استخدام الصورة الصحفية في االعالم العراقي
“محتوى مسلوب الحقوق والداللة”
http://www.imh-org.com/

يرصد "بيت اإلعالم العراقي" في تقريره التاسع والخمسون تسخير اإلعالم
المحلي للمحتوى الصوري في إنتاج المواد الصحفية واإلعالمية المختلفة.
وكيفية اختياره وطريقة استخدامه وتوضيحه للقارئ ،وأساليب الحفاظ على
حقوق النشر للمصور الذي التقطها والمؤسسة المالكة لها.
ويركز التقرير على أهمية مكانة الصور في العمل الصحفي واإلعالمي ،لما
لها من قدرة على توضيح النص المكتوب وجذب انتباه ُ
القراء ومساعدتهم
ن ودالالت إضافية له ،استنادا للمقولة "الصورة
على فهمه ،وتقديم معا ٍ
تساوي ألف كلمة" التي نشرتها جريدة "فالندرر" األمريكية عام 1911
وأصبحت فيما بعد قاعدة تحريرية في عالم الصحافة.
ويستند تقرير الرصد الجديد على متابعة وتحليل خطاب عينة معيارية من
وسائل اإلعالم التقليدية األكثر انتشارا ،ضمت عشرة مواقع ووكاالت إخبارية
وعشرة قنوات فضائية ،باإلضافة إلى ثالثة صحف يومية (الجدير ذكره أن
الصحف المحلية ال تتوفر بصورة منتظمة) ،روعي في اختيارها تمثيل كل
االتجاهات السياسية واالجتماعية ،العرقية والطائفية.
حيث تم رصد وتحليل اكثر من ( )160خبر وتقرير وتحقيق نشر خالل المدة
من األول من أيلول /سبتمبر  2021لغاية  31تشرين األول /أكتوبر من العام
نفسه.
وتوصل تقرير الرصد الى النتائج التالية:
 -1سجل تقرير "بيت اإلعالم العراقي" غياب شبه تام لوضع وصف أو تعليق
( )Captionعلى الصور المنشورة (غالبا ما يوضع أسفلها) ،المفترض أن
يوضح ويفسر مضمـون الصورة مثل تاريخ ومكان التقاطها ،وأسماء األشخاص
الظاهرين فيها ،واألبنية أو المالمح البارزة فيها.
 -2عدم الحرص على الحفاظ على الحقوق النشر الفكرية ()Copyrights

من خالل عدم ذكر أسماء المصورين الملتقطين للصورة او المؤسسة
المالكة لها أو مصدرها.
تسبب ذلك بانتشار صور في عدة وسائل اإلعالمية مختلفة بوقت متقارب،
وضياع مصدر تلك الصور.
وهذا يعارض قانون "حماية حق المؤلف" رقم  3لسنة  1971الذي يحمي
حسب نص مادته األولى "المصنفات االصيلة في اآلداب والفنون والعلوم أيا
كان نوعها" ،ويذكر بشكل خاص في الفقرة الثامنة من المادة الثانية حمايته
لـ"المصنفات الفوتوغرافية".
 -3لوحظ أن بعض وسائل االعالم المرصودة تضع العالمة المائية
( )WaterMarkالخاصة بها على جميع الصور التي تنشرها ،حتى تلك
ليست من نتاج مصوريها او مملوكة لمؤسسات أخرى ولم تقم بشراء
الحقوق النشر الفكرية لها.
 -4وثق "بيت اإلعالم العراقي" استخدام الصور الرائجة على مواقع التواصل
االجتماعية دون اإلشارة إلى ذلك.
 -5سجل التقرير أن بعض وسائل اإلعالم نشرت صور ال عالقة لها بموضوع
المادة الصحفية التي وضعت فيها.
 -6رصد التقرير أيضا احتواء بعض المواد الصحفية لصور خاطئة أو بعيدة
جغرافيا عن موقع الحدث الوارد في المحتوى المكتوب في المواد اإلعالمية.
 -7استخدمت وسائل اإلعالم أحيانا األرشيف الخاص بها في اختيار الصور
لموادها اإلعالمية دون اإلشارة إلى ذلك ،مما قد يربك القارئ ويوقع في
التباس نتيجة اعتقاده أن المادة اإلعالمية قديمة.
 -8لوحظ أن بعض وسائل اإلعالم لم تعطي اهتماما بموضوع مقاسات
الصورة ،حيث سجل التقرير ظهـور بعـض األخطـاء فـي عـرض الصـور مما
تسبب في تشويها.

مقترحات التقرير
 -1حث وسائل اإلعالم على إيالء الصور اهتمام أكبر أثناء صناعة محتواها
اإلعالمي اليومي ،من خالل تعيين مصورين مختصين لخلق محتوى صوري
خاص بها وعدم االعتماد على ما يتداول في وسائل اإلعالم األخرى او ما
يعرض على مواقع التواصل االجتماعي.
 -2دعوة الصحفيين العاملين في غرف تحرير األخبار إلى كتابة وصف خاص
لكل صورة ،يتضمن المعلومات األساسية لها ،ليتسنى للقارئ االستفادة
القصوى من تسخيرها في المادة اإلعالمية.
 -3التدقيق في اختيار الصورة ومالئمتها للمادة الموضوعة فيها ،ووضع معايير
أكثر صرامة على المراسلين والمحررين لتحديد وخلق صور خاصة بموادهم
اإلعالمية.
 -4التشديد على ضرورة الحفاظ على الحقوق النشر الفكرية لمصدر الصور
والمصور التي التقطها والمؤسسة المالكة لها ،من خالل تدوين ذلك على
الصورة واالشارة إلى مصدرها.
 -5وضع العالمة المائية حصراً على الصور الخاصة والمنتجة من قبل
المصورين او الصحفيين العاملين في المؤسسات اإلعالمية ،او اذا قامت
بشراء حقوق النشر الفكرية لتلك الصور.
 -6عدم اقتطاع او اجراء تعديل جوهري على الصور ،وباألخص على العالمة
المائية الموضوعة على الصورة او التعديل في مقاسات الصورة.

انموذج من عينة الرصد
 جانب من تسخير اإلعالم المحلي للمحتوى الصوري في إنتاج المواد الصحفية واإلعالمية
المختلفة.

 جزء من العينة المرصودة احتوت على وصف للصور المنشورة

 جزء من العينة المرصودة نشرت صور ال عالقة لها بموضوع المادة الصحفية التي وضعت
فيها ،او صور خاطئة أو بعيدة جغرافيا عن موقع الحدث الوارد في المحتوى المكتوب في
المواد اإلعالمية.

في خبر حمل عنوان "بالوثيقة ..وزارة عراقية تقرر استمرار الدوام الرسمي يومي
الجمعة والسبت خالل هذه المدة" يتطرق إلى بيان وزارة المالية العراقية الذي يعلن
استمرار الدوام الرسمي فيها ،لكن الصورة المرفقة كانت لمبنى مصلحة الضرائب المصرية
التي ليس لها أي عالقة بموضوع المادة المنشورة.

في خبر اخر حمل عنوان "انقالب صهريج محمل بمادة البنزين في صالح الدين" يتطرق
الخبر إلى بيان لمديرية الدفاع المدني حول انقالب صهريج محمل بمادة البنزين بمحافظة
صالح الدين ،لكن الصورة المرفقة توضح انقالب صهريج في شارع فلسطين وسط مدينة
بغداد ،وليس له أي عالقة بموضوع المادة المنشورة.

في خبر اخر حمل عنوان "وزارة الداخلية تجري تغيرات في مناصب مهمة" يتطرق الخبر
إلى اجراء تغييرات إدارية من قبل وزارة الداخلية العراقية في محافظتي النجف والبصرة ،لكن
الصورة المرفقة تبين مبنى وزارة الداخلية السعودية ،والتي ليس لها أي عالقة بموضوع
المادة المنشورة.

عينة التقرير
 -1المواقع اإلخبارية والوكاالت المحلية
ناس نيوز
الهجرة توزع منحة الوجبة الثانية من نازحي قرية نهر اإلمام
مكافحة اإلجرام تكشف مالبسات جريمة قتل نفذتها امرأة ضد زوجها في واسط
قوة أمنية تقبض على المتورطين بنزاع العكيكه في ذي قار
إصابات جراء حريق التهم مسجدا ً في البصرة (صور)
الصحة العراقية :ال نستبعد حدوث موجة رابعة من كورونا ..قد تكون أشد من سابقتها
السيرة الذاتية لنائب البغدادي الذي أعلن العراق اعتقاله بعملية مخابراتية خارجية
صور :إدالء مسؤولين وزعماء كتل بأصواتهم في االقتراع العام
ي :إياكم والمحاولة!
صحة كردستان تطلق تحذيرا ً بشأن ’كارت اللقاح’ الدول ّ
المفوضية تعلن إنجاز لجنة االنتخابات األمنية جميع االستعدادات ..تشكيل لجنتين لرصد
الشكاوى
بغداد اليوم
مطار النجف يحدد موعد استقبال اولى رحالت الخطوط الجوية الباكستانية على أرضه
المستقلون نحو المعارضة ..خشان يكشف مالمح اتفاقات تشكيل الكتلة االكبر
بينهم عراقيون 4.3 ..ألف مهاجر غير شرعي بأوروبا ومكتب اللجوء األوروبي يحذر
بالصور ..احتفاالت المولد النبوي في االعظمية
قيس الخزعلي :نمتلك معلومات تثبت تزوير االنتخابات
بالوثيقة ..المفوضية تعلن معيار تحديد نسبة المشاركة باالنتخابات
الكاظمي يجري جولة في شوارع بغداد ويلتقي عددا ً من المواطنين في أحد المطاعم

مفوضية ديالى :نسبة المشاركة باالقتراع الخاص في  36مركزا انتخابيا بلغت  ٪45حتى
االن
بقيمة  3.8مليون دوالر ..صادرات إيران للعراق تزداد بنسبة  ٪28عن العام الماضي
المرور تعلن موعد فتح شوارع بغداد بنسبة %100
السومرية
بالصور ..اقبال كثيف على التصويت الخاص من قبل القوات االمنية
النفط تحصي مجموع الصادرات وااليرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي
لشهر أيلول ..مالية كردستان تباشر بصرف رواتب موظيفها
العبادي للسومرية :ندعو الناخبين الى المشاركة الواسعة في االنتخابات...
هل سيفرض حظر تجوال في يوم االنتخابات؟ العمليات المشتركة توضح...
الكشف عن تفاصيل سقوط ثالثة صواريخ "كاتيوشا" في بغداد (صور)
هجوم لداعش يودي بحياة مدني ويصيب آخرين في كركوك |أمن
وزارة الزراعة توجه نداء إلى المنافذ والسيطرات بشأن محصول البطاطا...
الفرات نيوز
التخطيط تعلن انخفاض معدل التضخم لشهر أيلول الماضي وارتفاع في السنوي
اتحاد الكرة :عودة الجماهير للمالعب ستكون تدريجية ..ويعلن الطريقة
المؤيد يناقش مع نظيره المصري ابرز المشتركات في قطاع االتصاالت بالقاهرة
إنتهاء عمل وصالحيات مجلس النواب ..حرب يفصل
مفوضية االنتخابات تعلق على شراء البطاقات البايومترية بـ  200دوالر
وزير النفط يكشف عن توقعاته السواق النفط {أوبك} واجمالي صادرات العراق في ايلول
الحالي

بوهان يعلن تفاصيل خطة الدفاع المدني الخاصة بزيارة االربعين وموعد انطالقها
الزراعة تكشف مصير ريتي الشتاء وتحدد بدائل شحة األمطار
درجال يعلن قرب انتهاء الحظر الكروي ويدعو رئيس فيفا لزيارة العراق
اور نيوز
اكتشاف معبد سومري يعود تأريخه إلى ثالثة آالف عام قبل الميالد
رصد حاالت تالعب ببطاقات الناخبين في االنبار
قاذفات العشائر تش ّل الحياة في ذي قار وتتحدى االباتشي
العراق يسعى الستعادة آثاره المنهوبة عبر المحاكم الدولية واتهامات لمسؤولين بالتستر
على المهربين
فتح الجسر الرابط بين الطريق الدولي السريع والطريق القديم باالنبار
المرشحون المستقلون يطاردهم شبح األحزاب التقليدية الكبرى
البصرة الخفيف يرتفع بشكل طفيف والثقيل يقفز فوق  80دوالرا ً
شفق نيوز
العراق يحقق االكتفاء الذاتي بمحصول البطاطا ويشدد على منع دخوله
اتحاد الجمعيات الفالحية يؤشر إلى "خطر" يتهدد الزراعة في العراق
بمشاركة  200دار النشر ..افتتاح معرض النجف الدولي للكتاب (صور)
العراق وروسيا االقل امتثاال لحصصهما النفطية في ايلول
البورصة العراقية 28 :شركة تتداول اسهما ً بقيمة  115مليار دينار في شهر
للشهر الثاني العراق يتراجع للمرتبة الثانية في قائمة الدول األكثر شراء للمنازل في تركيا

باس نيوز
النفط العراقية تعلن الحصيلة النهائية إليرادات النفط خالل ايلول الماضي
محلل سياسي :مجزرة ديالى جاءت نتيجة التصعيد ضد نتائج االنتخابات ..هناك من يعمل
لعودة الطائفية
ناشطات :انتخابات تشرين أنصفت النساء والفائزات سيمثلن صوت المرأة العراقية
خبير أمني :داعش يعمل على اإليقاع بين القرى في ديالى  ..بهذه الطريقة
كربالء :إنقاذ  13زائر بعد سقوط حافلتهم في نهر الحسينية
 IQنيوز
أكثر من  500شخص في األنبار ونينوى "يتسلمون غداً" تعويضات عن تضرر منازلهم
وأمالكهم
ديالى ..رفع حظر التجوال عن المقدادية وفتح كل الطرق
الهجرة :ملزمون بإيواء العوائل العراقية من مخيم الهول ..نعيد هذه الفئة فقط
جرائم الشرف في ديالى ..أسباب انتقامية وراءها وإدعاءات انتحار الضحية ينجي القاتل
رصد أعراض مرض "كوي هيربس" داخل مشروع لتربية األسماك في ذي قار
مرشح خاسر في االنتخابات يجمع صوره الدعائية ويحرقها لشواء السمك" :كنت سأخدم
الفقراء" (صور)
مساجد الفلوجة تدعو المواطنين للمشاركة الفاعلة في االنتخابات
بالصور ..تظاهرة كبيرة في قضاء بديالى تطالب بإقالة قيادات أمنية
مصدر :قوة مسلحة اقتحمت إذاعة في البصرة وأغلقتها اآلن
"كواللة" ..كردية تصنع الجبن تحت القصف في قنديل :تهمني جودة المنتوج
الحشد يحبط "مخططا ً إرهابياً" جنوب غرب الموصل

براثا نيوز
شبهة جديدة تدعم التزوير ..لماذا تحول ارتباط أمن اتصاالت المفوضية من “الوطني”
للمخابرات؟
كاطع الركابي :تزوير االنتخابات حصل بكل المحافظات
نصب الخيم للبدء باعتصام مفتوح في بغداد ،والمعتصمون السلميون يطالبون بفضح
عمليات التزوير و اعادة االصوات ألصحابها.
إحباط محاولة تهريب "مستلزمات طبية" في ميناء أم قصر الشمالي
ضبط أطنان من الطحين الخاص بمفردات البطاقة التموينبة معدة للتهريب
الحشد الشعبي يواصل مالحقة فلول داعش االرهابي في الطارمية
ابادة "مفرزة كاملة" لداعش كانت تحضر لهجوم جديد على القوات األمنية في كركوك
اندالع حريق داخل سوق الشورجة وسط بغداد
خبير امني  :من يتهم الحشد بمحاولة تغيير موازين القوى عليه ان ياتي بقوة بذات الكفاءة
معلومة
االمن النيابية تعتزم استضافة القادة العسكريين وتحذر من محيط “الحضر”
محافظة عراقية تشكو من زيادة في نسبة العشوائيات %10 :كل عام!
مسؤول انباري :عناصر داعش باتوا يتسولون للحصول على لقمة العيش في الصحراء
العثور على بئر يضم العشرات من ضحايا داعش غرب الرمادي
التعليم تقرر إعفاء عميد كلية والتحقيق بشأن حضوره “مؤتمر التطبيع”
الدفاع المدني يدخل حالة الطوارئ في  3محافظات
بالصور ..اتساع رقعة االحتجاجات الرافضة لـ”تزوير” االنتخابات في بغداد والمحتجون
يلوحون…
الحضور الجماهيري في مباراة العراق وسوريا ..سالح ذو حدين

وزارة الداخلية توضح بشأن توقف كاميرات المراقبة خالل احداث المقدادية
العزاوي يكشف مقررات اجتماع المقدادية الطارئ

 -2المواقع اإلخبارية للفضائيات
دجلة
صحة ميسان  :دخول  ٤٦حالة تسمم غذائي الى مستشفى الشهيد الصدر في يوم واحد
مطار النجف يعلن السماح للعراقيين بالسفر إلى إيران دون فيزا
المرور العامة :بعض الكثافات المرورية في بغداد خارجة عن إرادة مديريتنا
التربية :صالحية بدء العام الدراسي الجديد بيد الوزارة وبالتنسيق مع خلية األزمة
مساجد االعظمية والفلوجة توجه نداءات الى المواطنين للمشاركة باالنتخابات
مقتل  3من عناصر داعش جنوبي مدينة الموصل
اسوشيتد برس :كان بامكان كل وزير كهرباء عراقي انتاج  30الف ميغاواط
التخطيط :نعمل على إجراء مسح جديد لتحديد نسبة البطالة خالل العام الحالي
اندالع حريق كبير التهم عددا ً من المحال التجارية شمالي ذي قار
الداخلية تقترح تشديد العقوبات بحق متعاطي المخدرات
قناة الغدير
العمليات المشتركة تشن حملة مداهمة وتفتيش بوادي الشاي في كركوك
بالصور ..تواصل االعتصامات الجماهيرية على نتائج االنتخابات عند بوابات المنطقة
الخضراء
التربية :انطالق امتحانات “الدور الثاني” لطلبة السادس االعدادي
المفوضية توضح آلية النظر بالطعون وتحدد موقفها بشأن العد اليدوي الشامل

خبراء القانون يؤكدون عدم وجود مانع قانوني من اعادة العد و الفرز اليدوي
نقل موظفي االنتخابات وصناديق االقتراع في المحافظات لبغداد
بالصور ..اللواء التاسع بالحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ”داعش” شرق صالح الدين
بالصور  ..النقل تسير قطاراتها في محاور بصرة وبغداد باتجاه كربالء المقدسة
إخماد حريق بسوق مريدي شرق بغداد
الحشد الشعبي يضبط  4عبوات ناسفة ويؤمن وادي العظيم في ديالى

U TV
األهالي يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل لمعالجة “الخلل” األمني في ديالى
القوى المعترضة على نتائج االنتخابات تناور بالضغط األقصى لتشكيل الكتلة األكبر بالتوافق
المفوضية تنظر في طعون النتائج وتشترط فتح الصناديق باألدلة
مشاعر الفرح واأللم تختلط على الناجين بعد اعتقال المسؤول عن تفجير الكرادة
خاسرون في البصرة يلجؤون إلى الشارع ..ومعادالت الحزب والعشيرة تحتج ضد المفوضية
الموارد تعلن دخول اتفاقية المياه مع إيران حيز التنفيذ
الزراعة تضع خطة لدعم صناعة األلبان بإنتاج المزيد من الحليب
حي التنك في الموصل يعاقب المرشحين بإغالق أبوابه أمامهم
نساء الموصل يختبرن برامج  128مرشحة ويطالبن بتمثيل أوسع في البرلمان
الكاظمي يشكل لجنة لتطوير أور األثرية واستثمارها
NRTالعربية
الرشوة في العراق تتفاقم ...اإلنجاز مقابل الدفع
بعد أزمة الغالء الحالية ..لماذا ال يدعم العراقيون المنتج الوطني؟

صادرات العراق النفطية إلى اميركا تشهد قفزة خالل االسبوع الماضي
خطوة عكسية من البنك المركزي العراقي قد تتسبب بأرتفاع الدوالر في االسواق العراقية
تحقيق صادم يكشف تفاصيل هجوم على نقطة أمنية في كركوك :انتقام الغتصاب فتاة!
ان ار تي ينشر نتائج االنتخابات النهائية
سقوط شاحنة من اعلى جسر على عجلة نوع هونداي في البصرة (صورة)
داعش يصدر بيانا عقب قتله مواطنين كورد داخل اقليم كردستان
والد فتاة 'الستوتة' يكشف حقيقة اهداء ابنته سيارة حديثة
االتجاه
الزوراء يهزم نفط ميسان بثالثية والصناعة يجتاز الميناء بهدف قاتل
النزاهة :استقدام محافظ ذي قار األسبق بقضية مخالفات تنفيذ جسر الحضارات
المرور تعلن عن خطتها الخاصة بالزيارة االربعينية وابرز الطرق المقطوعة
المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول
القبض على االرهابي المكنى ابو خديجة شمالي بغدادر
توقيف متهم يروج الحد المرشحين بتوزيعه كارتات دعاية انتخابية في ابي غريب
بالصور ..الدفاع المدني تعلن إخماد حريق كبير في ميسان
الطلبة يهزم نفط البصرة والنفط يفوز على النجف في الدوري الممتاز
بالصور ..مراسيم تشييع جثمان المرجع الديني آية هللا العظمى السيد محمد سعيد الحكيم في
النجف األشرف
زاكروس
غرفة صناعة نينوى تطالب الجهات المعنية باتخاذ تدابير إلعادة الحياة الصناعية
الموارد المائية :تركيا ستطلق حصة مياه عادلة ومطالبات بتقديم شكوى رسمية على

كتائب حزب هللا تدعو لتوسيع احتجاجات الكتل الخاسرة وسيد الشهداء يطالب المفوضية
التربية االتحادية تدعو المالكات التدريسية إلى اإلسراع بأخذ اللقاح
خلية اإلعالم األمني تعلن إنهاء النزاع العشائري في ذي قار إثر لعبة كرة القدم
األمن النيابية :بغداد تتو ّجه لشراء منظومة دفاع جوي من ثالث دول
الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق 3081 ..إصابة و 42وفاة جديدة
الرئيس بارزاني :شعب كوردستان اشعل ثورة" نعم إلستقالل كوردستان" وفي الخامس
والعشرين من ايلول سيسطر تاريخا ً جديدا ً
وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تعلن عودة  50مواطنا ً عراقيا ً بشكل طوعي من دول
االتحاد األوروبي
قناة I News
انقالب صهريج محمل بمادة البنزين في صالح الدين
القوات االمنية تعيد فتح جسر الطابقين وسط بغداد أمام حركة السيارات
التربية تحدد األول من تشرين الثاني موعدا ً النطالق العام الدراسي الجديد
المفوضية تصدر توضيحا بشأن اغالق المحطات بعد فترة من انتهاء التصويت
المفوضية تكشف تفاصيل تعطل بعض أجهزة التصويت
الوقف المسيحي% 70 :من المكون المسيحي تركوا العراق
المرور توضح سبب تأخير تطبيق قرار المواصفة العراقية الستيراد السيارات
الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في بساتين ديالى
القوات االمنية تقطع عددا من الطرق المؤدية الى المدينة القديمة بكربالء
الصحة :نسعى للوصول إلى  20مليون ملقح نهاية العام الجاري

الفرات نيوز
التسول اإللكتروني ..حرفة تنشط في العراق وتحذير أمني من مخاطرها
قوى الدولة ..تحالف بعالمة فارقة ومنعطف بالمسار السياسي
الدراجات النارية والتكتك تتصدر الحوادث المرورية في بغداد
 ٨٠دوالر شهريا لشراء المياه ..تقرير امريكي يحذر من الجفاف بالعراق
جرائم اإلجهاض" ..إتقاء للعار" إلخفاء الجرائم والقضاء يقول كلمته
بالصور ..حملة "بال هوادة" لغلق وتغريم مطاعم غير صحية في بغداد
ايقاد الشموع على ارواح ضحايا تفجير الكرادة بعد اعتقال اإلرهابي المخطط له
إنقاذ طفل بعد سقوطه داخل بئر عميق في الموصل
اخماد حريق اندلع داخل مخزن متروك بين الحرمين في كربالء
ابرز اماكن االحتجاجات االن ضد نتائج االنتخابات
 -3الصحف
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