىنكككا
 :تيآلبا
 ن التي تخص مينتيم؟لقوانيبالدييم معرفة ية العراق فالعاممين في الصحىل . 1 
 نتياكات في مجال حقوق الممكية الفكرية في الصحف العراقية؟إىل توجد . 2 

 تصال في المؤسسة الصحفية العراقية؟ية الفكرية لدػ القائم باإلماذا تعني حماية الممك. 3
لفيكم التشكريعات  من ثقافكة بقكوانين الممكيكة الفكريكة تكؤىميو ن العراقيكو ىل يمتمكك الصكحفي. 4

 عالمية والعمل من خالليا؟اإل
 هداف البحث:أثالثاا: 
 الفكرية. ن تحمي الممكيةفي الصحافة العراقية بوجود قوانيوعي العاممين  تحديد .1
 تشخيص الحدود التي يعمل ضمنيا الصحفيون في الصحف العراقية. .2
 .نتياكات التي تمارس ضد الممكية الفكرية في الصحافة العراقيةاإلتحديد  .3
 منهج البحث:رابعاا: 

 ككراض مالءمككة أ كثككر البحككوثأمككن  عتبككرىككذا البحككث مككن البحككوث الوصككفية التككي تد يعكك
شككاليا وعالقاتيكا أضكاع الراىنكة لمظكواىر مكن حيكث خصائصكيا، و في دراسة اأ تستخدم ذإالبحث 

و أو حكدث معكين بطريقكة كميكة أعن رصكد ومتابعكة دقيقكة لظكاىرة  والعوامل المؤثرة في ذلك فضالا 
 .و الحدثأجل التعرف عمى الظاىرة أنوعية من 

مكن  الممكية الفكريكةرصد وتوصيف مفيوم  وقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج المسحي في
والتشريعات الخاصة بيذا المفيوم، ومن ثم قامت الباحثكة  طار نظرؼ تناول بعض القوانينإخالل 

راء القككائمين فككي الصكحف العراقيككة بيككدف الوقكوف عمككى حجككم آالسكتطالع  باسكتخدام أداة االسككتبانة
 .ولتحقي  أىداف البحث عالميإتصال من معمومات في حدود عممو كمايمتمك القائم باإل

 :عينة البحثاا: خامس
ختيكككار عينكككة عشكككوائية بسكككيطة لمصكككحفيين العكككاممين فكككي إلكككى نتكككائج حياديكككة تكككم إلموصكككول 

حصكائيات دقيقكة إوفر سكم المؤسسكة وذلكك لعكدم تكاالمؤسسات الصحفية العراقية بغكض النظكر عكن 
عككالم فككي العككراق اإل الصككحفيين العككاممين فككي الصككحف العراقيككة لككدػ أيككة جيككة خاصككة بعمككل بعككدد
ن ىككذه الككذلك فككحصككائيات دقيقككة بعككدد الصككحف التككي تصككدر فككي العككراق إعككدم وجككود عككن  فضككالا 

م نتككائج يتقككدبلككى درجككة مككن الحياديككة إموصككول ليككدف بطريقككة تختيككرت أالعينككة مككن مجتمككع البحككث 
 ىداف البحث.أ لى إمقبولة في الوصول 
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سككتمارة إ( 100بتوزيككع ) ةسككتمارة حيككث قامككت الباحثككإ( 85وقككد تكونككت عينككة البحككث مككن )
المكدػ، الزمكان، الصكباح ( صكحف عراقيكة ىكي )الصكباح، 5بطريقة العينة العمدية المنتظمكة فكي )

 جابة.كتمال اإلإستمارة لعدم إ( 15ىمال )إ الدستور( وقد تم  الجديد، المشرق،
 :دوات البحثأسادساا: 
 :الثككانيوليككة و البيانككات اأ :ولاأ ،سككتطالع مكونككة مككن جككزأينإسككتمارة إعتمككدت الباحثككة إ 

تككدرجت مككن التعريككف  مفتككوح ومغمكك ( سككؤال 22سككتمارة مككن )وقككد تكونككت ىككذه اإل سككئمة العامككةاأ
 .نتياكات في مجال الممكية الفكرية في الصحف العراقيةاإللى إبالممكية الفكرية 
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 مفهوم الممكية الفكرية والتشريعات الخاصة به :المبحث الثاني
 :الممكية الفكريةمفهوم : أولا 

والتصكرف بكو بمقتضكى سكتعمالو ا  تممك بوجو عام ىو الحك  المطمك  فكي حيكازة الشكيء و "ال
عمى ىذا التعريكف يحكتفع المالكك بثالثكة حقكوق فكي آن واحكد ىكي حك  التممكك وحك   القانون وبناءا

 ن وجدوا".ان خريوح  التصرف بعد الوفاء بحقوق اآل التاليف
 "ؼ مكككات المعرفيككة النافعكككة لمجكككنس البشكككر عبككارة عكككن "خالصكككة المعمو  يوالممكيككة الفكريكككة ىككك

"، وكممككة  أو معرفككة نافعككة  ممكيككة معمومككات نافعككة، ي"حصككة فكك يىكك  : يبمفيككوم القككانون الككدولىككي و 
 .ستخداميا لتحقي  مكاسب مادية أصاحب تمك الحقوق إأنو يمكن  ينافعة ىنا تعن

عمكى  فكي الحصكول  حكالنيكا تعطكي لمفكرد اجوىر حماية الممكية الفكرية فكي  كما يتمخص
بعكد إال  الح  التصرف في ىذا خرين مناآلتمنع بتكره، وتمكنو من التصرف بو، كما إحماية لما 

 .ين عديدة لمحفاظ عمى ىذا الح قوانوقد وضعت الدول ، ذن صاحب الح إالحصول عمى 
سكككتيالء عمكككى النتكككاج الفككككرؼ والكككذىني لمغيكككر أمكككر  يكككر مقبكككول ومسكككتيجن حتكككى فكككي واإل

لى الحماية القانونية إن بمورة الحاجة أال إشارات عديدة تدل عمى ذلك إوىناك  لقديمة،رات االحضا
 اتتطكككككور البفعكككككل  قتصكككككاديةإت ىكككككذه الحقكككككوق أىميكككككة كتسكككككبإلكككككم تظيكككككر إال عنكككككدما لحككككك  المؤلكككككف 

عنككدما  ومنيككا تكنولوجيككا الطباعككة. عبككر الككدولنقككل وتوزيككع المؤلفككات تاحككت أالتككي  التكنولوجيككة
فيكو نفجكرت إ مكرورا بعصكرنا الحكالي الكذؼوتنبرج تقنيكة الطباعكة فكي القكرن الخكامس عشكر خترع جإ

فكككككار وتحفظيككككا لغيككككت فيككككو الحككككواجز بككككين البشككككر وتطككككورت التقنيككككات التككككي تنقككككل اأأالمعمومككككات و 
رساليا عبر الفاكس والبريد اأإداوليا في مجاالت توت لكترونكي وتسكجيل الصكور ستنساخ الوثائ  وا 

لبصكككرية وتكنولوجيكككا المعمومكككات وتكككداوليا عكككن طريككك  شكككبكة اإلنترنكككت وشكككبكات البكككث السكككمعية وا
عبر جعل اأفكار سيمة التداول ، مما اإلذاعي المسموع والمرئي كثيف اإلشعاع والشبكات الرقمية

عتكككداء عمكككى حقكككوق المكككؤلفين يجعكككل اإلخكككرػ أومكككن ناحيكككة مكككن ناحيكككة ىكككذه التكنولوجيكككا المتطكككورة 
ن لككم يكككن ثمككة تنظككيم قككانوني محكككم ينظميككا اة والمعنويككة أمككرا فككي  ايككة اليسككر والمبككدعين الماديكك

 .ويعطي لكل ذؼ ح  حقو
 لى:إوتنقسم الممكية الفكرية 

برام إدبية والفنون والذؼ نظم بعد اأالمصنفات  وتتضمن ىذه دبية:و الأالممكية الفنية . 1
المواد تخضع جبو ، وبمو 9/9/1886دبية والفنية في فات اأتفاقية برن لحماية المصنإ

المحررات والمحاضرات والخطب والمواعع واأعمال اأخرػ كالكتب والكتيبات و المكتوبة 
ة كالرسم والفنون التطبيقيوالفنية  المسرحية المصنفاتعن  فضالا  ،التي تتسم بنفس الطبيعة

المجسمة عمال ، والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات واأوالنحت
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بحقوق المؤلف والحقوق الفكرية  من الممكيةويعرف ىذا القسم  ،لمحماية ةيرافالمتعمقة بالجغ
)التسجيالت المتمثمة بحقوق المؤدين والعازفين والمنتجين في حقل الفونجرامات المجاورة 

 . (ذاعةإلالصوتية وحقل ا
جارة والزراعة بما في ذلك والتالممكية الخاصة بالصناعات وىي  :الممكية الصناعية .2

م  ير مصنعة مثل أمصنعة كانت أسواء  ػ خر ستخراجية وجميع المنتجات اأالصناعات اإل
سماء سرار التجارية والتصاميم الصناعية والعالمات التجارية واأختراع واأبراءات اإل

عمال أ خر من الحقوق والتي صارت تشمل آعن وجود نوع  فضالا  .التجارية وماشابو ذلك
ىذه بالممكية الرقمية والتي  ىلم تكن مشمولة بالحماية سابقا نتيجة لمحداثة والتقدم وتدع

ت نترنستعمال الكمبيوتر واإلإنترنت وتجسد ذلك في الممكية الفكرية عمى اإل ق تشمل حقو 
 ىثارت جدال واسعا فيل تحمأت والتي نترنوػ مواقع اإلتحوضع تحديد واض  لمي لكن لم

م يجرؼ تفصيل ىذه العناصر أكحزمة واحدة ضمن مفيوم قانون ح  المؤلف محتوياتو 
لى العالمات التجارية والنصوص إسماء التجارية وشعار الموقع لى اأإسم الموقع اليسند 

مكان تحديد باإلطار دبية وفي ىذا اإلألى قانون ح  المؤلف كمصنفات إوالموسيقى والرسوم 
 .ختراع البشرؼ بداع واإلاإلالممكية الفكرية الرقمية ثمرة 

نترنككت لكككن بالمقابككل البككد مككن مراعككاة الخصككائص المتميككزة ليككذه المكونككات وخصككائص اإل
يكؤثر عمكى الحقكوق الرقميكة تكأثيرا  لممعمومكات ممكا ، والتقاسكمسال والنسك ر كشبكة عالمية سريعة اإل

 .كبيرا
 :حماية حقوق الممكية الفكرية

المبتكرة لمحماية سواء أكانت في مجكال اآلداب لصناعية واخضع جميع اأعمال الفكرية ت
طمكك  عمييككا حقككوق ألكترونككي ضككمن حقككوق وبككرامج الحاسككب اآللككي والنشككر اأ أم الفنككون أم العمككوم

( مككن اإلعككالن العككالمي لحقككوق اإلنسككان 27ولككى ىككذه الحقككوق فككي المككادة )أوتككرد ، الممكيككة الفكريككة
ايككة المصككال  المعنويككة والماديككة الناجمككة عككن نسككبة سككتفادة مككن حمالككذؼ يككنص عمككى الحكك  فككي اإل

 مؤلفو.لالنتاج العممي أو اأدبي أو الفني  
تفاقيكككة بكككاريس بشكككأن حمايكككة الممكيكككة إفكككي ول مكككرة بأىميكككة الممكيكككة الفكريكككة وأعتكككرف أ كمكككا 

. وتتكولى 1886تفاقية بكرن بشكأن حمايكة المصكنفات اأدبيكة والفنيكة سكنة ا  و  1883الصناعية سنة 
 .(WIPOالمعاىدتين المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ) إدارة

                                                 
  

ًشاء هذٍ إرجاء العالن كافة، ولاهت بأوديوىهيتها في  حوايتهاتمىم هذٍ الوٌظوة بزعاية شؤوى الولكية و

 فزاد.( للحفاظ على حمىق الدول واألwtoالوتحدة عي طزيك هٌظوة التجارة العالوية ) األهن هٌظوة الوٌظوة
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"تتمتكع بكرامج  نابك 1996ضيفت المادة الرابعكة عمكى معاىكدة ىكذه المنظمكة فكي سكنة أوقد 
ك تفاقيكة بكرن، وتطبك  تمكإعتبارىا مصنفات أدبية في معنى المادة الثانية من إالحاسوب بالحماية ب

وتككنص المككادة الخامسككة  "،اطريقككة التعبيككر عنيككا أو شكككمي كانككت الحمايككة عمككى بككرامج الحاسككوب أيككا
كككان شكككميا إذا  ة بصككفتيا ىككذه أيككاخككرػ بالحمايككنككو تتمتككع مجموعككات البيانككات أو المككواد اأاعمككى 

يحكك  لممالككك منككع فككي ذلككك و . ختيككار محتوياتيككا أو ترتيبيككاإبتكككارات فكريككة بسككبب إكانككت تعتبككر 
لحصككول عمككى إذن مسككب  منككو كمككا يحكك  لككو مقاضككاتيم فككى خككرين مككن التعامككل فككى ممكككو دون ااآل

أو وقككف إسككتمراره والتعككويض عمككا أصككابو مككن  ؼعمككى حقوقككو والمطالبككة بوقككف التعككد ؼحالككة التعككد
 ضرر.

 ،رسككالة مككا توزيككعنتككاج و إعككادة إ ي الككتحكم فككالككذؼ يقصككد بككو حكك  النشككر ومايعنينككا ىنككا ىككو 
ؼ او مذاعكة بكأو مطبوعة أسواء كانت منسوخة فة كادبية العممية والفنية واأ عمالويشمل ذلك اأ

فككراد تتعككارض مككع تاحككة المعمومككات لكككل اأا  شكككال التعبيككر وقضككية الحكك  فككي النشككر و أشكككل مككن 
عكككادة الطبكككع إ ولوجيكككا الجديكككدة سكككيمت ن التكناو الناشكككر والمشككككمة أمؤلكككف قضكككية حمايكككة حقكككوق ال

مككن كممكيككة بككداع موضككوع و اإلأتكككار بن يكككون اإلاتصككور  ة وسككرقة المعمومككات، واليمكككنوالقرصككن
 .يمتمك منقوال ماديا

 :التشريعات التي تخص حماية الممكية الفكرية: ثانيا
تصككادية قا  ظككل ظككروف سياسككية و  عالميككة التككي تعمككل ضككمنيا الدولككة فككينظريككة اإلموفقككا ل

ن افككي  يعيككا تشككتركنيككا جمأفداخككل قككارة واحككدة، خككرػ ألككى إمككن دولككة  جتماعيككة مختمفككةا  وثقافيككة و 
ن يحصككل عمككى ان ويخككدم الصككال  العككام وىككو وفقككا لككذلك عميككو نسككااإلالمجتمككع و الصككحفي يخككدم 

 .شكال الرشوةأؼ شكل من أدبية و السرقات اأالمعمومات بالطرق المشروعة بعيدا عن 
جككككل حمايككككة الممكيككككة الفكريككككة أن مككككن القككككوانيلككككذلك فقككككد صككككدرت العديككككد مككككن التشككككريعات و 

يم المينيككككة ت عمككككى القكككككككككدأالمؤسسككككات التككككي  ىولككككأو حمككككي الحقككككوق خص الجانككككب الككككذؼ يوبككككاأ
خص فككككي وبككككاأ 1946ئت فككككي عككككام المؤسسككككة العالميككككة لمصككككحفيين والتككككي أنشكككك لمصككككحفيين ىككككي

 .1960جتماعيا في عام إ
لمصكحفيين  ةعمكى القكيم المينيك 1952عام  ئنشأتحاد الدولي لمصحفيين الذؼ كد اإلأكما 
و أسككتعمال طككرق  يككر صككحيحة إ عككنالتصككرف المينككي فضككال ا ء الخطيككرة فككي خطككاالككذؼ يمنككع اأ
و ىبكات أمكافكأت  ةأيكو المسكتندات وقبكول أو الصكور ألحصول عمى المعمومات في ا ير قانونية 

 .و حجب المعموماتأنشر لقاء 
جتماعيكا الكذؼ إعكالم فكي اإل وثيقة تخص لوائ  القيم فكي وسكائل وقدمت منظمة اليونسكو

بتعكاد عكن فقرتكو الرابعكة )يتعكين عمكى الصكحفي اإل فكي والكذؼ يتضكمن 1972عقد في باريس عام 
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ساسكيا أو أفكار كاتب، واليجب عميو في توزيع الوظائف المينيكة السكماح بأيكة تفرقكة أراء آنتحال إ
 . (و الدينأالجنس 

ن مككن ابككالقيم المينيككة التككي تتضككمن  ن يمتككزماولكككي يكككون عمككل الصككحفي صككحيحا عميككو 
مكككام محكككاوالت أن يكككدافع عكككن ىكككذه الحقيقكككة االحقيقكككة دون تحريكككف و ن يقكككدم اصكككحفي واجكككب ككككل 

ن مككن ان يكككون ميتمككا بالمسككؤوليات الممقككاة عمككى عاتقككو و اعمككى كككل صككحفي  تحريفيككا كمككا يجككب
 .خالقياتن يحمي القيم المينية واأاواجب الصحفي كذلك 

ن أعتبككر أ ( 1972)نيسككان  تحكاد الككدولي لمصككحفيين العكرب فككي بغككداد فكيجتمككاع اإلإوفكي 
تحكاد جمكع عمييكا اإلأالمحاور التكي  عن طري خالقيات المينة جزء اليتجزأ من حريتيا ورسالتيا و أ

ؼ أدبيكة لنشكر أو أقتبكاس حترام الحقكوق اأإن بكيلتزام الصكحفيإكيد عمى أوفي محورىا السابع تم الت
 .لى مصادرهإشارة اإلأثر من آثار الغير دون 

ستعالمات في مم المتحدة في الئحة القيم الدولية لمعاممين بمجال اإلىيئة اأ صدرتأكما 
ضككمنت ىككذه تو  ،نسككانيإحكك  ىككي  التككيكيككد عمككى حريككة الحصككول عمككى المعمومككات والصككحافة أالت

و أسككاس أتيامككات القائمككة عمككى  يككر ربعككة: يعتبككر التشككويو والقككذف واإلادىككا اأالالئحككة ضككمن مو 
 .تب جرائم مينية جادةو كاأنتحال آراء مؤلف إ

بمثابكة مرجعيكات لممحكاكم فكي التصكدؼ لمفيكوم حريكة التعبيكر  اعكد عامكة تعكدىناك مبادغ وقو و 
من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ممزم لممحاكم لتوقيع الدول عميو والتي تكنص 

 :عمى
 عتناق آراء دون مضايقة.إ نسان ح  في إلكل  .1
لتماس مختمف المعمومكات إفي حرية التعبير ويشمل ىذا الح  حريتو في  نسان ح إلكل  .2

 عتبار محدد.إ خرين دون لى اآلإفكار وتمقييا ونقميا واأ
واجبكات ومسكؤوليات خاصكة وعمكى ذلكك يجكوز مارسة الحقوق المنصكوص عمييكا تستتبع م .3

ن تككككون ضككككرورية ان تكككككون محكككددة بكككنص القككككانون و اشكككريطة  القيككككودخضكككاعيا لكككبعض إ
و الصككحة أو النظككام العككام أمككن القككومي و لحمايككة اأأو سككمعتيم أخككرين حتككرام حقككوق اآلإل
 العامة. أو اآلدابمة االع

سالمية فقد شرعت فييا بعض القوانين التي تخص الممكية وفيما يخص الدول العربية واإل
 ابحرفيتيك لكبعضعتمكدىا اا  ن الغكرب فكي ىكذا الجانكب و قكوانيستنبطت ىذه القكوانين مكن أالفكرية وقد 

دول عربيككة تككأخرت فككي  نا فككي حككين ،تمامككا فككي ظككل توقيككع معاىككدات التجككارة العالميككة )الجككات(
بشكككل  القككوانين القديمككةوتككأخر بعضككيا اآلخككر فككي تعككديل  ،إصككدار قككوانين حمايككة الممكيككة الفكريككة

 .يجعميا تتالئم مع تطورات العصر
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ن حك  المؤلكف ا( 15فقكرة )ثالثكا( المكادة )عالمي العربكي فكي الوجاء في ميثاق الشرف اإل
 .ة ىذا الح  في الدول العربية كافةتشريعات الالزمة لحماياليتعين وضع يكفمو القانون و 

: يمتككككزم  (سككككابعا) تحككككاد الصككككحفيين العككككرب الفقككككرةالصككككحفي إل العمككككل وجككككاء فككككي ميثككككاق
لكى إ ةشكار اإلآثكار الغيكر دون ثكر مكن أؼ أقتبكاس إدبيكة لمنشكر وعكدم حترام الحقكوق اأإالصكحفيون بك

 .مصدره
 :الممكية الفكرية في العراق: ثالثا

الجيككات ليككو إسككعى ن تاعالميككة موحككدة ىككو طمككوح يجككب إ ات عربيككة لككى تشككريعإالوصككول 
عالميكككة العربيكككة المسكككؤولة عكككن ىكككذه التشكككريعات، وفكككي ىكككذا الصكككدد نجكككد كثيكككر مكككن التشكككريعات اإل

يتعمك  بالتشكريعات المرتبطكة فكي مكا عكديالت المسكتمرة سكواء الينظميا قانون واحكد وىكي عرضكة لمت
تيكككا وتحكككدد حقوقيكككا ادار ا  عالميكككة و ي تكككنظم عمكككل المؤسسكككات اإلو تمكككك التكككأعالمكككي اإلبالمضكككمون 
الجمعيكات عمكل خالقيكا مثكل التشكريعات التكي تكنظم أو التشريعات المرتبطكة بالمينيكة وبأوواجباتيا 

 تكككتالءم مكككعمعموماتيكككة عالميكككة عربيكككة إ صكككدار قكككوانين إة عكككن ضكككرور  فضكككالا  ،عالميكككةوالنقابكككات اإل
لكترونككي والتشككريعات الدوليككة الحديثككة التككي رافقتككو بمككا يتعمكك  عككالم األتطككور اليائككل فككي مجككال اإلا

 .قتحام المواقع وعدم القدرة عمى رقابتياا  لكترونية و بقرصنة المعمومات اأ
و ىيئككات أعككالم مصككحافة ولوسككائل اإلكثككر مككن خمسككين مجمسككا لأويوجككد فككي العككالم حاليككا 

معظميكا بالصكحافة فكي حكين يخكتص عكدد قميكل لمغايكة منيكا  ىمماثمة في كل المناط  تقريبكا ويعنك
 .ذاعيرسال اإلباإل

وبالنسككبة لمصككحف المحميككة مازالككت التشككريعات الصككحفية فككي معظككم الككدول العربيككة بشكككل 
 .نظام المنع الوقائييو خذ بنظام الرقابة الذاتية وىو مايطم  عمأعام ت

تعتمكككد عمكككى الرقابكككة المسكككبقة عمكككى النشكككر بمعنكككى وجكككود رقيكككب مقكككيم فكككي المؤسسكككة  حيكككث
عككالم والككدفاع والثقافككة فيقككرأ كككل مككادة صككحفية وزارات الداخميككة واإليمككارس عممككو ضككمن عالميككة اإل

يسككككم  جككككزاء حتككككى و اأأ و اليجيككككز النشككككر وقككككد يحككككذف بعككككض الفقككككراتأن تنشككككر ويجيككككز أقبككككل 
 .بنشرىا

( 40لى حقوق المؤلف في العراق جاءت ضمن القانون المدني العراقي رقم )إشارة إول أو 
عتبككار حكك  المؤلككف والمختككرع والفنككان ىككو )شككيء  يككر مككادؼ( وىككو إ( ب65المككادة ) 1951لسككنة 

لك عتبار كل ح  لو قيمة مادية والشيء ىو محل ذإبتي: عمى الوصف اآل انوؼ( بناءع)المال الم
لحك   ن يككون محكالاعتبار كل مال شيئا ولكن لكيس ككل شكيء مكاال ولككي يصكم  الشكيء إالح  ب

شكياء قكد تككون ماديكة وقكد تككون و بحككم القكانون واأأن اليخرج عن التعامل بطبيعتو امالي يجب 
 .سالميىذا التفسير الوارد في القانون المدني مأخوذ من الفقو اإلو معنوية 
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الفكريكككة لممؤلكككف  النافكككذ الممكيكككة 1951( لسكككنة 40م )المكككدني العراقكككي رقككك وتنكككاول القكككانون 
خككرػ ومككن حيككث أ( وىنككاك مككواد مبعثككرة فككي عككدة قككوانين عراقيككة 1048( و)70وبالككذات المككادتين )

ختصاص الموضوعي فإن محكمة البداءة ىكي الجيكة التكي تنظكر بالكدعاوػ الناشكئة عكن حقكوق اإل
م قككانون حمايككة حكك  الماديككة لممصككنف )الممكيككة الفكريككة( كككذلك نظككو الممكيككة اأسككتغالل المككالي اإل

ممؤلف في تعديل وتغييكر المصكنف ولكو ح  ل الذؼ يعطي 1971( لسنة 3عراقي رقم )عالمؤلف ال
نو يشترط نشر المصنف لكي إال إ، بتكارهإو تعديل عمى أؼ تغيير أجراء إالح  في منع  يره من 

 .القانون  حمايةب ىظيح
ديككد يخككص موضككوع صككدار تشككريع جإتتطمككب و سككاس الثقافككة الوطنيككة أحقككوق ىككي ىككذه الو 

مكر أو  1971( لسكنة 3بعد مراجعكة قكانون حمايكة حك  المؤلكف العراقكي رقكم )حماية حقوق المؤلف 
عتبككار الطبيعككة ن يأخككذ ىككذا التشككريع باإلاعمككى  2004لسككنة  83ئككتالف المؤقتككة المككرقم سككمطة اإل

الحقككوق الفكريككة والحقككوق الماليككة التككي تخككص المؤلككف حككال حياتككو  القانونيككة لحكك  المؤلككف وماىيككة
حكام الجزائية الواردة في قانون العقوبكات العراقكي عادة النظر باأا  لى ورثتو. و إنتقاليا إوبعد وفاتو ب

نتياك إلى تغميع العقوبة بخصوص إنصوص تؤدؼ  عمى وضعوالعمل  1969( لسنة 111رقم )
نشكككاء إتيكككا اولويأمكككن و وفككك  القكككانون  تعيكككين الحقكككوق الواجكككب حمايتيكككابعكككد حقكككوق الممكيكككة الفكريكككة 

دعكككاوػ حقكككوق الممكيكككة الفكريكككة( وحصكككر الخبكككرة  فكككي نظرالمسكككتقمة )محكمكككة مختصكككة بككك محكمكككة
دبيكة والفنيكة والعمميكة ويكتم ترشكي  خبكراء مكن بيكنيم مسكجمون لكدػ تحادات اأعضاء النقابات واإلأب

سكتئناس دبية والفنية والعممية والتجاريكة، لإص بالمصنفات اأختصاالمحكمة من ذوؼ الكفاءة واإل
 . صدار القرار القضائي المناسبا  زعات قبل الحكم بالدعوػ و االمن فيبآرائيم من قبل القضاة 

لغكى فيكو القكانون أالكذؼ  1976لسكنة ( 3)وقد صدر في العراق قانون حماية المؤلف رقم 
المصكنفات المبتككرة  يالذؼ يؤكد عمكى حك  مكؤلف يف العثمانيالساب  الذؼ يعرف بقانون ح  التأل

ىميتيككككا أ و أو طريقككككة التعبيككككر عنيككككا أيككككا كككككان نككككوع ىككككذه المصككككنفات أفككككي اآلداب والفنككككون والعمككككوم 
و القصص أالمادة الخامسة عشرة تقول: اليجوز نقل الروايات المتسمسمة ف ،يافينوالغرض من تص

و أو العمميكة التكي ينشكرىا مؤلفوىكا فكي الصكحف أو الفنيكة أدبيكة القصيرة و يرىا من المصنفات اأ
ن تنقل ماينشر في  يرىا من المقكاالت الخاصكة اذن منيم ويجوز لمصحف إال بإالنشرات الدورية 
اسكككية والدينيكككة التكككي تشكككغل الكككرأؼ العكككام مكككادام لكككم يكككرد فكككي الصكككحيفة يقتصكككادية والسبالمناقشكككات اإل

 .لة النقل يجب ذكر المصدر بصفة واضحةوفي حا ،مايحظر النقل صراحة
/كككككانون 21المنظمككككة العالميككككة لمممكيككككة الفكريككككة فككككي فككككي رسككككميا  عضككككواصككككب  العككككراق أو 
تحاد بكاريس( لكنكو لكم إتحاد الدولي لحماية الممكية الصناعية )وعضوا تمقائيا في اإل 1976الثاني/
لحكين رن( تحكاد بكإو مايسكمى )أوالفنية  دبيةتحاد الدولي لحماية المصنفات األى عضوية اإلإ ينتم  

 .اعداد ىذا البحث
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وتككأخر العككراق فككي إقككرار قككانون حمايككة حقككوق الممكيككة، مثممككا يجككرؼ فككي الككدول المجككاورة، 
قتبككاس اأعمككال ا  ويتككولى القككانون حمايككة حقككوق الصككحفيين والفنككانين أيضككا مككن أعمككال القرصككنة و 

صكة بحمايكة اأدبكاء والمفككرين العكراقيين منيكا قكانون واليممك العراق إال بضكع قكوانين خا .المنشورة
جتككاح إيكفككي لوقككف مككد القرصككنة الككذؼ لكنككو ال 1971 عككام اقككرارهحمايككة المؤلككف العراقككي الككذؼ تككم 

 .اا اإلبداع واأسواق العراقية مؤخر  ميادين
الككذؼ جككاء فيككو تعككديل قككانون حكك  المؤلككف  83ثككم جككاء أمككر سككمطة اإلئككتالف المؤقتككة رقككم 

( بشمول حماية برامج الكمبيوتر سواء برمز المصكدر أو اآللكة التكي يجكب 2فت المادة )حيث أضي
: اليجككوز آلتيلتقككرأ كككا( 15عكن مككواد أخككرػ، كمككا عكدلت المككادة ) حمايتيكا كمصككنفات أدبيككة فضككالا 

نس  الروايات المتسمسمة أو القصص القصيرة و يرىا مكن المصكنفات اأدبيكة أو الفنيكة أو العمميكة 
 شرىا مؤلفوىا في الصحف والدوريات إال بإذن منيم.التي ين
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 المبحث الثالث: الدراسة الميدانية
 وصف العينة:

يتكون مجتمع البحث من الصحفيين العراقيين العكاممين فكي المؤسسكات الصكحفية العراقيكة 
تمارات التكي لكم سكسكتبعاد اإلإسكتمارة وزعكت بعكد إ( 100ستمارة من أصكل )إ( 85حيث تم تحميل )

 من العينة الكمية. (%28.2) ونسبة الذكور (%71.8)ناث نسبة الشروط، وشكمت اإل تستوف  
 :الفئات العمرية. 1

 فراد العينة( يوضح الفئات العمرية ل1) جدول
 % التكرار الفئات العمرية

(20-30) 22 25.9 
(30-40) 19 22.3 
(40-50) 24 28.2 
(50-60) 20 23.5 

 %100 85 وعالمجم
وىكذا %( 28.2)ر ناث والكذكو عمى نسبة بين كل من اإل( اأ50-40وبمغت الفئات العمرية من )

، تمتيكا عمكارىمأ المتوسكطة ن العاممين في المؤسسات الصحفية اليوم ىم من فئكة امؤشر يدل عمى 
 (.(1)جدول ال)أنظر  %( وىم فئة الشباب25.9( بنسبة )30-20الفئة العمرية )

 :صيل العممي. التح2
 فراد العينة( يوضح التحصيل العممي ل2) جدول

 % التكرار الفئات
 8.2 7 عداديةإ 

 10.6 9 معيد
 69.4 59 بكموريوس
 11.8 10 شيادة عميا
 %100 85 المجموع

عمى بين أفراد العينة ن حممة شيادة البكالوريوس ىم اأأما من حيث التحصيل العممي فقد تبين أ
رتفاع المستوػ العممي والثقافي لمصحفيين العراقيين العاممين في وىذا مؤشر إل( %69.4بنسبة )

 (.(2)جدول النظر أ)%( 11.8، تمتيا من يحمل شيادة عميا بنسبة )المؤسسات الصحفية
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 :. التخصص العممي3
 فراد العينةل التخصص العممي( يوضح 3) جدول

 % التكرار الفئات
 45.9 39 إعالم

 54.1 46 خرػ أ
 %100 85 المجموع

رتفعت عن إقد %( 54.1والتي بمغت )خرػ نسبة التخصصات اأن ا( 3) الجدول ويتض  من
تعتمد فقط عمى ن المؤسسات الصحفية الايدل عمى  عالمي عند الصحفيين وذلكالتخصص اإل
مور الرئيسة في العمل في اأصب  من أن التخصص ا عالمي في عمميا في حينالتخصص اإل

 .ومنيا الصحفية المؤسسات في العالم جميع
 :. العنوان الوظيفي4

 فراد العينة( يوضح العنوان الوظيفي ل4) جدول
 % التكرار الفئات
 57.6 49 محرر
 16.5 14 قدمأمحرر 

 5.9 5 مراسل صحفي
 12.9 11 سكرتير تحرير
 7.1 6 مدير تحرير
 %100 85 المجموع

 %(57.6)عمى فقد شكمت فقرة محرر النسبة األممبحوثين  العنوان الوظيفي( يوض  4الجدول )
، %(12.9ثم تمتيا فئة سكرتير تحرير بنسبة )( %16.5بنسبة )قدم أفي حين تمتيا فئة محرر 

 .ن عدد العاممين من المحررين في الصحف تشكل نسبة كبيرةاوىذا يدل عمى 
 ؟هل تعتقد ان حق الممكية الفكرية هو ضمن. 5

 الفكرية حول معنى حق الممكية فراد العينةأرأي  ( يوضح5) جدول
 % التكرار الفئات

 15.3 13 عالمية لممؤسسةالسياسة اإل
 54.1 46 المسؤولية المينية
 30.6 26 حرية الرأؼ والتعبير

 %100 85 المجموع
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مككن  الصككحفيون  ؼ حقككل مككن الحقككول التككي يتعامككلأومككن حيككث تحديككد حكك  الممكيككة الفكريككة ضككمن 
ن حكك  الممكيككة الفكريككة يقككع ضككمن المسككؤولية المينيككة حيككث ا( بكك%54.1) ت نسككبةحككدد ،خالليككا

تض  وجود وعي لدػ العاممين في المؤسسات الصحفية بطبيعة الممكية الفكرية ولكن ىذا اليمنع إ
ىككو ضككمن حريككة الككرأؼ  الفكريككة لممكيككةايعتبككرون حكك  ممككن ( %30.6) مككن وجككود مايقككارب نسككبة

ككون لكدييم وعكي كامكل ين اعالمكي يتوجب من العاممين جميعكا فكي السكمك اإلوالتعبير وىذا خطأ ف
 .(5) نظر الجدولأ، بكونو ضمن مسؤولياتيم المينية ودراية بح  الممكية الفكرية

 . هل توجد قواعد لمسموك المهني في الصحافة العراقية؟6
 وجود قواعد لمسموك المهنيحول  فراد العينةأ( يوضح رأي 6) جدول

 % التكرار تالفئا
 15.3 13 نعم
 48.2 41 حياناأ

 16.5 14 ربما
 20 17 كال

 %100 85 المجموع
وىي حيانا أ( ب%48.2نسبة ) توحول وجود قواعد لمسموك الميني في الصحافة العراقية فقد أجاب

التوجككد ممككا يعطككي مؤشككر  يككر ( %20) ونسككبة أجابككة تككدل عمككى عككدم وجككود ثوابككت ليككذه القواعككد
ن بعككض العككاممين فككي الصككحف العراقيككة يفتقككدون لقواعككد السككموك المينككي التككي تعككد مككن ايجككابي بككإ
 ساسيات في العمل الصحفي.اأ

برز ىذه القواعد بالموضوعية، المصداقية، أ ت( وقد حدد%15.3) توبجاب بنعم بمغت نسأوالذؼ 
ة ومطابقكة الخبكر مكع ودرء الفتن الطائفيك ىالحيادية، المينية، العمل دون مساومة وعدم قبول الرش

 .(6) نظر الجدولأ، المصدر
 ؟. ماهو مفهومك كصحفي لمممكية الفكرية أهي7

 حول مفهومهم لمممكية الفكرية فراد العينةأ( يوضح رأي 7) جدول
 % التكرار الفئات

 8.2 7 عدم القذف والسب والشتم
ثر من آثار الغير أؼ أقتباس إو أعدم نشر 

 لى مصدرهإشارة اإلدون 
47 55.3 

 36.5 31 فكارء واأاآلراالديمقراطية في التعبير عن 
 %100 85 المجموع
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و أن حك  الممكيكة الفكريكة ىكو عكدم نشكر ايتف  عمكى  يم( من%55.3ن نسبة )ا( 7) ن الجدولييب
ن حك  ا( بك%36.5) تفك  مانسكبتوإلكى مصكدره بينمكا إشكارة ثر من آثار الغير دون اإلأؼ أقتباس إ

تفك نسبة ليسكت بالقميمكة و  مقراطية في التعبير عن الرأؼ وىييالممكية ىو الد  (%8.2) مكا نسكبتو ا 
ن ح  الممكية ىو عدم القذف والسب والشتم وىذا يعني وجود قصور في فيم ح  الممكيكة اب منيم

 . ناقض مفيوميا في الواقعت يتال يا صفة الديمقراطية في التعبير عن الرأؼئعطاا  و  لدػ البعض
 خرين؟التشريعات والقوانين العراقية الحالية تحمي الممكية الفكرية لآلن ا. هل تجد 8

 العراقية لمممكية الفكرية نالتشريعات والقواني حماية حول فراد العينةأ( يوضح رأي 8) جدول
 % التكرار الفئات
 2.4 2 نعم
 24.7 21 حياناأ

 10.6 9 ربما
 62.3 53 كال

 %100 85 المجموع
ين ن التشكريعات والقكواناجابكات عمكى تفقكت اإلإؼ أ( ككال %62.3) السؤال بنسكبةجابة ىذا إكانت 

وجكود قصكور كبيكر مكن  خرين وىي نسبة عاليكة توضك العراقية الحالية التحمي الممكية الفكرية لآل
ن تتناسكككككب ىكككككذه القكككككوانين اوضكككككرورة ين التكككككي تحمكككككي الممكيكككككة الفكريكككككة فكككككي العكككككراق ناحيكككككة القكككككوان

 .(8) نظر الجدولأ، عالميالعمل اإل والتشريعات مع طبيعة
 خرين؟. هل تؤيد تشكيل مجمس لمصحافة العراقية الحالية تحمي الممكية الفكرية لآل9

 حول تشكيل مجمس لمصحافة العراقية فراد العينةأ( يوضح رأي 9) جدول
 % التكرار الفئات
 81.2 69 نعم
 18.8 16 كال

 %100 85 المجموع
يعمكككل عمكككى حمايكككة الممكيكككة  قامكككة مجمكككس لمصكككحافة العراقيكككةيكككدىم إلية بتأفكككراد العينكككأأجكككاب معظكككم 

%( وىككذا 18.8بينمكا أجكاب )ككال( اليؤيكد تشككيل ىكذا المجمكس نسكبة ) ،(%81.2) بنسكبة الفكريكة
 (.9مؤشر ايجابي من قبل المبحوثين باتجاه الحفاظ عمى الممارسة المينية أنظر الجدول رقم )
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 عم هل تؤيد ان يكون هذا المجمس ممثل من قبل؟ذا كانت الجابة بنإ. 11
 أجابوا بنعمممن  فراد العينةأ( يوضح رأي 11) جدول

 % التكرار الفئات
 15.9 11 معنية باالعالم ممثل من قبل الحكومة

 37.7 26 وصحفيون  الصحف ؼ ممثل من قبل ناشر 
 46.4 32 تفاوتةمبنسب  صحفيون وشخصيات عامة مجالس يمثل فييا

 %100 69 موعالمج
كككثال مكككن قبكككل ناشكككرؼ 15.9وقكككد أختكككار نسكككبة ) الصكككحف وأصكككحابيا ( أن يككككون ىكككذا المجمكككس مقمل
ن يمثككل ىككذا المجمككس مككن قبككل أطكراف حكوميككة وذلككك يككدل عمككى عككدم وجككود اوصكحفيين، رافضككين 

 .(10باالطراف الحكومية أنظر الجدول ) ثقة من قبل العاممين في الصحف
 عمى من الرقابة الحكومية لمصحفيين؟أذاتية ن الرقابة الأ. هل تجد 11

 وميةكعمى من الرقابة الحأالرقابة الذاتية  حول ما إذا كانت فراد العينةأ( يوضح رأي 11) جدول
 % التكرار الفئات
 61.2 52 نعم
 22.4 19 حياناأ

 11.8 10 ربما
 4.7 4 كال

 %100 85 المجموع
ى مككن الرقابككة الحكوميككة فككي حككين عمككأ  لرقابككة الذاتيككةن ااعمككى مككن العينككة ( %61.2نسككبة )ابككت أج

ة نيم يعتمكككدون فكككي المينكككان بكككإتفكككاق الصكككحفييعمكككى ككككال وىكككذا يكككدل ( مكككنيم ب%4.7)نسكككبة  أجكككاب
و لقصورىا في أيعيرون أىمية لمرقابة الحكومية ربما لعدم وجودىا الصحفية عمى رقيبيم الذاتي وال

. ووجود رقابة ذاتية يدل عمكى الكوعي و حتى تطبيقياأعالمي من ناحية تشريع القوانين المجال اإل
نفسكيم أتجكاه إبمسكؤولية كبيكرة  امكنحيم شكعور تن مينكة الصكحافة أيمكانيم بكا  الكبير لكدػ الصكحفيين و 

 قادة رأؼ. باعتبارىم
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 :خرين؟نتهاك الممكيات الفكرية لآلإلى حد كبير في إنترنت ساهم ن ال إهل تعتقد  .12
 لمممكيات الفكرية نترنتال  نتهاكإحول العينة  فرادأي ( يوضح رأ12) جدول
 % التكرار الفئات
 81.2 69 نعم
 11.8 10 حياناأ

 4.7 4 ربما
 2.3 2 كال

 %100 85 المجموع
إنتيككاك لككى حككد كبيككر بت سككاىم إنترنككن اإلانعككم ( %81.2بمغككت )مككن العينككة نسككبة كبيككرة ابككت أج

أحككد الوسككائل التككي  ىككوت نككنتر ن اإلاصككحفي فككي العككراق و خككرين فككي العمككل الالممكيككات الفكريككة لآل
تاحكة نتيكاك ىكذا الحك  وذلكك لخصائصكو التكي يمتكاز بيكا مكن حيكث اإلإلى حد كبيكر فكي إساىمت 

ر عتمكاد عميكو كمصكدفكي الصكحف باإل كثيكر مكن العكاممينالالكذؼ مككن الشكيء والسكرعة نتشار واإل
 نظكر الجكدولأ، ا الثقافية والرياضية والفنيةاتيصفح في بشكل خاصليو إشارة لممعمومات بدون اإل

(12). 
فضللل فللرض المعللايير المهنيللة والشللعور بالمسللؤولية مللن قبللل مللن الن ا. هللل تللر  13

 :القانون عمى الصحفيين؟
 حول فرض المعايير المهنيةفراد العينة أ( يوضح رأي 13) جدول

 % التكرار الفئات
 63.5 54 نعم
 18.8 16 حياناأ

 - - ربما
 17.6 15 كال

 %100 85 المجموع
فضكككل فكككرض المعكككايير المينيكككة والشكككعور مكككن اأ انبككك (%63.5)مكككن العينكككة بمغكككت  نسكككبةابكككت أج

نتياكككات لتمككك المعككايير داخككل إبالمسككؤولية مككن قبككل القككانون عمككى الصككحفي ممككا يككدل عمككى وجككود 
رف عمييككككا جبككككاتيم المتعككككان بحقككككوقيم ووايفأىميككككة وجككككود وعككككي لككككدػ الصككككحفي ،العمككككل الصككككحفي

سكتقالل وعكدم واإل، المسؤولية وخدمة مصال  الجميور والمصداقية والدقة والموضوعية ستقامةكاإل
نيككا ذات صكككمة نصككاف ومثكككل تمككك المعككايير اليمككككن فرضككيا بالقكككانون أالتحيككز ومبككدأ العدالكككة واإل

 .(13) نظر الجدولأ، خالقو المينيةأبذاتية الصحفي و 



21 

 

ية التعبيلر هلي التلي فسلحت قوانين الخاصة بالصحافة وحر ن التشريعات والإ. هل تر  14
 نتهاكات في حقوق الممكية الفكرية؟المجال أمام ال 

 بإنتهاك حقوق الممكية الفكرية التشريعات والقوانين الخاصةفراد العينة حول أ( يوضح رأي 14) جدول
 % التكرار الفئات
 30.6 26 نعم
 30.6 26 حياناأ

 16.5 14 ربما
 22.3 19 كال

 %100 85 المجموع
حيانكا أو جكاب بكنعم أ من نا حيانا وربما وكال فنجدأجابات حول ىذا السؤال مابين نعم و ختمفت اإلإ

ن اعراقيكككة بكككلكككدػ العكككاممين فكككي الصكككحف ال قناعكككة( وىكككذا يعنكككي وجكككود %30.6)نسكككبة ككككل منيمكككا 
اليوجد من يراقب عمل  ونأنتياكات ح  الممكيات الفكرية إمام أالتشريعات الحالية تفس  المجال 

 .(14) نظر الجدولأ، نشر فيياعممية ال الصحفي ويتابع
في مجال حقوق الممكية الفكريلة فلي المؤسسلة الصلحفية  ن هناك إنتهاكاا. هل تجد 15

 التي تعمل بها؟
 في مؤسساتهم الممكية الفكريةحقوق نتهاك إحول وجود فراد العينة أ( يوضح رأي 15) جدول

 % كرارالت الفئات
 31.8 27 نعم
 28.2 24 حياناأ

 11.8 10 ربما
 28.2 24 كال

 %100 85 المجموع
 صكحفية مكن عدمكو وقكد تباينكتنتياك لح  الممكية في المؤسسكات الإجاء ىذا السؤال ليحدد وجود 

نتياك لحقوق الممكية إجاب بوجود أمن  ةحيث بمغت نسب( حيانا وكال أنعم و )جابات مابين فيو اإل
( وىكذا يجيكب %28.2حيانكا )أجكاب بأمكن  ة( فكي حكين بمغكت نسكب%31.8كرية في صكحيفتو )الف

ر ثنتياكككات وىككذا مؤشككر سككمبي يككؤ البحككث حككول وجككود ىككذه اإل ةعككن التسككاؤل الككذؼ جككاء فككي مشكككم
 .(15) نظر الجدولأ، عمى عمل الصحف العراقية
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هنيلة التللي يتوجلل  ن هنلاك عققللة بللين الممكيلة الفكريللة والمسللؤوليات الما. هلل تجللد 16
 لتزام بها؟عمى الصحفي ال 

 مع اللتزام بالمسؤوليات المهنية حول عققة الممكية الفكريةفراد العينة أ( يوضح رأي 16) جدول
 % التكرار الفئات
 81.2 69 نعم
 15.3 13 حياناأ

 2.3 2 ربما
 1.2 1 كال

 %100 85 المجموع
كية الفكرية والمسؤوليات المينية في العمل الصحفي بمغت نسبة من أجاب بوجود عالقة بين المم

 ن الحفاظ عمى الممكية الفكرية ىوا( وىذه النسبة تدل عمى فيم واض  لدػ العاممين ب81.2%)
 .(16) نظر الجدولأ، ن بذلكو ضمن واجباتيم ومسؤولياتيم المينية وىم ممزم من
عملللى المعموملللات ن الصلللحفيين العلللراقيين يحرصلللون عملللى الحصلللول ا. هلللل تعتقلللد 17

 والحقائق بالطرق المشروعة؟
 الحصول عمى المعمومات بالطرق المشروعة حول حرصهم عمىفراد العينة أ( يوضح رأي 17) جدول

 % التكرار الفئات
 22.4 19 نعم
 49.4 42 حياناأ

 16.4 14 ربما
 11.8 10 كال

 %100 85 المجموع
 عمككى نسككبةأ مشككروعة عمككى الطرق الومككاتيم بككحيانككا يحصككل الصككحفيون عمككى معمأجابككة بجككاءت اإل

مككن وال أ ي يتوجككب عمككى الصككحفي التحمككي بيككا،( وذلككك يككؤثر عمككى المصككداقية التكك%49.4)وىككي 
و عكككن طريككك  التغطيكككة الصكككحفية أنبكككاء أن تككككون وككككاالت اناحيكككة الحصكككول عمكككى المعمومكككات كككك

 .(17ل )نظر الجدو أ، و المقابالت وثانيا في ذكر مصدر ىذه المعموماتحداث ألأل
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 و حق المؤلف في العراق؟أهل يوجد تشريع خاص بحماية حق الممكية الفكرية . 18
 حول وجود تشريع خاص بالممكية الفكريةفراد العينة أ( يوضح رأي 18) جدول
 % التكرار الفئات
 21.2 18 نعم
 78.8 67 كال

 %100 85 المجموع
د تشككريع خككاص بحكك  الممكيككة الفكريككة فككي و وجكك مبيككة عمككى عككدم جابككات عينككة البحككث وباأإتفقككت إ

قصور الحكومكة العراقيكة فكي تشكريع مثكل ىكذه  جابة صحيحة تؤكدإوىي %( 78.8) بنسبةالعراق 
والككذؼ  والحفككاظ عمككى الممكيككة الفكريككة ن الميمككة التككي تحككافع عمككى حكك  المؤلككف فككي العككراقالقككواني

مككى عككدم التشككريعات ممككا يككدل ع و تحديككد ىككذهأجابككة جككاب بكككال لككم يسككتطع فككي سككؤال الحكك  اإلأ
 .(18) نظر الجدولأ، ن في مجال عمميممعرفتيم الكافية بالقواني

خلر  تخضلع المؤسسلات الصلحفية العراقيلة لمرقابلة ملن أ. هل تفضلل وجلود مؤسسلات 19
 جتماعية؟منطمق المسؤولية ال

 خر  أمؤسسات  بلإخضاع المؤسسات الصحفية لمرقابة من ق فراد العينة حولأ( يوضح رأي 19) جدول
 % التكرار الفئات
 43.5 37 نعم
 11.8 10 حياناأ

 5.9 5 ربما
 38.8 33 كال

 %100 85 المجموع
خككرػ تخضككع المؤسسككات الصككحفية لمرقابككة أجابككات بككنعم ممككن يؤيككدون وجككود مؤسسككات شكككمت اإل

%( وىككذا 38.8) عمككى فككي حككين مككن رفككض ذلككك شكككمت نسككبتيمنسككبة اأال%( وىككي 43.5)نسككبة 
وىذا موضوع يتعم  بحجم  امن عدمي الرقابة يدل عمى تباين كبير في آراء الصحفيين حول وجود

نظككر أ، ن يتحمككى بيككا الصككحفيايككة التككي يجككب المتاحككة يقابميككا المسككؤولية المين الحريككة الصككحفية
 (.19الجدول )
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 ؟مىماينشر في الصحف العراقية تقع عالرقابة عمى مسؤولية ن تكون أ. هل تفضل 21

 ذا كانت الرقابة عمى ماينشر تتم من قبل:إحول ما فراد العينة أ( يوضح رأي 21) جدول
 % التكرار الفئات

 70.6 60 ىيئة التحرير في الصحيفة
 24.7 21 ىيئة خاصة بمراقبة النشر

 4.7 4 ىيئة حكومية خاصة بمراقبة النشر
 %100 85 المجموع

ن تككون ىيئكة التحريكر فكي ا( %70.6) تونسكبماختكار إد وحول تحديد من يقوم برقابة الصحف فق
ي فكككدارة التحريكككر إ ن تككككون عميكككواولكككى عكككن ماينشكككر وىكككذا مايتوجكككب المسكككؤولة اأ ىكككي فةيالصكككح

السككرقات التككي يقككوم بيككا  وبشكككل خككاصيضككا مسككؤولية ماينشككر أرة التحريككر تتحمككل ادإفكك ،الصككحف
 (.20) نظر الجدولأبعض الصحفيين، 

 هناك سوء تصرف في حرية الرأي والتعبير في الصحف العراقية؟ن ا. هل تعتقد 21
 في حرية الرأي في الصحف العراقية حول وجود سوء تصرففراد العينة أ( يوضح رأي 21) جدول

 % التكرار الفئات
 47.1 40 نعم
 40 34 حياناأ

 8.2 7 ربما
 4.7 4 كال

 %100 85 المجموع
 جكابأد سكوء تصكرف فكي حريكة الكرأؼ والتعبيكر فكي حكين بوجو %( من العينة 47.1نسبة ) ابتأج

سكتغالل إل اسكمبي اوجد سوء تصرف وكال النسبتين كبيرة تعطكي مؤشكر بأحيانا ي منيم %(40) نسبة
ن تككون ىكذه الحريكة اقرىا الدستور العراقي فكي حكين يتوجكب أحرية الرأؼ والتعبير التي لالصحيفة 

 (.21) نظر الجدولأرين، خمسؤولة وضمن الحدود التي تحفع حقوق اآل
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جللل أدارة الصللحيفة تراقلل  وتتللابع عللن كثلل  كللل ماينشللر فللي الصللحيفة مللن إ إن . هللل22

 ضمان حقوق الممكية الفكرية؟
 لضمان حقوق الممكية الفكريةدارة الصحيفة إ مراقبة ومتابعة فراد العينة حولأ( يوضح رأي 22)رقم  جدول

 % التكرار الفئات
 54.1 46 نعم
 32.9 28 حياناأ

 4.7 4 ربما
 8.2 7 كال

 %100 85 المجموع
دارة الصحيفة تتابع ماينشر عمى صفحاتيا من موضوعات تحفع ن إا%( ب54.1) ت نسبةكدأ

نظر الجدول أارير فييا، لى مصادر ىذه الموضوعات والتقإشارة اإل عن طري خرين حقوقيم لآل
(22). 
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 النتائجأولا: 
وعي من قبل بعض الصحفيين بكون حماية الممكية الفكرية يقع ضمن مسؤولياتيم  . ظيور1

 نسبة ترجعأالمينية التي تحتم عمييم المحافظة عمى المصداقية في كتاباتيم حيث 
 ن حماية الممكية الفكرية تقع ضمن المسؤولية المينية لمصحافة.امنيم إلى %( 54.1)

حيانا توجد قواعد لمسموك أ ونأي الصحف العراقية ب%( من العاممين ف48.2)ت نسبة . حدد2
 يذه القواعد.لد و نو الوجأب منيم %(20)ت نسبة الميني في عمميم، كما حدد

ثر من أؼ أقتباس إو أن مفيوم الممكية الفكرية ىو عدم نشر ا%( عمى 55.3)ت نسبة تفقإ. 3
ممكية الفكرية يعني ن مفيوم الا%( من الصحفيين 36.5)ت نسبة آثار الغير، بينما حدد

 الديمقراطية في التعبير عن الرأؼ.
ن التشريعات والقوانين العراقية الحالية التحمي الممكية الفكرية ا%( عمى 64.4)ت نسبة تفقإ. 4

 في العراق.
ن قامة مجمس لمصحافة العراقية يعمل عمى حماية الممكية الفكرية أإ%( 81.2) ت نسبة. أيد5

 حمي ىذه الممكية.القوانين الحالية الت
عمى من الرقابة الحكومية في عمميم الصحفي أ ن الرقابة الذاتية ا%( 61.2) نسبة رػ ت. 6

 ن ىؤالء الصحفيون يعتمدون في المينة الصحفية عمى رقيبيم الذاتي.اويعني ىذا 
نتياك الممكيات إلى حد كبير في إنترنت ساىم ن اإلا%( من العينة ب81.2) ت نسبةتفقإ. 7

 .خرينية لآلالفكر 
فرض المعايير المينية والشعور بالمسؤولية من قبل فضل ن من اأا%( 63.5)نسبة  رػ ت. 8

 ث.دتجاه الخروقات التي قد تحإداء الصحف ليكون رادعا ليم أالقانون عمى 
جاب أومن  ،نتياك لحقوق الممكية الفكرية في العمل الصحفيإ %( وجود31.8) نسبة ت. حدد9

 .%(28.2) بتيمكانت نس حياناأب
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 :التوصياتثانياا: 
لممكية الفكرية لتزام بحقوق اكيفية اإللمصحفيين العراقيين توض  ليم قامة دورات تدريبة إ. 1

ىتمام لمممكية ا دنى أن الصحف العراقية التعير ا باالخصفمثل ىذه الدورات ميمة  اوتطبيقي
تنقميا عن  يرىا من الصحف  لى مصادر بعض المواد التيإ بداا أالفكرية فال تشير 

 .أو المصادر االخرػ  والمجالت
خرين عتداء عمى حقوق اآلىمية الممكية الفكرية وخطورة اإلأالقيام بحمالت توعية لمتعريف ب. 2

عالميين لممشاركة في ىذه الجيود وتبني قضية الممكية دباء واإلالفكرية ودعوة الكتاب واأ
 دائرة حماية الممكية الفكرية. -ابوزارة الشبالفكرية وبالتنسي  مع 

عن  ت متعمقة بحماية الممكية الفكريةلى تشريعاإعالميين في الدعوة . المشاركة من قبل اإل3
حمي الممكية مى السمطات التشريعية في العراق لالسراع في تشريع قوانين تالضغط ع طري 
ل بعض المواد التي تحتاج الى القديمة والسعي في تعدين و تفعيل القوانيأكرية في العراق الف

 .تعديل
.  أىتمام الصحف العراقية بموضوع حماية الممكية الفكرية والتاكيد عمى الصحفيين بضرورة 4

 ذكر مصادرىم التي يعتمدون عمييا في اعداد تقاريرىم.
.  زج الصحفيين العاممين في الصحف كافة بدورات تعرفيم باخالقيات المينة الصحفية 5

 المينية الواجب توفرىا في عمميم. والمعايير
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