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ا ممَّ وأْقيم أجمل يوم كلَّ تجعل التي جلوريا، حياتي؛ حب إىل الكتاَب هذا أُهِدي
ديبونافنتور؛ وسوزان النجتون وبوب النجتون سوزان وإىل ر. أتصوَّ أن يمكن
دوًما يظلُّ الذي جون أخي وإىل قلبي. يف دوًما هم الذين وأختي وأخي والدتي

حياتي. من جزءًا





وتقدير شكر

دورتي إيه روبرت أالبيسو فني
ديفيسون بات أمليدا مونيكا

داوني لني أندرسون ثورن
دوسيل ميشيل بنتيل إف بي

إلربت جو بنزاكني جوسلني
إسيك بيرت بالك جيفري

فالويل فرانك بليكيل كاي ماري
فينش روب بوث ريتشارد
فينيل دنيس بوهان سيسيليا
فيرش جيل بوردرز بيل

فوكس ترافيس بروخ كارلوس
فرانك ديفيد برونو توري
جيفرت فيليب بوسل مارك

جونزايس جاكي بزداك زبجنيو
جرينفيدر كيم كاردان ميشيل
هيسلر تود كارول جون

هوبكه ريكس تشابنيك هوارد
إربي كيني تشاترجي سانجيف

كوفمان مايكل كولبري جان
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كينيدي توم كوليتي باتي
كوبرستني كينت كولسن بي جيه
كوِمنيش كيم كوبر جاي

كوستانيسكي أليكسيس كوكس راندي
كويكندال بيل كراوفورد كولني

الفوريه فينسنت كروكر آر ريتشارد
يل كارولني كروسبي دنيس
ريان كاثي الين لورا

شنيتسالين روبرت لوميس ريك
شولك فليب ماجريي توني

سينكو لويس مان ماريا
سميث مايك ماذر ماريان
سميث زوي ماكوي كريك

ستيفنسون ميشيل ناجل ريك
ستوت ويليام باناجوبولوس تود

سرتازانتي سكوت باركر بيل
ثيو ميج برييز كارلوس

فيارييل ماوريسيو بفيسرت إدوارد
فيارييل بريسيال راسجني هيالري
فيارييل روجري راسموسن تيم

وايس كني ريس ديفيد
ويلز هال ريفز جانيت

وايتيل مايكل ريوس لويس
  رود ويليام
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وتقدير شكر

إىل: خاص شكر

مكالمور دبليو جيمس جوائز بورجويني-روبرت ليلن
مورس مارجوت كارلباخ مايكل
باكوين أندريا كورال بابلو
ستيرب ماجي ديفيس مايك
شتاينفات توم جروج سام

سويزي إليزابيث لويس كارول
توماس مارفن لويس ديفيد

أوريارتي دي مرسيدس  
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متهيد

استيرب وماجي ديفيز مايك

ديفيز مايك من (1)

التي الكربى األلغاز عرب يأخذك طريٌق فهو رحلة؛ هو الكتاب هذا يف القارئ أيها ينتظرك ما
الصور، صنع بمجال العهد حديَث كنَت إذا بالصور. أخباًرا يَْرُوون الذين الناس يواجهها
خربة عىل فستحصل املجال يف متمرًِّسا كنَت وإذا جديدة؛ معلومًة كلمة كلُّ لك فستقدِّم
وصحفيٍّا ُمعلًِّما الصفحات هذه يف ستقابل مختلف. نحٍو عىل لكن كخربتك، تماًما مفيدة
ما ترى بطريقٍة املجال هذا يف الشخصيات أقوى من بعًضا ويقدِّم يجمع عزيًزا، وزميًال
يسقط ضوء مثل منريًا طريًقا الصفحات، هذه عىل هنا النجتون، لوب يدرك البََدهي. وراء

حديثًا. اكتُِشف كهف عىل
باختفاء مزاعَم أسمع بدأُت نرشتُها، صورة أول عىل الحربُ يجفَّ أن قبل تقريبًا
عاًما ٢٠ من يقرب ما منذ وكتبُت عاًما، ٣٠ من أكثر قبل هذا كان رة؛ املصوَّ الصحافة
ذلك لكن هائلة، التحديات أن املؤكَّد الزعم. هذا فيه أفنُِّد يف» سانتا عمل «ِوَرش ل مقاًال
أقىص إىل الوصول أجل من التصوير فنُّ حاَرَب الكامريا، اخرتاع فمنذ جديدة؛ ظاهرة ليس
بحكم عليهم، محكوٌم املهنة هذه دخوَل يحاولون َمن كلُّ أدق، وجه وعىل ممكنة. كفاءة

يًا. تحدِّ يواِجهوا أن محتَمل، مستقبل وبحكم التاريخ
أبعد إىل املرء ينظر أن الحتمي التحدِّي هذا عىل للتغلُّب الوحيد السبيل أن يل ويبدو
يزيد وأن الحايل، الوقت يف عليه هو ا ممَّ أفضل يصبح وأن يلتقطها، التي الصور مجرد من
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هذا لفعل الوحيد والسبيُل املزيد، عن التعبري ثَمَّ ومن املزيد؛ فهم يحاول وأن معرفته، من
يف التعقيد وبهذا البساطة بهذه األمر اليوَم. عليه أنت مما أفضَل إنسانًا غًدا تصبح أن

نفسه. الوقت
الكتاب. هذا ومنها السعي، هذا يف تساعدنا مفيدة كتب توجد

ديفيز مايك
٢٠٠٧ نوفمرب ١٦

حرََّر األبيض، للبيت التابع الصور مكتب يف للصور محرًِّرا يعمل ديفيز مايك كان عندما
ناشونال مجلة يف للصور محرًِّرا وبصفته رئاسٍة. قصَة تحكي صورة مليون من أكثر
االنتشار. واسعة قصص يف العالم يف رين املصوِّ أكرب من عدد مع ديفيز عمل جيوجرافيك،
يف كوبيل جوائز عىل الحائزة بابليكيشنز صن رشكة يف البرصية العنارص مديَر أيًضا عمل
من مرتابطة أشكال تكوين يف ساَعَد كتابًا، ١١ يف للصور محرًِّرا عمله ويف إلينوي؛ شمال
عىل الصحفية للصور العام «محرِّر لقب عىل مرتني ديفيز حصل الصور. من هائلة أعداٍد
الدولية»، العام «صور مسابقة يف التحكيم يف مرات ثالَث كذلك شاَرَك الوطني». املستوى
املحلية. املسابقات من والعديد سميث، يوجني دبليو ومنحة كينيدي، إف روبرت وجوائز

استيرب ماجي من (2)

نقول أْن الشكسبريية؛ الدراما يف فظَّة لشخصية الكئيب العويل مثل اآلن هذا يبدو قد
املذياع ظهور مع قاسيًا ًا تغريُّ َْت تغريَّ األمريكية للصحف االجتماعية-الثقافية الوظيفة إن
عىل املجال هذا يف تقريبًا العاملني كلُّ يتفق وشيكًة. نهايتها وأصبحت واإلنرتنت، والتلفاز
فيه، والسبب هذا حدوث كيفية حول جدل يوجد لكن مشكلة، تواجه أصبحت الصحف أن
إرجاء يمكن وهل باإلعدام؟ عليها الحكم تنفيذَ الصحُف تنتظر هل السؤال: يطرح ما وهو

نَْعِيها؟ يف مباَلغة توجد وهل لإلصالح؟ تعرََّضْت إذا ما حدٍّ إىل الحكم هذا تنفيذ
بتحقيق املطاَلبة وطأة تحت وتعمل ماديًة، مشكالٍت الحايل عرصنا يف الصحف تعاني
بشأن القلق يتزايد بينما الصحف، ورق تكلفة ترتفع املتطلِّبني. للمستثمرين مرتفعة أرباح
تُصِدر التي املؤسسات ك ُمالَّ ويطبِّق للورق. مصدًرا األشجار استخدام واستمرار البيئة
حفاًظا املوظفون؛ عليها يحصل التي املنافع عىل وخصوماٍت استقطاعاٍت الصحف سالسَل

الربح. هوامش ارتفاع عىل
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تمهيد

لكل يشء كلِّ تقديم يف املتمثِّلة املستحيلة املهمة أداءَ الصحُف تواِصل نفسه، الوقت يف
سيتحوَّلون الناس كان إْن بما كاملة معرفٍة دون اإلنرتنت، نحو اندفاع يوجد كما الناس.
منظم. بأسلوب الصحف؛ َمتْها قدَّ التي نفسها بالطريقة أخبارهم عىل للحصول بالفعل إليها
الهرمي والتسلُسُل املختلفة، للمجتمعات املحِبطة والتغطيُة التنافيس، املناُخ يشري
يف التفكري إىل الصحف حاجة إىل الشباب؛ القرَّاء جذب يف والفشُل األخبار، لغرف البايل
نفَسها الصحُف فستجد تغيري، يحدث لم وإن وعرضها. املوضوعات لتناُول جديدة نماذج

التقدُّم. عن عاجزًة
الطرق لتغيري الوقت حان أنه املرئية، الصحافة املتخصصنييف الصحفيني نحن نعتقد،
اإللكرتونية؛ املواقع وعىل الصحف يف ونستخدمهما والعرض، التصوير يف بها نفكِّر التي
يف فقط لكن األمريكية، الصحف إنقاذ يف املساعدة يمكنه التصوير أن منَّا كثريٌ فريى
خاللها من يمكن التي املثرية واألساليب والرسم، والتصميم التصوير حول جادٍّ حواٍر ظل
القرَّاء يستجيب برصيًة، أضحت التي الثقافة ظل ففي املعلومات؛ توصيل يف استخدامها
أن أيًضا اإللكرتونية للمواقع ويمكن الصحف. يف الديناميكي التصوير الستخدام بحماٍس

املرئية. الصحافة مع التعامل يف جديًدا أسلوبًا تنتهج
استخدام أسلوب يف باملالحظة وجدير متعمق بحث إجراء عىل النجتون لوب يعكف
األخبار غرف داخل السائدة الثقافُة تعكس وكيف املتحدة، الواليات يف للصور الصحف
ما بسبب األهمية؛ يف غاية عمل إنه االختيارات. هذه يتخذ الذي وَمن البرصيَة، االختياراِت
غرفة ثقافُة تقرِّر كيف بحثه ويعكس التصوير. فنَّ تتخطَّى النطاق واسعة آثاٍر من له

خرب. هو ما األخبار
ًرا ومصوِّ جامعيٍّا، أستاذًا بوصفه الخربة، من كبريًا قدًرا البحث هذا مع لوب يقدِّم
اإلكوادور؛ يف إليونيفرسو وصحيفة شيكاجو يف لصحفكوبيل سابًقا تصويٍر ومديَر سابًقا،
َجْمع إجراءاِت وتحليِل مالحظِة أجل من الدولة أنحاء جميع يف األخبار غرف بني َل تنقَّ فقد
العلمية؛ الدراسة ولغة األخبار غرفة بلغة يتحدَّث وهو الصحف. يف الصور وتأثري األخبار
إىل معرفة أجل من طريٍق خريطَة لنا ويقدِّم فيها، مرشَدنا يكون جولة يف يأخذنا فهو
خربته، بثراء يتمتَّعون الذين الناس من كثرٍي عىل تعثر ولن والقرَّاء. الصحُف تتجه أين

األمريكيَّنْي. والثقافة املجتمع يف املهم الجانب هذا ملثل املذهل الرسَد هذا ويقدِّمون

استيرب ماجي
٢٠٠٧ نوفمرب ١٩
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عمالؤها ويشمل للمجالت، مستقلًة رًة مصوِّ عاًما ٣٠ من ألكثر استيرب ماجي عمَلْت
ومجلة اليف، ومجلة ماجازين، تايمز نيويورك وذي جيوجرافيك، ناشونال مجلَة املنتظمون

املرموقة. العاملية املجالت من وعدًدا سميثسونيان،
االضطراب سنوات يف هايتي يف وتصوِّر لتكتب باترسون» أليشا «منحة عىل حصَلْت
األخرى الرشفية الجوائز ومن للتصوير». هاس إرنست «منحة عىل حصلت كما هناك،
للتغطية الخارجية الصحافة نادي و«جائزة للتميز»، اليكا «ميدالية عليها حصَلْت التي
املتميزة للخدمة الرشف «ميدالية ميزوري جامعة أعَطتْها ،٢٠٠٣ عام ويف الخارج». من

للصحافة».
املساعد التحرير مدير منصَب استيرب شغلت ،٢٠٠٣ عام وحتى ١٩٩٩ عام منذ

هريالد. ميامي صحيفة يف الخاصة والتقارير للتصوير
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مقدمة

بمشاعر الصوُر هذه تذكِّرنا الذهن. يف تَْرُسخ التي األخبار صور من لعدد جيل يتعرَّضكلُّ
الصور هذه بعض يكون الحرب. بفاجعة أو ريايض، انتصاٍر بفرحة أو بمأساة، مرتبطة
مع القصاصات دفرت داخَل منها كثريٌ ويُوَضع املستقبلية، لألجيال تاريخية وثائق بمثابة
من انتُقيت أنها الصور؛ هذه جميع بني مشرتك قاسم يوجد ذلك، ومع أخرى. تذكارات

األخرى. واملحتملة الواقعية الصور ماليني
يتم وكيف أخرى؟ صوًرا ويستبعدون للنرش الصور بعض املحرِّرون يختار ملاذا
أرض عىل املصوِّرون يعمل وكيف يُْصِدرها؟ الذي وَمن التكليفات تُْصَدر كيف ذلك؟
الطريقة يف هذا يؤثِّر وكيف الصور؟ ترافق التي الكلمات املحرِّرون يختار وكيف الواقع؟

األخبار؟ صوَر األخبار مستهلكو بها يفهم التي
هو ما االنتقاء عرب يقرِّرون الصحفيني أن جانز، هربرت االجتماع، عاِلم يلحظ
العملية، االعتبارات قبيل من فعوامُل .(١٩٨٠ (جانز خربًا ليس ما االستبعاد وعرب خرب،
اإلخبارية» «األهمية مثل وإرشادات القصص، ع وتنوُّ املتحدة، للواليات الخارجية والسياسة

هذه. القرار صنع عملية يف معايريَ تمثِّل و«املوضوعية»؛
انتقاء لطريقة جيًدا مثاًال املاضيني العقدين طوال هايتي يف اإلعالمية التغطية تقدِّم
هاتفيٍّا رويرتز وكالة يف ًرا مصوِّ يعمل الذي هاميلتون بات اتصل ،١٩٩١ نوفمرب يف األخبار.
وكالة يف الصور محرَِّر شنيتسالين كان العاصمة. واشنطن يف شنيتسالين روبرت بمكتب
إن ليسأل هايتي من يتصل هاميلتون كان هاميلتون. عىل املرشف وكان أمريكا، يف رويرتز
األمريكية الدول منظمة ممثِّيل لوصول نظًرا يها؛ يؤدِّ التي املهمة يف إقامته مدَّ يستطيع كان
يف َط التوسُّ املمثِّلون هؤالء يحاول أن املقرَّر من وكان التايل، اليوم يف بورت-أو-برنس إىل
عزلوه. الذين الجيش وقادة أريستيد، برتراند جون املعزول، الهايتي الرئيس بني تسويٍة
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نفقاته، ل لتحمُّ املال من يكفي ما معه كان إذا أنه هاميلتون عىل شنيتسالين ردُّ وكان
إضافية. زيادات أي لتعطيه رويرتز تكن لم الرحيل. فعليه يكن لم وإن البقاء، فيمكنه
ال [هايتي] وقصة … كلفته أساس عىل تفعله ما بشأن األحكام من الكثري اتخاذ «يجب

.(١٩٩١ شنيتسالينن، اإلطالق» عىل تمويل بأي تحظى
يف (عادًة دوريٍّا هايتي إىل الصحفيني ترسل الكربى اإلخبارية املؤسسات أن صحيح

الصورة. أو القصة نرش يضمن ال هذا حتى لكن األزمات)، أوقات

اهتمام هناك كان إذا وما املراسل، شخصية هو الحسبان يف أبًدا نضعه ال ما
تريسرت جو كان املثال: سبيل عىل إليها؛ التقرير وصول عند الصحيفة لدى فعيل
عام إىل ١٩٨٤ عام من هايتي، من يراسل كان الذي تايمز نيويورك (صحفي
شكل بأي عنرصيٍّا يكن لم بأمرها. تماًما يهتم يكن فلم هايتي؛ يكره (١٩٨٩

مجهوداتهم. تنظيم عن الناس عجز سبَب يفهم يكن لم لكنه األشكال، من
بعد هايتي من يراسلون تايمز النيويورك من املراسلني من عدد هناك كان
دون مكان أي إىل يذهب ال … مباَرشًة تاله الذي املراسل وكان تريسرت، جو
مثل مًعا يتحركون كانوا تايمز. إيه إل ومراسل هريالد ميامي صحيفة مراسل
يكرهون جميًعا وكانوا نفسه. اليشء جميًعا يكتبون وكانوا الثالثة»، «الفرسان
مصدر هم هؤالء فكان النخبة، األشخاصأنفسهم؛ إىل إال يتحدثون وال أريستيد،
أجل من يذهبون فهم هذا، حدث وإذا الفقرية، األحياء إىل يذهبوا لم معلوماتهم.
قطُّ يكتبوا فلم القبيل؛ هذا من يشء أو هناك مدرسة لديه شخص مع الحديث
وقت أي يف هايتي يف حياة له وتكون ويتنفس املرءُ يعيش أْن معنى عن فعليٍّا

األوقات. من
منهم أفضَل كان هايتي. من املراسلة يف روهرت الري بدأ حتى ذلك يحدث لم
إليه، بحاجٍة هايتي كانت ما وهو وأطيب، ألطف بروح يتمتع أنه فبََدا بكثري؛

هذا. فعل الجميع يستطيع وال
الشئون محرَِّر تجد ثم جيًدا، عمله يؤدِّي شخًصا تجد أخريًا، وهكذا،
الجريدة. يف القصة فتُدَفن لها؛ ج يروِّ لن ولذا بالقصة؛ مهتم غري الخارجية
درجة إىل يصلوا لم أناٌس يتخذها التي القرارات من الكبري الكمُّ هذا يوجد

ما. مكاٍن ضد أو ما، شخٍص ضد أجندات ولديهم الكمال،
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تعمل أنك فَهْب ر، املصوِّ نظر وجهة من مهول تأثريٌ لذلك يكون أن ويمكن
حتى يوجد ال ربما هكذا، النور. إىل يخرج ال مقاًال يكتب وأنه تريسرت، جو مع

(٢٠٠٤ (استيرب، لصورتك. مجال

عن األخباُر طَغِت هاميلتون، إقامة مد شنيتسالين رفض من سنوات ثالث من أقل بعد
وسائل عىل املتحدة؛ املتحدة/األمم للواليات الوشيك ل التدخُّ وعن هايتي، يف االضطرابات
هايتي، قيادة عىل طرأ الذي الطفيف التغريُّ من الرغم فعىل األمريكية؛ اإلخبارية اإلعالم
عليه يطلق ا ممَّ جزءًا أصبحت كليهما، أو االقتصادية مشكالتها أو السياسية وممارساتها
هيالري تقول «خربًا»؟ هايتي أصبحت ملاذا .(١٩٨٠ (جانز، الرمزية» املعركة «ساحة جانز
يف الدولية األخبار اختيار إن ،(١٩٩٢) نيوزويك مجلة يف الدولية الصور محرِّرة راسجني،
السياسة َت تغريَّ وقد املتحدة، للواليات الخارجية بالسياسة قويٍّا ارتباًطا يرتبط نيوزويك

و١٩٩٤. ١٩٩١ عاَمْي بني كبريًا ًا تغريُّ هايتي تجاه املتحدة للواليات الخارجية
فبعَد اإلخبارية؛ التغطيَة د يحدِّ أْن ني املهمِّ القرَّاء لدى املدَرك لالهتمام يمكن باملثل،
صن فلوريدا ساوث صحيفة يف للتصوير مديًرا راسموسن تيم تعيني من قصري وقٍت
أرسَلْت القصة، متابعة إطار ويف واعتُِقلوا. ميامي إىل هايتي سكان من عدٌد وَصَل سنتينل،

هايتي. إىل كويل تيم الخارجية الشئون ومراِسَل ستوكر مايك َر املصوِّ سنتينل صن

السنة، يف خمًسا أو مرات أربَع هايتي يف األخباَر نغطِّي أصبحنا اللحظة هذه منذ
إعدام عن التحقيقات من سلسلًة أعَدْدنا هنا. املوجود الهايتي املجتمع بسبب
انتصاراتنا أحَد هذا وكان هايتي؛ يف الرشطة بأيدي الصغار الشوارع أطفال
بصورة تُمِسك ألمٍّ األدلة، الصور إحدى فوتوغرافية، صورًة نرشنا ألننا األوىل؛

الرأس. يف ناريٍّا طلًقا يَا تلقَّ اللذين عاًما، ١٢ العمر من البالغني ولَديْها
التفكري أجل من وإيَّاي كويل وتيم ستوكر مايك بني اجتماٌع ُعِقد لذلك، نتيجًة
فقد الدولة»؛ يف البيئي «الدمار إىل لنا وتوصَّ هايتي، يف عنه الحديث يمكننا فيما
أنه واكتشفنا البيئة، عن كبري اختالٌف بينها يوجد ال مقاالٍت يقدِّم منَّا كلٌّ كان
امتدَّ ضخًما مرشوًعا بالفعل ذنا نفَّ ولذا أكرب؛ قصٍة يف كلها تجميعها املمكن من

(٢٠٠٦ (راسموسن، البيئي. الدمار لدراسة سنة مدار عىل
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هذه مثل دعم يف ًظا تحفُّ أكثَر اآلن أصبَحت سنتينل صن صحيفة أن راسموسن يعتقد
االستبيانات نتائج ومن االقتصادي، االلتزام من َقِلقون املحرِّرين إن فيقول املرشوعات؛

القرَّاء. إىل هة املوجَّ

٣٦ ثمة أنَّ حاليٍّا املعطى االستبيانات، هذه يف واحًدا شيئًا دوًما القرَّاء يقول
٣٥ وكان منها، أربعة عىل أرشفُت وقد االستبيانات، تشملهم فقط مختِلًفا قارئًا
القراءة يريدون ال نفسه، اليشء قول يف واستمروا البرشة، بيض القراء هؤالء من

(٢٠٠٦ (راسموسن، هايتي. عن

السابق.» يف كما نفسه بالقدر ليس لكن هايتي. إىل نذهب زلنا «ما راسموسن: ويختم
قرارات اتخاذ الصحفيون يواِصل خربًا، ليس وما خرب هو ما تقريِر إىل باإلضافة
املحرِّرون يقرِّر بعدما املثال: سبيل عىل األخبار؛ صنع عملية طواَل أخرى واستبعاٍد انتقاءٍ
يطرحونها، التي واألسئلَة يستخدمونها، التي املصادَر املراسلون د يحدِّ معينة، قصٍة تحديَد
تُقَىص بينما محددة، صوٌر أو كلماٌت تُختار والتجميع، التحرير مراحل ويف آِخره. إىل
أخرى. ترتيباٌت تُرَفض بينما الواحدة، الصفحة للعنارصيف ٌ معنيَّ ترتيٌب ويُقبَل أخرى،

يرى العاَلَم. األخبار هذه مستهِلكو بها يدرك التي الطريقة يف القرارات هذه كلُّ تؤثِّر
إلخ) … والصورة املعينة، القصة (مثل: الرموز أن (١٩٧٢) بارت روالن الفرنيس الباحث
بوصفها ويفهمونها عمٍد، عن الصحفيون يختارها اإلخبارية اإلعالم وسائل يف تظهر التي
يبدءون الصحفيني أن بارت يزعم هذا. من أكربَ األخبار مستهِلكو يراها بينما تمثيالٍت،
أو القصَة الجمهور يرى ال ذلك، ومع رمزيٍّا؛ عنه للتعبري سبيٍل عن ويبحثون ما، بمفهوٍم

حقيقًة. بوصفها ولكن رمًزا، بوصفها الصورَة
املساعدة التحرير مديرُة لنا تقدِّم لهايتي، اإلعالم وسائل تغطية عن لحديثنا مواصلًة
مثاًال استيرب، ماجي عدة، جوائز عىل الحاصلة رَة املصوِّ هريالد، ميامي صحيفة يف السابقة
صورًة التَقَط آَخر ر مصوِّ وبني بينها داَرْت مناقشًة فتذكر «الخرافات»؛ بارت اه سمَّ ملا

استيرب: فتقول إنسان، لحَم يأكل وهو هايتي لرجل

ر املصوِّ هذا ورأى قتىل، أناٌس هناك كان لكْن سببَه، أتذكَّر ال هائل، شغب حدث
فالتَقَط ويأكلها؛ إنساٍن جسم من قطعًة ويقطع سكينًا يأخذ الهايتي الرجَل هذا
هذه، اللحم قطعة يأكل وهو الرجل لهذا تايم مجلة يف نُِرشت التي الصورَة هذه

ا. جدٍّ درامية صورة الخلفية. يف املتاريس من تنبعث نريان ظهور مع
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ر املصوِّ إىل ثُت وتحدَّ كثريًا، غضبُت منشورًة الصورَة تلك رأيُت عندما
مباَرشًة، إليك ينظر «لكنه له: فقلُت هذا.» فَعَل الرجل «بدايًة، فقال: بشأنها،
قبُل؟» من هذا يفعل هايتي أهايل أحَد رأيَت وهل الكامريا. أجل من هذا فعل فقد
ملا ممثًِّال ليس فهذا هايتي؛ يف قطُّ أََره لم لكني للغاية، قديم أفريقي تقليد هذا
يكن لم إنه أقول ال الصورة. فالتقط أماَمه حدث أمًرا كان ا. حقٍّ الناُس يفعله
أن أعتقد لكني الصورة، التقاط دوًما عليك ينبغي الصورة؛ التقاط له ينبغي
كل أن ويظنون ذلك، الناس يرى نُِرشت. التي الصورة هي هذه أن ا حقٍّ املؤِسف

حكمهم. ويصعب ومتوحشون برش لحوِم آِكلُو هايتي أهايل
وأنا اآلن، حتى رأيُت ما بحسب األقل عىل فريًدا، موقًفا كان هذا أن الحقيقة

(٢٠٠٤ (استيرب، .١٩٨٠ عام منذ هناك األخبار أُِعدُّ

اختياُر عليها وَقَع الجمالية، الناحية من لالهتمام ومثريًة دراميًة صورًة املصوِّر هذا صنع
األخبار مستهِلكو يرى فقد استيرب، تقول كما ذلك، ومع هايتي. يف املوقَف لتمثَِّل النرش
يزوروا لم الصورَة هذه رأوا الذين معظم أن وبما رمٍز. من أكثر أنها عىل الصورَة تلك
لحوِم آِكلُو منهم) الكثري األقل عىل (أو هايتي أهايل «كل أن يعتقدون فربما ، قطُّ هايتي

حكمهم». ويصعب ومتوحشون بٍرش
من األخرى التمثيل أشكال عن يختلف فهو استيعابه؛ أسلوب يف التصوير براعة تكمن
١٩٨٩)؛ ريشني، ١٩٩٠ب؛ ١٩٩٠أ، (جروندبريج، وضوًحا أقلُّ التأويلية طبيعته إن حيث

.(١٩٧٣ (سونتاج، يرونه ما يصدِّقون فالناس
وكالة وهي بها، املشاِرك واملحرِّر فيجوالز إمباكت س مؤسِّ كوفمان، مايكل يقول

نيويورك: َمقرُّها تصويٍر

يف تؤثِّر أن كثرية ألمور ويمكن الكامريا، باستخدام التحرير يف ذاتية عملية توجد
الفنية، العنارص وترتيب العدسات، واختيار للموضوع، اختيارك العملية؛ هذه
مختلفة، ثقافة إىل ما شخٍص إرسال «أستطيع فمقولة … بالضوء وإحساسك
من أن أعتقد مجنونة. فكرة الواقع يف هي أكثر» ال صورة، هي الصورة وأن
صوٍر عن ويبحثون مختلفة، ثقافة إىل يدخلون ما عادًة املصورين أن املؤسف
الصور، هذه مثل عىل العثور دوًما ويمكنهم املسبقة، راتهم تصوُّ مع تتناسب

(١٩٩١ (كوفمان، الثقايف. االستثناء فعليٍّا تكون قد لكنها
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إعطاء من َر املصوِّ والجمالية الفنية املهارات باستخدام ذاتيٍّا التفسري عىل القدرُة تمكِّن
باستمراٍر ر املصوِّ اختيار لرضورة نظًرا محدوٌد؛ التمكني هذا لكن وقيمًة. معنًى صَوِره
من األحيان)، أغلب يف الكلمات محرِّرو يحدِّدها (كما إليه املوكلة للمهمة مناِسبًة رموًزا
كال أو للغاية، تناُفسية مهنٍة يف املهنية حياتهم يف ي الرتقِّ أو وظائفهم عىل الحفاظ أجل

األمرين.
قدًرا «إن جيوجرافيك: ناشونال مجلة يف األسبق التصوير مدير كوبرستني، كينت يقول
الجهة أساس عىل للعمل منهجيًة ن تُكوِّ فأنت حديس؛ الفوتوغرافية التقارير إعداد من كبريًا
السابقة املالكة/املحررة وتقول .(١٩٩١ (كوبرستني، املطبوعة» أي لصالحها؛ تعمل التي
عليه يتقاضون ما يفعلون رين املصوِّ «معظم بنزاكني: جوسلني بيكترشز، بي جيه لرشكة
.(١٩٩١ (بنزاكني، معادلة» مجرد إنها د؛ املحدَّ الوقت يف عمَلهم ويسلِّمون فحسب، أجًرا

عكس فعىل متنوعة؛ مصادر من الصور من «الصحيح» النوع إنتاج معادالت تأتي
الحايل عرصنا يف رين املصوِّ من كثريٌ يلتحق السابقة، األجيال من األخبار ِري مصوِّ
اإلخبارية» «األهمية مثل األخبار، جمع اسرتاتيجيات عىل يتعرَّفون حيث الصحافة؛ بكليات
وأوساط األخبار غرف يف وتُطوَّر وغريها االسرتاتيجيات هذه م وتُدعَّ و«املوضوعية»،

رون. املصوِّ فيها يعمل التي التصوير
ومع التغطية؛ يستحق إنه املحرِّرين كباُر يقول بما بالطبع اإلخبارية األهمية تتحدَّد
موضوعي طابٍع إضفاءَ إخباريٍّا»، «مهم مصطلح إطالق خالل من املحرِّر، يستطيع ذلك،

غريه. دون املفاهيم أحد نَرش اختياره أسباب عىل
بسبب الفوتوغرايف، التصوير الخصوصيف وجه عىل «املوضوعية» ملفهوم تأكيد يوجد
الصورة خالل من للُمشاِهد مباَرشًة يُقدَّم املادي الدليَل أن املحرِّرين من كثرٍي اعتقاِد

كوفمان: يقول ذلك ومع الفوتوغرافية.

اإلعالم مجال يف العاملني كبار بعُض يخدع خرافٌة األصل يف هي املوضوعية
للتغطية يكن لم فربما محرَّر. لكنه واقعي، الصورة يف تراه فما بها؛ أنفَسهم
العالية التقنية ذات األسلحة صور كل مع — األوىل الخليج لحرب رأيناها التي
فقد أجله؛ من هناك إىل قواتنا أُرِسلت الذي بالسبب أو بالحرب كبرية عالقة —
أن اتضح أنه من الرغم عىل األسلحة، ألنظمة الدعائية الحجج من نوًعا أصبَحْت
كيفية حيث من حقيقيًة تكن لم الوقت هذا يف ُصوِّرت التي األشياء من كثريًا
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جزءًا رأيَت لكنك بالفعل، تطري كانت حقيقية؛ الطائرات كانت فعليٍّا. أدائها
(كوفمان، بالفعل. يحدث كان مما واحٍد لجانب متابعة سوى هذا يكن لم منها.

(١٩٩١

إىل ل التوصُّ يف ملساعدتهم اإلخبارية الصور ومجالت املسابقات إىل أيًضا رون املصوِّ يلجأ
التصوير. يف ناجحة معادالت

رموز تقديم خالل من النهاية يف النجاَح املصورون الصحفيون ق يحقِّ هذا، مع
املثال: هذا بنزاكني تقدِّم املحررين. كبار لواقع مماِثًال واقًعا ر تصوِّ الدوام عىل فوتوغرافية

أكثر كانوا ود السُّ أن املحرِّر ورأى ميامي، عن الخربَ هذا (استيرب) ماجي أَعدَّْت
ِبيض عىل تشتمل صوًرا ليلتقط آَخر شخًصا أرسلوا لذلك صورها؛ يف ينبغي ا ممَّ

البيض. من أكثر عدًدا هناك أن كانت «املحرِّر» نظر وجهة ألن أكثر؛
أعطاهم وإذا ما، فكرٌة باألخبار) يكلِّفون (الذين املحرِّرين لدى تكون
أردته؛ ما هذا ليس «أوه، فعلهم: ردُّ يكون فكرتهم، غري آَخر شيئًا املصوِّر
لم املحرِّر أن من الرغم وعىل الوضع.» تفهم لم أنت هناك. فعًال يحدث ال هذا

(١٩٩١ (بنزاكني، نظره. وجهُة تسود ، قطُّ املبنى يغادر

جمهوًرا الربح، تحقيق إىل تسعى مؤسسات بوصفها اإلخبارية، اإلعالم وسائُل تكوِّن
الجمهوَر أن وواضح للمعِلنني. تُباع فالجماهري األساسية؛ سلعتها بوصفه عليه وتحافظ

الفقري. الجمهور من قيمًة أكثر سلعٌة الحال امليسوَر
الديموغرافيَة السمات املثايل املستهِلَك تشكِّل التي الديموغرافية الصفات تشبه
ما. نوًعا منعزًال األخبار نرش نظام يكون وهكذا كثريًا؛ املحررين كبار معظم لدى املوجودة
مفاهيم حتًما يختارون فإنهم العقل، ورجاحة بالذكاء املحرِّرين كبار من كثريٌ يتَِّسم وبينما
املصورون يصنع/يختار لها. وفًقا وتتشكَّل العالم عن الشخصية نظرهم وجهات من تنبع
ى ويتلقَّ املحررين، كباُر يختارها التي باملفاهيم تتصل برصية رموًزا املحررين) (بموافقة
قراراتهم. املحررين كباُر فيه يتَِّخذ الذي اإلطاَر يشبه سياٍق يف الرموَز هذه الجمهور أفراُد
صياغة يف موصوٌف هو كما وتدعيمه، الواقع صنع يف اإلخبارية اإلعالم وسائُل تسهم
وهم ، معنيَّ منظوٍر من العاَلَم اإلخبارية اإلعالم وسائل يف القرار صناُع يدرك للخرافة. بارت
بها التعبري يمكن طرق عن يبحثون ثم اإلخبارية، األهمية ذات األخباَر أو املفاهيَم يختارون
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يستوعبون وهم التجريبية مفاهيمهم األخبار ويستحرضمستهلكو األخبار. هذه عن رمزيٍّا
الفوتوغرافية. الصور يف يظهر كما خاصًة للواقع، ا خاصٍّ معنًى األخبار هذه تحمل األخبار.
املجتَزأ االقتباس «إن ص٨٦): ،١٩٦٦) سزاركاوسكي جون والناقد الفني املؤرخ يقول

املصور.» حرفة جوهر هو السياق من
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األول الفصل

املتحدة: الواليات يف املصورة الصحافة
موجز تاريخ

دقًة أكثَر لتمثيٍل وثقايفٍّ اجتماعيٍّ لنََهٍم النهائية االستجابة هي الصورة كانت
،١٩٨٤ (روزينبلوم، إىلعرصالنهضة. أصولُها تمتدُّ حاجة وهي للواقع، وواقعيًة

ص١٥)

من مكَّنَْت الفوتوغرايف التصوير تقنيات يف حدثَْت التي التطورات أن من الرغم عىل
االجتماعية البيئة سمحت فقد بعُد)، فيما رة، املصوَّ (والتقارير الفوتوغرايف التصوير ظهور
رسيًعا؛ ع والتوسُّ ر بالتطوُّ الفوتوغرايف للتصوير عرش التاسع للقرن والسياسية والثقافية
جديًدا فنيٍّا شكًال بوصفه الفوتوغرايف التصويَر متناميٌة متوسطٌة طبقٌة دعَمْت فقد
«بموضوعية» الحياة توثيق يمكنها الصورة أن بفكرة وآمنَْت ،(١٩٨٤ (روزينبلوم،
للضوء التعرُّض رضورة من تعاني األقدم الصور كانت ذلك ومع .(١٩٩٢ (كارلباخ،
والعمارة، الطبيعية، امَلشاهد موضوعات عىل األحيان معظم تقترصيف وكانت طويل، لوقٍت
أبرز أحد هو الصحفي التقرير بأن قناعة ثمة كانت ذلك، «ومع الشخصية. والصور
ومنذ لتاريخه. األوىل البدايات يف الفوتوغرايف للتصوير املحتملة — واألهداف — اإلمكانات
أجل من املتاحَة التقنيات األمريكيون املصورون اخترب عرش، التاسع القرن أربعينيات
الوسيلة» هذه تطبيقات أهم من واحًدا أصبح ملا مهمًة سوابَق سوا وأسَّ الهدف، هذا تحقيق

ص٢). ،١٩٨٨ (ستاب،
جذريٍّا مختلفتني عمليتني باستخدام ١٨٣٩ عام يف عمليٍّا واقًعا التصوير أصبح
والكالوتايب فرنسا، يف داجري مانديه جاك لويس اخرتعها التي الداجريوتايب، ومتنافستني؛
عملية أن من الرغم وعىل إنجلرتا. يف تالبوت فوكس هنري ويليام اخرتعها التي
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فقد األصلية، الصور من محدود غري بنَْسخ فعليٍّا سمَحْت الكالوتايب يف السالب/املوجب
تنتج كانت ألنها األساس؛ يف موجبة) (عملية الداجريوتايب إىل البداية يف الناس معظُم اتجه

أفضل. بجودة صوًرا
مغطَّى النحاس من لوٍح عىل تُصنَع اللون أحادية صورة وهي الداجريوتايب، بََدت
الصور من مصنوعة كانت التي القديمة الكالوتايب صور من وجاذبيًة دقًة أكثر بالفضة،
يف دقيقة ٦٠ إىل دقائق ٥ (من الطويلة التعريض أوقات من الرغم وعىل الورقية. السالبة
ازدهَرت مشبك، يف الصورة الشخصموضوع رأس وضَع تستلزم كانت التي ،(١٨٣٩ عام
مثل املتحدة، الواليات إصدارات جميع يف بالداجريوتايب األشخاص تصوير استوديوهاُت
الداجريوتايب صوَر استخدمتا اللتني األسبوعية، هاربر ومجلة املصورة ليزيل فرانك صحيفة
السهل من يكن لم ذلك ومع الطباعة. أجل من خشبية منحوتات عىل منقولًة الشخصية

فائدتها.1 من الحد إىل ذلك فأدَّى الداجريوتايب؛ صور نَْسخ
الصورة وكون فنية، أخطاء من البداية يف السالب/املوجب عملية معاناة من الرغم عىل
كانت سطوًعا، أكثر الورقية السالبة الصورة عرب يمر الذي الضوء انتشار من الناتجة اللينة
العملية لهذه النهائي التقبُّل يف حاسًما عامًال بسهولٍة األصلية الصورة نَْسخ عىل القدرة

.(١٩٨٢ (نيوهول، الداجريوتايب عملية حساب عىل
من والخمسينيات األربعينيات عقَدي يف رسيًعا الفوتوغرافية الصور جودُة نَْت تحسَّ
وصوًرا للتشويه، مانعًة عدساٍت البرصيات علم يف صون املتخصِّ اخرتع عرش. التاسع القرن
السوالُب وأدَّت الورقية. السوالب محلَّ حلَّْت الزالل، ببياضالبيضأو مغلَّفة زجاجية سالبة
التعرَُّض تتطلَّب ظلت لكنها الورقية، السوالُب صنَعتْه ا ممَّ أفضل صوٍر صنع إىل الزاللية
بمادة مغلَّف «مبلَّل») (أو رطب زجاجي سالب لوٌح أدَّى ذلك، بعد طويلة. لفرتة الضوئي
صور صنع يف هذا وساَعَد كثريًا؛ الضوئي التعرُّض فرتات تقليص إىل كولوديون ى تُسمَّ
أن أيًضا هذا معنى كان ولكن، املوضوعات. من أكرب عدٍد بتصوير وسمح وضوًحا، أكثر
قبل للضوء اًسا حسَّ لوح كل يجعل حتى متحركة؛ مظلمة غرفة من يعمل أن عليه املصور

الفور.2 عىل تظهريه يف يرشع وأن استخدامه،
نفسه الوقت يف عرش، التاسع القرن خمسينيات يف الزاللية الطباعة اخرتاُع حدث
الرطب السالب لوح مثل تماًما — َن وحسَّ الرطب، السالب لوُح فيه ُصِنع الذي تقريبًا
تبايُناتها وتقوية وضوحها زيادة خالل من للصورة، العامة الجودة من كبري حدٍّ إىل —

سابقاتها. من بكثري أكثر الزاللية الطباعة استمرت ذلك، إىل وباإلضافة اللونية.
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وطباعتها، السالبة الصور إعداد عمليات عىل طرأت التي التحسينات من الرغم عىل
أو منحوتات، إىل تحويلها إىل بحاجٍة للمطبوعات، إيضاٍح وسائَل بوصفها الصوُر، ظلَِّت
العقد حتى هكذا الوضُع وظلَّ العرض. فانوس رشائح أو أصلية نَُسخ هيئة عىل إدراجها
النص يف مباَرشًة الفوتوغرافية الصور إدراج فيه أمكن الذي عرش التاسع القرن من األخري

النصفية. الطباعة عملية خالل من
التعرُّض فرتاُت ظلت فقد عرش؛ التاسع القرن معظم طواَل أخرى فنية عقباٌت ظلت
إىل املظلمة غرَفهم ينقلون املصوِّرون وظلَّ الحركة،3 تثبيت يستدعي بما يجب ا ممَّ أطول
وفرنسا إنجلرتا خاصًة الصناعية، الدول من املصورون ساَفَر ذلك، ومع صورهم. مواقع
واهتمَّ والطبيعة. واملعمار الحياة توثيق أجل من العالم أنحاء جميع إىل املتحدة، والواليات
األمريكي والغرب ومرص املقدسة» «باألرض الخصوص وجه عىل وجمهورهم املصورون
بمعنى — «موضوعية» كانت الوثائق هذه بأن الخاطئ االنطباع من الرغم «عىل واليابان.
يف ِهني موجَّ الكامريات خلف العاملون كان فقد — موجود هو ملا حقيقي تسجيل أنها
جون اها سمَّ كما أسمى»، «حضارة مبعوثي كونهم بفكرِة املادة مع وتعاُملهم اختياراتهم

ص١٦٨).4 ،١٩٨٤ (روزينبلوم، التجاري» النجاح تحقيق يف وبرغبتهم طومسون،
كانت الضوئي التعرُّض فرتة ألن بدقة؛ الحركة تصوير تعذُّر عن النظر برصف
األهلية والحرُب عرش) التاسع القرن (خمسينيات القرم حرُب َرْت ُصوِّ فقد لثواٍن، تمتدُّ
الزجاجية األلواح سوالب باستخدام كبري حد إىل عرش) التاسع القرن (ستينيات األمريكية
الحصول يف اإلعالمية الرغبة تضاُفُر أدَّى وأمريكا، إنجلرتا من كلٍّ يف بالكولوديون. املغطَّاة
وحتى الحكومية، واالستجابة املعلوماِت عىل للحصول الجماهري ونََهُم درامية، صور عىل
فنتون روجر مثل الحربني، لهاتني املصورين وصول إتاحة إىل الفوتوغرايف،5 التوثيق دعم

برادي.6 وماثيو
الحربي الفوتوغرايف التصوير موضوع من كالٍّ التكنولوجيا َدت حدَّ ذلك، من الرغم عىل
الدائر؛ للقتال صور التقاط املمكن من يكن فلم عرش؛ التاسع القرن منتصف يف وأسلوبه
تركيب واستغراِق عربات، يف ومعداتهم املظلمة غرَفهم املصورين نقل لرضورِة نظًرا
الحركة بتسجيل التضحية ت تمَّ ذلك، إىل باإلضافة طويًال. وقتًا الكبرية التنسيقات كامريات
شكل (انظر الضباط صور عىل املصورون ركََّز هذا، من بدًال الصورة. وضوح سبيل يف
يف والقتىل، الجرحى عىل وكذلك واملعدات، املعسكر يف والحياة العاديني، والجنود ،(1-1
الحالية باملعايري جودتها انخفاض من الرغم عىل — الصور لهذه وكان املعركة. أعقاب
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يف البطولية لألعمال الفني الرسم عىل املعتادين املشاهدين عىل عميق «تأثريٌ — للتصوير
صادًما الفوتوغرايف التوثيق يف املعنوية الروح رفع أسلوب غياب وكان … الحرب وقت
وحقيقيًة» واقعيًة بوصفها ٍد تردُّ دون تُقبَل كانت الصور هذه ألن الخصوص؛ وجه عىل

ص١٨٢). ،١٩٨٤ (روزينبلوم،

جيتسبريج، نيويورك، يف عرشة السابعة املدفعية يَّة َرسِ من ضباط ستة :1-1 شكل
العاصمة. واشنطن الكونجرس، مكتبة ،١٨٦٣ يونيو

تبعه وما مبارشًة، األمريكية األهلية الحرب عقب لينكولن أبراهام الرئيس اغتياُل أثار
للتحقيق آَخر نوٍع من فرصًة وخَلَق بأكملها، الدولة اهتماَم املتآمرين، القبضعىل إلقاء من
صور «كتاب نرش الذي جاردنر، ألكسندر ر املصوِّ الفوتوغرايف. التسلسل املصور؛ الصحفي
أيًضا َر صوَّ األهلية، الحرب أثناء يف التقطها صور عىل احتوى الذي للحرب» فوتوغرافية
لعمليات صور سبَع جاردنر التَقَط لينكولن. اغتيال يف املدانني املتآمرين من أربعة َشنَْق
تعلِّق كما — أنه من الرغم عىل ما، لحدٍث تسلُسيل توثيٍق أوَل مًعا شكََّلْت ربما الشنق،
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أثناء جاردنر التَقَطها التي السبع الصور من فقط ثالٌث إال يُنَسخ «لم — فولتون ماريان
عىل منحوتة نَُسًخا األسبوعية هاربر مجلُة (استخدَمْت الشعبية الصحف يف الشنق عمليات
التسلُسل رسد عنُرص ُفِقد ثَمَّ ومن بالصور)؛ اإلعدامات عن خربها توضيح أجل من الخشب

ص٢٨). ،١٩٨٨ (فولتون، األصلية» للصور الرتاكمي البرصي والتأثري األصيل،
لهم يكن لم مباَرشًة األهلية الحرَب تَلت التي الفرتة يف رين املصوِّ أن من بالرغم
األمريكي الجمهور فإن ،(١٩٨٨ (ستاب، اإلخبارية األحداث بصور يتعلَّق فيما كبري إنتاج
باستخدام املصوِّرون وثََّق فقد 7.(١٩٩٦ (فوريستا، الوثائقي للتصوير واسعًة سوًقا قدََّم
والتصنيَع املعماَر رطب، لوح من مصنوعة سالبة وصور الكبرية التنسيقات كامريات
بما الغرب، أثار آَخر. يشء أي من أكثر األمريكي الغرَب وثَّقوا وربما التاريخية، واملعالَم
يف يعيشون الذين هؤالء خياَل والجمال، واملغامرة باالتساع إحساٍس من عليه يسيطر
«وللصحافة لألفراد، تُباع املطبوعة الصور كانت خصبًا. محتًوى للمصورين َم وقدَّ الرشق،
والفوالذية» الخشبية ملنحوتاتها مصدًرا الصور استخدام يف استمرت التي الدورية

ص١٠٢). ،١٩٩٢ (كارلباخ،
لتغطية أفكاٍر إىل لون يتوصَّ املصورون بدأ عرش، التاسع القرن من الثاني النصف يف
يف الحديثة املفاهيم تطوير يف التكنولوجي م للتقدُّ كان األثر أكرب أن إال فوتوغرافيٍّا، األخبار

املصورة. الصحافة

التكنولوجيا ارتَقت عندما إال ممكنًا املصورة» «الصحافة ظهور يصبح لم
الصور نقل (ُسبل االتصال ونُُظم الكامريات)؛ ومعدات (األفالم الفوتوغرافية
(ُسبُل النَّْسخ وتقنيات استخدامها)؛ مكان إىل التقاطها مكان من الفوتوغرافية
املعركة ساحة يف يحدث ما تصويَر جعَلْت التي التزاُمن مرحلة إىل الصور)، نرش
بَكمٍّ ودقيقة، رسيعة الفوتوغرافية الصور نَْسخ عملية وأصبحت وسهًال؛ ممكنًا
عنه املعربة الصور ونرش الحدث بني الزمنية الفرتة وصارت زهيد؛ وبسعر كبرٍي

ص٢) ،١٩٨٨ (ستاب، يمكن. ما أقلَّ

القرن من األخريين العقدين خالل أخرى انطالٍق نقطة إىل التكنولوجي التقدُّم وصل
بتقليص للمصورين ذلك فسمح الرطبة، األلواح محلَّ الجافة األلواح حلَّت إذ عرش؛ التاسع
هذا من األهم األمر كان وربما للضوء. الحساسية الرتفاع نظًرا الضوئي؛ التعرض فرتة
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الصفحة عىل الفوتوغرافية الصور لنَْسخ وسيلًة بوصفه اللوني8 نصف اللوح ظهور هو
باملوضوعية. أكرب شعوًرا وصنََع اتني، نحَّ إىل الحاجَة هذا فأزال املطبوعة،

التاسع القرن يف والتسعينيات الثمانينيات عقَدي يف أخرى تكنولوجية راٌت تطوُّ هيَّأَْت
التي كوداك، إيستمان رشكة كامريا أثَّرت فقد رسيًعا؛ تتقدَّم أن املصورة للصحافة عرش
املصورون تمكََّن فقد املحرتفني؛ عمل طريقة يف عرش، التاسع القرن نهاية قرب ظهرت
بسبب وحميمية، عفوية صور التقاط من باليد تُحَمل كامريا استخدام خالل من املحرتفون
الصغرية الكامريات فتحت كما أقل. بقدر لألنظار وجذبهم الحركة، عىل أكرب بقدرٍة تمتُّعهم
اخرتاع وأدَّى الهواة.9 املصورين إىل هة موجَّ جديدة سوًقا نسبيٍّا، االستخدام السهلة الحجم،
املحمولة الكامريات جعل إىل ١٨٨٩ عام يف السليولويد من املصنوعة الشفافة األفالم بكرة

استخداًما. أكثر باليد
«ُوِجدت فقط. مختلفة تقنيات تزاُمِن نتيجَة رة املصوَّ الصحافة ر تتطوَّ لم ذلك، مع
والتكنولوجيا والسياسة، االقتصاد، يضمُّ سياٍق داخل وستبقى، املصورة، الصحافة
واملعلومات» املعرفة ومقدِّمي املدرسني وأخريًا النقاد، وأيديولوجيات الجمهور، هات وتوجُّ

ص٣٨). ،١٩٨٨ (جوسم،
يف الجمهور رغبَة ومحرروها اإلخبارية اإلصدارات ك ُمالَّ استشَعَر القرن نهاية يف
عىل املتزايدة املنافسة يف مهمة ميزة تشكِّل قد الصور أن وأدركوا املصورة، الصحافة
الصور استخدام بها يمكن التي الطريقة يف تفكِّر اإلدارة بدأَت لهذا، ونتيجة القرَّاء؛

أكرب. بفاعليٍة الفوتوغرافية

املقاالت، نصوص يف الصور دمج طريقة عىل الخيال من قليٌل سيطر البداية، يف
االهتمام من مزيٍد إيالء يف الدورية املجالت بدأت مباَرشًة، ١٨٩٠ عام بعد لكن
بدأَت ولكْن الخرب، داخل عشوائيٍّا تُوزَّع الصور تكن لم الصفحة. لتخطيط
بأنماط أحيانًا وتُوَضع ، بتأنٍّ ق تُنسَّ وأشكالها أحجامها اختالف عىل الصور
األخبار ظهرت كذلك، املجاورة. الصفحة إىل حتى أحيانًا وتمتدُّ متداخلة،
(روزينبلوم، عليها. وتعليقات صور عىل إال تحتوي ال التي املصورة واملقاالت

ص٤٦١) ،١٩٨٤

أكثر قرَّاء إىل السكانية الخصائص تغريُّ مع ثقافًة أكثر األخبار مستهلكو أصبح كذلك،
جيوجرافيك ناشونال مجلة من عدد أول الوطنية الجغرافية الجمعية نرشت ا. ً وتحرضُّ تعلًُّما
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دوًما ر تُصوَّ التي البعيدة والثقافات بالطبيعة املهتم الجمهوَر واستهدفت ،١٩٨٨ عام يف
يف رياديٍّا قائًدا زالت) (وما جيوجرافيك ناشونال وأصبحت غريبة، أو «بدائية» أنها عىل
«تبني املتحدة الواليات يف مجلة أول كانت األخرى، االبتكارات بني ومن الصور. استخدام
الفوتوغرافية صورها تنرش (وبدأت وامللونة واألسود باألبيض للصور الخاصة مخترباتها
الليل يف برية لحيوانات صوًرا ينرش َمن أول وكانت العرشين)؛ القرن أوائل يف امللونة
(كارلباخ، الطبيعية» باأللوان ألسماٍك املاء تحت صوًرا ينرش َمن وأول الفالش؛ باستخدام

ص١٨١). ،١٩٩٧
من فوتوغرافية بصور املصورة اإلصدارات يمدُّ رين املصوِّ من جديد جيٌل ظهر
بعيد، حدٍّ إىل بأنفسهم أنفَسهم اإلخباريون رون املصوِّ هؤالء علََّم مختلفة. موضوعات
عن منفصلة لكنها الصحافة يف جديدة مهنة من جزءًا كانوا فقد بالشارع؛ خرباء وكانوا
يُوظَّفون اإلخباريون املصورون هؤالء كان شأنًا).10 أقل بأنها اعتقاد يوجد (لذا الُكتَّاب
لم مستقلني. رين مصوِّ بصفِة وإما دائمني، رين مصوِّ بصفِة إما الحايل) عرصنا يف (كما
طلٍب وجود بسبب أعمالهم، بيع يف كبرية مشكلًة يواجهون املستقلون املصورون يكن
الحايل عرصنا يف األنباء وكاالت (تشبه حديثًا ُشكِّلت التي النقابات وكانت صورهم، عىل

.(١٩٩٧ (كارلبارخ، الدولة أنحاء جميع يف الصوَر ق تُسوِّ التصوير) ورشكات
ومالكو املحررون سعى فقد يْن؛ حدَّ ذا سالًحا كان الصور عىل العام الطلب أن إال
التحريري الحكم ممارسة من بدًال يريده، ما الجمهور إعطاء إىل اإلخبارية اإلصدارات
املصورون وكان إليهم، املوكلة باملهمات يقبلون الدائمون املصورون كان مهم. هو ما لتقرير
أوائل يف الصحف كانت الناحية، هذه ومن ستُباع. أنها يعلمون صوًرا يصنعون املستقلون
استبيانات تستخدم التي الحالية اإلخبارية اإلعالم وسائَل كثريًا تشبه العرشين القرن

التحريري. املحتوى تحديد يف لتساعدها القراء/الجمهور
يف املعلنني وضع مع اعتياديٍّا تُتََّخذ املحتوى بشأن القرارات كانت قرن، من ألكثر
القرن من األخرية العقود أثناء يف إنه فتقول هذا جوسم إيستل الباحثة ترشح االعتبار.
استخدمت ثم عليها، استحوذَْت أو حجًما األصغر مع الكربى املتاجر اندمجت عرش، التاسع
سعَر يحدِّد القراء حجم وكان الصحف. يف إعالنية مساحات رشاء يف املتزايدة ثروتها

أرادوه. ما قرَّائها منح يف الصحف اجتهَدت ولذلك اإلعالنية؛ املساحة

عدة، مؤسفة نتائج إىل والتوزيع اإلعالن بني العالقة أدَّت حتمي، نحو عىل
اليومية الصحف بني عنيًفا سباًقا استثاَرْت أنها أولها يالزمنا.11 بعضها يزال ال
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لجأ بالتجربة، الحيس املذهب نجاح لثبات ونظًرا وسيلة. بأية القراء زيادة عىل
ص٤٧) ،١٩٨٨ (جوسم، مىض. وقٍت أيِّ من أكثر الحسية من قدٍر إىل النارشون

أكرب عدًدا تجذب العام االهتمام ذات األخبار كانت الحايل، عرصنا يف الحال هي كما
يف واسعة مساحٌة األحيان) بعض يف (املزيفة لصورهم ص تُخصَّ وكانت رين، املصوِّ من
هي والغرائب والعنف والجرائم الكوارث فكانت املثرية؛ املوضوعات إىل تميل التي الصحف

.(٢٠٠٤ (مكشيسني، نرشها ل يُفضَّ التي املوضوعات
وبسبب ليربالية، نزعة لديها كانت الصحف هذه من كثريًا أن إىل يشري كارلباخ لكن
ا عمَّ والكشف خفية، معاٍن عىل تحتوي التي األخبار وراء أيًضا تسعى كانت النزعة، هذه

وفساد. استغالل من النخبة تقرتفه

والية يف جونزتاون مدينة الفيضان مياه اجتاَحْت ،١٨٨٩ عام مايو ٣١ يف
مدينة عن كثريًا تبعد ال الصلب، لصنع الكربى املراكز أحد وهي بنسلفانيا،
الصلب ال عمَّ زوجات من منهم كثريٌ شخٍص، ٢٢٠٠ من أكثر غرق بيتسربج.
يرجع وال املحلية، الصحافة اهتمام عىل الخربُ استحَوذَ وأطفالهم. املهاجرين
الفيضان هذا حدث فقد البرشية؛ األرواح يف الفادحة الخسارة إىل فقط هذا
السلمون أسماك لصيد خاصًة محميًة يشكِّل كان الذي الرتابي السد انهار عندما
الضيقة الشوارع يف والُحطام والطمي املياه من ضخًما جداًرا فأرَسَل املرقط،
مملوكًة البحرية كانت . املصبِّ نحو عرشميًال أربعة مسافة عىل جونزتاون، ملدينة
وهو والقنص، األسماك لصيد فورك ساوث نادي ِقبَل من حرصيٍّا ومستخدمًة
أندرو بينهم ومن بيتسربج، يف واملحامني واملصارف الصناعة رجال من نخبة
السد، بضعف املسبق التحذير من الرغم عىل فريك. كالي وهنري كارنيجي
هطَلْت التي الغزيرة الربيع أمطار َدْت وحدَّ يشء، أيَّ النادي مديرو يفعل لم
النذالة عىل دليًال الشعبية الصحافة ورأت جونزتاون. مدينة مصريَ العام هذا
الصناعية اإلمرباطوريات َُّسون يرتأ الذين املرتفني جانب من الجنائي واإلهمال

ص٤٧) ،١٩٩٧ (كارلباخ، أمريكا. يف النامية

لخدمة املساعي من العديَد بوليتزر، جوزيف مثل أيًضا، الليربالية الصحف ماِلكو َل موَّ
اسرتاتيجية «تمثََّلت جيد. عميل مردود له كان أيًضا االجتماعي الضمري أن إال العام، الصالح
ذاتها بحد املثرية العامة، الحمالت باستخدام باملشاعر التالعب يف التسويق يف بوليتزر
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(جوسم، الدولة» يف لصحيفته انتشار أعىل تحقيَق برسعٍة بوليتزر فاستطاع بسهولة؛
ص٤٧). ،١٩٨٨

اإلخبارية التقارير يف للنجاح تحقيًقا تسويقية أداٍة أكثُر يبدو ما عىل تظل ذلك، مع
أكثَر زالت وما الحرب «كانت سونتاج: سوزان الناقدة املؤلفة تقول الحرب. هي املصورة
كذلك، ص٤٩). ،٢٠٠٣ (سونتاج، بالصور» غنًى وأكثرها مقاومتها، يمكن ال التي األخبار
ظهور سيما (ال األمريكية األهلية الحرب عقب حدثَْت التي التكنولوجية التطوراُت سمَحت
حدوثها، وقت يف برصيٍّا الحرب بتوثيق للمصورين الفيلم) وبََكرة باليد املحمولة الكامريا

الحرب.12 أهوال عىل دليًال َمْت قدَّ الصور بأن االعتقاَد األخبار مستهلكي يف وغرَسْت
الحرب صور قوَة هارست، راندولف ويليام جورنال، نيويورك صحيفة نارش أدرك
يف مبعوثًا كان الذي ريمنجتون، فريدريك الفنان من علم وبعدما القراء، عىل املنافسة يف
العودة»، يف أرغب وأنا حرٌب. تحدث لن … هادئ يشء «كل أن للصحيفة، كوبا يف مهمة
الحرب.» ز سأجهِّ وأنا الصور، تجهيز عليك تبقى. أن «أرجوك قائًال: ردَّ هارست إن يُقال
صور قدرَة أدرَكْت التي املطبوعات أوليات من األسبوعية كوليريز مجلة كانت باملثل
أشهر كان ربما الذي املولد، اإلنجليزي — هري جيمي فبإرسال القراء؛ جلب عىل الحرب
كوبا، إىل — الحربي التصوير روَّاد أحد بالتأكيد وهو اإلسبانية-األمريكية، للحرب ر مصوِّ
مجالٍت بدوره َز حفَّ الذي األمر واإلعالنات، االنتشار من كلٍّ «زيادة من كوليريز مجلة تمكَّنَْت

ص٤٦٣). ،١٩٨٤ (روزينبلوم، بكثرة» الصور استخدام عىل أخرى
فرتة أثناء يف الصحف تجاه العسكرية ل التدخُّ عن االمتناع سياسُة رسيًعا انتَهْت
إلعداد يكون قد الذي السلبي التأثريَ العسكريون والقادة الحكوماُت أدرَكت إذ الحرب؛
الكلمات أصبحت العرشين، القرن أوائل ويف املدنيني. دعم عىل رة) املصوَّ (خاصًة التقارير
مجموعتَه الجيش َن كوَّ ذلك، إىل وباإلضافة الجيش. من رقباء يد عىل ى تُنقَّ والصور
واألحداث واألماكن األشخاص إىل الوصول حق عىل يحصلون الذين رين املصوِّ من الخاصة

إليها. الوصول املدنيني رين املصوِّ عىل يُحَظر التي

وجود يُحتَمل التي املوضوعات كانت فقد شديد؛ بحرٍص ع تُوزَّ املهام كانت
وتوفري الوصول تقييد خالل من الجيش، وتمكََّن ببساطٍة، تُغطَّى ال فيها إشكالية
يف وتوجيهه للحرب املرئي التمثيل إدارة من بعناية، املضبوطة الخاصة تغطيته
الصور، إىل املسلحة والقوات الصحافة من كلٍّ احتياجات تلبية أجل ومن النهاية.
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مصوِّري تدريب أجل من أنطونيو سان يف الخاصة مدرسته حتى الجيش أنشأ
ص٨٢) ،١٩٩٧ (كارلباخ، واملتحركة. الثابتة الصور

اإلخبارية التقارير أن بادِّعائها الصحافة عىل رقابتها تربيَر العسكرية املؤسسة حاوَلت
يقول ذلك. يف أخرى عوامُل أسهَمْت وربما للخطر، الجنود حياَة تعرِّض أن يمكن املدنية
والرعاية النقل مسئولية ل لتحمُّ مستعدين يكونوا لم العسكريني «املسئولني إن كارلباخ
أية عىل املسلحة القوات ينتقد كان بعضهم أن يُحتَمل الذين للصحفيني والحماية واإلطعام
املراسلني بني املرتفعة الخسائر من بالرغم أنه إىل ويشري ص٨٤). ،١٩٩٧ (كارلباخ، حال»
مؤسساتهم وال املراسلون ال الجيش، كان القرن، بداية يف الحروَب يغطُّون كانوا الذين

الجبهة.13 من املدنية التقارير إعداد تقييَد حاَوَل الذي هو الصحفية،
ذلك، مع النارشون، حاَوَل املصورين، عىل والعسكرية الحكومية القيود من بالرغم
فوتوغرافيٍّا؛ الحرب بتوثيق الوعد خالل من األوىل، العاملية الحرب أثناء يف النرش زيادَة
يف مبكر وقٍت يف اإلعالن هذا بطبع تايمز نيويورك ذي صحيفة أرسَعْت املثال: سبيل فعىل

:١٩١٤ عام نوفمرب من الخامس

املعارص؛ للتاريخ الرائعة الصور هذه جمع يف اآلن ابدأ الحرب. صور جمع ابدأ
وقًرى خنادق، يف وجنود مهدَّمة، كنائس عن الكامريا سرتويها التي القصة
بعد أسبوًعا بصدٍق، راسمًة الزحف، أثناء وجيوش هاربني، والجئني منهوبة،
أيَّ وتفوق القادمة السنوات يف الصور هذه قيمُة ستعلو الحرب. َر تطوُّ أسبوع،

ص٦٣) ،١٩٨٨ (جوسم، للرصاع. آَخر تذكاٍر

عىل حثَّهم حتى أو املصوِّرون)، سيما (وال الصحفيني دَفَع جوٍّا هذا مثل وعوٌد خلَقْت
صوًرا صنعوا األمامية، الصفوف إىل الوصول عىل القدرة إىل الفتقارهم فنظًرا الغش؛
كان ذلك، من الرغم وعىل أخرى. أحيانًا بها ترتبط ولم الواقعية باألحداث أحيانًا ارتبَطْت
أَمدَّت وأنها الحدث، عىل دليٌل أنها باعتبار بالصور، عام بوجٍه يَثِقون األخبار مستهلكو

برصي. بتقرير س املتحمِّ الجمهوَر
حتى للحرب، برصي رسٍد أفضل للتاريخ َمْت قدَّ التي هي املسلحة القوات أن املفارقة

الحرب: أثناء يف اإلخبارية اإلعالم لوسائل متاحة الصور هذه غالبية تكن لم إْن

غري نحٍو عىل الجبهة، عىل أيًضا الصور يلتقطون العاديني الجنود من مئات كان
مجهولَة تكون التي الصور هذه من اآلالف مئات أن من الرغم عىل لكن قانوني،

34



موجز تاريخ املتحدة: الواليات يف املصورة الصحافة

ُوِجد، إْن للغاية، منها القليل فإن العاملية، األرشيفات يف توجد عادًة، املصدر
األرشيفات من أُِخذت التي الصور هذه أن إال الحرب. وقت يف نُِرش فيما ظهر
صورًة تعطينا التي هي عديدة، سنوات بعد الحرب عن تتحدَّث كتب يف ونُِسخت

ص٦٤) ،١٩٨٨ (جوسم، الخنادق. يف اليومية للحياة ُقْرٍب عن

برصامٍة األوىل العاملية الحرب خالل املعلوماِت العسكريون والقادة الحكوميون الزعماء أدار
أن إال وفاة، حالة ماليني تسعة من أكثر حدث فقد تقريبًا؛ آخر رصاع أي يف كان ا ممَّ أكربَ
هذا كان الجبهة. إىل الوصول من َمنْعهم بسبب وصوًرا قصًصا قوا لفَّ املدنيني الصحفيني
الحكومات بني مستمرٍّ رصاٍع أمام الطريَق َد مهَّ إذ الحربي؛ التصوير تاريخ يف مؤثًرا حدثًا
وقت يف املدنيني الصحفيني عىل املفروضة القيود تحديد أجل من اإلخبارية اإلعالم ووسائل

الحرب.
حدوَد يخترب الصحفي التصوير كان التي األخرى املجاالت أحد السياسة كانت
الجمهورية لرئاسة الديمقراطي املرشح أعلن فقد العرشين؛ القرن أوائل يف فيها الوصول
اتخاذه دون له صورٍة بالتقاِط يسمح لن أنه باركر، بروكس القايضألتون ،١٩٠٤ عام يف
التقاط من الحايل) عرصنا يف املرشحني من كثرٍي (مثل يخىش كان فقد التصوير؛ وضعية
الذي روزفلت ثيودور كان منافسه أن باركر حظِّ سوء من محرجة. وضعية يف له صورٍة

.(١٩٩٧ (كارلباخ، إيجابية صورة تشكيل عىل قدرتها وأدرك الكامريا، يحب
السياسيني؛ املرشحني إىل اإلعالم وسائل وصول حدود حول نزاٌع هناك يزال ال
يف التحكُّم أجل من مساعيهم العسكريني، القادة مثل املناصب، عىل املتنافسون فيواصل
التي هي التصوير وفرص الصحفية، املؤتمرات أن ويبدو لصالحهم.14 اإلعالم وسائل
والسياسيني الصحفيني بني الرصاع لكن الحايل، عرصنا يف السياسية التغطية عىل تهيمن

مىض. قرن من أكثر منذ بدأ
عرش التاسع القرن نهاية يف األخبار تغطية يف ظهرت التي املسائل جميع تكن لم
زالت، وما األخبار، ُغَرُف كانت فقد داخليٍّا؛ القضايا بعض كان األخبار؛ بموضوعات تتعلَّق
التاسع القرن أواخر يف الصحف بني املنافسة خلقت ذلك، ومع الذكور. لهيمنة خاضعًة
الرجال املحرِّرين مقاَومة من الرغم فعىل صحفياٍت؛ العمل يف الراغبات للنساء ُفَرًصا عرش
االختالط أو األخبار غرف مكانهن ليس املحرتمات السيدات بأن اعتقاٌد لديهم كان الذين
مهامَّ عىل النهاية يف وحصْلَن راٍت،15 ومصوِّ كاتباٍت النساء ُعيِّنت للجدل، مثرية بموضوعات
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الرصاع من طويل تاريٍخ بدايَة هذه وكانت النساء.16 ها تتوالَّ أن من أصعَب تُعتَرب كانت
للصحفيات.

صعوبًة أكثَر وكانت كثريًا، متأخر وقٍت يف الرئيسية الصحف يف العمل فرُص جاءت
ومجتمعاتهم األقليات بأفراد الخاصة األخبار كانت ما فعادًة األقليات؛ من للمصورين
بداية يف السود رين املصوِّ من العديُد «تواَجَد بيض. صحفيون ويصورها يكتبها وأحداثهم
فيها»، يعيش معظمهم كان التي املنعزلة املناطق عىل مقصوًرا كان عملهم لكن … القرن
أمريكي أوَل باركسكان جوردون إن يُقال ص٥١). ،١٩٩٧ (كارلباخ، السود ُصحف وعىل
القرن مطلع بعد إال يحدث لم هذا لكن للبيض»، «صحيفٌة عمَله تنرش أفريقي أصل من

عقود.17 أربعة من بأكثر الجديد
عادًة يُمنَعون األدنى االجتماعية-االقتصادية املكانة ذوو واألفراد األقليات كانت حينما
موضوعات هي دوًما املجموعات هذه كانت الرئيسية، اإلعالم وسائل يف قصصهم رسد من
اسكتلنديني صيادين آدمسون وروبرت هيل أوكتافيوس َر صوَّ ١٨٤٥ عام يف رين. املصوِّ
هذه توزيع كان موضوعاتهما. عمل ظروف لتحسني املال جمع بقصد مباِرش بأسلوٍب
عقود. عدة بعد إال يحدث لم النصفية الطباعة عملية اخرتاع ألن نظًرا محدوًدا الصور
باسم بعُد فيما سيُعَرف ما نحو ًما تقدُّ وآدمسون هيل صوُر أطلَقْت ذلك، من الرغم وعىل
ما، بطريقٍة التُِقطت الصور أن إال مباِرشة، بطريقة املوضوعاُت ُصوِّرت الوثائقي؛ األسلوب

أيًضا. أخالقية بل اجتماعية، فكرة توصيل بغرض أنها لو كما
التاسع القرن يف اإلنجليز رين املصوِّ تصوير مع التطوُّر يف الوثائقي األسلوب استمرَّ
لندن»، يف والفقراء لندن يف «العمل ميهيو هنري عَمَيلْ من الهدف يكن لم لندن. عرشبؤساءَ
الفقرية الحياة ظروف إىل االنتباه َجذْب فقط هو لندن»، يف الشارع «حياة طومسون وجون
طومسون صور عن نتج التغيري.18 يف سببًا العمالن هذان يكون أن ولكن لندن، مُلْعرسي
من حاجٍز «بناءُ — لندن» يف الشارع «حياة كتاب يف وودبرييتايب بأسلوب نُِسخت التي —
،١٩٨٤ (روزينبلوم، لندن» فقراء منازل مغرًقا دوريٍّا الفيضان من التيمز نهر منع أجل

ص٣٥٨).
سكان كان لندن، ُمْعرسي فيه ر يصوِّ طومسون كان الذي تقريبًا نفسه الوقت يف
وتيموثي جاكسون، هنري وويليام هيلرز، جاك أمثال رون مصوِّ يصوِّرهم األصليون أمريكا
األسلوب يف سابقًة موضوعاتهم تصوير يف امُلستخَدم املبارش النهج شكََّل أوسوليفان.

الالحقني. األمريكيني الوثائقيني للمصورين الفوتوغرايف

36



موجز تاريخ املتحدة: الواليات يف املصورة الصحافة

كان فقد املبكرة؛ املصورة والصحافة الوثائقي األسلوب بني التمييُز أحيانًا يصعب
الطباعة عملية ظهور عند أشدهما بلغا قد رة املصوَّ والصحافة االجتماعي التوثيق من كلٌّ
الجماهري لدى شعبيٍّا كالهما وأصبح واسٍع، نطاٍق عىل الصور بتوزيع سمَحْت التي النصفية
املصورة األخباَر الليربالية الصحُف استخدَمت «الصفراء». الصحف بني املنافسة فرتة يف
وغرَض للعمل النهائي الهدَف أن إال ظاملة. اجتماعية ظروًفا تراه كانت ِلَما االنتباه لجذب
فاملصوُر املصور؛ والتقرير الوثائقي األسلوب بني يميِّز ما اآلن) حتى زاال (وما كانا املصور

االجتماعي.19 التغيري يدعم الوثائقي
سنة، ٤٠ هريالد، نيويورك صحيفة يف صحفيٍّا بصفته ريس، جاكوب مهنُة استمرَّْت
الطباعة عملية عرص إىل للصور، الفنانني تفسريات باستخدام األعمال رشح فرتَة وعَربَ
نيويورك» سكان بني دراسات اآلَخر: النصف يعيش «كيف أعماله أشهُر وضمَّ النصفية،
الطباعة عملية باستخدام أخرى ونَُسخ منحوتات، من مصنوعة نَُسخ من أمثلًة (١٨٩٠)
املجموعة هذه كانت إذ نيويورك؛ ُمْعِرسي حياِة لتوثيق املهنية حياته كرََّس فقد النصفية؛
أمٍل مع بائسة، ظروف يف تعيش — أوروبا من حديثًا املهاجرين من معظمها كان التي —
الكلماِت ريس استخَدَم الهيئات. من غريها أو املدينة من مساعدة عىل الحصول يف ضئيل
ضمن املهمة العوامل أحد بوصفه عمله إىل ويُشار اجتماعي، تغيري بغرضإحداث والصوَر

بؤًسا. نيويورك سكان ألشد املعيشية الظروف تحسني جهود
هاين ُولِد القرن. مطلع يف ظَهَر الفكر إصالحيَّ آَخر كبريًا مصوًرا هاين لويس كان
للقوى الجدد ني املنَضمِّ خاصًة العمال، معاناُة انتباَهه وجذبت العاملة، الطبقة من أرسة يف
جزيرة وصولهم حني املهاجرين هاين َر صوَّ وجنوبها. أوروبا رشق من القادمني العاملة
عىل الضوء تُلِقي رائعة أعمال مجموعة بذلك مكوِّنًا ،١٩٠٩ عام إىل ١٩٠٤ عام من إيليس

املبهم. مستقبلهم
األطفال، من العمال حياَة فوتوغرافيٍّا األخرى الكربى هاين أعمال مجموعة وثََّقْت
لهذه كانت .(2-1 شكل (انظر فيها ويعملون يعيشون كانوا التي القاسية والبيئات
مثل هاين، استخدم بعُد. فيما األطفال عمالة قوانني بصدور التعجيل يف فائدٌة الصور
يف الفالش مصباح اخرتاع وكان املغنيسيوم، مسحوق من (مصنوًعا فالش جهاز ريس،
أيًضا ويشتهر للصور، املطلوب الضوء توفري أجل من باستمراٍر (١٩٢٩ عام يف أملانيا

فوتوغرافية. أداًة بصفتها الجمالية للعنارص الشديد بإخالصه
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استُخِدمت أخرى مرشوعاٍت التقدمية الحقبة عن نتج الذي الهادئ املناُخ دَعَم
املصورين من قلة لكن االجتماعية، الظروف توثيق يف الفوتوغرافية الصوُر فيها
الكثريون عمل فقد اجتماعي؛ تغيري بإحداث وهاين ريس مثل ُملتِزمني كانوا
عام بحلول للصور استخدامها زاد التي عة املتوسِّ الدورية الصحف لصالح
بأنها نفسها تصف جونستون بنجامني فرانسيس جعلت لدرجٍة ،١٨٨٦
للمجالت الوصفية املقاالت وكتابة الفوتوغرافية اإليضاحية الصور من ب «تتكسَّ

ص٣٦١) ،١٩٨٤ (روزينبلوم، املصورة.» واألسبوعية اليومية والصحف

أصداف من جبٌل وخلفه أعوام، الخمسة ذو السن، صغري الجمربي جامع مانويل، :2-1 شكل
إنجليزية كلمًة يفهم ال حتى وهو عام، قبل العمل بدأ األطفال. لعمالة مجاًال كانت التي املحار
الكونجرس، مكتبة هاين، للويس الصورة .١٩١١ فرباير، ٢٠ مسيسيبي، بيلوكيس، واحدة.

العاصمة. واشنطن

أوروبا يف بالحرب انشغاًال أكثر املتحدة الواليات يف الناس كان ١٩١٥ عام بحلول أنه إال
أحيَتْه حتى الفوتوغرايف التوثيق أهمية تضاءلت املحلية. االجتماعية املسائل مناقشة من
تقريبًا. سنة ٢٠ بعد الزراعي األمن إدارة من الصادرة السياسية التوجيهاُت أخرى مرًة
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العامة السذاجة من فرتة كانت و١٩٢٠ ١٨٨٠ عاَمْي بني الفرتة أن جوسم تستنتج
الصور نسخ عىل بالقدرة منبهرين كانوا الناس إن فتقول الفوتوغرايف، التصوير بشأن
تكون عندما خاصًة فعليٍّا، الصور هذه عنه تعربِّ بما اهتمامهم من أكثر الصفحات عىل
كانت «لقد حدٍث. أو وضٍع عىل دليًال تقدِّم الصور بأن اعتقاد ساد فقد بكلمات؛ مصحوبًة
اهتماًما يُظِهروا لم الذي املتنافسون النارشون بها وتالَعَب الصحفية، باملنتجات عامرًة فرتًة
كانت لكنها برصية، حقيقة تُعتَرب املصورة الصحافة صوُر كانت األخالقية. بالجوانب كبريًا

ص٣٨). ،١٩٨٨ (جوسم، األوقات» أغلب يف خالصة حسيًة دعايًة دوًما الواقع يف
مالمح التوطني، إعادة إدارَة األصل يف ى تُسمَّ كانت التي الزراعي، األمن إدارُة حددت
أن عىل كثري جدل يوجد ال أمريكا. يف العرشين القرن ثالثينيات يف الفوتوغرايف التصويَر
من ونوًعا تعليميًة أداًة أيًضا كان لكنه سياسيٍّا، كان الزراعي األمن إدارة مصوري عمل
ومصنوًعا وصادًقا، وأمينًا ا مباِرشً تصويًرا الصور كانت أخرى، بعبارة التوثيقي؛ التقرير
20.(3-1 شكل (انظر املشاعر بإثارة تتمثَّل معينة وملهمة معينة، نظر وجهة من أيًضا
التاسع القرن يف الوثائقيني املصورين أعمال مع التعريفات يف الظاهري االنقسام هذا بدأ
أعمال مجمُل جاء الزراعي.21 األمن إدارة مصوِّري أعمال خالل من نضج لكنه عرش،
املضطربة الحياة لتوثيق روزفلت ديالنو فرانكلني إدارة من استجابًة الزراعي األمن إدارة
الكبري الكساد فرتة يف االستباقية الحكومية السياسات عىل الثناء أجل ومن املزارعني، ألَُرس

.(١٩٧٣ (ستوت،
عىل مجانًا وتُوزَّع الحكومية، املطبوعات يف تُستخَدم الزراعي األمن إدارة صوُر كانت
أصبَحْت الصور هذه أن لالهتمام املثري من جيًدا. استخداًما تستخدمها كانت التي الصحف
الزراعي، األمن إدارة مرشوع قبل الحديث. الفن متحف يف ُعِرضت إذ فنية؛ أعماًال أيًضا
لكن ومتعاِرضان، منفصالن أنهما عىل الفني الفوتوغرايف والتصوير التوثيق إىل يُنَظر كان
النقد كان ما وأيٍّا العاطفي.22 والقصد والجماليات التوثيق بني جمعت اإلدارة هذه أعمال
يف أثََّرْت الصور فإن دعائية، لكونها الوثائقية الزراعي األمن إدارة أعمال إىل ه ُوجِّ الذي
أصبح هذا، إىل باإلضافة سواء. حدٍّ عىل ُمشاِهديها وحياة الصور األشخاصموضوع حياة

.(١٩٨٤ (روزينبلوم، العرص لهذا الشهري التاريخي السجل هو األعمال هذه مجمل
يف جديد أسلوب إىل العرشين القرن عرشينيات يف العديدة التكنولوجية التطورات أدَّت
كامريا أصبحت املصورة. للمجالت التالية رية التطوُّ املرحلَة وأنتَجت الفوتوغرايف، التصوير
روليفليكس عدسة (وظهرت ١٩٢٥ عام متاحًة نْع الصُّ األملانية ملِّيمرتًا ٣٥ بقياس اليكا
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بعدسة صورة .١٩٣٦ كاليفورنيا، نيبومو، طومسون، فلورنس مهاجرة، أم :3-1 شكل
العاصمة. واشنطن الكونجرس، مكتبة النج، دوروثيا

إحداث إىل الصور التقاط ورسعُة العدسات ودقُة الكامريا حجُم أدَّى .(١٩٣٠ عام املزدوجة
تكون ألْن حاجة توجد تَُعْد فلم ودقًة؛ عفويًة أكثَر جعَلتْه الفوتوغرايف، التصوير يف ثورة
الحياة. من مشاهد أو «لحظات» التقاِط حريُة للمصورين وأصبَحْت الحدة، شديدَة الصوُر
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املصورين عمل طريقَة ملِّيمرتًا بقياس٣٥ فيلم بكرة تستخدم التي الكامريات تغريِّ لم
الفضل ويرجع بها. الالحق الفوتوجرايف العمل سرْيَ أيًضا َْت غريَّ ولكنها فحسب، امليدان يف
َل وتحمَّ وطباعتها، األفالم تظهري َكمِّ يف املسبوقة غري الزيادة يف املعالجة مختربات إىل
سمح .(١٩٨٤ (روزينبلوم، للطباعة األفالم اختيار مسئوليات من املزيَد الصور محرِّرو
للمطبوعات وسمح فعليٍّا، التصويَر ليمارسوا الوقت من املزيد بتخصيص للمصورين هذا

رصامًة.23 أكثر نهائية مواعيد بتحديد
التصوير حدوَد َعْت ووسَّ املصورين عمل أسلوَب َْت غريَّ التي األخرى االخرتاعات أحد
،١٩٢٩ عام يف أملانيا يف األوىل الفالش مصابيح أُنِتجت الفالش. مصباح هو الفوتوغرايف
مصابيُح حلَّْت اخرتاعها. من عاٍم بعد إلكرتيك جنرال رشكُة املتحدة الواليات إىل وأدخلتها
وهاين؛ ريس استخدمه والذي عليه، يُعتَمد ال الذي الخطري الفالش مسحوق محلَّ الفالش

عملية.24 حقيقًة املغلقة األماكن وداخل اللييل الفوتوغرايف التصويَر وجعلت
العرشينيات عقَدي يف املصورة املجالت َر تطوُّ التكنولوجية التطوراُت هذه َلْت سهَّ
املجالت ازدهرت املتحدة. الواليات ثم أملانيا يف خاصًة العرشين، القرن من والثالثينيات
الطبقة يف تركََّز ا، حقٍّ عريض لجمهور املستمر «النمو بسبب أيًضا الفرتة هذه يف املصورة
وفيليبس، (أوسمان متعلمة» دنيا طبقة وجود بسبب اتساًعا زاد لكنه الحرضية، املتوسطة
نحو عىل العالم اهتماَم وآسيا أوروبا يف املضطرب الوضُع جذب كما ص٧٦). ،١٩٨٨
ولم الثالثينيات، فرتة يف كلها الجحيم أبواُب «انفتَحْت متأثًِّرا: الُكتَّاب أحد «قال متزايد.

ص١٠٧). ،١٩٨٨ (فولتون، الوقت»» ذلك منذ كان كما الفوتوغرايف التصويُر يَُعِد
تجاَوَزْت آثاٌر العرشين القرن ثالثينيات يف أملانيا يف السلطة إىل هتلر لوصول كان
الصور ومحرِّري املصورين من كثريٌ تَرَك فقد الفوتوغرافية؛ للتقارير عاملي جمهوٍر خلَق
بيئٍة عن بحثًا أملانيا، الفوتوغرافية الثورة صدارة يف األملانية املصورة املجالت جعلوا الذين
أن شأنها من كان التي واألفكاَر املوهبَة معهم وأخذوا املتحدة. الواليات يف استقراًرا أكثر
األمريكية. الحياة يف أساسيٍّا جزءًا لوك، ومجلة اليف مجلة مثل رًة، مصوَّ مجالٍت تجعل

الثابتة الصور عن جوهريٍّا مختلفة فوتوغرافية صوًرا فقط تنرش لم املجالت هذه
بطرق أيًضا الصور هذه استخدَمْت بل قبُل، من تُنَرش كانت التي الكبرية، التنسيقات ذات
اإلبداعية، العملية يف أساسيٍّا عنًرصا الصور محرِّرو أصبح القرَّاء.25 عىل تماًما جديدًة كانت
الوقت ويف استخدامها. وكيفية ستُستخَدم التي الصور اختيار عن مسئوليتُهم وتزايَدْت

وفهمها. الفوتوغرافية التقاريَر تقديره يف حنكًة أكثَر الجمهوُر أصبح نفسه،
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القرن من واألربعينيات الثالثينيات َعْقَدي يف الصحف رو ومصوِّ الصحف تكن لم
صحف وأعطت املجالت، يف نظراؤهم به حظي الذي نفسه بالتقدير يحَظْون العرشين
االعتقاد هو هذا يزال (وال الصحفي للتصوير سيئًة سمعًة الخصوص وجه عىل التابلويد
والعنف، بالجنس وهوسها املثري عرضها بأسلوب التابلويد صحف صوُر تشتهر الشائع).
الصفحة، خارج الكلمات تزيح كانت التي الصور يف كانت الحقيقية املشكلة «(لكن)
نارشي بعض أن ذلك، من األسوأ موجز. رشح أو تعليق هيئة يف ثانوي دور إىل وتحيلها
بها ُمتالَعب صوٍر استخدام عىل عوا شجَّ واألرباح، النرش زيادة يف منهم رغبًة التابلويد،

ص١٥٢). ،١٩٩٧ (كارلباخ، تركيبها» وُمعاد كبرية بدرجٍة
والطريقة «الفظَّة»، باألساليب واالشتهار النظامي، التعليم من اليسري النَّْزر كان
الِحقبة هذه رو مصوِّ يحظى أالَّ يف كبري بقدٍر تسبَّبَْت التي املعتادة السمات هو لية؛ التطفُّ
الجمعية إنشاء وساَعَد الجمهور. من أو بالنصوص املعنيِّني زمالئهم من جمٍّ باحرتاٍم
برامج بتقديم التعليم فرص زيادة إىل باإلضافة — ١٩٤٦ عام الصحافة ملصوري الوطنية
إصالح يف — ميزوري جامعة يف الصحافة كلية يف املوجودة تلك مثل املصورة الصحافة يف
القرن يف موجوًدا ظلَّ األخبار غرفة يف الهرمي التسلسل آثار بعض لكن األوضاع، هذه
الفرتة، هذه يف الصحفي للتصوير السيئة السمعة من الرغم وعىل والعرشين. الحادي
«املفاجئة»، أو اآلنية األخبار تغطية مثل متنوعة، بمهامَّ باستمراٍر يُكلَّفون املصورون كان
األنواُع هذه ُصنِّفت الخاصة. والتقارير والرتفيه والرياضة «العامة»، أو املنظمة واألخبار
األخبار غرفة مصوِّري كلُّ يتقن أن الرضوري من وأصبح فئات، يف بعُد فيما املختلفة

املوضوعات.26 من واسٍع نطاٍق تصويَر تقريبًا الحاليني
أسوشييتد وكالُة بَثَّْت حينما ١٩٣٥ عام يف الصور توزيع طريقة يف كبرية ثورٌة حدثَْت
خمُس ١٨٤٨ عام َستْها أسَّ التي — برس أسوشييتد وكالة مكَّنَْت لها. صورة أوَل برس
عرب املكسيك مع الحرب مجريات نقل بهدف املتحدة، الواليات رشق شمال من صحف
التليفون. أسالك عرب واستقبالها الصور إرسال من فيها األعضاء الصحَف — التليغراف
جديدة مصادر توفري يف وساَعَد برس، أسوشييتد وكالة أهميَة الخدمة هذه إدخاُل عزََّز
العاَلم عن املعلومات من املزيد عىل بالحصول بصخٍب يطالب لجمهوٍر الفوتوغرافية للصور

حوله. من
العرشينيات يف َرْت تطوَّ التي الوكاالُت اإلخبارية للصور األخرى املصادر من كان
عرش. التاسع القرن يف ظهر الذي االتحاد مفهوم من العرشين القرن من والثالثينيات
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جمع مجرد من أكثر تفعل العرشين القرن يف الفوتوغرافية الوكاالت كانت فقد ذلك، ومع
أفكاٍر إىل ل بالتوصُّ تهتم الوكاالت «أصبحت وتوزيعها. املستقلني املصورين من الصور
بملفات احتفاظها إىل باإلضافة رسوٍم، وجمع مهامَّ، وتنفيذ إخبارية، ملوضوعات تَْصلُح
،١٩٨٤ (روزينبلوم، منها» املناسبة التوضيحية الصور اختياَر املحرِّرون يستطيع صور

ص٤٦٥).
والثالثينيات العرشينيات عقَدي يف املصورة الصحافة يف حدثَْت التي التطورات ُوِضعت
وتزايََد حتميًة، العاملية الحرب أصبَحت عندما االستخدام موضع كافًة العرشين القرن من
البطولية واألعمال للدمار القرَّاء متابعة مع كثريًا ولوك اليف مثل مصورة مجالت انتشاُر
٣٥ بقياس الكامريات سمحت املجالت. صور خالل من الثانية العاملية للحرب واملأساوية
الحربي الفوتوغرايف التصوير يف موجوَديْن يكونا لم بالُقْرب وشعوٍر عفويٍة بظهوِر ملِّيمرتًا

قبُل. من
من فكان والجمهور؛ املحرِّرين عات توقُّ ارتفاع املتقدِّمة التكنولوجيا هذه صاَحَب
الرقابة بإمكان وكان مناسب، وقت يف املطبعة إىل الحرب جبهة من الصور تصل أن ع املتوقَّ
املؤسسة من ُمعتمًدا ر املصوِّ كان إذا إال شهوًرا، الصور وصوَل ر تؤخِّ أن العسكرية27
التابعون الصحفيون إال االعتماد عىل يحصل يكن لم تعجيزية، ترتيبات ظل ويف العسكرية.

كربى. إخبارية ملؤسسات
الحرب، فرتة يف رة املصوَّ التقاريَر واَجَه ا ممَّ وغريها العقبات هذه من الرغم عىل
الجنوَد — روزينتال وجوي كابا، وروبرت سميث، يوجني دبليو أمثال — مصوِّرون تبع
حياتهم يُعرِّضون وهم النار خط تحت ومشاعرهم اليومية حياتهم لوا وسجَّ املعركة، يف

بعُد. فيما حروبًا غطوا الذين الحرب ملصوِّري نموذًجا أعمالُهم َمْت قدَّ وقد للخطر،
صورة من أكثَر األذهان يف خت رسَّ الثانية العاملية للحرب صورٌة توجد ال ربما
جبل عىل األمريكي العلم يرفعون وهم (املارينز) األمريكية البحرية ملشاة روزينتال جوي
بتعبريات كان، برس، أسوشييتد وكالة لدى مصوًرا يعمل روزينتال كان بينما سوريباتيش.
سوريباتيش، جبل عىل يُرَفع األمريكي «العلم جملُة ح توضِّ املارينز. يف مدمًجا العرصالحايل،
إىل لرتمز األبعاد، الثنائي الحريف املعنى تتعدَّى الفوتوغرافية الصور قوة أن جيما» أيو يف
ألن عديدة؛ لعقود للجدل مثريًة ظلَّْت الصورة أن من الرغم وعىل وأشمل. أكرب يشء
وكانت الصورة، يف ظَهَر منه أكرب آَخر علٌم به استُبِدل أصغر كان الذي األصيل الَعَلم
وسعدوا بثَّتْها، التي بالروح الناس «آَمَن األعالم؛ تغيريَ طَلَب روزينتال بأن شكوٌك ثمة
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(فولتون، األمة» عىل وطاٍغ مباِرشٌ تأثريٌ لها كان فقد امِلَحن؛ عىل باالنتصار بشعورها
ص١٦١). ،١٩٨٨

أنه وعىل تالعب، أيَّ يشهد لم املوقف أن عىل ،٢٠٠٦ عام تُويفِّ الذي روزينتال، أرصَّ
خوًفا الصورة استخداَم البداية يف رفضت التي — اليف مجلة نرشت حقيقية. لحظًة َل سجَّ
الظروف كانت ما أيٍّا أنه املجلة تربير وكان أسابيع، ثالثة بعد الصورَة — قة ملفَّ كونها من
وحصل للبطولة. رمًزا املارينز نظر ويف األمة نظر يف أصبحت فإنها فيها، التُِقطت التي
ويف لإليمان. األولوية وكانت حقيقي، بأنه آمنوا الناس ألن رمزية قيمة عىل األمريكي العلم
ص١٦١). ،١٩٨٨ (فولتون، الصورة هذه عىل بوليتزر جائزة روزينتال ُمِنح ،١٩٤٥ عام
الثانية، العاملية الحرب نهاية يف البارزة العاملية القوَة بصفتها املتحدة الواليات ظهرت
وصادراتها اقتصادها عىل وإنما فقط، التكنولوجي وتقدُّمها جيشها عىل قوتها تَُقْم ولم
وسائط عرب العالم أنحاء جميع يف ع تتوسَّ أمريكية ثقافية إمرباطوريٌة بدأَت أيًضا. الثقافية
املجالُت َرِت تصدَّ املتحدة، الواليات يف املطبوعة. واإلصدارات واألفالم اإلذاعة مثل متنوعة،
ال أعداًدا تطلَّبَْت رة املصوَّ املجالت وألن كافة. األخرى اإلصدارات ولوك، اليف مثل املصورة،
مكانتهم، ارتفَعْت الذين املجالت مصوِّري خاصًة املصوِّرون، أصبح الصور، من لها حَرص
والصور األخبار يف التحكم من أكرب قدر ممارسة من وتمكَّنوا أفضل، مقابل عىل يحصلون
ومؤسساتهم املجالت مصوِّري بني الطيبة العالقُة تَُدم لم إليها.28 يسعون كانوا التي

طويًال.
لهم تدخُّ لزيادة العرشين القرن أربعينيات أواخر يف املجالت مصوِّري محاوالُت بدأَْت
وترتيب عليها، والتعليقات الصور اختيار إىل باإلضافة يغطونها، التي األخبار تحديد يف
بني التوتر وأدَّى مستمرٍّا.29 يزال ال واملحررين املصورين بني رصاًعا وقصها؛ صورهم
والعثور املجالت عاَلَم املصورين بعض ترك إىل املسائل هذه حول واملحرِّرين املصورين
يف املصورين لتحكُّم مؤيِّد أقوى سميث يوجني دبليو كان ربما ألعمالهم. أخرى منافذ عىل
سميث كان اليف، ملجلة وأفضلها املصورة املقاالت أشهر من بعًضا إلعداده ونظًرا صورهم.
آَمَن فقد ١٩٨٤)؛ (روزينبلوم، غاضبًا استقال ١٩٤٥ عام ويف املحررين، مع العراك دائم
الفوتوغرايف التصوير نزاهة يقوِّض كان يريده» ما الجمهور «إعطاء إىل الصحافة ميل بأن
فوتوغرايف تقريٍر إعداَد تستحق بأنها شعر التي املرشوعات إىل سعى ثَمَّ، ومن وإمكاناته؛

عنها.30 جادٍّ
كوريا يف الحرب وغطى اليف، مجلة يف عمل آخر ًرا مصوِّ دانكن دوجالس ديفيد كان
العاملية الحرب مصوري نهَج اتَّبََع أنه من الرغم وعىل العرشين، القرن خمسينيات مطلع يف
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من الجمالية الحدوَد صوُره َعْت وسَّ فقد العادي، الجندي نظر وجهة بتبنِّي نفسه، الثانية
املارينز. مشاعر توتَُّر الوجه مالمح توتُُّر عكس موضوعاته. بوجوه اإلطارات ملء خالل
وكلُّ الشديد اإلرهاُق لهم، تحمُّ حدوِد أقىص إىل ُدِفعوا الذي الرجال، هؤالء عىل «يظهر

ص١٦٨). ،١٩٨٨ (فولتون، املشاعر»
ملصوري الوطنية الجمعية تأسيس نتيجَة احرتافيًة أكثر الصحفي التصوير أصبح
والتقارير املوجهة، اإلخبارية للفعاليات فريسًة دوًما يسقط كان لكنه ،١٩٤٦ عام الصحافة
مستهلكي رغبُة تكون وربما األنباء. وكاالت لصور املفرط واالستخدام املصطنعة، الخاصة
وجودته. اليومي الصحف لعمل الشامل األثر من قلََّلْت الصور أنواع كل يف املستَِعَرة األخبار

يف مؤثرة شخصية أكثَر يصبح أن — الرضوري من بل — بدَّ ال كان ثَمَّ ومن
يمكن ما ُمنِشئًا الوسط هذا ازدرى رجٌل التالية، العقود يف اإلخباري التصوير
عن املولد، السويرسي فرانك، روبرت قال املصورة. الصحافة مناَهضة تسميته
بعبارة رضورية». غري التفسريات «جميع تجعل صور تقديم أراد إنه عمله

النص. رضورة إلغاء أخرى،
الشخص، وحتى الحدث، فكرة تقويض عىل يعمل فرانك كان وبينما
حدودها. توسيع يف املصورة الصحافة استمرت الخرب، تركيز بؤرة بوصفهما
تجاه نظرهم املصورون َه وجَّ كوريا)، (يف الحرَب تَلت التي الركود فرتة ويف

(١٢٧ ص ،١٩٩٥ (راسل، والضواحي. الرشكات

العرشين؛ القرن ستينيات يف الفوتوغرايف التصوير أمام كبريًة تحدياٍت التلفاز فرضانتشاُر
جموُع واتََّجَهْت التلفاز، إىل ولوك اليف مثل مجالت من التسويق أمواَل املعلنون َل حوَّ فقد
الكربى القصص من واحدٍة عن اليومية األخبار عىل الحصول أجل من التلفاز إىل الجماهري
مجموعٌة َمْت قدَّ نفسه، الوقت يف فيتنام. يف الحرب العرشين؛ القرن ستينيات فرتة يف
لها كان الحرب من وعاطفية مؤثِّرة صوًرا للقرَّاء امللتزمني املصورين الصحفيني من
زاَدْت جمهوٌر وتكراًرا مراًرا شاهدها ولكن الشاشة، من الصوُر تختف لم مستمر». «تأثري

للحرب. معارضتُه
وشملوا متنوعة، خلفيات من ونساءً رجاًال فيتنام حرَب غطَّْوا الذين املصورون ضمَّ
(نادي لريوي كاثرين مثل سيدات وفازت رين. مصوِّ بوصفهم السابقة خربتهم كامل
تشابيل، ديكي مثل آخرون، ُقِتل بينما أعمالهن، عىل دولية بجوائز الخارجية) الصحافة
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يف املارينز أفراد أحَد آدامز، إيدي برس، األسوشييتد مصور وكان مهامهم. تأدية أثناء
ماجنوم رشكة إىل ل يتوسَّ أن جريفيث جونز فيليب عىل يتوجب كان بينما الكورية، الحرب
كان فيتنام. يف ويظلُّ ، صحفيٍّ بصفِة اعتماده عىل الحفاظ من يتمكَّن حتى مهامَّ لتعطيه
الصفوة لكن ذلك، وكيفية فيتنام يف وجوده سبب عن الخاصة قصته رة ومصوِّ مصوِّر لكل
للغاية ملتزمًة كانت الصور هذه من العظمى الغالبيَة قدَّموا الذين رين املصوِّ من الصغرية
املحاربني عىل الحرب وأهواَل الوحيش الدماَر وشعوريٍّا، برصيٍّا وثََّقْت، فقد بمهنتها؛31

سواء. حد عىل واملدنيني
فيتنامية لفتاة أوت (نيك) كونج هوين صورة مثل — الصور لهذه املستمر التأثري إن
يشهد — مروحية طائرة طاقم أعضاء أحد لوفاة بوروز الري وصورة بالنابالم، هجوم بعد
أو الحكومة تالحظه أن دون األمر هذا يمر لم اإلعالمي. الوسيط هذا ولُِقوَّة للمصورين

العسكرية. املؤسسة

كان الحرب. النتقاد وسيلة املعتاد، يف الحربي، التصوير أصبح فيتنام، حقبة يف
اإلعالم وسائل تجعل أن املفرتض من فليس عواقُب؛ األمر لهذا تكون أن بد ال
أجلها، من يُحَشدون التي الرصاعات من باالشمئزاز يشعرون الناَس الرئيسية

الحرب. شنِّ ضد دعاية نرش سيما وال
باإلضافة الذاتية، الرقابة األشمل؛ النوع — الرقابة وجَدت الحني، ذلك منذ
املدافعني. من ومؤثًرا كبريًا عدًدا — العسكرية املؤسسة من املفروضة الرقابة إىل

ص٦٥) ،٢٠٠٣ (سونتاج،

تمتدُّ املدنية، الحقوق حركة وهي العرشين، القرن ستينيات يف األخرى الكربى القصة
تغطِّيها الرئيسية اإلعالم وسائل كانت ما نادًرا لكن العرشين، القرن أربعينيات إىل جذوُرها
هذه سبَّبَْت لالحتجاجات. األوىل السنوات يف السود) صحافة يف ظهرت أنها من الرغم (عىل
لكن زوالها، يف يرغبون كثريين جعَلْت لدرجٍة واجتماعية سياسيًة انقساماٍت القضية

تجاُهلها. املمكن من يَُعْد ولم َم، التقدُّ واصَلت االجتماعية بالعدالة طالبَْت التي الحركة
املدنية الحقوق حركة توثيَق بدءوا الذين القليلني املصورين أحَد شولك فليب كان
من الحركة هذه عليه حصلت الذي االهتمام لضآلة ونظًرا العرشين. القرن خمسينيات يف
الجمهور إىل هة موجَّ مصورة مجلة وهي — إيبوني عىل شولك اعتَمَد الرئيسية، الصحافة
أبيض؛ ر مصوِّ وهو شولك، إيبوني استخدمت مهامه. أداء يف — أفريقي أصل من األمريكي
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يف التصوير محاولة عند يُعتَقلون و/أو للمضايقات يتعرَّضون كانوا السود املصورين ألن
.(١٩٨٨ (فولتون، (4-1 شكل (انظر الجنوب

خالل من جزئية صالحيات عىل األقل عىل السود املصورون حصل الستينيات فرتة يف
قائًال: األمَر شابنيك يرشح املدنية. الحقوق زعماء إرصاِر

منها كلٌّ وعنرصي، ِعْرقي أساس عىل قائمة صحف املتحدة الواليات يف توجد
إحدى يف َج تخرَّ الذي — االبن سليت مونيتا آثََر فقد معني؛ جمهور عن يعرب
درجة عىل وحصل كنتاكي، والية يف السوُد ها يؤمُّ التي كنتاكي جامعة كليات
خاصة نٍرش جهاِت مع العمَل — نيويورك جامعة من الصحافة يف املاجستري
وابنتها كينج لكوريتَّا صورته عن بوليتزر جائزة ُمنح ،١٩٦٩ عام يف … ود بالسُّ
فيها تُقدَّم مرة أول هذه وكانت ،١٩٦٨ عام كينج لوثر مارتن جنازة يف برنيس

الخاصة. التقارير تصوير مجال يف بوليتزر جائزة
البداية، يف … «مشرتًكا» مصوًرا سليت َ وُعنيِّ مقيَّدة، التغطية تكون أن تقرر
ا وأرصَّ َطا توسَّ كينج وكوريتَّا يونج أندرو ألنَّ لكن البيض، من املصورين كلُّ كان
من سليت تمكََّن املشرتكة، الصحفية التغطية يف ود السُّ املصورين إدراج عىل
أن إما أنه كينج السيدة قرََّرت الجنازة. مراسم أثناء الكنيسة داخل التواُجد
،١٩٩٤ (شابنيك، اإلطالق. عىل مصوِّرون يوجد ال وإما السود، من ر مصوِّ يوجد

و١٠٥) ص١٠٤

يوجني دبليو قال فكما واألقليات؛ النساء من رين املصوِّ الصحفيني أهمية تجاُهل يمكن ال
من متنوعة مجموعة وجود من بد ال بالصحافة». يتعلَّق فيما موضوعي يشء «ال سميث،
صحافُة عنها تغفل ما عادًة التي النظر وجهات توصيل أجل من رين) (املصوِّ الصحفيني
املدنية، الحقوق حركة أثناء يف وتنوُُّعهم رين املصوِّ الصحفيني استقالُل َم قدَّ السائد. التيار
تدعمها التي تلك تتعارضمع نظٍر وجهاِت الجمهور إىل فيتنام، حرب أثناء يف أخرى ومرًة
العرشين. القرن ستينيات والسيايسيف االجتماعي التغريُّ يف دوًرا ولعبَا السلطة، مؤسساُت
رين «املصوِّ من التايل الجيَل األحداث هذه من رة املصوَّ التقاريُر ألهَمت ذلك، إىل باإلضافة

مارك. إلني وماري ريد، وإييل ريتشاردز، يوجني أمثال ني» املهتمِّ
للصحافة التكنولوجية التغريات من الكثريَ العرشين القرن من األخريان العقدان جلب
هذا غريَّ بانتظاٍم.32 األلواَن تستخدم الصحُف بدأت الثمانينيات، فرتة ففي املصورة؛
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بعدسة الصورة .١٩٦٣ أالباما؛ برمنجهام، يف املجتمع يف السود دمج ضد متظاهر :4-1 شكل
محفوظة. الحقوق جميع شولك، فليب الطبع: حقوق شولك. فليب

بعنايٍة الضوء مع التعاُمَل يتطلَّب كان امللون الفيلم ألن املصورين؛ عمل طريقَة مبدئيٍّا
أفالُم تتطلَّبه كانت مما أكثر بانتظام الفالش يستخدمون أنفسهم املصورون وجد خاصة.
فوتوشوب برنامج وظهر مرونًة، أكثر ن امللوَّ السالب الفيلم أصبح وعندما األبيضواألسود،
املتاحة. اإلضاءة ظروف يف أكثر بقدٍر العمل من أخرى مرًة املصوِّرون تمكََّن اإللكرتوني،
الصحف صناعة يف َل التحوُّ ،١٩٨٢ عام ست أُسِّ التي توداي، إيه إس يو صحيفة قاَدْت
يف وتُوزَّع جانيت رشكُة تنرشها كانت التي الصحيفُة هذه استخدَمْت امللونة. الصور إىل
برصية بعنارص مصحوبة متنوِّعة أخبار عرض يف األمامية الصفحَة الدولة، أنحاء جميع
إعادة هو الدولة أنحاء جميع الصحفيف نارشي فعل ردُّ كان الداكن. األسود وبالخط ملوَّنة
الفوتوغرايف التصوير وإدخال تصميمها»)، يف «اإلفراط البعض (ويقول صحفهم تصميم
زائد. محتوى دمج يف التفكري عىل واملحرِّرون املصوِّرون أُجِرب الصحف من كثرٍي ويف ن. امللوَّ
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غرف من كثرٍي يف األفالَم تستخدم التي الكامريات محلَّ تحلُّ الرقمية الكامريات بدأَت
بطرق املصورين عمل نظاُم َ تغريَّ لهذا، ونتيجًة العرشين؛ القرن تسعينيات أوائل يف األخبار
والكمبيوترات. الكامريات يف إلكرتونيٍّا تُخزَّن الفوتوغرافية الصور أصبحت فقد شتى؛
العمل أثناء محمول كمبيوتر إىل الكامريا من صوَرهم يُنزلوا أن املصورون ويستطيع
آَخر مكاٍن أيِّ إىل الصناعي القمر عرب واملقصوصة املحرَّرة الصوَر يرسلوا ثم امليداني،
َْت وغريَّ األخالقية، التجاوزات من عدٌد أيًضا التكنولوجيا هذه عن نتج العالم. يف تقريبًا

املحررين.33 بعض توقعاِت
التقارير هدُف ظلَّ التصوير، مجال يف التكنولوجية التطورات من الرغم عىل

واحًدا: الفوتوغرافية

تاريخي؛ مشهد يف متفرجني مجرد من أكثر … رين املصوِّ الصحفيني إن
تقديم هو األمر جوهر لكن حيوي، أمٌر هو عياٍن شهوَد وكونهم مهمٌّ، فتواُجُدهم
شهادة وتقديم وتأكيدها، باألحداث، اآلخرين تعريف هو الدليل وتقديُم الدليل،
(فولتون، . واملنيسَّ واملجهوَل الخفيَّ يُظِهران ونُرشها الصور فتوزيُع بشأنها.

ص١٠٧) ،١٩٨٨

من أقل ظروًفا لوا وتحمَّ للخطر، أنفَسهم التاريخ مر عىل املصورون الصحفيون عرَّض
إعطاء أجل من وكذلك مهنتهم، يف التفوُّق أجل من للغاية طويلة لساعات وعملوا املعتاد،
القوة هي وهذه ذلك؛ لوال رؤيتهم) (أو أصواتهم سماع املمكن من يكن لم للذين صوت

املصورة. للصحافة الحقيقية

هوامش

كان الصور، نَْسخ وصعوبة طويلة لفرتات التعريض رضورة من الرغم عىل (1)
الذين املصورين أن «يبدو البرصي. للتوثيق أسلوبًا (نادًرا) يُستخَدم الداجريوتايب أسلوُب
املحيل جمهورهم إطار خارج الصور بتوزيع اهتماٌم أو نيٌة لديهم تكن لم الصوَر التقطوا

… الفعلية األحداث شهوَد أنفسهم هم كانوا الذين املباِرش،
صور من الكبرية املجموعة هو الظاهرة لهذه تاريخيٍّا واألهم األبرز املثال يُعتَرب ربما
حرب خالل املكسيك يف امُللتَقطة — اآلن حتى معروًفا لوًحا ستني نحو — الداجريوتايب
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(ستاب، األمريكية» القوات مع الوقت قىضبعَض اآلن، حتى مجهوٍل ٍر مصوِّ يد عىل املكسيك
ص٨). ،١٩٨٨

قاسية، مناخية ظروف يف عملوا الذين للمصورين معاناًة الغالب يف هذا سبََّب (2)
وتظهريها أفالمهم تغطية عىل ُمجَربين كانوا فقد األوسط؛ مرصوالرشق يف الحال كان كما
«الكولوديون بينما فهرنهايت درجة ١٠٠ تتعدَّى الحرارة درجة كانت إذ مغلقة؛ ِخيَم يف

ص١١٦). ،١٩٨٤ (روزينبلوم، الزجاج» فوق يغيل يفور؛
أحداٍث عرض أجل «من عرش، التاسع القرن منتصف يف أنه إىل روزينبلوم يشري (3)
املشهد» ترتيب إعادة الرضوري من كان للغاية، رسيعًة تكن لم إْن مستمرة، حركٌة فيها
ترتيب «إعادة عمليَة الحايل العرص تكنولوجيا تجعل ص١٦٧). ،١٩٨٤ (روزينبلوم،
ترتيب بإعادة املصورون يُشتَهر ذلك، ومع رضورية. غريَ الحركِة تثبيت أجل من املشهد»
أصبح اإلضاءة. وتحسني أقوى، لحظة وتصوير الصورة، تكوين مثل أخرى؛ ألسباٍب املشهد
األخبار مستهلكو يصدِّق أن اإلخبارية اإلصداراُت تحتاج إذ أخالقيٍّا؛ محظوًرا أمًرا هذا فعُل

قونها. يلفِّ ال األخباَر، لون يسجِّ رين املصوِّ أن
والدينية والقومية الثقافية املسبقة النزعات تأثري كيفيَة نري يشاياهو يدرس (4)
«لألرض توثيقهم يف عرش التاسع القرن ملصوري البرصي واملنظور املوضوع اختيار يف
باملناظر عامٍّ بوجٍه (الربوتستانت) الربيطانيني املصورين اهتمام إىل بحثه يشري املقدسة».
(نري، والعمارة بالفن عامٍّ بوجٍه (الكاثوليك) الفرنسيون املصورون اهتمَّ بينما الطبيعية،

.(١٩٨٥
التصوير ِقَدَم قديمًة فكرًة الجيش وحدات يف املصورين «دمج» فكرُة تكون ربما (5)
بنجاحها األهلية الحرب عن أُجِريت التي التقاريُر «تدين روزينبلوم: يقول نفسه. الحربي
وتعينِي جديدة، برصية أداًة بوصفه الفوتوغرايف التصوير لتقبُّل الجيش استعداد إىل أيًضا
،١٩٨٤ (روزينبلوم، املختلفة» الوحدات مع للعمل برادي» «رجال بخالف رين مصوِّ

ص١٨٥).
الحرب أن نجد الحايل منظورنا من األحداث ل تأمُّ «عند فولتون: ماريان تقول (6)
تحديًدا، األمريكي التصوير تاريخ يف الحاسمة املرحلة تلك يف اندلَعْت األهلية) (الحرب
ممكنًا، أمًرا الكامريا باستخدام التقارير إعداَد التكنولوجيا يف التطوراُت جعلت حينما
،١٩٨٨ (فولتون، اقتصاديٍّا» حافًزا باألخبار املتعلِّقة الصور عىل املدَرُك الطلُب َم قدَّ وحينما

ص١٥).
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مصورون حتى أو كامل، بدوام يعملون مصورون هناك يكن لم إنه ستاب يقول (7)
الصحف إن يقول ذلك، ومع عرش. التاسع القرن أواخر حتى مستقلون، إخباريون
الكوارث. وقوع بعد عادًة قرَّائها، اهتماَم ت أََرسَ ملوضوعات «صوٍر نْرشَ اعتاَدْت املصورة
يمكن مجسمات. شكل يف عادًة السوق، يف تُتاح األغلب يف الصور هذه كانت هذا، بخالف
األهلية، للحرب الرواد املصورين الصحفيني بني الوصل حلقَة َرْت وفَّ املجسمات إن القول
التاسع القرن تسعينيات يف ظهورهم بدأ الذين املحرتفني املصورين الصحفيني وأوائل
تقريبًا متطابقتني صورتني تضع أدوات هي واملجسمات ص٣١). ،١٩٨٨ (ستاب، عرش»
تبدو ويجعلها الصور يكربِّ برصي جهاٍز باستخدام عادًة الصوُر هذه وتُشاَهد متجاورتني،

األبعاد. ثالثيَة
صغرية. نقاط إىل الصورة ل تُحوِّ شاشٍة عىل النصفية الطباعة عمليُة تعتمد (8)
من واحدة عرب سالب إىل وتعريضه للضوء، اس حسَّ بُمستحَلب اللوح تغطيَة هذا «يتطلَّب
الناتجة «النقاط» جعل أجل من األلواح ومعالجة املتنوعة، الخشنة أو الناعمة الشاشات
يُوَضع «النقاط»، حول املوجود املعدن إزالة أجل من اللوح حفر بعد للحمض. مقاِومًة
الورق إىل الضغط تحت الصورة وتُنَقل … ِمْدحاة باستخدام منها البارز السطح عىل الحرب
(١٨٨١ عام يف اخرتاعه براءة لت ُسجِّ (الذي النصفية الطباعة عملية لوح اخرتاُع بدأ …
القول يمكن ص٤٥١). ،١٩٨٤ (روزينبلوم، نطاًقا» أوسع املصورة الصحافة من عًرصا
للكلمة جوتنربج طباعُة َقتْه حقَّ ما الفوتوغرايف للتصوير َقْت حقَّ النصفية الطباعة عملية إن

املطبوعة.
األعمال ورائد املخرتع إيستمان، جورج السوق بهذه «اهتمَّ كارلباخ: يقول (9)
التصوير من ربح تحقيق إلمكانية َفِطٍن باستشعاٍر نيويورك، يف روتشسرت يف نشأ الذي

ص١٦). ،١٩٩٧ (كارلباخ، املجال» هذا عىل الهيمنة إىل ٍه موجَّ وبإرصاٍر الفوتوغرايف،
عرصنا يف املحمولة الهواتف وكامريات الصغرية الرقمية الكامريات انتشار يرتبط ربما
عرش. التاسع القرن نهاية يف مرة ألول ِبيَعْت التي باليد املحمولة الكامريات بانتشار الحايل

بالصور. اليومية حياتهم توثيق الناس عامة عىل األسهل من أصبح الحالتني كلتا يف
متاحًة أصبَحْت التي الصور من الهائل العدُد يكون ربما نفسه، الوقت يف (10)
املهنية املكانة من أيًضا رفع قد النصفية؛ الطباعة عملية خالل من األخبار ملستهلكي

.(١٩٦١ وماكال، (رود الجمهور بني األخبار ر ملصوِّ
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كانت الصحف أن العالقة لهذه األخرى النتائج إحدى إن جوسم تقول (11)
اإلعالنات ألن نظًرا معلنيها؛ تؤذي أن يُحتَمل التي األخبار ب تعقُّ يف غالبًا تفشل زالت) (وما

الصحف. عائدات من كبريًا جزءًا تمثِّل
يف بالوجود الشعور دوًما ق يحقِّ «كان هري جيمي املصوِّر إن روزينباوم يقول (12)
باليد محمولة كامريا يستخدم كان بينما كوبا، يف للحرب تغطيته أثناء يف الحدث» قلب

ص٤٦٣). ،١٩٨٤ (روزينبلوم،
فرنسا، يف القتال تغطية أجل من أوروبا إىل هري كوليريز مجلُة أرسَلْت عقدين، بعد
أن لدرجِة املدنيني املصورين عمَل قيََّدْت العسكرية السلطاُت كانت الوقت، هذا بحلول لكْن
لالعتقال»» التعرَُّض يعني مكتوٍب رسمي إذٍن دون صورٍة التقاط «إن قائًال: «اشتكى هري

ص٤٦٣). ،١٩٨٤ (روزينبلوم،
البوير ضد الربيطاني للجيش الدموية العمليات أثناء يف املراقبني، ألحد «وفًقا (13)
ُقِتلوا املراسلني من املائة يف وثالثني ثالثة «نحو هائل عدٌد ،١٨٩٩ عام يف أفريقيا جنوب يف
(كارلباخ، عملهم»» أداء أثناء يف له تعرَّضوا الذي املرض جرَّاء من ماتوا أو أُِصيبوا أو

ص٨٤). ،١٩٩٧
وجورج كلينتون بيل بني ١٩٩٢ عام الرئاسية االنتخابات حملة عن الكتابة عند (14)
األحداث خليط «وسط والفوتوغرايف: الفني الناقد هاجن، تشارلز يقول بوش، دبليو إتش
جذْب عىل متوازيتان حملتان تنافَسْت رئاسيٍّا، سباًقا يشكِّل الذي واملهرجانات، واألفكار
ال التي األخرى، تعاَمَلِت بينما القضايا، ذات الرصيحة الحملة هي واحدة الناخبني. انتباه

.(١٩٩٢ (هاجن، والرموز» الصور مع أهميًة، تقل
يف َّ ُعنيِّ الالتي السيدات عدد متوسط «بلغ :١٨٩٨ عام يف أوهاجن آن كتبت (15)
كانت املحافظة الصفحات «بعض يف أنه من بالرغم خمٍس»، نحو األمريكية الصحف
اجتماعات عن تقرير إعداد مثل املبهجة، لالستخدامات فقط ثالث أو صفحتان ص تُخصَّ
الصحف يف مختلًفا األمر كان والبرشة». األزياء عن أسبوعيٍّا نصائح وكتابة السيدات، نادي
سيدات ثماني رؤية املمكن من كان التقدمية، الصحف يف أنه أوهاجن الحَظْت الصفراء.
عمل واقترص ص٤٨-٤٩). ،١٩٩٧ (كارلباخ، املوضوعات) مختلَف (يغطِّنَي عرش أو
«الطريفة» األخبار تغطية عىل العرشين، القرن ستينيات فرتة طوال حتى املراسالت،

«النساء». وصفحات
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عىل الجوع من بناتي تموت أن ل «أفضِّ :١٩٠١ عام من املحرِّرين أحد يقول (16)
ص٤٩). ،١٩٩٧ (كارلباخ، سماعه» أو رؤيته إىل زميالتي تضطر ما يسمْعَن أو يرين أن
ولو عنها، ون يعربِّ الناس بعُض زال ما ربما مشابهًة مواقَف ثمة أن مالحظته تجدر ا وممَّ
التي لجريسديك قيل جريسديك؛ جودي املصورُة ترويها قصٍة إىل شابنيك يشري نادًرا.
من سيئ جزء إىل أرسلتُِك «إذا بها: يكلِّفها التي املهام أنماط بسبب املحررين أحَد واجَهْت
أن أعتقد وال البنتي، إرسايل يشبه األمر إن شديد. بسوءٍ سأشعر لِك، يشءٌ وحدث املدينة،

ص٩٢). ،١٩٩٤ (شابنيك، ذلك» َل تحمُّ بإمكاني
عقد مطلع يف الزراعي األمن إدارة مرشوع يف باركس جوردون ساَهَم (17)
١٩٤٨ عام من اليف مجلة يف مصوًرا بعُد فيما وعمل العرشين، القرن من األربعينيات

الشهرة. الواسعة املقاالت من العديَد َر صوَّ حيث ،١٩٦١ عام حتى
املناسب املكاَن تحقيقه، املراد للهدف الكامل إدراكه عىل بناءً ر، املصوِّ «يختار (18)
نة املتضمَّ القيوَد أحيانًا ويتخطَّى املوضوع، لتصوير الطرق وأنسَب منه، الصورة اللتقاط
تفصل التي العميقة الفجوة عرب الفقراء حياة إىل ينظر غريبًا شخًصا كونه أْي صفته؛ يف
يف كثريًا ق يتعمَّ ال قد أنه من الرغم وعىل الدنيا. الطبقة حياة عن الوسطى الطبقة حياَة
ص٣٦١). ،١٩٨٤ (روزينبلوم، عابرًة» تكون ال نظرته فإن «اآلَخر»، يشغله الذي الفضاء
تجمع االجتماعية، والظروف الناس عىل األساس حيث من لرتكيزها «نظًرا (19)
دوًما العاطفي وااللتزام الواضح التصويري التنظيم بني الوثائقي األسلوب يف الصوُر
كريمة، وعمل حياة ظروف عىل الحصول يف والحق الكرامة، بُمثُل أْي اإلنسانية؛ بالقيم

ص٣٥٩). ،١٩٨٤ (روزينبلوم، والصدق»
تفسريها، أو الصور قراءة طريقة يف تسهم املصور غاية أن من الرغم عىل (20)
يف تُؤَخذان اللتني الخاصة ورؤيته بخلفيته يأتي ُمشاِهد فكل الوحيد؛ العامَل ليست فإنها

الواقع». «بناء عنوان تحت الثالث الفصل يف ح سنوضِّ كما الحسبان،
رات املصوِّ أكثر من لبعٍض فرصًة الزراعي األمن إلدارة الوثائقي املرشوع َم قدَّ (21)
يف موهبًة باركس) (جوردون األقليات ومصوِّري وايت) بورك ومارجريت النج، (دوروثيا

قومي. باهتمام حظيت التي األعمال من كبرٍي كمٍّ لتقديم العرشين، القرن
عند هي كما لألشياء صوٍر التقاِط إىل الحاجة عىل التوافق «ينهار كارلباخ: يقول (22)
الرأي يطغى الحالة هذه يف االعتبار. يف (التفسري) الوثائقي ر للمصوِّ الكربى الوظيفة أخذ
حجًة لتشكِّل فيلٍم يف تُجَمع التي الخام املرئية البيانات وتُصاغ العدسة، موضوعية عىل
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عىل الزراعي األمن إدارة رو مصوِّ «سار شابنيك: هاوارد ويقول .(١٩٩٧ (كارلباخ، وقصًة»
ليس الوثائقي، التصوير مستخِدِمني الكبري، للكساد املظلمة األيام خالل ريسوهاين ُخَطى
السيئة، االقتصادية الظروف عن نتج الذي والريف الحرض يف االضطراب لتسجيل فقط
،١٩٩٤ (شابنيك، أيًضا» االجتماعي التغيري لترسيع مناِرصًة دعائيًة أداًة بوصفه ولكن

ص١٦).
بفعل كارثيًة رأيي، يف نتائجها، وتكون األحيان، بعض يف الظاهرة هذه تتكرَّر (23)
بصفتي — حرضُت ،٢٠٠٠ عام يف الفيلمية. الكامريات محل الرقمية الكامريات حلول
كوبيل سلسلة يف املحررين لكبار اجتماًعا — شيكاجو يف كوبيل صحف يف التصوير مديَر
أن إلينوي جنوب يف الصحف إحدى تحرير مديُر أعلن االجتماع، هذا أثناء ويف إلينوي. يف
َ وفرسَّ سبع. أو ست إىل أربع أو ثالث من يُزاد كان ر مصوِّ لكلِّ اليومية املهام عدد متوسط
العودة من بدًال املحررين إىل صوره بإرسال للمصور سمَحْت الرقمية الكامريا بأن ذلك
الرتفاع مربِّر يوجد قد أنه من الرغم وعىل الفيلم. تظهري أجل من الجريدة إىل شخصيٍّا
املهام من مسبًقا ٍد محدَّ عدٍد إىل وترجمتها عات التوقُّ حساب يف املتمثِّل الفكر فإن التوقعات،
أجل من الالزم الوقت الوقت؛ وهو ر، للمصوِّ مصدٍر أثمَن حسبانه يف يضع ال اإلضافية،
أكثر لصنع الالزم والوقت اللحظات، أقوى اللتقاط الالزم والوقت األفراد، مع عالقات إنشاء
وشاملة دقيقة معلومات عىل للحصول الالزم والوقت الجمالية، الناحية من إرضاءً الصور

التعليق. أجل من
تجاريٍّا واستُخِدمت العرشين القرن مطلع يف اللونية أوتوكروم تقنيُة عت اخُرتِ (24)
يف بانتظاٍم األلوان تُستخَدم لم ذلك مع .١٩٠٧ عام يف فرنسا يف لوميري األخوين يد عىل
مرة ألول جيوجرافيك ناشونال مجلة نرشت عدة. تالية عقود حتى الفوتوغرافية التقارير

.١٩١٦ عام أبريل يف أوتوكروم تقنية باستخدام صوًرا
لوس، هنري إصدارات إحدى اليف، مجلة اعتمدت مفهومها، خدمة أجل «من (25)
يف وضَعْت األوروبية، األسبوعية املصورة املجالت مثال إىل فباإلضافة عدة؛ مصادر عىل
الوقت» «مرور فيلم خاصًة القصرية، السينمائية الوثائقية األفالم شعبية أيًضا اعتبارها
أيًضا … األخرى لوس إصدارات نجاحات كانت للنرش. لوس مرشوع به ارتبط الذي
بالتصوير د تُجسِّ أن املقرتح من كان جادة، أسبوعية مصورة مجلة إصدار قرار يف عوامل
الجماهري» لجموع الوقت هذا يف املعقدة واالجتماعية السياسيَة القضايا الفوتوغرايف
األخرى املصورة املجالت من وغريها اليف، مجلة عملت ص٤٧٦). ،١٩٨٤ (روزينبلوم،
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عىل الحصوَل يريدون كانوا القراء أن افرتاض أساس عىل العرشين، القرن منتصف يف
والتعليق الجادة، كاألخبار متنوعة، عنارص عىل عدد كلُّ فاحتوى والرتفيه؛ املعلومات

الحياة». من و«مقتطفات والرياضة، والرتفيه، االجتماعي،
املهام أنواَع تقريبًا، الحالية املصورة الصحافة منافسات جميع فئاُت تُضاِهي (26)

العرشين. القرن ثالثينيات يف املصورين للصحفيني تُوَكل كانت التي
جزءًا الرقابة أصبحت ،(١٩٤١ (عام ديسمرب من ٨ يف الحرب إعالن «مع (27)

ص١٤٣). ،١٩٨٨ (فولتون، االعتيادية» التحرير عملية من إجباريٍّا
الصحف من له حَرص ال عدٍد لدى موظفني األخبار ِري مصوِّ أغلب «ظل (28)
أدَّى ماجنوم، للمصورين، التعاونية الجمعية تأسيَس لكنَّ الكربى، الصحفية واملؤسسات
بأعمالهم» الخاصة الحقوَق يمتلكوا أن بد ال الصور ملتقطي بأن الثوري املبدأ ظهور إىل

ص١٢٥). ،١٩٩٥ (راسل،
ال كلتَيْهما، أو نفسها، صورهم أو موضوعاتهم، أن أحيانًا املصورون يعتقد (29)
يعرفون أنهم يظنون املصورين فبعض املحررين؛ من كاٍف تقدير أو احرتاٍم عىل تحصل
املصور يخىش األحيان بعض ويف ترتيب. وبأي نرشها، يجب الصور أي املحررين من أكثر
التحريرية، للقرارات مباَرشًة، إلخ) … الشخص (أو الحدث يشهد لم شخٍص اتخاذَ أن

للخرب. األساسية النزاهَة للخطر يعرض
السامَة الصناعي الزئبق آثاَر بالتفصيل يذكر الذي «ميناماتا» كتاب يُعتَرب ربما (30)
عن سميث يقول يوجني. سميث دبليو أعمال أشهَر اليابان، يف الصيادين من مجتمٍع عىل
الصحافة فولكلور من حذفها أريد كلمة أول موضوعيٍّا. كتابًا هذا «ليس «ميناماتا»: كتابه
وربما حرة. صحافة يف الحقيقة نحو كبرية خطوة هذا سيكون «موضوعي». كلمة هي
سيتمكَّن التحريفات، هذه من التحرُّر وعند حذفها. يجب كلمة ثاني «حرة» كلمة تكون
قرَّائي» أمام هي األوىل ومسئوليتي … الفعلية مسئولياته إىل االنتباه من واملصور الصحفي

التمهيد). ،١٩٧٥ وسميث، (سميث
من القدر وبهذا هكذا ُقْرٍب عن للحرب الكارثية اآلثار توثيق عىل القدرة كانت (31)
إيدي قال الصحفية. االعتمادات عىل الحصول سهولة لحقيقِة نتيجًة جزئيٍّا هي التوسع،
ال فأنا االعتماد؛ عىل الحصول شخص ألي «يمكن برس: أسوشييتد وكالة مصور آدامز،
وكذا، كذا هو وكذا كذا إن فيه تقول صغريًا خطابًا تكتب أن إال عليك فما بشخصيتك؛ أهتم
فعله عليك ما فكل مزحة؛ األمر كان فقد معنونة؛ ورقة عىل هذا تكتب أن بالرضورة وليس

ص٣٦٠). ،١٩٨٩ (مولر، االعتماد» عىل فتحصل الخطاب تطبع أن
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امللونة الصور استخدام املجالت من العديد بدأ العرشين القرن خمسينيات يف (32)
حينئٍذ)، بطيئًة تزال ال كانت األفالم رسعات ألن اإلخبارية؛ املقاالت يف نادًرا هذا كان (وإْن
األقسام يف الخلفية و/أو األمامية الصفحات يف األلواَن الصحف من قليل عدٌد وأدَخَل
عىل املصورين العرشين) القرن ثمانينيات يف حدث (كما املمارسة هذه َعْت شجَّ األوىل.

الصناعية. اإلضاءة عىل بشدة واالعتماد الصور، إعداد
(«ثقافة الرابع الفصل يف والرش الخري يف التغريات هذه أهمية عن سنتحدَّث (33)
الثامن والفصل («األخالقيات»)، السادس والفصل االعتيادية»)، وإجراءاتها األخبار غرفة

العراق»). («حرب

56



الثاني الفصل
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خدمات قسم ليسوا وأنهم الكلمة، معنى بكل صحفيون املصورين أن أعتقد
أناٌس فُهْم اآلخرون؛ إليها ل يتوصَّ التي لألخبار صور توفري يف مهمتُه تنحرص
األخبار، لرسد منطقية طرق وإىل األخبار، إىل ويتوصلون بأنفسهم، يفكِّرون
لنجاح مهمون أنهم وأعتقد الناس، من غريهم أخباَر أم أخباَرهم أكانت سواء
لديك تكون أن ويجب التنافس، شديدة إعالمية بيئة يف نعيش نحن الصحيفة.

(٢٠٠٤ (كارول، متنوعة. صحيفة

سنوات. منذ شديًدا جدًال يثري املصور والصحفي املصورة الصحافة دور موضوع يزال ال
اليومية، القصص رسد عملية من ا مهمٍّ جزءًا الصور تُعتَرب املرئية، الصحف أفضل يف
كثرٍي يف الصور تُعتَرب ذلك، ومع األخبار؛ مستهلكي عىل املنافسة يف أساسيٍّا وعنًرصا
الكتَّاب، الصحفيون يعجز ما وغالبًا املكتوبة، األخبار إليضاح وسيلة مجرد الصحف من

األخبار. نقل يف الفوتوغرايف التصوير قوة إدراك عن املصورون، الصحفيون وحتى
باختيار األخبار غرف داخل األمور مساَر عادًة والُكتَّاب الكلمات محررو يحدِّد
غرف معظم يف الصور ومحررو املصورون ويُجَرب تغطيتها، طريقة وتحديد األخبار
الصحافة فريق مدير يقول بالركب.1 اللحاق دوًما عليهم ويجب األوامر، اتِّباع عىل األخبار
باستمرار سمعُت ورحالتي، عميل سنوات «طوال إربي: كيني بوينرت، معهد يف املرئية
واملحررين الُكتَّاب زمالئهم من الكثري أن حقيقة عىل ون يتحرسَّ محبطني مصورين
حرفتنا، يفهمون ال فهم خدمات؛ قسم كأننا يعاِملوننا فهم … األمر يفهمون ال «ببساطٍة

.(٢٠٠٢ (إربي، صورنا»» أفضل ينرشون وال الوقت، إىل حاجتَنا يُقدِّرون وال
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األخبار عىل العمل بدأ طريقة عىل عادًة األخبار غرف داخل السيادة حروب تؤثر
شيكاجو يف كوبيل صحف يف للتصوير مديًرا عميل عىل طويل وقٌت يَْمِض لم وصنعها.
الخاصة؛ التقارير قسم يف األخبار كلَّ فعليٍّا يبدأ الذي هو القسم محرِّر أن أدركُت حتى
اجتمعُت األقل. عىل جزئيٍّا األخبار إعداد بعد إال بالتفاصيل يعلم التصوير قسُم يكن فلم
مرحلٍة يف واملصورين الصور محرِّري إرشاك إمكانية مناقشة أجل من القسم بمحرِّر
أعلنُت التايل، األسبوع يف ولذا، تغيريات؛ أيُّ اجتماعنا عن ينتج لم العملية. يف تبكريًا أكثر
لقسم األسبوعية االجتماعات سيحرض الصور محرري أحد أن املحررين كبار اجتماع يف
للقصص، بأفكاٍر قائمًة معه سيُْحِرض الصور محرر أن كذلك ذكرُت الخاصة. التقارير

التصوير. قسم داخل نشأَْت
مكتبي، الخاصة التقارير قسم محرر زار املحررين، كبار اجتماع انتهى عندما
كل يف النحو، هذا عىل األمر يف «فكِّْر للمحرر: قلُت النهاية يف بيننا. محتدٌم جداٌل ونشب
ون املختصُّ يركض بينما املحطَة وترتك الخاصة، تقاريرك قسم هو قطاًرا تُِدير أسبوع
أريد وإنما قطارك؛ عىل السيطرة أريد ال بالقطار. اللحاق محاولني القضبان عىل بالصور
الكثريَ املحرر، من بتشجيٍع املصورون، ابتَكَر اللحظة، هذه منذ متنه.» عىل أكون أن فقط
مني واملصمِّ املحرر مع وعملوا الخاصة، التقارير قسم عن صدرت التي األخبار أفضل من
التقارير قسم محرر وأصبح التقدير، من كثرٍي عىل مًعا حصلوا واحًدا. فريًقا القسم يف

للتصوير. األخبار غرفة يف قويٍّا ا مناِرصً الخاصة
كبريًا؛ ارتفاًعا الخاصة التقارير قسم لصور العامة الجودة ارتفَعت الحالة هذه يف
ومع املهام. إلتمام الوقت من مزيًدا وتخصيصهم املصورين، إسهامات زيادة بسبب
قسم مشاركِة نتيجَة الجمالية والسمات الفني التنفيذ مجرد من أكثر التغيري شمل ذلك،
مختلفًة املصورون يبتكرها التي القصص كانت فقد التخطيط؛ جلسات يف التصوير

بها. املحررون يكلِّفهم التي تلك عن جوهريٍّا
من التواُجد إىل يحتاجون ألنهم الشوارع» «يف وقتهم من كبريًا قدًرا املصوِّرون يقيض
من متنوعة مجموعة تمثيل إىل الصور موضوع الشخصيات وتميل أخبارهم، تصوير أجل
الدينية، واالنتماءات التعليمية، والخلفيات واالقتصادية، االجتماعية واملستويات الثقافات
األكثر الجانب من األحيان من كثرٍي يف قصصهم وتنبع والِعْرقية. العنرصية والجماعات
األخبار، غرفة يف وقتهم معظم فيقضون املقابل، يف املحررون، أما الحياة. يف خشونًة
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ولديهم خلفياتهم، تشبه خلفيات إىل بعيٍد حدٍّ إىل ينتمون الذين زمالئهم مع يتعاملون
اهتمام محل أنها يدركون قصًصا املشاهدين إعطاءَ يحاولون وهم مماثلة. اهتمامات
صور محرِّر ديفيز، مايك يقول اسرتاتيجية. أفضل هذه تكون ال ربما لكن شعبي،

أوريجونيان: بورتالند صحيفة يف الخاصة التقارير

فيلم عن أخباًرا نرشت التي الصحف عدد إىل نظرَت إذا أنك تخمني يمكنني
ظهرت فقد مذهلة؛ فستجدها املايض، األسبوع نهاية عطلة يف دافينيش» «شفرة
تماًما مختلفة أقسام ثالثة أيام؛ ثالثة مدار عىل أقسام ثالثة صدارة يف األخبار

السكان. من املائة يف ٣٠ أو ٢٠ سرياه ربما كريه واحد لفيلم
اإلصدارات من آَخر نوع أي أو الصحف إحدى حاوَلْت إذا أنه أعتقد
فيديو لعبة أو كتاب أو فيلم عن متخصصة، معلومات بتقديم تَِفي أن اإلخبارية
الصحيفة. من أفضل املعلومات من النوع لهذا عديدة مصادر فهناك جديدة؛
— نطاًقا وأوسع أعم قصص حكي محاولة هو تفعله ما كان إذا املقابل، ويف
— بذلك القراء من املائة يف ٢٠ من أكثر يهتم أن هو يه تؤدِّ ما معيار كان إذا

(٢٠٠٦ (ديفيز، مجتمعك. يف مطلوبًا معلومات خبريَ فستصبح

وأوسع أعم «قصة ل جيًدا مثاًال ا» أمٍّ تكون «أن املرئية فينش روب املصور قصة تقدِّم
يف األخبار قسُم كلََّف الخاصة. التقارير أقسام معظم يف املألوف خارج وشيئًا نطاًقا»
عليه يُطَلق ما تشكِّل التي األربع اليومية الصحف (إحدى نيوز بيكون أورورا صحيفة
أجل من التربعات لجمع اجتماعيٍّ حدٍث بتغطية فينش شيكاجو) يف كوبيل صحف اسم
من نادر نوع وهي دايموند»، بالكفان «متالزمة من يعاني صغري ولٍد أرسِة مساعدة
فينش أن إال الحدث، هذا عن الخرب مع واحدة صورة نْرشَ املهمُة هذه تطلَّبَْت األنيميا.
ونصف عاًما تبلغ أخرى ملدة القصة عىل العمل يف واستمرَّ وأرسته، بالطفل عاطفيٍّا ارتبََط

.(1-2 شكل (انظر والدته ذراَعْي بني كريج الطفل تُويفِّ حتى عاٍم،
التقارير محررة إىل رة مصوَّ قصة إعداد أجل من الفكرَة األم، بإذن فينش، أرسل
(من عدة صفحاٍت لها َصْت وخصَّ جزأين، عىل سلسلٍة نرش املحررة اقرتَحت الخاصة.
نرش عىل أيًضا ووافَقْت والنص، الصور من لكلٍّ ليومني) األمامية القسم صفحات بينها
باألبيض الصور أن عادًة املصورون (يشعر فينش طلب عىل بناءً باألبيضواألسود، الصور
إيجابيٍّا فعٍل ردَّ ا» أمٍّ تكون «أن قصُة ْت تلقَّ املوضوع).2 باحرتام شعوًرا تعطي واألسود

والدولة. الوالية مستوى عىل الجوائز من العديد ونالت املجتمع، من ساحًقا
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نُِرشت كما فينش، لروب صورة وفاته. عقب كريج ابنها تحمل وهي كوليتي باتي :1-2 شكل
ذات رشكة بابليكيشنز، فايل فوكس ،١٩٩٩ الطبع: حقوق نيوز. بيكون أورورا صحيفة يف

بإذن. طباعتها أُِعيدت محدودة. مسئولية

الصحف من (مجموعة بابليكيشنز صن ومثيالتها، شيكاجو يف كوبيل صحف أن إال
بالفعل» نمطية غري «صحًفا كانت أيًضا) كوبيل تملكها شيكاجو ضواحي يف األسبوعية
«الصور الصحف. يف تتحكَّم التي هي الكلمات تظل عام، بوجه .(٢٠٠٤ (اسرتازانتي،
تظل — عرضه وطريقة منها يُنَرش ما اختيار — الصحيفة يف لتُنَرش محليٍّا تُنتَج التي
للغاية، َحْرفية الصور اختيارات واملصورين. الصور محرري سيطرِة خارَج بعيد حد إىل
مختلف وجه لعرض الطرق إحدى اعتبارها من بدًال للكلمات، دوًما الصور وتخضع
ميتة. الصحف يف املصورة الصحافة إن حتى البعض يقول .(٢٠٠٤ (استيرب، للقصة»

املتخصصون الصحفيون «يواِجه بوينرت: بمعهد تعمل التي فاجينر فان آن تقول
تغيري يزال وال األخبار. غرف داخَل بجدية يُعاَملوا أن يف صعوبًة … املرئية الصحافة يف
وتواِصل رصاع.» محل موضوًعا معلومات وليست زينة أنها عىل البرصية العنارص إدراك
العنارص تُستخَدم الذي السبب فهم يف نقٍص من جزئيٍّا الرصاع هذا «ينبع قائلًة: حديثها
ذلك، ومع .(٢٠٠٤ فاجينر، (فان اإلصدار» رسالة مع تتناسب وكيف أجله، من البرصية
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لوس صحيفة يف السابق املحرِّر يقول البرصية. العنارص أهميَة الصحف بعض تدرك
بوينرت، (معهد) من العني مسار ب تعقُّ بحَث رأيُت «لقد كارول: جون تايمز، أنجلوس
أكان سواء يجذبهم، عنرصبرصي هناك كان إذا إال القصة هذه يقرأ لن أحًدا أن أعلم وأنا
تتناغم سميفونية صحيفتنا من نجعل أن نحاول لذلك، آَخر؛ يشء أيَّ أم صورًة أم عنوانًا

.(٢٠٠٤ (كارول، حاسم» وهو الِحَرف، هذه إحدى هو والتصوير كافة، الِحَرف فيها
النقل من مرتفع مستًوى إىل صحيفة تصل وكيف املرئية؟ الصحيفُة إذن ن تتكوَّ ممَّ
من تعقيًدا أكثر الصحُف تصبح حينما األخبار مستهلكو يتأثر وكيف لألخبار؟ املرئي

البرصية؟ الناحية
أوًال: عوامل؛ خمسة يف البرصية الناحية من بقوتها دوًما تتَِّسم التي الصحف تشرتك
من يمكِّنهم الذي االحرتام يُمنَحون الكلمة. معنى بكلِّ صحفيني فيها املصورون يُعتَرب
الفوتوغرايف التصوير ينجح لكي أنه «أعتقد برصيٍّا. ورسدها فيها والبحث القصص ابتكار
فحسب له تقول أن يجب ال منها. أسايس جزء أنه عىل بأكملها الصحيفُة تقبله أن يجب
أن األخبار غرفة يف العاملني بقية تخرب أن عليك يجب إنما جيًدا»، عمًال واعمْل «اذهْب
تطوير يف رشكاء املصورون يصبح عندما .(٢٠٠٤ (كارول، مهم» الفوتوغرايف التصوير
كارول جون مقاَربة من بالرغم ذلك، ومع الخرب؛ من املرئي الجانب ن سيتحسَّ الخرب،
مع األخبار، غرف معظم عىل تسيطر الكلمات زالت ما التصويرية، للصحافة املستنرية
لوس صحيفة يف كارول أخبار غرفُة شهدت القصص. البتكار املصورين أمام الفرص قلة
هال الصحيفة، هذه يف الصور محرِّر يقول املوضوع؛ هذا حول رصاًعا تايمز أنجلوس
مع الصحيفة يف والقيادة السلطة تشاُطَر يقاِومون الذين الناس بعض هنا «يوجد ويلز:

.(٢٠٠٤ (ويلز، بوضوح» األمور يفهمون بدءوا لكنهم والصور، التصميم محرِّري
املصورون ل يتحمَّ األول. العامل من برصية صحيفٍة إعداِد يف الثاني العامل ينبع
املجتمعات. هذه من قصص وابتكار مجتمعاتهم، عن معلومات عىل الحصول مسئوليَة
بأقىص العمل يمكنهم وكيف اإلخبارية، غرفهم يف العمل أسلوَب املصورون يكتشف كذلك،

البرصية. الناحية من أقوى صحَفهم يجعلوا حتى الجودة من قدٍر
املصورون يبتكرها التي القصص أفكار قلَة دوًما الصحف يف الصور محرِّرو يستنكر
فيرش: جيل تايمز، أنجلوس لوس صحيفة يف الصور محررة تقول الصحيفة. يف العاملون

أبتكر كنُت امليدان، يف كنُت عندما مصورة، بصفتي أنني، أعني هذا! أفهم ال
من بدًال مصورة، بصفتي تُهمني قصص عىل العمل أردُت ألنني أشياءَ؛ دوًما
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تلك يف يتمثَّل ربما — يقينًا السبَب أعرف ال يوم. كلَّ ما شخٍص من مهمٍة تسلُّم
هؤالء ظلَّ التي بها) املبادرة فرصة عىل الحصول دون املهام ي (تلقِّ الثقافة
ما يوجد ال أنه أخربكم، لكني — الالزم من أكثر عديدة سنواٍت فيها الناس

(٢٠٠٤ (فيرش، بالفعل. يتغريَّ أن لهذا أريد وأنا املبادرة، من يكفي

أفضل يف املحررون ويدعم القصص، عن باستمرار املصورين الصحفيني أفضل يبحث
شيكاجو صحيفة يف املصوِّر اسرتازانتي سكوت يتحدَّث املصورين. هؤالء املرئية الصحف
(يف نيوز هريالد صحيفة يف يعمل كان عندما املهنية حياته من مبكر زمن عن تريبيون

إلينوي): والية يف جولييت مدينة

جميع ُطِرد الواقع، (يف مقطورتها من ُطِردت أرسٍة عن القصة هذه إعداَد أردُت
قصة أنه عىل ِلَماًما األمَر هذا الصحيفة غطَّت املقطورات). موقف يف املوجودين
اقرتحُت أنني إال عليه، العمل يف الوقت من مزيٍد قضاءَ تريد تكن ولم إخبارية،
أرسة عىل تقترص عمًقا، أكثر قصة إعداَد الصور) (محرِّر هاميل ميشيل عىل
قال انتقالهم. خالل متابعتهم وأردُت مجتمعنا، من جزءًا كانوا فقط. واحدة
مكانًا لك وسأتيح هناك، إىل الخروَج تريد عندما أخربني فقط «رائع، (هاميل):
وقت نصف ملدة ربما — شهر من أكثر قضاء إىل الحال بي انتهى الجدول.» يف

املقطورات. موقف يف — (عميل)
الناس كلِّ قصَة الصوُر رسَدت األرسة، هذه وضع عىل الرتكيز خالل من
ويف الصحيفة، من األوىل الصفحة يف القصة بنرش األمر انتهى هناك. كانوا الذين
(مكتوبة) قصًة معها نرشنا كنا إذا حتى أتذكَّر ال الداخل. يف مزدوجة صفحة
املؤكد ما. شيئًا وكتب ذهب املراسلني أحد أن أو للنرش، فقرًة كتبُت ربما ال. أم
هذا يف به مهتمًة تكن لم يشءٍ بفعل يل الصحيفة فيه سمَحْت موقًفا كان أنه
َر تطوَّ كيف وشاهدوا الصور التقاط يف باالستمرار يل سمحوا لكنهم الوقت،

(٢٠٠٤ (اسرتازانتي، األمُر.

يف العمل أسلوَب أيًضا فهم لكنه فحسب،3 موهوبًا صحفيٍّا مصوًرا اسرتازانتي يكن لم
كثريٌ يفهم ال التغطية. تستحق القصص إحدى بأن اآلخرين إقناع وكيفيَة األخبار، غرف
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هذه إطار يف األشياء إنجاز يمكن كيف أو يكفي، بما األخبار غرفة ثقافَة املصورين من
استيرب: ماجي تقول الثقافة.

تأدية طريقة بشأن أذكى نصبح أن الصور) ومحرِّري رين املصوِّ (نحن علينا
ألننا [البرصية]؛ الثورة فيه تحدث أن يجب ما هو هذا أن وأعتقد عملنا،
الكلمات]؟» ومحرري [الُكتَّاب يكرهوننا «ملاذا السؤال: طرح عن نتوقَّف حتى
فعليٍّا علينا لذا، الضحايا؛ دوَر نلعب املصورين نحن الضحايا. نحن سنكون
واتخاذ النصوص أهل بلغة الحديث طريقة تعلُّم إىل ونحتاج ذلك، تخطِّي

ذكية. قرارات
هنا م أعمِّ أنا أبًدا. فيه يشرتكون ال لكنهم تماًما، هذا كلَّ املصورون يدرك
بالكامل املصورون يفهم أن للغاية يندر خربتي، بحسب لكن، كبري، حدٍّ إىل
املصورين أَر ولم النهائية. املواعيد قضية مثل الصحيفة، يف الكيل العمل جانَب

مًعا. الصحيفة أجزاء تبدو كيف ليشاهدوا النهاية حتى يمكثون قطُّ
السيايس الضغط ويفهموا تحتها، يعملون التي القيود يفهموا أن ينبغي
أناًسا بوصفهم وحياتهم عملهم يف تؤثِّر التي األشياء وكل األخبار، غرفة داخل

(٢٠٠٤ (استيرب، . نتغريَّ أن علينا يتدخلون. ال ولكنهم مبدعني.

املذكورة املعلومات تكرِّر أالَّ يجب الصور أن برصيٍّا القوية الصحف يف املحررون يدرك
الكثري غرائز مع العامل هذا يتعارض املسبقة. املحرر أفكاَر تعكس أو املكتوبة القصة يف
ما؛ قصًة تحكي البرصية العنارص أفضل أن إلدراك مهمٌّ لكنه الكتَّاب، الصحفيني من
ليست البرصية] [الصورة «إنها املكتوبة.4 القصص إيضاح يف يتمثَّل ال منها فالغرض
املفهومة والرسالة املرئي املحتوى تحرِّي يجب … بعناية املحاكة القصة عن كثريًا مختلفة

.(٢٠٠٤ فيجنر، (فان الصورة» من
املحررين ملدركات بها يمكن التي الطريقة عن إسيك، بيرت املستقل، املصور يتحدث
ناشونال مجلة مثل برصيٍّا، رٍة متطوِّ إصداراٍت يف حتى صعبًا، التصوير تجعل أن املسبقة

جيوجرافيك:

جماعة هنا «يعيش تروبرياند: جزيرة قصة يف األساس يف أقوله أن أردُت ما
غريبة جماعة أنهم عىل أُْظِهرهم أن ال حياتهم»، طريقة هي وهذه الناس، من
يقدِّرون جيوجرافيك ناشونال مجلة يف الناس بعض يوجد الناس. من شاذة
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بسهولة األمر يسري أن املمكن من كان لكن النحو، هذا عىل األمر وسيُنَرش هذا،
عند القديم الفالش باستخدام] [الصورة إىل لجأت كنت لو ا جدٍّ وأرسع أكرب
يف عنَّا مختلفني ويبدون الشكل غريبي ألناٍس صورٍة اللتقاط الشمس غروب
بأنه أخربوني جيوجرافيك] ناشونال يف املحررين [بعض أنهم الواقع مظهرهم.
من رجٌل فيها يتدىل بقصٍة مقاَرنًة كهذه، قصٍة َفْهم القراء عىل األصعب من

(١٩٩١ (إسيك، كهف. يف حبٍل

ويعرف قوية، برصية مداخل تتطلَّب الصفحات أن عىل األخبار غرف صحفيو يتفق
صورة بوجود عادًة تتحدَّد األمامية الصفحة إىل قصصهم وصول فرص أن الُكتَّاب
برسد للصور السماح عىل تقريبًا املحررين تجرب القصص بعض غيابها. أو فوتوغرافية

القصة.

تنظر سيئة. تكون وأحيانًا جيدة، تكون أحيانًا قوًة، الفوتوغرايف التصوير يمتلك
شكل (انظر الصور بسبب ضخمة قصة وهي مثًال، غريب أبو سجن قصة إىل
عندما لكنهم بالذهول، الناس ويصاب عنها تكتب أن بإمكانك كان .(2-2
أُحِرقوا الذين املرتزقة عىل نفسه األمر ينطبق عارًما. الغضب كان شاهدوها
األمر هذا عن تكتب أن املمكن من كان الفلوجة]. [يف الجرس عىل جثثُهم وُعلِّقت
هول من النفوس يف الرعب رسى الصور مشاهدة عند لكن الناس، ع ويُروَّ

(٢٠٠٤ (كروفورد، املشهد.

عىل تُقوَّم ما فعادًة الكلمات؛ عن مختلف نحٍو عىل العنارصالبرصية تُعاَمل نفسه الوقت يف
توصيِل أو مختلف بأسلوب قصٍة رسِد ال املكتوبة، القصص توضيح عىل قدرتها أساس
الصحفيني غري مصادر التقَطتْها التي غريب، أبو صور تقدِّم لالهتمام. مثرٍي محتًوى
محرِّرة جولون، آن ماري تقول الكلمُة. فيها تتحكَّم التي للقصص رائًعا ا ِندٍّ املصورين،
و/أو غريب أبو صور نرش ينبغي كان إْن حول الدائر الجدل عن تايم، مجلة يف الصور
بالطبع فيها. يظهر الذي وإنما الغضب، تثري التي هي الصور تكن «لم هذا: فعل طريقة
األسايس القوة مصدر «أن هذا: من جولون تستنتج الحرب.» وكذلك الغضب، يثري هذا

.(٢٠٠٤ (تاربريت، املعاملة» سوء اتهامات عىل دليًال تقدِّم أنها هو للصور
«يرتدَّد بنسلفانيا: جامعة يف لالتصاالت أنينبريج بكلية األستاذة زياليزر، باربي تقول
وجود والحظُت سوداوية. جماعية تستحرضذكريات ألنها ثقافيٍّا غريب» «أبو صور صدى
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أسالك منه وتخرج صندوق فوق يقف غريب أبو سجن يف جبار َستَّار السجني :2-2 شكل
نيويوركر. ذا مجلة يف األصل يف الصورة نُِرشت بجسمه. متصلة

فصوُر محاكمة؛ دون لإلعدام التاريخية والصور الصور هذه من بعض بني كبري تشابُه
تقوِّض … النازية األيقونية الصور من كليٍّا مباَرشًة «مأخوذة للسجناء الكالب مهاجمة
الحرب»» وقت يف أنفسنا يف بها نفكر أن نحب التي بالطريقة شعوَرنا بالتأكيد الصوُر هذه

قوي. محتًوى توصيل بفاعلية البرصية العنارص تستطيع .(٢٠٠٤ (تاربريت،
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األكثر املحررين كباُر ويتقبَّل القصص، أفكار معظَم الكلمات ومحرِّرو الُكتَّاب م يقدِّ
لألخبار. التصويري النقل بسبب تتَِّسع التي و/أو التوجهات تغريِّ التي القصَص استنارًة
يف طرًفا أصبحُت اإلكوادور، يف إليونيفرسو صحيفة يف للتصوير مديًرا عميل أثناء ويف
إىل أُوِكلت فقد الصحيفة؛ داخل دْفنَها القسم محرُِّر أراد صورٍة استخدام حول نقاٍش
محلية مدينة من يراسل كان كاتٍب مرافقِة مهمة سانشيز، خوسيه ، امُلَعنيَّ الصحفي
هذه معاناة عن القصة عرُض تقرَّر أيام. لعدة فيضاٍن من عانَْت جبلية منطقة يف صغرية
تُنَرش ثالثة أو عمودين مساحة عىل لصورة مساحٍة وجود مع الرابعة، الصفحة يف البلدة

واألسود. باألبيض
مادة عىل الحصول أجل من ومطاعمها ومخازنها البلدة منازَل د يتفقَّ كان بينما
الجبلية املمرات يف عدة أمياًال سارتا محليتني سيدتني مع صداقًة سانشيز أقام صالحة،
الرحلة هذه بأن سانشيز أخربتا لقريتهما. والدواء الطعام عىل الحصول أجل من الَخِطرة
بإمكانه كان إْن سألهما املماثلة. الظروف يف أخرى مجتمعاٍت من وألناٍس لهما معتادٌة
من مذهلًة مجموعًة والتقط فواَفَقتا القرية؛ إىل عودتهما رحلة وتصوير إليهما االنضمام

.(3-2 شكل (انظر الخطرية رحلتهما توثِّق الصور
معه، املوجودة الصوَر استعرضُت التايل، اليوم يف الجريدة إىل سانشيز عاد عندما
بسبب خطرية تضاريس عرب السيدتني هاتني رحلة أن أخربني القصة؛ عن أكثر وسألتُه
البعيدة القرى من النساءُ وإيابًا ذهابًا بها تقوم الحادة، واملنحدرات الصخرية االنهيارات
وإعداَد القصة، نرش تأجيَل منها وطلبُت القسم، محررة إىل ذهبُت املطري. الفصل أثناء يف
هؤالء لها تتعرَّض التي املخاطر تفاصيَل فيه نذكر ذلك، من بدًال اتساًعا أكثر تقريٍر
مساحِة عىل واحدة صورة نَرش وطلبْت قاطٍع، بشكٍل طلبي املحررُة رفَضت النساء.
مدير إىل األمَر ْدُت صعَّ ذلك، من وبدًال لها، إعطاءها رفضُت واألسود. باألبيض عمودين

التحرير.
الصورة إىل نظر الصور. رؤيَة التحرير مدير طلب الثالثة، نحن بيننا دار نقاٍش بعد
من املزيد عىل للحصول البلدة إىل أخرى مرًة الكاتب إرساَل لنُِعد «حسنًا، وقال: األوىل،
متكاملًة مجموعًة الصور مع القصة شكََّلت النهاية، يف القصة.» نرش ل سنؤجِّ املعلومات.
توفيها ال ملجموعٍة اليومية الحياة عن مغًزى لها قصًة حكْت األوىل، الصفحة يف نُِرشت
للوهلة ظهر ا ممَّ أكثر تحمل القصة أن التحرير مديُر أدرك الحالة، هذه يف ها. حقَّ التقاريُر
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املزيد عىل العثور عن مسئوًال كان صحفيٍّا مصوًرا أن نظره وجهة من ا مهمٍّ يكن لم األوىل.
جيدة. صحيفة بإصدار اهتماًما أكثر كان فقد القصة؛ يف التعقيدات من

تشان مدينة من بالقرب فيضاٍن أثناء خطريًا جًرسا تعربان محليتان سيدتان :3-2 شكل
جواياكيل، إليونيفرسو، ،١٩٩٩ الطبع: حقوق سانشيز. لخوسيه الصورة اإلكوادور. يف تشان

بإذٍن. طباعتها أُِعيدت اإلكوادور.

هذا ويشمل التعليم، هو قوية برصية تقارير إعداد يف يؤثِّر الذي الرابع العامل
تعليم وحتى وتطويرها، البرصية القابلية ذات القصص اكتشاف عىل الصحفيني تدريَب
مع والعمل أفضل، برصية قصص صنع يف حرفتهم استخداَم الخربة ذوي املصورين
تحرير مدير إلبريت، جو يقول البرصي. تفكريهم يف خربًة أكثر يصبحوا حتى املحرِّرين
محرِّر هو الحقيقة، يف هنا، «دوري بوست: واشنطن صحيفة يف السابق املساعد الصور
ا عمَّ الحديَث أردنا إذا الحقيقة، يف التصوير. أُدرِّس أيًضا لكنني أحبُّه، ما وهو الصور،
فعله، الناس يستطيع ما وأرى وأُدرِّس، األفالَم أحرِّر يوم كلَّ عميل؛ هو فهذا فعليٍّا، يحدث
فيرش: جيل الصور محررة وتضيف .(٢٠٠٤ (إلبريت، أفضل» نحٍو عىل ليفعلوه وأتحداهم
رين؛ املصوِّ وبني بيني مستمر تواُصل يوجد املرشوعات) أحد عىل (العمل العملية «طواَل
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حتى أو شهريٍّ نصَف يكون وربما أسبوعيٍّا، تقويًما وأعطيهم صورة كلَّ فأستعرض
.(٢٠٠٤ (فيرش، ألربعة» أم أسابيع لثالثة سيسافرون كانوا إذا ظروفهم عىل بناءً شهريٍّا،
املرئي الرسد مع تعاُملهم أسلوب توسيع أجل من املحررين كبار مع العمل يصبح
التغيري. إحداث أجل من للمشاركة املحررين استعداد رضورة بسبب أحيانًا؛ صعبًة عمليًة
يصف القرَّاء. ومنهم دوًما، الجميع منها يستفيد لكن عادًة، الحنَق العملية هذه تسبِّب
ألباكركي صحيفة يف للصور محرًرا عمله أثناء يف العملية هذه يف لحظًة ديفيز مايك

تريبيون:

املصور. ديفيسون بات كان عندما ألباكركي يف واحًدا مرشوًعا إال نُْجِر لم
املحيل، واملحرر التحرير، مدير مع التحرير رئيس مكتب يف جلسُت أنني أذكر
هذه كانت الرسومات. قسم يف املساعدين التحرير ومديري واملصور والكاتب
يف قصًة هذه كانت فقد األطفال، صوُت فيها يتغريَّ التي املرحلة عن قصًة

البلوغ. مرحلة عن األساس
أيام؛ بضعة عىل مسلسلة صورة يف تُنَرش أن بد ال أنها ًما مصمِّ املحرِّر كان
فيما الصفحة يف مكانها ينخفض ثم األول، اليوم يف الصحيفة متصدِّرًة تبدأ
خمسة. أو أيام أربعة ملدة بوصة الثالثني تتعدَّى ال مساحٍة يف وتُنَرش بعُد،
، حدٍّ أدنى يف ستكون الطريقة بهذه لتنفيذها البرصية القابلية أن أعرف كنُت
لذلك للغاية؛ محدودًة ستكون هذا مثل يشءٍ ألي القارئ انجذاب ُفَرص وأن

النحو. هذا عىل ها نْرشَ بشدٍة عارضُت
طفل؛ كل عن بوصات ٦ إىل ٤ من ا) (نصٍّ فيه نكتب أسلوبًا اقرتحُت
التقارير قسم يف وننرشها طفًال، عرش اثني أو أطفال عرشة عن ونتحدَّث
كله. العدد رؤيَة القارئ يستطيع حتى يوم؛ كلَّ ثالثة نحو وننرش الخاصة،
هذا عىل القصة نْرشَ أردتم إذا «انظروا، لهم: قلُت وأخريًا كثريًا، النقاش احتدم
األمر.» يف وحدكم امليض بإمكانكم اإلطالق؛ عىل فيها املشاركة أريد فال النحو،
لذا لحظة.» انتظر مهًال، «مهًال، الجميع: وقال الغرفة، من الخروج يف ورشعُت
يمكن التي الطريقَة ورشحُت األمر، عن أكرب بقدٍر ثُْت وتحدَّ الداخل، إىل عدُت
عىل ننجزها أن ينبغي ملاذا عن أكرب بقدٍر ثُْت وتحدَّ الصفحة، يف األمر إنجاح بها
يف األول باملركز السنة هذه يف القصة فازت املعتاد. األسلوب من بدًال النحو هذا
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النهاية يف يرجع األمر لكن القراء، من الكثري واستجاب العام»، «صور مسابقة
(٢٠٠٦ (ديفيز، األمر. يف النظر وإعادة ف للتوقُّ املحررين استعداد إىل

محرري لتعليم ديفيز استعداد إىل جزئيٍّا، األقل عىل أيًضا، املرشوع هذا نجاح يرجع
أكرب. نجاًحا ق سيحقِّ الذي هو برصيًة واألكثر اعتياًدا األقل األسلوب أنَّ سبَب الكلمات

القسمني بني والتخطيط التنسيق هو قوية برصية صحيفة إنشاء يف الخامس العامل
اإلخبارية القصص تُظِهر والتصميم. التصوير قسما وهما األخبار، غرفة داخل املرئيني
يف التصميم مدير نائُب يُْلِقي األخبار. غرفة داخل التعاُون صور أفضَل عادًة الكبرية
رونالد جنازة تغطية يف اشرتاكه ُمتذكًرا وايتيل، مايكل تايمز، أنجلوس لوس صحيفة
عمله إن يقول املمتاز. املرئي الرسد إىل تؤدِّي التي النقاط من العديد عىل الضوءَ ريجان؛
املساحة، ومحاسب التحرير مدير إىل مذكرات كتب حينما صور، أيِّ التقاط قبل بدأ
أن املهم من أن يعتقد فهو العمل؛ ملجمل املطلوبة الصفحات عدد عن أفكاره عاِرًضا
كافية مساحٍة تخصيِص ضمان أجل من البداية من مًعا والتصوير التصميم قسما يعمل
وايتيل: يقول ريجان، بجنازة يتعلَّق وفيما كامًال. تأثريًا ق تحقِّ حتى الفوتوغرافية؛ للصور
«فالصورة … الكلمات من أكثر الصور بسبب الناس سيتذكَّره شيئًا الجنازة هذه «كانت
كل رؤيَة وتستطيع ودراستَها، مشاهدتَها تستطيع فة متوقِّ لحظة هي الفوتوغرافية»

.(٢٠٠٤ (وايتيل، الصغرية» التفاصيل
من تماًما خاليتني متقابلتني صفحتني طلبها؛ التي املساحة عىل وايتيل حصل
الوداع نظرة إلقاء أجل من ى ليُسجَّ ريجان جثمان فيه أُِخذ الذي اليوم يف اإلعالنات،
كان إنه يقول ذلك، ومع الجنازة. شعائر يوم أجل من أخرينَْي متقابلتني وصفحتني عليه،
يكلِّف أن شأنه من كان ألنه املوضوع؛ عىل والجذب الشد بني املناقشات من كثريٌ ثمة
عليها فرَضتْها ٍف تقشُّ سياسِة تطبيق بصدد الصحيفة وكانت ميزانيتها، فوق الصحيفة
قول عىل األمر َف توقَّ النهاية «يف شيكاجو. يف مقرُّها يقع التي املالكة تريبيون رشكة
أُعِطينا وهكذا الصور، هذه مع الصواَب نفعل أن بد ال إننا (باكويه) دين التحرير مدير

.(٢٠٠٤ (وايتيل، املساحة»
عندما شخيص برضاء يشعر ألنه الصفحات؛ لتصميم نفسه َ عنيَّ إنه وايتيل يقول
مع الجماعي التعاُمل نهج من املتعة هذه من جزء ينبع رة. املصوَّ الصفحات م يصمِّ
األخرية النظرة إلقاء أجل من ريجان جثمان فيه ي ُسجِّ الذي اليوم يف والتصميم. التحرير
التحرير مدير نائب مع والتصميم التصوير قسَمي من صغرية مجموعة اجتمعت عليه،
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استخلصوا قد الصور محرِّرو كان للصور. النهائي االختيار أجل من اجتماعاٍت غرفة يف
التي الصور مئات من االجتماعات غرفة طاولة عىل املعروضة الصور مجموعَة بالفعل
الفردية، للصور العامة الجودة عىل الحكم هي وظيفتهم وكانت اليوم، مدار عىل وصَلتْهم
التي والكلمات الصور ومحرِّري املصممني مجموعة أما للنرش. الصالحة غري واستبعاد
أن يمكن الصور أي «ناَقْشنا أخرى. معايري لها فكانت االجتماعات، غرفة يف اجتمَعْت
يمكننا حتى مكرَّرًة نراها الصور أي وناقشنا قصة، أكمل سترسد أيها مًعا؛ فعليٍّا تتناسب
فقد الثالثة.» استخدام نستطيع ال لكننا تلك، وإما هذه وإما الصورة هذه «إما القول:

.(٢٠٠٤ (وايتيل، ا» جدٍّ جماعية تحرير عملية كانت
مواعيد ضغِط تحَت املحررون عمل إخباريٍّا، حدثًا كانت ريجان صور مجموعة وألن
قلَّ أطول، وقتًا الصور تحريُر استغرق وكلما النهائية، الصور مجموعة الختيار نهائية
الوقت أْخذَ إنَّ وايتيل يقول ذلك ومع الصفحات. تصميم يف وايتيل يقضيه الذي الوقت
الوقَت وايتيل يستغل وحتى الصحيح. األسلوب هو «الصحيحة» الصور الختيار الكايف
بها يمكن طريقٍة يف التحرير عملية أثناء التفكري بدأ ممكنة، كفاءة بأقىص له املتاح القليل
كانت بينما إنه يقول متناسب. نحٍو عىل مًعا الطاولة عىل املوجودة املتنوعة الصور وْضُع
وأيها الصدارة، يف استخدامها يمكن أيها يفكِّر كان الطاولة، عىل نفسه الحجم يف جميعها
كبرٍي، بحجٍم العرض إىل تحتاج الصور أي أقرِّر أن «أحاول أصغر. بحجم عرضها يمكن
فقط، كبريًا حجًما تتطلَّب التي الصور نختار أن يمكن ال ألننا ذلك؛ إىل تحتاج ال وأيها
ومن .(٢٠٠٤ (وايتيل، ستة» أو أعمدة خمسة بحجم لدينا الصور كل تكون أن يمكن فال
الوجوُه كانت إذا إنه فيقول الصور؛ داخل الوجوه أحجاُم فيها فكََّر التي األخرى القضايا

اهتمامه. سيفقد القارئ فإن مبدئيٍّا، الصور كل يف نفسه بالحجم
الفردية الصور كانت إذا ما أيًضا املحررون ناَقَش النهائية، التحرير عملية أثناء يف
أنه من الرغم عىل إنه وايتيل يقول هذا. حدوث طريقَة وناقشوا ال، أم قصٍّ إىل بحاجٍة
عىل االتفاق الصعب من عادًة يكون القص، إىل بحاجة معينة صورة أن واضًحا يبدو قد
أثناء الحجم صغرية مطبوعات مع املحررين عمل ظل يف خاصًة املطلوب، القص مقدار
عند العيوب بعض تظهر الصفحة عىل تضعها أن بمجرد «إنك يقول: ذلك مع التحرير.
القص خالل من يمكنك أو األطراف، بقص الرتكيز بؤرة زيادة فعليٍّا وتستطيع الحواف،

.(٢٠٠٤ (وايتيل، الصورة» يف املهمة املناطق تأثري زيادُة
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مجموعة تحرير عملية خالل القص مثل مسائل يف قراٍر إىل الوصول لتعذُّر نظًرا
األمر من لتتأكد بانتظاٍم تأتي املهتمة األطراف كانت االجتماعات، غرفة يف ريجان صور
أساس عىل تقوم أن يجب بأكملها العملية إن وايتيل يقول الصفحتني. وايتيل تخطيط أثناء
نشعر أن بد ال ألننا صواب؛ أنه أعتقد ما وأفعل أميض أن مجرد من فائدَة «فال املناقشة؛
بد فال الصور، إحدى حجِم زيادَة فعليٍّا أردنا إذا املثال: سبيل عىل عنه؛ بالرضا جميًعا
الصحيفة، يقرءون الذين الناس نظر وجهة من ذلك تستحق صورة ألنها هذا يكون أن

.(٢٠٠٤ (وايتيل، غرورنا» إرضاء أجل من فقط وليس
تجرُّه الذي ريجان (نَْعش الرئيسية الصورَة وايتيل َ كربَّ ريجان، صفحات حالة يف
البداية، يف أصغر جعلها أنه من الرغم وعىل .(4-2 شكل (انظر عموًدا ١٢ إىل الخيول)
الحجم زيادة أن يرى وهو متقابلتني. صفحتني عىل نُِرشت حتى حجمها زيادة يف استمرَّ
والحشد الصغرية، التفاصيل رؤية أجل من طويل، لوقت الصورة ص تفحُّ يف الناَس بَت رغَّ
الرسد صفات أو نفسه التأثري لها يكن لم حجًما األصغر النَُّسخ إن فيقول املحيط. الكبري

نفسها.
بأن يعرتف فإنه الرئيسية، الصورة حجم عن بالرضا يشعر وايتيل أن من الرغم عىل
نصف َشْغِل بمجرد إنه فيقول تعقيًدا؛ أكثر األمور يجعل الحجم بهذا صورة استخدام
محدوًدا استخدامها يمكن التي األخرى الصور عدُد يصبح فقط، واحدة بصورة املساحة
رسد عىل مًعا تعمل الصور أي يف كبريٍة بعنايٍة التفكري عليه يجب السبب ولهذا أكرب؛ بقدٍر
املتبقية الصور اختيار وبمجرد األخرى. إحداها تكرِّر أن دون املستويات، متعددة قصة

مًعا». األحجية أجزاء وضع «يف يبدأ ثم منها، كلٍّ حجِم تحديِد إىل ينتقل للصفحتني،
العملية َسرْي أسلوِب عىل مثاًال يقدِّم ريجان قصِة مجموعِة صنع لعملية وايتيل وصُف
كبار من وااللتزاُم والتصميم، التصوير قسَمي بني التعاُوُن فيُعتَرب املرئية؛ الصحف يف
يف والرغبُة قصًصا، ترسد الصور بأن واإليماُن املساحة، وتخصيُص والتخطيُط، املحررين،
أفضل إحدى تايمز صحيفة جعل يف أساسية عنارص كلها القراء؛ أجل من الصواب فعل

النهاية: يف وايتيل يقول برصيٍّا.5 القصص رسد يف الصحف

والرسومات بالقصص يتعلَّق فيما قرائنا، صالح يف ما إىل االنتباُه عميل من جزءٌ
التصوير أن فيها تعرف التي الحاالت إحدى ريجان) (جنازة وهذه والتصوير،
وإذا أكرب، بقدٍر له الناس يستجيب بما يتعلَّق األمر إن فيها. جزء أهم سيكون

ذلك. بسبب سيكرهونك فإنهم ذلك، يف أخفْقَت
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الداخلية بالصفحات نهتمُّ ولكننا فقط، األمامية بالصفحة نهتمُّ ال نحن
نستطيع ما فعًال فيها نعرض التي هي الداخلية صفحاتنا أن وأعتقد أيًضا،
قصٍة برسد يتعلَّق األمر إن هاتان. املفتوحتان ريجان صفحتا هذا ومثاُل فعله،
بصفتها املصورة، الصحافة من كاٍف قدٍر إدراج أجل من نكافح فنحن كاملٍة؛
الصور، يشاهدون فهم لها؛ الناستستجيب ألن القصيص؛ الرسد من ا مهمٍّ جزءًا
عيانًا. تراه عما مشاَفهًة بيشء ما شخٌص يخربك عندما كثريًا األمر ويختلف

(٢٠٠٤ (وايتيل،

وتصميمها صورها استحساِن عىل مؤخًرا إال تايمز أنجلوس لوس صحيفة تحصل لم
تعينُي يُعتَرب برصيًة؟ صحًفا اإلخبارية الصحُف إذن تصبح كيف للصور. واستخدامها
التصوير مدير — راسموسن تيم يصف هذا. تحقيق ُسبُِل أحَد للعنارصاملرئية شديد مؤيد
الحايل املساعد الصور تحرير ومدير سنتينل، صن فلوريدا ساوث صحيفة يف السابق
صحيفة يف التصوير قسَم لريأس تعيينه عند تجربتَه — بوست دنفر ذي صحيفة يف
وصلُت، «عندما قائًال: فريجينيا، والية يف فريدريكسبورج مدينة يف ستار فريالنس ذي
الناحية من القسم يف شيئًا أجد ولم َريْن، املصوِّ هما بليفينس وبيل كار سوزان كانت
(راسموسن، للقسم» يشء لتحقيق بليفينس بيل وحماس سوزان موهبة إال التصويرية
كامل، بدوام ُمعيَّنِني مصورين ستُة بالقسم يعمل كان راسموسن، غادر وحينما .(٢٠٠٦
للعنارص ومحرٌِّر اثنان، تصويٍر وفنيَّا التصوير، بمهام التكليف ومحرُِّر للصور، ومحرٌِّر
الدولية» العام «صور مسابقة جائزة عىل ستار فريالنس ذي صحيفُة وحصَلْت البرصية،
باإلضافة نسخة، ألف ١٠٠ من أقل تطبع كانت صحيفٍة يف للتصوير» استخداٍم «ألفضل
يقول الدولية». العام «صور مسابقة يف الصور تحرير جوائز من العديد عىل حصولها إىل
النارش استمرَّ املقابل، ويف إليه، املوكلة املهام تنفيذ يف استمرَّ التصوير قسم إن ببساطة

جديدة. مناصَب إعطائهم يف
ستار فريالنس ذي صحيفة يف تغيري إحداث أن من الرغم عىل إنه راسموسن يقول
حول ذلك، مع مستمرٌة، رصاعاٌت ثمة كانت حجًما، أكرب بصحيفٍة مقاَرنًة أسهل، كان
تعييني أرادوا أنهم من متأكًدا «لسُت قائًال: راسموسن يعرتف والتحرير. واملساحة املهام
ق يحقِّ أن وأراد التغيري، أراد الصحيفة) تحرير (رئيس جونز إد أن أعتقد لكني البداية، يف
أني عن أو سأفعله ا عمَّ فكرٌة لديه تكن لم أنه وأعتقد النجاَح. التصوير وقسُم املصورون
.(٢٠٠٦ (راسموسن، الصور» تحرير مثل ، قطُّ قبُل من بها يسمعوا لم أشياءَ سأُدِخل
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تكبري من ومنَعْت الناُرش وضعها التي القواعُد راسموسن واَجَهها التي الصعاب من
راسموسن يقول صفحتني. من أكثر القصصعىل نْرش ومن أعمدة، أربعة من أكثر الصور
وجداله، ومداهنته األفكاَر، َطْرِحه خالل من يوم». كلَّ القاعدة هذه «كَرسْت الصحيفة إن
لكرسه مان عىل راسموسن يُثِْني مان جيم التحرير، مدير مساعد مثل حلفاءَ وتكوينه
بناء يف ساَعَده النارش إن ويقول ما. مشكلٍة يف يقع ربما بأنه علمه من الرغم عىل القواعَد
تتعاَرُض أشياءَ يدعم كان ما عادًة القسم هذا أن من الرغم عىل الفوتوغرايف التصوير قسم

الصحف. عليه تكون أن يجب ا عمَّ فكرته مع
أصبَحت فريالنسستار، ذي لصحيفة راسموسن انضمام من خمسسنوات خالل يف
واستخدام بالتصوير الدولة مستوى عىل مشهورين فيها الصور ومسئولو الصحيفة
من العديَد إدخاله إىل باإلضافة موهوب، عمل طاقم تجميع راسموسن استطاع الصور.
تُنَرش التي الفوتوغرافية املرشوعات من سلسلٍة مثل الصحيفة، عىل اإلبداعية اللمسات
املرشوعات هذه أحد عِقَب استُدِعي إنه يقول العمل. طاقم كل بمشاركة أشهر ثالثة كلَّ
يف ستُسلَّم الصور كل بأن فيه أخرباه والنارش؛ التحرير رئيس شمل اجتماٍع إىل لينضمَّ
سيكونون رين املصوِّ وبأن لها، استخدامه إمكانية أجل من اإلعالن قسم إىل املستقبل
راسموسن بدأ الليلة، هذه يف التحريري. عملهم إىل إضافًة إعالنية، صور بُصنِْع مطاَلبني
صن صحيفة مع أجراها والتي ذلك تَلْت التي مقابلته ويف أخرى، وظيفٍة عن البحَث
تريد كنَت «إذا مارش: إيرل الصحيفة، تحرير لرئيس قال إنه راسموسن يقول سنتينل،
اليوم منذ لهم مؤيًدا سأكون ألنني تُعيِّنِّي؛ فال التصوير قسم يف صوتك أكون أن مني
.(٢٠٠٦ (راسموسن، تريده»» ما بالضبط أريد «أنا (مارش): قال العمل. فيه أبدأ الذي

واشنطن صحيفة يف السابق التصوير مدير إلربت، جو إىل الفضل من كثري يرجع
عىل الحائزين املصورين تجذب التي الصحف من واحدٍة إىل الصحيفة تحويل يف بوست،
بالتصوير وشغُفه املثابر أسلوبُه ساَعَد ما، وقٍت يف قويٍّا. فوتوغرافيٍّا تحريًرا وتُظِهر جوائز،
مستوى عىل الجوائز من بالعديد الفوز يف ومصوريها بوست واشنطن صحيفَة والتصميم
ودعمه شخصيته قوة بشأن واضًحا يكون أن أراد راسموسن) (مثل إنه يقول الدولة.6

البداية. من املرئي للرسد

بها أعمل التي للوظيفة ١٩٨٧ عام يف مرشًحا ٣٠ بوست واشنطن لدى كان
وأدخلوا حني، مرشَّ خمسة إىل النهاية يف وصلنا حتى العدَد، يقلِّلون وظلوا حاليٍّا،
هريالد]. ميامي صحيفة يف التصوير مدير الوقت هذا يف إلربت [وكان منَّا كالٍّ
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وكنُت غريب، نحٍو عىل أشعث شعري كان كما التعاُمل، يف ٌه توجُّ دوًما لديَّ كان
يُجِري لشخٍص املثايل النوَع أكن فلم ؛ يَّ ُكمَّ ر أشمِّ وأنا جونسون دون مثل أبدو

بوست. واشنطن يف العمل أجل من مقابلًة
أردُت فقد املقابلة؛ أثناء داوني لني التحرير] [مدير مع الرأي يف اختلفُت
مخاِلف نحٍو عىل ف للترصُّ داعَي ال ألنه يل؛ تحمُّ يمكنه مًدى أيِّ إىل أرى أن فقط
[براديل، بن كان حينها؟ سأفعل ماذا الوظيفة، عىل أحصل فبعدما لطبيعتي؛
أجل من الحضوَر مني طلبوا كثريًا. بها ويستمتع كلها، املقابلة يراقب النارش]
التحرير مديري من اثنني أصبُت أعتقد، ما عىل ألنني، أخرى؛ مقابلة إجراء
حماًسا أراد فقد هذا؛ بن وأََحبَّ بالقلق، — هنا العمل تركا اللذين — املساعدين
حماًسا دوًما ستجد أنك وهو مؤكَّد، واحٌد أمٌر ثمة مشكلًة. هذا يكن ولم ًها وتوجُّ

بوست. واشنطن صحيفة يف الصور يف ًها وتوجُّ
إىل مرة ألول أتيُت حني أكثر. األمور لتوضيح قصًة لكم أحكي دعوني
ضخمة اجتماعات طاولة هناك كانت اليومي)، األخبار اجتماع (ألحرض هنا
لقسم كريس هناك يكن لم ولني. بن مع املحررين كل إليها يجلس حتى
بن جاء بن. مقعد عىل وجلسُت اليشء بعَض مبكًرا فذهبُت والتصوير؛ الفنون
يف إال فيه ليجلس مكاٌن هناك يكن ولم مقعده، عىل جالًسا ورآني (متأخًرا)،
يكن لم لكْن شخص، لكل ص مخصَّ مقعٌد ثمة كان الباقني. مع الخلفي الصف
وجهه، عىل ابتسامٌة ثمة كانت جاء، عندما بن. مقعد عىل جلسُت لذا مقعٌد؛ يل
يحدث لم اآلن؟» سيحدث الذي ما إلهي، «يا أذهانهم: يف الحارضين كل وقال
وكان التايل، اليوم يف االجتماع إىل جئُت الخلف. يف مقعٍد يف جلس فقد يشء،
قطع كلَّ يشبهان الفنون، لقسم ومقعٌد التصوير، لقسم ص مخصَّ مقعٌد ثمة

(٢٠٠٤ (إلربت، تماًما. األخرى األثاث

يصحُّ ال بوست واشنطن صحيفة يف والتصوير الفنون قسمي أن انطباًعا إلربت أعطى
بهما. االستخفاف

التصميم. أو التصوير أو الفنون ألقسام القوية البرصية املؤثرات مؤيدي كل ينتمي ال
بتعيني العاملي التجارة مركز عىل ٢٠٠١ عام سبتمرب من عرش الحادي هجمات اقرتاُن
ضمن لتصبح تايمز نيويورك ذي صحيفة دفع إىل أدى للصحيفة؛ جديد تحريٍر رئيِس

املرئية.7 الصحف نخبة
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ذلك قبل مهمة تغيريات إجراءَ بدآ والتصميم التصوير فريَقي أن من الرغم عىل
ُكتَّاب» «صحيفُة بأنها شهريًة سبتمرب ١١ قبل تكن لم التايمز صحيفة فإن بسنوات،
عام يف أُجِريت مقابلٍة يف برصية. غري صحيفًة بكونها أيًضا اشتُِهرت ولكنها فحسب،
هذه عن معرفته تجب الذي املهم «األمر املساعد: التحرير مدير يل، كارولني قالت ،١٩٩١
يرتَْح لم إذا معروفٌة. حقيقٌة هذه هنا؛ األمور زماَم يتولَّون الذين هم الُكتَّاب أن الصحيفة
ويتبعه بطريقته، تسري األموَر يجعل فالكاتُب املصورين، أحد مع العمل يف معني كاتٌب
العنارص محرِّر نائب سميث، مايك يقول سنوات عرش بعد أنه إال .(١٩٩١ (يل، ر» املصوِّ
«سيستوقفوننا ، قطُّ الصور محرري أو املصورين يجاملوا لم الذين الُكتَّاب إن البرصية،
تبدو الصور أو اليوَم؟ األمامي الغالف عىل املوجودة الصورَة التَقَط الذي «َمن ويقولون:

َ؟ تغريَّ الذي ما .(٢٠٠٤ (سميث، جيدة»»
التايمز صحيفة يف العمل يف الخامس يوَمه الصحيفة، تحرير رئيس رينز، هاول بدأ
قبل الصور ومحرري املصورين من العديَد التقى قد كان .٢٠٠١ عام سبتمرب ١١ يف
استخداَم فيه تُْحِسن لم تاريًخا للتايمز بأن يخربونه وهم إليهم واستمع اليوم، هذا
فرصًة سبتمرب من عرش الحادي أحداث رأى رينز أن سميث يعتقد البرصية. العنارص
عليه». بصمته وضع يمكنه «يشءٍ الفوتوغرايف، التصوير باستخدام مختلف يشءٍ لفعل
دفعنا يف سبتمرب] من عرش الحادي وأحداث رينز [تعيني «ساَعَد قائًال: سميث ويضيف
حدثَْت إذ الضخمة؛ القصة هذه لدينا كانت فقد للصور؛ املستمر الذكي االستخدام إىل
املستويات» كل يف بذكاءٍ العمل فريق َف وترصَّ أعيننا. أمام املهنية حياتنا يف قصة أكرب

.(٢٠٠٤ (سميث،

األطراف كل أن من التأكد هو فعله حاولُت يشء أول كان اليوم، ذلك يف
واألنفاق، الجسور غْلق ظل يف لكْن ا، شاقٍّ عمًال هذا يبدو ال وربما حارضون،
وأَْعَدْدنا الجميع، نْرشَ [حينئٍذ] حاولنا … مكان كل يف الخناَق األمِن وتضييق
كنا املرحلة هذه يف مستقل. ر مصوِّ يصوره الذي الفيلم مع للتعاُمل نظاًما
الصور نوع ما معرفَة نحاول وكنا بالضبط، حدث ما معرفَة نحاول زلنا ما
األمامية. الصفحة عليه تكون أن يجب الذي الشكل وما التقاطها، علينا التي

يلتقطون املوقع يف الجميع وكان الفوىض، ها تعمُّ األوىل الساعات كانت
االتصال وسائل عىل ويحافظون الحياة، قيد عىل البقاءَ ويحاولون الصوَر،
ساعتني كلَّ اجتماًعا نعقد وكنا األخبار، غرفة يف مفتوًحا التلفاز كان مفتوحًة.
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أجل من الصفحات م بمصمِّ نجتمع وكنا الصحيفة، يف املحرِّرين كبار مع
التي الصفحات وعدد وحجمها، عليها، سنحصل التي القصص عدد معرفة
نفسها، الهجمات عن الصور من مجموعٍة عىل الحصوَل قرَّْرنا … إليها سنحتاج
سيكون املصابني عدد أن الوقت هذا يف ظننا املصابني. عن الصور من ومجموعٍة
تقسيَم نحاول كنَّا حتفهم. لقوا تقريبًا الجميع أن ذلك بعد علمنا لكننا باآلالف،
األماكن، هذه جميع يف لنا مراسلني وجود من والتأكُّد املحاور، هذه عىل التغطية
ولم الخامسة، أو الرابعَة الساعُة أصبَحت نلحظ، أن وقبل يمر، الوقت أن وبدا

شخٍص. أيُّ ف يتوقَّ
بعد ما فرتة يف مبكر وقت حتى كثرية صور عىل حصلنا أننا أعتقد ال
هائل كمٌّ لدينا كان األخبار، غرفة يف والنصف الرابعة اجتماع يف لكن الظهرية،
يكن لم إنه حتى كبريٍة، برسعٍة إلينا تَِرد األشياء فكانت لنستعرضها؛ الصور من
جمعنا، قدرته. من أكرب هذا كان فقد يشء؛ كلَّ يفحص أن واحد لشخص ممكنًا
املحلية، الشئون محرر — املحررين من مجموعًة اليوم، هذا يف مرتني األقل عىل
كلَّ وفحصنا — الرئييس اإلخبارية الصور ومحرر الخارجية، الشئون ومحرر
لكْن األول، اليوم هذا يف نرشناها التي الصور عدَد نسيُت العمل. فريق (صور)
وكنا الصور، من هائًال عدًدا كان … ٩٠ أو ٨٠ من اقرتب العدد إن القول أريد

األخرى. تلو صفحة يف ننرشها
الصور وفحص اليوم، هذا يف التصوير قسم إىل (رينز) هاويل عاد
ا مهتمٍّ كان ألنه البداية؛ منذ بالكامل األمر يف مشِرتًكا كان لدينا. املوجودة
تحدثُت تقريبًا الظهرية بعد ما فرتة منتصف يف أنني وأذكر األمامية. بالصفحة
الرئييس (املحرِّر مع وربما (أوكونور)، مارجريت الصور) محرِّر (نائب إىل
الصفحة يف وضعه يجب ما بشأن (ويلسون) جيم التصوير) بمهام للتكليف
صورة مؤثًرا، شيئًا الربجني، عن شيئًا نضع أن يجب أننا نعلم كنا األمامية.
أن أردنا لكننا باملبنى، الطائرتني اصطدام عن الناتج االنفجار مثًال فيها يظهر
كانت وهكذا الناس، إصابة حقيقة يُظهر تجاهه، الناس فعل رد عن شيئًا نضع
للغاية صغريًة صورًة وكانت استخدمناها، التي الرائعة الصورة هذه لدينا
يشءٍ إدراِج إىل بحاجٍة أننا يف أيًضا فكَّْرنا الهواء. يف تحلِّق وهي الثانية للطائرة
هي هذه فكانت فقط؛ نيويورك يف وَقَع حادثًا يكن لم هذا ألن واشنطن؛ من
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وانفجار باملبنى الطائرة اصطدام صورة عليها: استقررنا التي األربع الصور
الطائرة وصورة دمويًة، إصابًة الشارع يف املصابة السيدة وصورة املبنى،
من جاءت التي والصورة باملبنى، االصطدام إىل سبيلها يف األفق يف تحلِّق التي

واشنطن.
الصفحة تعكس أن نريد فنحن األوىل، بصفحتنا الخاصة لفلسفتنا مثال هذا
يتبع لذا املحيل؛ املجتمع ويف الدولة، ويف العالم، يف اليوم هذا يف حدث ما األوىل
واألقل األعىل، يف أهمية األكثر األخبار نضع النهج؛ هذا عادًة القصص مزيُج
واحدة؛ قصة إال لدينا ليس أنه اليوم هذا يف نعلم كنا بالطبع، األسفل. يف أهمية
كنُت أنني أعتقد ال األمر، اسرتجاع عند أيًضا. الصور عىل هذا طبَّْقنا لذلك
… ما حدٍّ إىل جيًدا األمر مع تعاَمْلنا فقد مختلٍف؛ نحٍو عىل يشءٍ أيَّ سأفعل

من تقريبًا انتهينا قد كنا الليلة، هذه يف التاسعة أو الثامنة الساعة بحلول
كيف اآلن؟ نفعل ماذا إلهي «يا التفكري: يف نبدأ أن بإمكاننا وكان األوىل، الطبعة
طويلة. لفرتة النحو هذا عىل سنعمل أننا أدركنا ثم الغد؟» يف الحال سيكون

(٢٠٠٤ (سميث،

رئيس رحيل بعد حتى الجيدة والصور املعربِّ بالتصوير التايمز صحيفة التزام استمر
كيلر، بيل الحايل، التنفيذي تحريرها رئيُس ويستمر راينز.8 هاويل التنفيذي تحريرها
مجلة يف السابقة الصور محررُة وُعيِّنت ،(٢٠٠٤ (فرانك، البرصية العنارص تأييد يف
يف ميشيل تُعَرف املساعد. التحرير مدير لقب عىل وحصَلْت ماكنايل، ميشيل فورتشن،
بتعيني التايمز لها وسمَحْت الصامدين، البرصية العنارص مؤيدي من بأنها املجال هذا

االقتصادية. املوارد نْقص ظل يف حتى إضافيني، رين مصوِّ
الصور إىل أوًال تذهب العني أن الصحف عىل أُجِريت التي الدراسات تُظِهر
الصور أن إال .(٢٠٠٠ (موسز، املكتوبة القصة إىل وأخريًا العنوان، إىل ثم الفوتوغرافية،
فعندما املكتوبة؛ القصة أجل من االنتباه جذب مجرد من أكرب تأثري لها الفوتوغرافية
قصص رسد عىل القدرُة الصور لدى تصبح جيد، نحو عىل وتُستخَدم ذ وتُنفَّ لها يُخطَّط
من الصحف من قليل عدد إال يستفيد ال ذاتها. حد يف باملعلومات ومليئة ومؤثِّرة غنية
ال فهي تقديمها؛ والتصميم الفوتوغرايف التصوير يستطيع التي الخاصة الرسد خصائص
عىل يكون ال الجيد املرئي التقرير أن عادًة، املحررون، يدرك وال إمكانياتها. كل تستغل
وثيًقا، ارتباًطا باآلَخر أحدهما مرتبطان فهما بالرضورة؛ الجيد النَّيصِّ التقرير حساب
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جميع بني تواُصل يوجد عندما إال جيد برصي تقريٍر إعداُد يمكن وال متنافينَْي. كانا وإْن
نحٍو عىل للقصِّ املرئي للرسد القراء يستجيب نفسه، الوقت ويف األخبار. غرفة يف األقسام
والصور للكلمات تسمح التي هي الصحف وأفضُل الكلمات، تجاه فعلهم ردِّ من مختلف

الخاصة. بطرقها متعددة مستويات عىل القصص د بَرسْ

هوامش

املنافسة. نتيجة أو الهرمي التسلسل نظام تبعات هي دوًما هذا أسباب تكون ال (1)
مصورون «ثمة قائًال: األمر وايس، كني تايمز، أنجلوس لوس صحيفة يف الكاتب يرشح
القصة، يف أنفَسهم آخرون يُقِحم بينما ًال، تدخُّ أقل فالبعض معهم؛ العمل يف أرغُب
ل يتدخَّ بعضهم تجنُّبهم. إىل أميل هذه، مثل لتجربٍة أتعرَّض عندما مشكلة. وتصبح
عند يتوترون الناس فبعض صعبًا؛ هذا ويكون وبيني، الصور موضوع األشخاص بني
يمكن الفيديو. كامريات مع التعامل عند حتى توتًرا ويزدادون الكامريات، مع التعامل

.(٢٠٠٤ (وايس، ا» حقٍّ الدينامية تغيري لهذا
يكون القصة يف نفسه» «يُقِحم مصور وجود أن الُكتَّاب لبعض يتضح ذلك، مع
عِمَل مرشوٍع عن هوبكه، ريكس تريبيون، شيكاجو صحيفة يف الكاتب يتحدَّث مفيًدا.
ال األحيان، من كثري «يف فيقول: جيمس، تريانس هو ر، ومصوِّ آَخَريْن كاتبنَْي مع فيه
بنا يثقون الناس جْعل يف يتمثَّل كان عملنا من كبريًا جزءًا ألن يشء؛ أيَّ تريانس يصور
مستوى عىل بناءً أحيانًا األشياء بعَض ر ويصوِّ يأتي، كان حولهم. لوجودنا ويطمئنون
يف يحدث نغطِّيها التي القصص من كثريٌ هذا. يفعل ال أخرى أحيان ويف الناس، اطمئنان
برشتنا [ُكتَّاب] ثالثة ونحن اللون، أسود وتريانس أفريقي، أصل من أمريكية مجتمعات
أُجري الذي الشخص يكن ولم املقابالت، من الكثري أجريُت الناس. بني فنظهر بيضاء،
تقريبًا إيلَّ ويتحدث تريانس، إىل الوقت طوال ينظر كان لكنه إيلِّ، حتى ينظر املقابلة معه
يخجل يكن فلم بأكملها؛ للتجربة كبريًة إضافًة تريانس وجود كان فقد تريانس؛ خالل من

.(٢٠٠٤ (هوبكه، للغاية» جيدة أسئلة يطرح وكان أسئلًة، يطرح أن من اإلطالق عىل
باألبيض للصور خاصة «غريية» «ثمة أولسينيوس: ريتشارد املصور يقول (2)
النظر يف يساعدانك فهما الرسالة؛ تركيز عىل يعمالن واألسود األبيض فاللونان … واألسود
خالدة» صور إنها املكان. أو الشخص أو املوضوع جوهر إىل لتصل األلوان تمويه عرب
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ل «تُوصِّ كوبريه: كينيث الباحث، التصوير، ُمعلِّم ويقول ص٦). ،٢٠٠٥ (أولسينيوس،
باألسلوب الرمادي اللون ظالُل وتوحي والجدية. بالوقار شعوًرا واألسود باألبيض الصور
اإلعالنات مقابل يف واألسود باألبيض الصحفية الصور تَربز املحرتم. التقليدي الوثائقي

ص٢٤١). ،٢٠٠٠ (كوبريه، لها» املنافسة امللونة
«صور مسابقة يف للعام» املصور «الصحفي لقب عىل اسرتازانتي سكوت حصل (3)
العام «صور ومسابقة .٢٠٠٠ عام والخمسني الثامنة دورتها يف السنوية الدولية» العام
الصحافة مجال يف مرموقة دولية مسابقات ثالث أكثر ضمن مسابقة أقدم هي الدولية»،
أمسرتدام، يف العاملية» الصحافة «صورة مسابقة هما: األخريان واملسابقتان املصورة.

الصحافة. ملصوري الوطنية للجمعية التابعة مصورة» صحافة «أفضل وجائزة
الوسائط القصصعىل رسد عىل وقدراتها العنارصالبرصية قوة تقترصمالمُح ال (4)
قوة دائًما تفوق البرصية الصور قوة أن التلفاز يف األخبار عن املسئولون «يدرك الطباعية.
أو أفضل، نحٍو عىل القصص رشح يف تساعد أن القوية للصور فيمكن املنطوقة؛ الكلمة
مديري وجمعية (مؤسسة للتقرير» املهم السياق عىل بالتشويش الحقيقة تشويُه يمكنها

.(٢٠٠٤ والتليفزيون، اإلذاعة يف األخبار
«أفضل ل الدولية» العام «صورة بجائزة تايمز أنجلوس لوس صحيفة فازت (5)
يف نسخة) ألف مائة من أكثر تطبع التي الصحف (يف الفوتوغرايف» للتصوير استخدام

و٢٠٠٥. ٢٠٠٤ عاَمْي يف الدولية» العام «صور مسابقة
جوزي، كارول بوست، واشنطن صحيفة مصوِّرة أصبَحْت املثال: سبيل عىل (6)
للعام املصور الصحفي لقب عىل وتحصل بوليتزر، بجائزة تفوز صحفية مصوِّرة أوَل

مرات. خمس
للتصوير استخدام «أفضل بجائزة تايمز نيويورك ذي صحيفة فازت (7)
السنوية الدولية» العام «صور مسابقة يف نسخة) ألف مائة فوق (للصحف الفوتوغرايف»
يف لها األوىل بوليتزر جائزة عىل الصحيفة حصلت كما والخمسني، السادسة دورتها يف

.٢٠٠١ عام سبتمرب من عرش الحادي لهجمات تغطيتها عىل الفوتوغرايف التصوير
برصية صحيفة إىل تايمز أنجلوس لوس صحيفة يف التحوُّل مسار يضاهي (8)
عرش الحادي أحداُث أصبحت فقد تايمز؛ نيويورك ذي صحيفة يف حدث ما تقريبًا قوية
عمل عىل مىض قد يكن ولم والتصميم. التصوير مجال يف الزدهارها الدافَع سبتمرب من
كولني التصوير ومدير كارول جون التنفيذي التحرير رئيس هما رئيسيتني، شخصيتني

سبتمرب. من عرش الحادي أحداث وقوع عند طويل وقٌت كروفورد،
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لكْن كبرية، لفظية بمساندة دوًما الفوتوغرافية للصورة الهائلة القوة تحظى
البرصية؛ للصحافة الضخمة واألخطار القدرات حول عامٌّ نقاٌش كثريًا يدور ال
إىل منتمني رشعيني» غري «مقاتلني صور حول حدثت التي الضجُة فتؤكد
توضيح رضوريٌّ هو كم … حرب») «أرسى كانوا أنهم (أو عليهم ُقِبض طالبان

ص٤) ،٢٠٠٢ (جاكوبسون، بالصور. املحيَطنْي واملعنى السياِق

من «الحقيقة» وراء الشمالية أمريكا يف السائدة الصحافة سعت الزمن، من قرن من ألكثر
مكشيسني ،١٩٨٠ جانز ،١٩٨٤ (ألتشول و«املوضوعية» «الدقة» مفاهيم تطبيق خالل
،١٩٧٣ سيجلمان ،١٩٧٣ سيجال ،٢٠٠٣ شدسون ،١٩٧٩ شيلر ،١٩٨٦ بارينتي ،٢٠٠٤
بيرت يقول «الحقيقة». ب السوَق تُلِزم لم السائدة اإلعالم وسائل أن إال .(١٩٧٢ توكمن
وصحيفة جيوجرافيك، ناشونال مجلة ومنها كثرية، ملطبوعات صوًرا التقط الذي إسيك،

بروكلني): يف تَْصُدر أفريقيٍّ أصٍل من لألمريكيني (صحيفة صن سيتي

األشياء إىل ينظرون املحررين من الكثري بأن صن السيتي يف دوًما أشعر كنُت
النحو، هذا عىل مثلهم أفكِّر جعيل وحاولوا خطأ، وإما صواب إما أنها عىل
إطار يف يل شيئًا يعني ال هذا إن األساس يف لهم بقويل دوًما، هذا أقاِوم وكنُت
وأصبحَت ديرتويت، يف أسوَد فتًى نشأَت كنَت فإذا البيضاء]. [األمريكية ثقافتي
مثل سيبدو لألمور صن سيتي نظِر أسلوَب فإن معيَّنَتنَْي، بعينني العاَلَم ترى
القوة.» وجه يف الحقيقة «نقول يقول: شعار لديها الصن إن بل الحقيقة.
نظرُت الحقيقة. هي ما أعرف ال بأنني إدراكي زاد األمر، يف فكَّْرُت كلما لكنني،
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من غالبًا املفتقدة النظر وجهة أو السود، نظر وجهة أنها عىل أكرب بقدٍر إليها
(١٩٩١ (إسيك، العام. الحوار

التاريخية القيم إسهام إىل ذلك من بدًال ويشري للحقيقة، املطَلق املفهوم يف إسيك يشكِّك
اإلنساني الوجود فطبيعة معني؛ مجتمع يف «الحقيقة/املعرفة» يف واالجتماعية/الثقافية
فعليٍّا فتحدِّد ومفاهيم؛ أفكاًرا تفرض معني اجتماعي نحٍو عىل مبنيٍّ واقٍع داخَل ذاتها

وإدراكه. العالم تنظيم طريقَة
الواقع. هذا تعكس ما بقدر مجتمع أي واقع يف اإلخبارية اإلعالم وسائل تسهم
داخل يُبْنَيَان األخبار وفهَم إنتاَج أن (١٩٧٨ وتوكمن، ،١٩٨٣ (سنو، الباحثون يفرتض
فما ثقافة؛ بكل خاصة األُُطر هذه إن ويُقال معنًى، ذات األخبار هذه تجعل التي األُُطر
جلف لصحيفة كذلك يكون ال قد وقرائها، تايمز نيويورك ذي لصحيفة معنًى له يكون
سلبي جمهور وجود بالرضورة هذا يعني ال وقرَّائها. املتحدة العربية اإلمارات يف نيوز
بها تصوغ التي الطريقة إن بل اإلخبارية، اإلعالم وسائُل تقدِّمه يشء أيِّ نقِد دون يتقبَّل
للواقع، االجتماعي البناء يف فقط تسهم ال اإلخبارية» «منتجاتها اإلخبارية اإلعالم وسائل
السبب، لهذا مهم؛ أنه «الواقع» هذا داخَل األخبار مستهلكو يدرك بما أيًضا تتأثَّر ولكنها
تطوير إىل متطلِّعًة للقراء/املشاهدين، استبياناٍت مراًرا اإلخبارية اإلعالم وسائُل تُجِري

للمستهلكني. جذَّابًا تجعله حتى اإلخباري املنتج لصياغة اسرتاتيجياٍت
عىل جزئيٍّا، األقل عىل املستهلكني، هؤالء «واقع» يُبنَى نفسه، الوقت يف ذلك، مع
املراسلون «يعمل املعلومات. اإلخبارية اإلعالم وسائُل بها صاغت التي الطريقة أساس
اإلخبارية املصادر من االستفادة أجل من اسرتاتيجية تنظيمية أداة هي شبكة، داخل
هذه تستخدم املتحدة، الواليات يف ص٨). ،١٩٨٨ دييك، (فان ممكن» نحٍو أفضل عىل
اإلخبارية، األهمية وتحديد اإلخبارية، األحداث تصنيف مثل: اسرتاتيجيات «الشبكة»
هذه االسرتاتيجيات شبكة تسمح ذلك، إىل باإلضافة «املوضوعية». بمفهوم وااللتزام
«صورٍة» من صغرية أجزاء عىل «يركِّزوا» بأن املصوِّرون الصحفيون ومنهم للصحفيني،
بؤرَة واملصممون املحررون يضيِّق بينما ذلك؟)، عىل تجربهم تراها (أم كثريًا أكرب
وعمليات الصور استبعاد) (أو وانتقاء الكلمات، تحرير طريق عن أكرب بقدٍر الرتكيز

التصميم/التخطيط.
املتحدة الواليات يف السائدة اإلخبارية اإلصدارات معظم يطبِّق ذلك، إىل باإلضافة
تستطيع التي الطريقَة املحررين كباُر فيحدِّد القرار؛ صنع يف هرميٍّ تسلُسٍل نظاَم
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املحررون يتأثَّر املقابل، ويف أفضل. نحٍو عىل «املناسبني» القراء جذَْب اإلصداراُت بها
(كاوفمان، النوع وحتى والِعْرق بالعمر وربما االجتماعية، وطبقاتهم بأيديولوجياتهم،

.(١٩٩١

عن بالكامل مسئولون األنظمة هذه داخل املوجودون واألشخاص األنظمة
سبيل عىل أنفسها؛ املوضوعات من أكثر الفوتوغرافية، الصور يف الواقع تشكيل
مديَر كان وإذا له، ج فسريوِّ معني، بموضوٍع ا مهتمٍّ ما محرٌر كان إذا املثال:

(١٩٩١ (بنزاكني، أكرب. بقدٍر للموضوع الرتويَج سيستطيع فإنه تحرير،

اإلداري الشكل هذا يف منهما، كلٍّ واقع أو األقليات، أو السيدات نظر وجهاُت تعاني
تجد العليا، الوظائف إىل تنظر «عندما املحررين. كبار بني ع التنوُّ لقلة نظًرا الهرمي؛
ومعظمهم نساء، ال رجاٌل الصحافة مجال يف الفعليَة القرارات يتخذون الذين هؤالء أن
بالك وكالة (رئيس (تشابنيك الالتينية» األصول ذوي أو السود من وليسوا البيض، من
املحررين كبار معظم أن أيًضا نضيف أن يمكننا .(١٩٩١ ،(١٩٦٤–١٩٩١ للصور، ستار
منهم الكثريين وأن املرتفع، الدخل أو األعىل األوسط الدخل أصحاب بمكانِة يتمتعون

نخبوية. وجامعات مدارس يف تعلَّموا
عن «اإلخبار» يف اإلخبارية اإلعالم وسائُل استخدَمتْها التي األُُطر تصبح النهاية يف
وسائل وقرَّاء/ُمشاِهِدي اإلعالم، مجال يف املتخصصني من كلٍّ من بها» «مسلًَّما «الواقع»
فهي ثَمَّ ومن األخبار؛ «محتوى» يف األخبار صياغة يف امُلستخدمة «البنية» وتؤثِّر اإلعالم.

للواقع. اجتماعي بناء يف تسهم
ومعانيها، ،( (الدَّوالِّ الرموز دراسَة بوصفه — (السيميوطيقا) الرموز ِعْلُم لنا يقدِّم
طريقة لتحليل جديدًة طريقًة — إليها تشري التي (املدلوالت) باملفاهيم ارتباطها وطريقة
تعسفيًة واملفهوم الرمز بني العالقة تكون املنظور، هذا من وفهمها. اإلخبارية الصور إنتاج

مجتمع. بكل خاصًة تكون ثَمَّ ومن ومكتسبًة؛
بيكترشز بي جيه لرشكة واملؤسسة املالكة بنزاكني، جوسلني تصف املثال: سبيل عىل

فتقول: التحرير، يف معايريَها — نيويورك يف اإلخبارية للصور سابقة وكالة وهي —

لديَّ تكون أن أيًضا أحاول ولكني الجمالية، املعايريَ ذهني يف واضعًة أحرِّر
[القائد ديوك ديفيد مع املثال: سبيل عىل القصة؛ معنى إطار يف خاصًة رسالٌة،
عن البحَث سأحاول السابق]، الرئايس ح واملرشَّ كالن، كلوكس للكو السابق
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صليبًا يمتلك الخلفية يف مؤيٌد ثمة كان إذا أو خلفيته، يكشف يشءٍ أو تعبرٍي
معلومات؛ تقديم ملجرد صغريًا، كان إذا القصة يف هذا إدخاَل وسأحاول معقوًفا،

(١٩٩١ (بنزاكني، الصورة. إىل النظر بمجرد هو َمن نعرف حتى

الصورة داخل الرمز دوَر يؤدِّي املعقوف، الصليب وهو برصيٍّا، عنًرصا نجد املثال، هذا يف
أن املفرتض من الرموز). علم يف «العالمة» بمصطلح أيًضا إليه (ويُشار الفوتوغرافية
بني العالقة أن هنا املهمة النقطة العنرصية. هذا؛ من أبعد وربما النازية، هو املفهوم
تماًما. فية» «تعسُّ عالقة هي والعنرصية؛ النازية مفهوَمي وبني املعقوف، الصليب الرمز،
االرتباط يكون أن ويجب واملفهوم، الرمز بني املكتَسب االرتباط عىل بالكامل العالقة تعتمد
عىل نفسها الصورَة عرضنا إذا فمثًال: وامُلشاِهد؛ ر/املحرِّر املصوِّ من كلٍّ لدى نفسه هو
ال ألنه معنًى؛ بال فقط الصورُة تكون فلن آسيا، قارة من أجزاء بعض يف يعيش شخٍص
الصليب لكون الواقع، يف تماًما مختلًفا معنًى تتَِّخذ قد ولكنها ديوك، ديفيد هو َمن يعرف
املعنى، عىل يحتوي ما هو ليس املعقوف فالصليب الهندوسية؛ يف ًسا مقدَّ رمًزا املعقوف

مقدًسا. رمًزا بوصفه أو بالنازية/العنرصية، املكتسبة عالقته ولكن
أن األوىل، ديوك: ديفيد مثال يف نة متضمَّ مهمة نقاط ثالَث (١٩٨٢) بريجر يحدِّد
(الصليب الرمز بني املكتسبَة العالقَة يعرف والجمهور الصور املصور/محرِّر من كالٍّ
نفسه. املرجعي اإلطار يف يتشاركان والجمهور ر فاملصوِّ (النازية)؛ واملفهوم املعقوف)
العالقة ثَمَّ ومن (الفوتوغرايف)؛ الوسط أعراف يعلم والجمهور املنتج من كالٍّ أن والثانية،
َمن أن املفرتض فمن ديوك)؛ (ديفيد املوضوع وبني املفهوم) + (الرمز الصورة بني
األبعاد، ثنائيُة أنها عىل األبعاد الثالثيَة األشياءَ تفرسِّ الصور أن يدرك الصورة يشاهد
من إيجابيٍّا ارتباًطا يرتبطان ديوك) وديفيد املعقوف (الصليب األساسيني العنرصين وأن

التكوين.1 هذا داخل متجاِوَريْن وضعهما خالل
وعي، عن يدركون، ال عامٍّ بوجٍه الناس أن «حقيقة كله هذا من األهم وربما أخريًا،
(بريجر، لها» استجابتهم من الرغم عىل عنها، اإلفصاح يمكنهم وال والرموَز، القواعَد

ص٢٢). ،١٩٨٢
األكثر لكن املجتمع، نتاج و«الواقع» «املعرفة» أن (١٩٦٦) ولوكمان بريجر يؤكِّد
«املعنى» مستمرة. عملية يكون وإنما واقًعا، أمًرا أبًدا يكون ال إنتاجهما أن هذا من
«تشبه باستمراٍر». «يومض الذي بالضوء أشبه فهو بدقة؛ تحديده يمكن شيئًا ليس
املستمر الوميض عملية تَتَبَُّع الصور) مثل املرئية، النصوص ذلك (ومن ما نصٍّ قراءُة
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ذلك (ومن واللغُة ص١٢٨). ،١٩٨٣ (إيجلتون، القالدة» خرِز عدَّ تشبه ا ممَّ أكثر هذه
يف املوجودة الرموز بني معقدة عالقة توجد ثَمَّ، ومن زمنية؛ آلية هي البرصية) اللغة
تُشَطب املعنى سلسلة يف إلخ) … صورة أو (كلمة عالمة «كلُّ واملستقبل. والحارض املايض
اإلطالق عىل عالمة أي تكون ال وهكذا … األخرى العالمات كل باستخدام تُْستََشف أو
إلمكانية نظًرا ذلك، إىل باإلضافة ص١٢٨). ،١٩٨٣ (إيجلتون، املعنى» «كاملة» أو «نقية»
وفًقا دوًما العالماُت تُنتَج أبًدا. متطابًقا املعنى يكون ال الوقت، طوال العالمة إنتاج إعادة
نفسها العالمة عن تنشأ التي املعاني فإن ثَمَّ ومن أبًدا؛ متماِثلة سياقات توجد وال للسياق،

اإلطالق. عىل تماًما متشابهًة تكون ال
السابقة، الصور محررة (1-3 شكل (انظر املساعدة، التحرير مديرُة تتحدَّث
يف تايمز نيويورك ذي صحيفة يف نُِرشت صورٍة عن بيضاء)، سيدة (وهي يل كارولني

الصور: يف املعنى ملراَوغة مثاًال لتعطي «املعيشة»، قسم

كان وحينما للخيل، ديربي كنتاكي سباق يف ويتني ماريلو عن فقرًة نُِعدُّ كنا
هذه إىل تنظري أن «يجب وقال: إيلَّ جاء صفحة، … ال ينظم الفني املدير
كانت جنوني. وُجنَّ الصورة إىل نظرُت األوىل.» الصفحة إىل وتقدِّميها الصورة
مع وقوٍر وبرداءٍ املنسدل القصري األشيب األصفر بشعرها [ويتني] فيها تظهر
سرتتدي ذراعها، عىل األكمام منفوَيش فستاننَْي تستعرض السوداء، خادمتها
شابة وهي الحائط عىل لها صورة توجد وخلفها ديربي، حفل يف أحدهما
الحياة أسلوب عن الكثري وتقول للغاية، مذهلة [الصورة] كانت الجمال. بارعة
إىل الصورة ْمُت قدَّ لذلك، جراس؛ بلو مدينة ريف يف موجوًدا يزال ال الذي
محررة وخرجت األوىل، الصفحة يف نرشها واختاروا األوىل، الصفحة مسئويل
الناس سيظن بَِشع، هذا أن «أظن وقالت: بيضاء، امرأة وهي «املعيشة»، قسم
يف الصورَة هذه وضعنا إذا األهلية الحرب قبل ما فرتِة حياِة أسلوَب نؤيِّد أننا

… موجوًدا يزال ال شيئًا تعرض أنها رأينا ولكننا األوىل»، الصفحة
ولم البلدة، خارَج أفريقي) أصل من أمريكي رجل (وهو ر املصوِّ كان
النهاية، يف الداخل. إىل الصورَة نقلنا لذلك املناقشة؛ يف إرشاكه املمكن من يكن
أسود، سائس مع منزلها فناء يف تجلس وهي لويتني صورَة الخارج يف وضعنا
الصورة جاذبية بمثل تكن لم أنها أعتقد صورة وهي حصانها، بلجام ُممِسكًة

فحسب. غموًضا أكثر لكنها نفسها، الرسالة لها كانت األوىل،
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الحفالت. فساتني تستعرضان اليسار عىل هاردين، وجالديس ويتني ماريلو :1-3 شكل
نيويورك ذي ،١٩٨٧ الطبع: حقوق تايمز، نيويورك ذي صحيفة من ويلسون، لجيم صورة
الطبع حقوق بقوانني ومحمية بإذٍن، استُخِدمت محفوظة. الحقوق كل املحدودة. تايمز،
دون إرسالها إعادة أو توزيعها إعادة أو نسخها أو الصورة طبع يُحَظر املتحدة. للواليات

رصيح. كتابيٍّ إذٍن

أيََّد بَمْن أخربه أن دون الجدل، عن قليًال أخربته املصور، عاد عندما
يومه عن أخربني الصورة. هذه اللتقاط دفعه ا عمَّ وسألته الجانبني، من أيٍّا
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كلَّ ويشاهد الغداء يتناول كان وبينما ويتني، ماريلو عىل ضيًفا بوصفه هناك
لهذا سأستِعدُّ كيف ا حقٍّ أعرف «ال تقول: سمعها عملهم، يؤدُّون ود السُّ الخدم
املطبخ، إىل أخذَتْه ثم الطعام.» هذا كل إعداد ويجب كثري، عمٌل فأمامي الحفل؛
سبيٌل ثمة يكن لم إنه وقال كله، الطبخ يؤدين سوداوات نساء ست فيه وكانت
الفستاننَْي. هذين عليها لتعرض السوداء املرأة هذه جاءت حتى هذا، لتصوير

(١٩٩١ (يل،

صارمة قواعد استخداِم صعوبات نرشها قبل دار الذي والجدل الصورة هذه تحليُل يُظِهر
الطبيعة إىل اإلشارة نستطيع بدايًة، الصور. داخل املوجودة املعاني تفسري يف ورسيعة
الجمهور أن يعتقد البعض كان للنرش، السابق النقاش من يظهر فكما للواقع؛ الوقتية
معينة؛ جنوبية مجتمعات يف املستمرة البيض لسيادة إنكار أنها عىل الصورة هذه سيقرأ
الجنوبي الحياة ألسلوب تأييد أنها عىل الصورة سيفرسِّ الجمهور أن آَخرون شعر بينما
نفسها الصورة هذه كانت لو األمامية. الصفحة يف تُستخَدم لم السبب ولهذا القديم،
كانت وربما سيحدث. كان هذا مثل نقاًشا أن املؤكد غري فمن سنة، ٥٠ منذ التُِقطت
أن واألرجح أخرى، اعتبارات بسبب األمامية الصفحة يف تظهر، لن أو ستظهر، الصورة
العملية من جزءًا لتشكِّل تكن لم أفريقي أصل من األمريكيني اعتبارات تجاه الحساسية

التشاُورية.
النهاية يف بَنَتْه الذي الواقع يف أيًضا نفسه تايمز نيويورك ذي صحيفة سياُق يؤثِّر
َ َلتغريَّ البيض، لتميُّز ج تروِّ صحيفٍة يف ظهَرْت نفسها الصورة هذه أن فلو ويتني؛ صورة

شك. بال املعنى
يف واملعارضون، األمامية الصفحة يف الصورة لنرش املؤيدون النقاش، أطراف اشرتََك
ومن العبودية؛ هو املفهوم وكان الفساتني، سوداء سيدة إمساك هو فيه الرمز كان نقاٍش

السود. وعبودية البيض سيادة نظام استمراُر هي الرسالة فإن ثَمَّ
ربما املثال: سبيل عىل الصورة؛ هذه من أخرى معاٍن استنباط املمكن من ذلك، مع
استمراِر توصيَل يحاول الصورة هذه التَقَط الذي أفريقي أصل من األمريكي ر املصوِّ كان
يحاِوُل كان ربما أو اآلخرين، عمل عىل الفضل عىل األقوياء فيه يحصل الذي القمع نظام

أفريقي. أصل من األمريكيني عىل البيضاء الجنوبية السيدة هذه اعتماد إظهاَر
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واملفاهيم الرموز بني العالقة حول النقاَش (١٩٧٢) بارت الفرنيسروالن الباحث أخذ
طبيعيًة، تُعتَرب فيًة، تعسُّ كانت وإن العالقات، هذه أن يعتقد فهو هذا؛ من أبعَد خطوٍة إىل

«الخرافة».2 التطبيع عملية عىل ويطلق
مارس من ١٩ يف تايمز نيويورك ذي صحيفة نرشته الذي الخرافة تحليَل ويقدِّم
وسائُل بها تربط التي للطريقة مثاًال 3-2)؛ شكل (انظر األمامية صفحتها يف ١٩٩٢ عام

األخبار. مستهلكو يفهمها ربما والتي باملفاهيم، الرموَز اإلخبارية اإلعالم
األمامية. صفحتها محتويات عىل كثريًا الصحف، معظم مثل تايمز، النيويورك تركِّز
التجميع عن املسئول الشخص هو بوردرز، بيل األخبار، محرر كان ،١٩٩٢ عام يف
آَخر يشءٍ أي من أكثَر األمامية بالصفحة «أهتمُّ قال: وقد األمامية، التايمز لصفحة اليومي
لعب بوردرز، إىل باإلضافة .(١٩٩٢ (بوردرز، الصحيفة» واجهة هي أنها فالواضُح …
الصور أي بتحديد األقسام، محرري مع ا، مهمٍّ دوًرا املختلفة األقسام يف الصور محررو

األمامية. الصفحة يف لتُنَرش تُقدَّم
مناقشات عرب الكلمات محرري كبار وإىل الصور محرِّر إىل االقرتاحاُت هذه ُرِفعت
«قائمة يت ُسمِّ قسم، كلُّ أَعدَّها التي والصور باألخبار قائمٍة عرب رسمي نحٍو وعىل ودية،

الظهرية».
األخبار محرَر التقوا الظهرية، قائمة ملراجعة فرصٍة عىل املحررين كبار حصل بعدما
تركيٍز مع التايل، اليوم يف األمامية الصفحة خيارات مناقشة أجل من ٤٥ : ١٢ الساعة يف
نحتاج ما ع توقُّ هو ٤٥ : ١٢ الساعة اجتماع فكرة من جزءٌ «كان التصوير. عىل خاص

.(١٩٩٢ (بوردرز، اليوم» نهاية إىل وصولنا قبل األمامية للصفحة إليه
الثالثة؛ الساعة يف «التحويل» اجتماع يف والصور األخبار عن املعلومات من املزيد ُجِمع
عن املسئولني إىل يشء كلَّ النهار فرتة يف التخطيط مسئولو َل حوَّ االجتماع هذا أثناء ففي

الليل. فرتة يف اإلنتاج
الظهرية، بعد ما فرتِة طواَل األمامية للصفحة وقٍت تخصيِص يف الصور محرُر استمرَّ
اجتماع يف عرضها أجل من مغناطييس لوح عىل النهاية يف ركَّبها حتى الصوَر مراكًما
ومحرر الكلمات، محرري كباُر االجتماَع هذا حرض .٤٥ : ٤ الساعة يف األوىل الصفحة
فرانكل. ماكس التنفيذي التحرير رئيُس االجتماَع هذا ورأس الصور، ومحرر الرسومات،
األمامية الصفحة محتوى كلُّ كان لكن االجتماع، هذا أثناء والصوَر األخباَر اللجنُة اختاَرت

التنفيذي. التحرير رئيس مواَفقة عىل ًفا متوقِّ
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تايمز نيويورك ذي ،١٩٩٢ الطبع: حقوق .١٩٩٢ مارس ١٩ تايمز، نيويورك :2-3 شكل
الطبع حقوق قوانني بموجب ومحمية بإذٍن، استُخِدمت محفوظة. الحقوق كل املحدودة،
دون إرسالها إعادة أو توزيعها إعادة أو نسخها أو املادة هذه طباعُة تُحَظر املتحدة. للواليات

رصيح. كتابي إذٍن

لم التي والصور األخبار كلُّ وأُِتيحت األمامية، الصفحَة األخبار محرر رتََّب ذلك بعد
األخرى. الفردية اإلخبارية لألقسام األمامية الصفحة يف تُستخَدم
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الوطنية باألخبار تايمز نيويورك ذي صحيفة يف األمامية الصفحُة تزخر عادًة،
األخبار سيادة من الرغم وعىل العاصمة. وأخبار املحلية األخبار حساب عىل والعاملية
تقترص كتابتها كانت ١٩٩٢ عام يف األمامية التايمز صفحة أخبار فإن والعاملية، الوطنية
نيويورك ذي لصحيفة «خصوًصا الُكتَّاب يكتبها كان أو الصحيفة، ُكتَّاب عىل تقريبًا

األمامية. الصفحة صور عن نفَسه األمَر نقول أن يمكننا وال تايمز».
ترفض البالد. خارج مهام يف لديها يعملون مصورين التايمز أرسَلت ما نادًرا
أعضاء باقي عىل سيقع الذي الزائد العمل ضغُط منها: عدة؛ ألسباب هذا فعل التايمز
تدفع الصحيفة أنَّ سيما (ال املطلوبة والنفقاُت نسبيٍّا، الصغري الصحيفة يف التصوير فريق
الصحيفة)، مصور يلتقطه ما تكرِّر ربما التي الصور مقابل األنباء وكاالت إىل بالفعل

.(١٩٩١ (يل، املصورين مع مباَرشًة العمَل الصحيفة يف الُكتَّاب من كثرٍي وازدراءُ
كلريك دي خطوَة يُِقرُّون أفريقيا جنوب «ِبيض ب املعنون الرئييس الخربَ كتب
رين إس كريستوفر ،١٩٩٢ مارس ١٩ عدد يف جديد» نظام عىل ود السُّ مع للتفاُوض
وكاالت من للخرب املصاحبتان الصورتان وجاءت تايمز». نيويورك ذي لصحيفة «خصوًصا
التايمز صحيفُة استأجَرْت رويرتز). من وواحدة برس، فرانس وكالة من (واحدة األنباء
وكاالت صور أن قرَّروا املحررين جميع لكن تاون، كيب مدينة يف مستقالٍّ ًرا مصوِّ أيًضا

أفضل. كانت األنباء
يف املحررون وكان له، مخطًطا حدثًا أفريقيا جنوب يف أُجِري الذي االستفتاء كان
صورتني نرش قرار جاء ذلك ومع األمامية، الصفحة يف سيُنَرش أنه مسبًقا يعلمون التايمز

األوىل. الصفحة اجتماع يف أفريقيا جنوب من (2-3 شكل (انظر األمامية الصفحة يف

كلريك دي سياسة [إقرار الخرب هذا أن … األوىل الصفحة اجتماع يف قرَّرنا
الخرب وكان األمامية. الصفحة يف صورتني يستحقُّ العنرصي] للفصل املناهضة
التصويت، من ود السُّ للمستفيدين صورة كانت إحداهما ألن صورتني إىل يحتاج
كلتيهما. استخداَم هذا يربِّر لذلك لألمر؛ خطََّط الذي للرجل كانت األخرى لكن

(١٩٩٢ (بوردرز،

جنوب من القادمة الصور يف االختيارات من العديد وجود من الرغم عىل إنه بوردرز يقول
ثالث ثمة كانت ذلك، ومع األفضل. هي بوضوٍح كانت االحتفال صورة فإن أفريقيا،
التايمز نرشتها التي كلريك دي صورَة اختار وقد منها، لنختار كلريك لدي مؤثِّرة صور
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صورة أفضَل الحقيقة يف تكن «لم قائًال: َب وعقَّ فرانكل، ماكس التنفيذي التحرير رئيُس
النحو» هذا عىل األمر فسار قصها، يصعب كان اخرتتها التي الصورة لكن أعجبَتْني،

.(١٩٩٢ (بوردرز،
فهمه فقط بوردرز يحدِّد ال الصور، إحدى اختيار يف املستخدمة للمعايري وصفه يف
تلعب التي الطريقة عن أيًضا يكشف لكنه والبرصية، النصية التوصيل أدوات بني الفروق

اإلخبارية. اإلعالم وسائل يف القرار صنع يف دوًرا الثقافية الرؤى بها

أنا أما غريها]، عىل صورة [لتفضيل فنيٌة معايريُ الصور] [محرِّر بوسل لدى
موجودًة ليَسْت أنها سيخربك بوسل األقل، عىل أو الفنية، املعايريُ هذه لديَّ فليس
فهي رائعٌة؛ هذه االحتفال» «صورة أن إال . لديَّ توجد أنها أعتقد لكني ، لديَّ
«صوِّتوا تقول: والفتًة مبتهجني، ُسوًدا أناًسا تُظِهر فهي يشء؛ كل عن تعربِّ

حدث. ما وهذا للجميع»
أن أوًال أفرتض له، معياًرا الجماليات يستخدم أن لبوسل يمكن أين واآلن
أردنا ولهذا قصة؛ ترسد أن لها بد ال وثانيًا رائعة، تكون أن بد ال الصورة
فعله يشء مجرد يكن لم هذا ألن أيًضا؛ األمامية الصفحة يف كلريك دي وضع
فعله الذي والشخص لهم، ُفِعل وإنما يفعلوه، لم أنهم الحقيقة الناس. هؤالء
نتاج فهو — إليه أفريقيا جنوب يف بأكمله اإلنجاز هذا يُنَسب كلريك]. [دي هو
دي صورة نضع لم لو للغاية غريبًا سيبدو األمر وكان — واحد رجل عمل

(١٩٩٢ (بوردرز، األمامية. الصفحة عىل كلريك

يف األغلبية ذات الِعْرقية من كبريٍة بخطورٍة السيايس التظاُهر سنوات أبًدا بوردرز يذكر ال
العقوبات أو األفريقي الوطني املؤتمر أو توتو أو مانديال إىل يشري ال فهو أفريقيا؛3 جنوب

األبيض. للرئيس الكامل الفضَل ينسب وإنما الدولية،
١٩٩٢ مارس ١٩ لعدد األمامية الصفحة يف أفريقيا جنوب استفتاءِ صورتا نُِرشت
دي صورة فوق التظاهرة صورة ُوِضعت إذ الصفحة؛ من العلوي النصف يف كلتاهما

قليل. بقدر صورته من أكرب وكانت مباَرشًة، كلريك
للتفاُوض كلريك دي خطوَة يُِقرُّون أفريقيا جنوب «ِبيُض أعمدة أربعة عىل عنوان ُكِتب
أعمدة، ثالثة عىل ُطِبعت التي التظاهر صورة فوق مباَرشًة جديٍد» نظاٍم عىل ود السُّ مع
التصويت «نتيجة واحد عمود مساحة عىل ُكتب الذي للخرب الفرعي العنوان فوق وكذلك
املبتهج». الزعيم قول حد عىل العنرصي، الفصل ملف» «أُغِلق كبري إقبال :١ مقابل ٢
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حينما تايمز نيويورك ذي صحيفة بها اهتمت التي املفاهيم بوضوح بوردرز رشح
الِفْطنة وإظهار ود؛ السُّ املستفيدين سعادة إظهار أفريقيا: جنوب يف االستفتاء نتائج نرشت
املالئم للمفهوم الرمز يف دوَرها رائٍع نحٍو عىل صورة كلُّ أدَّْت األبيض. للبطل السياسية

.(3-3 شكل (انظر لها
للجميع» «التصويت الفتة خالل من األحداث سياق عن تماًما التظاهرة صورُة َْت عربَّ
الفور عىل امُلشاِهد املبتسمة الوجوُه وتعطي الِبيض. غري املتظاهرين عىل واقتصارها
التظاهرة. حجم إىل الصورة إطار يف الناس من الكبري العدد ويشري العام، باملزاج شعوًرا
من بدًال الجماعية بالُهِويَّة انطباًعا هذه «الجماهري» صورة تعطي نفسه الوقت يف

أكرب. لسلطٍة الجماعة بانقياد الكامريا ارتفاع يوحي كما الفردية. الُهِويَّة
آَخرون أفراد يوجد كلريك. دي صورة سمات مع بوضوٍح السمات هذه تتعارض
تضييق من هذا عن نتََج وما أطول عدسًة املصور استخدام لكن كلريك، دي خلف يقفون
إىل باإلضافة املجموعة. يف كلريك دي فيربز وضوًحا؛ أقلَّ ما حدٍّ إىل يُظِهرانهم املجال ُعْمق
السلطة، مظهَر كلريك دي يعطي مما قليًال، األعىل إىل موجهة الكامريا زاوية فإن ذلك،

أمامه. املوجودة امليكروفونات ومجموعة الرسمي زيُّه هذا ويدعم
يف الحكومة بتحكُّم كلريك دي صورة يف الكامريا لزوايا املحدود املجال تفسري يمكن
كامريا زاوية من أكرب بقدٍر الكبرية املجموعات تصوير يسهل كما اإلعالم، وسائل وصول
املناسبة؛ أجل من رسميٍّا زيٍّا يرتدي كلريك دي أن الواضح من باملثل، ارتفاًعا. أكثر
بشأن قراراٍت امليدان يف يعملون الذين املصورون يتخذ ذلك، ومع فال. املتظاهرون أما
املفاهيَم املصورون يدرك إلخ. … والتأطري التعرض، ولحظة املجال، وعمق العدسة، نوع
أن يحتمل التي الصور وأنواع ،(١٩٧٩ (روزينبلوم، برصيٍّا توصيلها عليهم ينبغي التي

وفرانكل. بوردرز مثل محرِّرون يختارها
شيوًعا األكثر واألسلوُب الصوَر، تصاحب التي بالكلمات أكرب بقدٍر املفاهيم تُمثَّل
نربط تايمز) نيويورك (ذي «نحن عليها. التعليقات عرب يكون بالصور الكلمات القرتان

.(١٩٩١ (يل، دوًما» التعليقات، خالل من والخرب الصورة بني
هذا ويعمل التعليقات، هذه التعليقات ُكتَّاب يكتب تايمز، نيويورك ذي صحيفة يف
عىل نفسه الوقت يف ولكنه، فني، منظور من التعليقات لهذه العامة الجودة تحسني عىل
التظاهرة صورَة صاَحَب الذي التعليق م ويقدِّ املصور. عاشه كما الواقَع يغريِّ األرجح،

لذلك. جيًدا مثاًال
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العالمة

صورة احتفال مؤيدي
ا/ؤتمر الوطني األفريقي

الدالَّة

صورة

ا#دلول

تمرير استفتاء الحق يف
التصويت يف جنوب أفريقيا

األوىل. املرحلة يف للرموز بارت تحليل :3-3 شكل

األفريقي الوطني املؤتمر «مؤيدو األنباء وكالة عرب أُرِسل الذي األصيل التعليق يقول
التفويض سيستلزم البيض. عىل اقترص الذي االستفتاء بتمرير مارس ١٨ يف يحتفلون
طبعته الذي التعليق أما السوداء». األغلبية مع السلطة أفريقيا جنوب حكومة مشاَركَة
بموافقة يحتفلون أفريقيا جنوب يف ود «السُّ يقول: فكان تايمز نيويورك ذي صحيفة

البيض.» حكم إلنهاء التفاُوض عىل الِبيض الناخبني
تعريف يف الفشل خالل من أوًال: عدة؛ بطرق األصيل التعليق يف ن املتضمَّ املعنى َ تغريَّ
تايمز نيويورك ذي صحيفة ألَغْت األفريقي، الوطني املؤتمر مؤيدي من بأنهم املتظاهرين
رأَْي أكَّدت ذلك، من وبدًال السوداء، األغلبية خاَضتْه الذي السيايس النشاط من تاريًخا
والناخبون كلريك (دي آَخر شخٌص َقه حقَّ عمٍل من املستفيدون هم هؤالء بأن بوردرز

البيض).
مشاركَة عندي] من [التشديد «سيستلزم» «التفويض إن األصيل التعليق يقول ثانيًا:
لدى بأن توحي وال السوداء، األغلبية العبارة هذه تمكِّن السلطة». أفريقيا جنوب حكومة
الِبيِض حكومَة إن رصاحًة تقول وإنما برًىض؛ السلطة ستشارك بأنها أو خياًرا، الحكومة

السلطة. بمشاركة ُمطاَلبًة ستكون
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الناخبني بموافقة يحتفلون أفريقيا جنوب يف ود «السُّ فيقول: تايمز ذي تعليق أما
السوداء، األغلبية من القوَة التعليُق هذا يسلب الِبيض.» حكم إلنهاء التفاوض عىل الِبيض
الِبيض الناخبون اتخذه بقراٍر ليحتفلوا تُِركوا ود السُّ املتظاهرين أن إىل يشري فهو

البيض. موافقة عىل يعتمدون ضعاٌف وَد السُّ فإن ثَمَّ ومن املستنريون؛
أفريقيا جنوب حكومة مشاَركَة القرار «سيستلزم األنباء: وكالة تعليق يقول أخريًا:
يف ود للسُّ األغلبية بوضع أبًدا التايمز تعليق يعرتف وال السوداء.» األغلبية مع السلطَة
االحتفال وهو تقدِّمه، الذي املفهوم تشويه عليها َب توجَّ ذلك فعل أجل ومن أفريقيا؛ جنوب
السوداء، األغلبية بموقف التذكري فعند الِبيض. والناخبني كلريك لدي العظيمة باإلنجازات
الديمقراطية العملية من ود السُّ استبعاد سبب عن املتحدة الواليات يف الجمهور يتساءل قد
السلطة. ملشاركة البيضاء لألقلية الوليدة الجهود عىل الثناء من بدًال الطويلة الفرتة لهذه
يختارها التي الرموز «يَُطبِّعون» النهاية يف األخبار مستهلكي أن إىل بارت يذهب
الخلفية مع التفاُعل خالل من اإلخبارية، الصورُة فتصبح املفاهيم؛4 لتمثيل الصحفيون

واقًعا. األخبار ملستهلك إلخ، … الثقافية/التاريخية
عىل وبناءً فرانكل بموافقة بوردرز، اختارها التي الرموز كانت املثال: سبيل عىل
يشبه ربما واقًعا واقًعا؛ تمثِّل األمامية للصفحة اآلخرين، املحررين كبار من ُمدَخالٍت
«يبدأ وتقول: التايمز تتفاخر النهاية، ويف التايمز. قراء من كثري يعيشه الذي الواقع
ذي بقراءة صباح كلَّ يوَمه الجيد والتعليم والنفوذ الثراء أصحاب القراء من قيايس عدٌد

ص١٠). ،١٩٩٢ تايمز، نيويورك (رشكة تايمز» نيويورك
ورصاحًة، ضمنيٍّا والتعليم، والنفوذ الثراء أصحاب من بأنه قارئ تعريف يشري
وكما إلخ. … والسياسية والتاريخية والثقافية االجتماعية خربته يف معينة سمات إىل
الصور تعطي الحالة، هذه ويف للرمز، معنًى تعطي التي هي القارئ فخربُة بارت، يرى
األعراق تجاه البيض لسخاء تأكيٍد إىل وسيايس ِعْرقي رصاٌع ُحوِّل فقد معنًى؛ والتعليقات
يف واالستقرار بالسلطة االحتفاظ ق ُحقِّ نفسه، الوقت يف الديمقراطية. وانتصار األخرى
«ال اآلخرين»: بألم «الشعور كتابها يف سونتاج سوزان أشارت وكما كلريك. دي صور
بناءً تتشكَّل التي الخاصة، وظيفتها لها ستصبح التي الصورة معنى املصور نوايا تحدِّد

ص٣٩). ،٢٠٠٣ (سونتاج، ووالءاتها» تستخدمها التي املتنوعة املجتمعات أهواء عىل
توجد التي للثقافات واملعتقدات القيم تحديد يف اإلخبارية اإلعالم وسائل تساعد
والهيئات السياسية والنظم كاملدارس األخرى املؤسسات مثل فهي، تأكيدها؛ وإعادة فيها،
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األحيان)5 معظم (يف اإلخبارية الصوُر ر تُصوِّ للواقع». االجتماعي «البناء يف تسهم الدينية،
الثقافية اإلطارات داخل مشكَّل الصور داخل املحتوى الواقع أن إال ا، حقٍّ فعليٍّا تواَجَد شيئًا

الثقايف. التفسري وعرب

هوامش

الفوتوغرايف التصوير أعراف فيها تكن لم ممتعة حالة (١٩٨١) سليس يحكي (1)
عىل ضخمة حيوانات صورُة غابيَّة ثقافة إىل ينتمون أفراد عىل فيها ُعِرضت معروفة؛
، املفرسَّ غري املشهد مفهوم من كالٍّ يألفوا لم وألنهم املفتوح. السهل عرب بعيدة مسافة
يف الحيوانات هذه أن ً خطأ الناس هؤالء ظنَّ الفوتوغرافية؛ للصورة البرصية والخصائص

حرشات. الصورة
تُعنى فهي الرموز، علم ومثل الخطاب، عرب تُحَمل الخرافة أن بارت يرى (2)
(عىل عالمًة مًعا يُنِتجان اللذين (املفهوم)، واملدلول (الرمز) الدالَّة عنرصين، بني بالعالقة

فوتوغرافية). صورة املثال: سبيل
بأنهم والصني أوروبا رشق يف املتظاهرين األمريكية اإلعالم وسائُل وصفت بينما (3)
الذين أفريقيا جنوب يف ود السُّ إىل يُشار أن حدث، إْن النادر، من للديمقراطية»، «مؤيدون
للديمقراطية» «املؤيدين بالنشطاء شخص لكل صوت قاعدة عىل مبني بنظاٍم يُطاِلبون

و٣٢٧). ٣٢٦ الصفحات ،١٩٩٥ وسولومون، (يل
سلسلٍة من لبنائه نظًرا شاذٌّ، «نظاٌم والخرافُة الخرافَة، اسم هذا عىل بارت يطلق (4)
ص١١٤). ،١٩٧٢ (بارت، الثانية» الدرجة من رمزي نظام فهو قبله؛ ُوِجدت رمزيٍة
يف دالَّة إىل التحليل من األوىل الجولة يف عالمة كان ما فيه ل يتحوَّ نظام هو أخرى، بعبارة
أو ثانيًة، عالمًة الثاني واملدلول الثانية الدالة هذه اجتماُع س يؤسِّ وهكذا، الثانية. الجولة
تصبح التي املرحلة هي هذه بارت، نظر وجهة ومن .(4-3 شكل (انظر خرافيًة عالمًة

غامض. نحو عىل طبيعية الرسائل فيها
يكون ثَمَّ ومن خرافية؛ دالَّة أيًضا هي األوىل العالمة التايل: النحو عىل األمر يرشح وهو
«سلًفا»، مكتمًال املعنى «يكون األوىل. العالمة بوصفها معنًى لها يكون وشكٌل. معنًى لها
وأفكاًرا، للحقائق، مقارنًا وترتيبًا وذاِكرة، وماضيًا، املعرفة، من نوٍع وجوَد هذا ويفرتض
األوىل العالمة االحتفال، صورة يف املثال: سبيل عىل ص١١٧). ،١٩٧٢ (بارت، وقرارات»
بتمرير األفريقي الوطني املؤتمر مؤيدي الحتفال صورة فهي ومنطقية؛ مكتملة وحدة
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عليها ُكتب الفتة ويحملون يبتسمون املجموعة هذه أفراد التصويت. حقوق استفتاء
لهذه مكتِمٌل معنًى يوجد أخرى، بعبارة باملتظاهرين. ميلء واإلطار للجميع»، «التصويت
املعنى هذا وجود صورة لكونها نظًرا وربما الفور، عىل إدراكه يمكن معنًى وهو الصورة،

األساس. من

العالمة
(الخرافة)

النموذج الغربي للديمقراطية

الدالَّة
(عالمة ا+رحلة األوىل)

صورة +ؤيدي
ا+ؤتمر الوطني األفريقي

وهم يحتفلون

ا+دلول

النموذج الغربي للديمقراطية
ا+بني عىل العوامل التاريخية/

الثقافية/االجتماعية ا+ؤثِّرة
يف ا+شاهد

الخرافة. مرحلة أو الثانية املرحلة يف للرموز بارت تحليل :4-3 شكل

ذات كونها من تتغريَّ خرافية، دالَّة بعُد فيما هذه األوىل املرحلة عالمة تصبح عندما
ويفرغ ظرفيَّته، عن املعنى يتخىل شكًال، تصبح و«عندما شكل، ذات كونها إىل معنًى
ص١١٧). ،١٩٧٢ (بارت، الَحْرف» إال يبقى وال التاريخ، ويتبخر مفقًرا، ويصري نفسه،
ومشهًدا تاريًخا نرى األوىل، املرحلة يف عالمة بوصفها االحتفال، صورة إىل نعود
«دليًال» الصورة وتقدِّم أفريقي، الجنوب االستفتاء بنتائج «املستفيدون» يحتفل مكتمًال.

النظام. هذا نجاح عىل
بارت، قول حد عىل املعنى، أن إال املعاني. هذه الشكُل يُقِيص خرافية، دالَّة وبوصفها
دوًما يرتكز شكًال بوصفها الجديد دورها أن والواقع يُطَمس. ال لكنه فحسب، يُفَقر
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الخرافة» يميِّز ما هي والشكل املعنى بني هذه املستمرة الغميضة لعبة «إن معناها. عىل
ص١١٨). ،١٩٧٢ (بارت،

عىل «يكون هذا إن بارت يقول الخرايف. املدلول يف العملية من الثاني الجزء يتمثل
،١٩٧٢ (بارت، الخرافة» عن التعبري إىل يؤدي الذي الحافز فهو ًدا؛ ومتعمَّ تاريخيٍّا الفور
للديمقراطية الغربي بالنموذج مدفوعة الخرافة تكون ربما االحتفال، صورة ويف ص١١٨).

التصويت. يف الحقَّ أفريقيا جنوب يف ود السُّ إعطاء أجل من االستفتاءُ يؤكِّده الذي
تشكيلة أيَّ سيشمل فهو ومتسًعا؛ جديًدا تاريًخا العمليَة أيًضا الخرايف املدلول يُكِسب
ُمشاِهد. أو قارئ أيُّ إليه بها يأتي التي املؤثرة التاريخية/الثقافية/االجتماعية العوامل من
ناخبًا؛ بصفته الشخصية خربتَه مشاهٌد يُدِخل ربما املثال، سبيل عىل االحتفال، صورة يف
تحقيق أجل من الرصاَع خالله من عرف رسمي تعليم عىل حصل مواطنًا بصفته أو
تايمز؛ نيويورك ذي صحيفة قراءة إىل ثقافته دفعته مثقًفا مواطنًا بصفته أو االستقالل؛
بوصفه أو أخرى؛ دول يف الديمقراطية غياب عن يقرأ لألخبار، مستهلًكا بوصفه أو
صنع أجل من الكلمات مع الصور وْضَع خاللها من تَعلََّم اإلخبارية للصور دائًما ُمشاِهًدا
هذه مشاهدة أثناءَ بها يأتي قد أخرى بالواقع» «معرفة أية بالطبع أو موحدة، رسالة

الصورة.
بقوٍة التأكيد املرء] [عىل «يجب بارت: يقول «املعرفة» يف الكبري ع التنوُّ هذا بسبب
عىل نقيٍّا أو مجرًدا ليس فجوهره الخرايف]؛ [املدلول للمفهوم املفتوح الطابع هذا عىل
يف وترابطه وحدته ترجع وضبابي، مستقر غري الشكل، عديُم تكثيٌف هو وإنما اإلطالق،
إذ بالطبع؛ مهم هذا ص١١٩). ،١٩٧٢ (بارت، خرافية]» [دالَّة وظيفته إىل األول املقام
املدلول داخَل ن املتضمَّ التاريخ «تشكيل» أو تكوين عىل قدرتَها الخرافية الدالََّة يعطي
داخل املعنى، إفقار تعويض أجل من جديًدا، معنًى الخرايف املدلوُل يحقن بينما الخرايف،

الخرافية. الدالَّة
بوصفها الخرايف الخرافية/املدلول الدالَّة عالقة رشح يف أكرب بقدٍر بارت يسهب
يمكن املثال: سبيل عىل مفرد؛ مدلوٍل لكل الدوالِّ من كثري يوجد فقد كميٍّا؛ متباينة
املجالت إحدى غالِف صورُة أيًضا تصبح أن يمكن لكن دالًَّة، تكون أن االحتفال لصورة
مشابهة قصٌة أو متلفزة إخبارية قصٌة تكون قد باملثل نفسه. املدلول عىل دالًَّة اإلخبارية
التكرار «هذا نفسه. هذا الخرافة ملدلول الخرافية الدالََّة هي بوست واشنطن صحيفة يف
بفكِّ له يسمح إذ الخرافات؛ لدارس للغاية مفيٌد مختلفة أشكال عرب [املدلول] للمفهوم
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،١٩٧٢ (بارت، منه» القصد عن يكشف ما هو السلوك من ما نوٍع فتكراُر الخرافة؛ شفرة
ص١٢٠).

هو العالمة، الثالث، والعنُرص األبعاد؛ ثالثيُة الرمزية العالقة فإن سابًقا، أرشنا كما
الخرافة هي الداللة، أو الخرافية، العالمة هذه إن بارت يقول َلنْي. األوَّ العاملني اتحاد
الخرافَة؟ ليُشكِّال مرتبَطنْي ومدلولها الخرافة دالة تصبح إذن، طريقة، بأي بعينها.
«نعلم والشكل. املعنى بني الغميضة لعبة سمة إىل العودة علينا السؤال هذا عن لإلجابة
الحريف معناه يحدِّده ا ممَّ بأكثر … منه القصُد يحدِّده الكالم من نوٌع الخرافة أن اآلن
املعنى بهذا … ما نوًعا ويُخلَّد ى ويُنقَّ د يُجمَّ منه القصد فإن هذا، من الرغم عىل وأنه …
الشكل بني ما الخرافة يف ل املتأصِّ اللبس هذا يخلق ص١٢٤). ،١٩٧٢ (بارت، الحريف»
بفعل ليتجدَّد فقط الخرافية، الدالة معنى إفقار األوىل، الخرافية: للعالمة نتيجتني واملعنى
من الخرافية، الدالة شكل وجود استمرار بسبب لكن املعنى. يتغريَّ وهكذا الخرايف، املدلول

الخرافية. العالمة يف طبيعيٍّا التحوُّل يبدو الخرايف، املدلول معنى بناء أجل
الذي املعنى يرتبط االحتفال. صورة إىل أخرى مرًة نعود لهذا: مثاًال نرضب
العوامل عىل املبني للديمقراطية الغربي النموذج وهو الخرايف، املدلول يقدِّمه
يف املتمثِّلة الخرافية، الدالة بشكل املشاهد، يف املؤثرة التاريخية/الثقافية/االجتماعية
من املحدد االستفتاء من املعنى َ تغريَّ االستفتاء. بنتائج يحتفلون الذين هؤالء صورة
الغربي النموذج تأكيد إعادة إىل التصويت، يف بالحق أفريقيني للجنوب السماح أجل
طبيعي فهو أحٌد؛ يالحظه أن دون التغيري هذا يحدث نفسه، الوقت ويف للديمقراطية.

الصورة. يف واضًحا للديمقراطية الغربي النموذج يظهر تماًما.
الخرافة مرحلة إىل األساسية الرمزية العالقة من لالنتقال الثانية النتيجة ترتبط
تكون الرموز علم من األول الجزء يف إنه بارت يقول األوىل. بالنتيجة أصيًال ارتباًطا
أو الثانية املرحلة يف كذلك أبًدا تكون ال لكنها دوًما، فيًة تعسُّ واملدلول الدالة بني العالقة
الدالة عىل ز يحفِّ الخرايف املدلول داخَل التحفيز من مستًوى دوًما يوجد إذ الخرافة؛ مرحلة
هذه بارت ويقدِّم الخرايف. واملدلول الخرافية الدالة بني التشابه من ودرجة الخرافية،
بعشوائية عدة أشياء تُبعثَر الخرافة: يف التحفيز أهمية إظهار أجل من فيها املبالغ الحالة
بارت ح يوضِّ عندئٍذ عشوائيتها. من نظام أي تخمني يمكن وال ما، غرفٍة أرجاء جميع يف
هذه تذكُِّرنا الخرافة. هو «العبث» جاعًال الشكل، يصبح ذاته حد يف النظام إىل االفتقار أن
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لبناء بنيٍة، لَخْلق فطرية حاجٌة لديهم البرش أن (١٩٦٦) ولوكمان بريجر بتأكيد النقطُة
العالم. م لتفهُّ حاجٌة الواقع؛

هذا يحدث الخرافات. ي تلقِّ أسلوب داخل الخرافة صنع أهمية تكمن النهاية، يف
بوصفها الخرافية الدالة عىل بالرتكيز األوىل، :(١٩٧٢) بارت قول حد عىل طرائق، بثالث
املثال: سبيل عىل غموض»؛ «دون الشكل الخرايف املدلول معنى يمأل حتى املعنى؛ من خلًوا
ما هذا إن بارت يقول إليه. «ترمز» أو الديمقراطية نجاح عن االحتفال صورُة « «تعربِّ
ترميز فيه يمكن شكل عن ويبحثون مدلول، أو بمفهوم، يبدءون فهم الصحفيون؛ يفعله

املدلول. أو املفهوم هذا
مليئة بوصفها الخرافية الدالة عىل الرتكيز هي الخرافة ي لتلقِّ الثانية والطريقة
الخرافية الدالة معنى أن االحتفال صورة داخَل نرى أن يمكن املنظور هذا من باملعنى.
معنى محله وحلَّ أُفِقر، قد — االستفتاء بنتائج يحتفلون أفريقيني لجنوب صورة وهو —
الخرافات دارُس ى يتلقَّ النحو هذا عىل للديمقراطية». الغربي «النموذج ل الخرايف املدلول

الخرافَة.
عىل بالرتكيز هي الخرافة ي لتلقِّ اإلطالق، عىل األهم هي تكون وربما األخرية، الطريقة
أفريقيني الجنوب صورة فإن ثَمَّ، ومن وشكل؛ معنًى من تتكوَّن بصفتها الخرافية الدالة
أو القارئ ى يتلقَّ هكذا للديمقراطية. الغربي املفهوم هي «تصبح» بالفعل يحتفلون وهم
أنه بما هذا، حدوث كيفية عن بالغية بطريقة بارت، يتساءل ذلك، ومع الخرافة. املشاهد
للديمقراطية، الغربي النموذج وبني الصورة بني العالقة امُلشاِهد يَر لم إذا الحالة] هذه [يف
لخرافٍة، وجوَد فال بالفعل، العالقَة هذه املشاهد رأى وإذا للنرش، سبب هناك يكون فلن
ل تُحوِّ «الخرافة بأن سؤاله عن لإلجابة بارت يتصدَّى سياسية». «فرضية مجرد وإنما
عالقة أنها عىل األسطورة إىل يُنَظر ال حتى ص١٢٩)؛ ،١٩٧٢ (بارت، طبيعة» إىل التاريخ
طبيعية. الخرايف واملدلول الخرافية الدالة بني فالعالقة حقيقة؛ أنها عىل وتُرى رمزية،
وجْعل طبيعيٍّا، تربيًرا التاريخي القصد إعطاءُ هي الخرافة مهمَة أن الرموز علم «علَّمنا
بطريقِة … يتحدَّد تاريخي، واقع هو للخرافة العاَلم يقدِّمه فما … خالًدا يبدو الظريف
لهذا «طبيعية» صورة هو املقابل يف األسطورة تقدِّمه وما له؛ استخدامهم أو البرش إنتاج

ص١٤٢). ،١٩٧٢ (بارت، الواقع»
فربما والعالمة؛ واملدلول الدالة بني العالقة إدراك كيفية يف «تذبذُب» يوجد ذلك، مع
والشكل املعنى تمثِّل أنها عىل الخرافية) (الدالة االحتفال صورة أخبار مستهلك يرى
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مستهلُك يرى قد آَخر، وقٍت يف أكثر التأمل عند ذلك، مع للديمقراطية). الغربي (النموذج
هذه — األخبار إنتاج ألسلوب هامشيٍّا، ولو ُمدِرًكا، يكون ربما الذي — نفسه األخبار

للديمقراطية. الغربي للنموذج رمٌز أنها عىل الصورَة
ولكنه األخبار، غرفة ثقافة يف عضو مجرد الشمالية أمريكا صحفي يكون ال باملثل،
عىل الخرافية الدالَة األوقات معظم يف يدرك فقد الشمالية؛ أمريكا ثقافة يف عضو أيًضا
خالل من الخرافية الدالَة يدرك قد أخرى أحيان يف لكنه الصحفي]، [رؤية رمز أنها

خرافية). (عالمة واقًعا بوصفها الخرايف باملدلول عالقتها
نتيجًة الصور. يف التالعب كشف صعوبة من فوتوشوب مثل برمجياٌت زادت (5)
فيها ُدِمجت الرقمي، للتالُعب عديدة بارزة حاالٌت ظهَرْت ولبنان، العراق يف للحرب
هذا عن أكرب باستفاضٍة سنتحدَّث إلخ. الحرائق، من املتصاعد الدخان فيها وُشوِّه الصور،

العراق»). («حروب الثامن الفصل يف املوضوع
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االعتيادية وإجراءاهتا األخبار غرفة ثقافة

دائم؛ بشكل باقية الثابتة الصورة فإن آنيٍّا، اهتماًما يجذب الفيديو كان إذا
هو الناس ينساه فما ذلك، ومع … الجمعية الذاكرة يف وتثبته الخرب تعرِّف فهي
عندما الكلمات. من مجموعة مثل تماًما بسهولة، التضليل يمكنها الصورة أن
الحدود إىل أذهب كنُت األردن، داخل إىل الكويت من اآلسيويون الالجئون َق تدفَّ
فأحيانًا، معينة؛ بتعليمات معي يأتون املصورون وكان أراه، ما ألكتب يوم كل
يريد كان أخرى، أيام ويف مأساوية، صوًرا يطلب املوضوع عن بعيد محرر كان

ص٩٣) ،١٩٩٣ (روزينبلوم، سعيدة. صوًرا

ما عادًة، الصحفيون يتَِّبعهما اللتان االعتيادية، واإلجراءاُت األخبار غرفة ثقافُة تحدد
عمل إطار داخل األخبار غرفة ثقافة توجد تغطيته. وطريقة خربًا يُعتَرب أن يستحق
النهائية، القرارات ويتخذون لصحفهم، الصحفي التوجه املحررين كباُر يحدِّد إذ هرمي؛
والتغطية األمامية، والصفحة للجدل، إثارتها املحتَمل األخبار أو بالصور يتعلق فيما خاصًة

الخاصة.1
تحديد يف عامل أهم «إن ديفيز: مايك الجوائز، من العديد عىل الحاصل املصور يقول
أفضل يف يجلس َمن هو ال، أم ما إصداٍر يف قويًة ستكون البرصية العنارص كانت إْن
ملعايري مزاًجا أيًضا د يحدِّ مكتب» أفضل يف يجلس «َمن أن إال .(٢٠٠٦ (ديفيز، مكتب»

خرب».2 هو «ما بشأن القرارات يف بشدة ويؤثِّر وسياسته، اإلصدار
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بيل تايمز، نيويورك ذي لصحيفة التنفيذي التحرير رئيُس قرََّر املثال: سبيل عىل
األمامية. الصفحة يف الفلوجة يف جٍرس من املتدلية الجثث صورَة التايمز تنرش أن كيلر،

فرانك: ديفيد تايمز، نيويورك ذي صحيفة يف التصوير مدير نائب يقول

إذ األمامية] الصفحة يف الجرس عىل املتدلية الجثث [نرشصورة قرار اتخاذ جاء
املطبوعة، الصور من مجموعة معي أخذُت أوًال. [اليومي] الظهرية اجتماع ُعِقد
[كيلر] سلَّْمتُه اليوم، لهذا لدينا هي التي الصور عن للحديث دوري جاء وملا
متجاوَريْن، يجلسان التحرير] مديرة [ألربتسون، وجيل هو كان كلها. املجموعَة
من الصور مشاهد من الكثريَ شهدا قد بالفعل كانا الصور. استعراض يف وبدآ
الغداء، بعد نجتمع أن اقرتح لذلك إلهي!» «يا الناس، من كثري وكذلك التلفاز،

الناس. هؤالء كل وجاء مكتبه، يف واجتمعنا عدنا ظهًرا الثانية ويف
ذهب األمر. يف التفكري إلمعان بالفعل فرصة لديه كانت [كيلر] أن لنا بََدا
الصورة من مختلفتان نسختان ثمة كانت للجرس. الصور إحدى إىل الفور عىل
التي [الصورة هذه أن وأعتقد أكرب، بوضوح الجثُث إحداها يف تَُرى نفسها،

(٢٠٠٤ (فرانك، إليه. َل توصَّ الذي الوسط الحل هي كانت نُِرشت]

الجرس فوق املتدلية للجثث صورة وْضَع تايمز أنجلوس لوس صحيفة تحرير رئيس آثََر
ويقول: األمامية، الصفحة يف وضعها من بدًال الصحيفة داخل

من قليل عدد إال هنا يوجد يكن ولم القرار، هذا اتخاذ يف بشدة منهمًكا كنت
الجرس] عىل للجثث [الصورة تلك نضع أن يجب بأننا شعروا الذين الناس
يف وأنت حكًما تصدر القرارات تلك تتخذ عندما تعلم، كما األوىل. الصفحة يف
سنة بعد حدث ما تسرتجع عندما ستشعر كيف ا حقٍّ تعلم وال الحدث، وسط

سنوات. عرش أو سنوات خمس أو
خاص. نحٍو عىل أبديٌة الصورة هذه بأن البعض قال كما أشعر لم أنا
صورة مثل فيتنام، من خرجت التي الشهرية الصوَر نقاشنا يف الناس ذكر
كنُت — آدامز3 إيدي التقطها التي الصورة وبالطبع والنابالم، الصغرية الفتاة
أعتقد لم لكني األشياء، هذه إىل وانتبهُت — التقاطها وقَت سايجون مدينة يف
كثريًا تكشف تكن لم لكنها مقزِّزة، كانت املواصفات؛ هذه لها الصورة هذه أن

إنساني. جانب عن
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القرار أم الصحيح القرار هو هذا كان إن أعلم ال الداخل. يف نرشناها لذلك
اآلخرون فيه يفكر ما فعًال أعلم وال اإلطالق. عىل عليه أندم ال لكني الخاطئ،
فاملسئولية … بالداخل الصورة نضع أن قراري كان لكنه األمر، اسرتجاع عند

(٢٠٠٤ (كارول، قرَّْرُت. وأنا هذا، مثل قراٍر اتخاذ يف عيلَّ تقع

الشخص تفكريَ يعكس منهما كالٍّ لكنَّ خطأً، أو صوابًا القرارين من أيٌّ يكون أن يجب ال
من قراراتهم يف مساعدٍة عىل والنارشون املحررين كباُر يحصل إصداٍر. كل يف املسئول
الشخصية خرباتهم ومن توظِّفهم، التي األخبار غرف يف السائدتنَْي والثقافة التقاليد
مجلة تحرير مدير قال ،١٩٩٢ عام معه أُجِريت مقابلٍة يف ومواطنني.4 صحفيني بوصفهم
لوقت هنا التواُجد مجرد من تايم] ملجلة [رؤيتي تكوَّنَْت األرجح «عىل مولر:5 هنري تايم،
أعتقد ال تايم، مجلة له أصف أن سنة ١٥ أو ١٠ منذ ما شخٌص مني طلب فإذا طويل؛
بداخلها، وتعلَّْمُت طويلة، فرتة املؤسسة هذه يف عملُت لكني إفادته، سأستطيع كنُت أنني
(مولر، قه» يحقِّ ال أنه أعتقد وما النجاح، ق يحقِّ أنه أعتقد ما عرفُت العملية هذه أثناء ويف

.(١٩٩٢
عن النهاية يف مسئوًال يكون الذي الشخص بأن االعتقاد عن عربَّ نفسه، الوقت يف
إىل للنظر األخرى األساليب «أحد املنتَج. عىل بصمته يضع للمجلة التحريري املحتوى
ما أن يدرك أن يجب فإنه للمجلة، تحريٍر رئيَس مالٌك أو رشكٌة تختار عندما أنه هو األمر
يف سيظهر الشخص هذا يف يكرهه أو يحبه يشء أي وأن الشخص، هذا هو عليه يحصل
تقديمه وأسلوب اإلصدار عىل مهمة عواقب لذلك تكون أن يمكن .(١٩٩٢ (مولر، املجلة»
إْن املثال، سبيل عىل فيقرِّر، النهائية؛ القرارات مولر هنري يتخذ النهاية، «يف لألخبار.
بوش جورج أم وقوًرا، بوش جورج أم مخبوًال، بوش دبليو] [إتش جورج يريد كان
يكفي ما التقطَت إذا االنتخابي. السباق يف الصفات هذه بجميع يظهر ألنه هذا مرتبًكا؛
مساعد صور [محرِّر (بوث تريد» كما يبدو جعله تستطيع فإنك شخص، ألي الصور من

.(١٩٩٢ تايم]، مجلة يف
«غرفة داوني: لني بوست، واشنطن صحيفة يف التنفيذي التحرير رئيس يقول
اإلخبارية.» املجالت يف يحدث مما تعاونًا أكثر فنحن بطبيعتها. مركزية غري لدينا األخبار
يحدث يشء كل يف أشارك فأنا يشء؛ كل يف عادًة ُل «أتدخَّ نفسه: عن أيًضا يقول أنه إال
بوست» واشنطن لصحيفة مميَّزان ومحتًوى مظهٌر ثمة و«بالطبع األمامية»، الصفحة يف

.(١٩٩٢ (داوني،
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ممارسة أجل من ما قراٍر اتخاذ يف مباَرشًة املشاركة إىل املحررين كبار يحتاج ال عادًة،
كروكر ريتشارد بوست؛ واشنطن صحيفة يف التحرير ملدير األسبق املساعد يقول تأثريهم.
الصور، من معينٍة أنواٍع يف الشخيص داوني ذوَق يعرفون الصحيفة هذه يف املحررين إن
صوَر يرى أن يريد ال داوني إن كروكر يقول عليه. بناءً قراراتهم من بعًضا ويتَّخذون
يريد وال — «مرتني» الرسمية غري القاعدة هذه ُكِرست — األمامية الصفحة يف جثث
هذه ملعرفة نظًرا إنه كروكر يقول الصحيفة. داخل يف بارز نحٍو عىل تُعَرض يراها أن
الصفحة من الجثث صور استبعاِد قراَر األوقات معظم يف املحررون يتَِّخذ املعتقدات

.(١٩٩٢ (كروكر، كلها الصحيفة من أو األمامية
القسم محرُِّر منها كلٍّ عىل يرشف أقسام، إىل والصحف اإلخبارية املجالت تنقسم
محرري معظم ألن ونظًرا قسمه. يف الصور استخدام طريقة عىل قويٍّا تأثريًا يمارس الذي
كبريُ يقول الصور. عىل للكلمات عام تفضيل يوجد ُكتَّابًا،6 العملية حياتهم بدءوا األقسام
إن سميث مايك التصوير؛ ملدير السابق والنائب تايمز، نيويورك ذي صحيفة يف املحررين

مؤخًرا: إال البرصي الجانب يف ًما تقدُّ أكثر تصبح لم التايمز

ر تقدِّ وكانت املكتوبة، الكلمَة تقدِّر كانت املصورين. تقدِّر صحيفة هذه تكن لم
لم أم بهذا الناُس أعرتََف سواء أنه أعتقد … الكتابة ر تقدِّ وكانت املراسلني،
الصور؛ تفعله ما قيمَة يقدِّرون يكونوا لم النصوص محرري فإن يعرتفوا،
لكن الصور، من قليل لديك يوجد أن بد ال نعم، مؤثرة. غري يعتربونها فكانوا
ال وبالتأكيد، التأثري، شديدة تجعلها أن عليك وليس كبرية، جعلها عليك ليس

(٢٠٠٤ (سميث، عليها. املال من الكثري إنفاق نريد

غريها، من أكثر املصورة والتقارير التصوير يقدِّر الصحف بعض أن من الرغم عىل
أفكاُر فتُبتَكر األساس؛ حيث من متماِثلة اعتيادية إجراءات تتَِّبع الصحف جميع فإن
طلبات أو أوامر بإصدار يُبَدأ ثم الكلمات)، محرري أو الُكتَّاب أحد يد عىل (عادًة األخبار
الصور تُختار (أو امليدان يف مهامهم وينهون معينة، بأخبار املصورين إىل ويُعَهد للصور،
اللونية الدرجات وتُعدَّل وتَُقصُّ الصور تُحرَّر األنباء). وكاالت مثل بديلة مصادر من
رضورة مع الصفحات، م وتُصمَّ التعليقات، تُكتَب فوتوشوب. مثل برمجيات باستخدام
غرفة إجراءات من اعتيادي إجراء كلُّ يؤثِّر الصفحة. عىل ومواضعها الصور حجم ضبط

لألخبار. اإلصدار وتفسري املرئي، التمثيل عىل هذه االعتيادية األخبار
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هي األخبار أفكار ابتكار خالل من خرب» هو «ما تحديد عىل القدرة تُعتَرب ربما
األخبار أفكار طْرِح عمليَة جانز يصف األخبار. غرفة يف تحدث مؤثِّرة ممارسٍة أكثر
البائعني، وغريهم] [املراسلون، األخبار مقرتحو فيها يكون تجارية بصفقة «شبيهة بأنها
الذين املحررين] وكبار األقسام [محرِّري األخبار يختارون َمن عىل أفكاَرهم ويطرحون
تجارية، صفقة أية يف يحدث ومثلما ص٩٠). ،١٩٨٠ (جانز، املشرتين» دور يؤدُّون
أسباب أحد هذا إن جانز ويقول املستطاع. قدَر جذابًة سلعهم جعل البائعون يحاول
املثال: سبيل عىل املتأزمة؛ والظروف املعروفة الشخصيات عىل اإلخبارية القصص تركيز
القسم يف متكررة قصًة هوبكه، ريكس تريبيون، شيكاجو صحيفة يف املراسل يصف

كاآلتي: بالغة، جاذبية ذات املحيل

يف القتل معدل ارتفاع سبب يف فأبحُث القتل، جرائم عن مرشوًعا أُجِري
إىل الوصوَل نحاِول ولذلك املايض؛ العام يف القتل جرائم عاصمَة كنَّا شيكاجو.
… اآلن الرشطة تفعل مثلما املشكلة، هذه جذور يف ونبحث املوضوع، أصل
ما شيئًا يفعلون [الرشطة] فهم لذلك العام؛ هذا قليًال القتل جرائم أعداُد قلَّْت
جرائم عن أخباًرا نُِعدُّ فنحن األمر؛ هذا يف ق نحقِّ ما حدٍّ إىل لكننا صحيًحا،
خمس أو قتل جرائم أربع عن بالفعل ثنا تحدَّ وقد العام، طواَل باستمراٍر القتل

(٢٠٠٤ (هوبكه، العام]. [هذا

أفكار معظم ينبع الرتيبيون، صحيفة يف القتل جرائم قصة يف الحال هي كما تماًما
ع تنوُّ من الحد إىل ما، حدٍّ إىل هذا، يؤدِّي والُكتَّاب. األقسام محرري من القصص
الصور، طلبات بقبول الصور محرري من كثري يرىض ولألسف، واملواد.7 املوضوعات
الوقت يف املطلوبة الصور عىل الحصول من ويتأكَّدون املصورين، عىل املهامَّ ويوزِّعون
ما عادًة التي املسبقة، األفكاَر بالصور ح يوضِّ حتى املصور يُرَسل األيام، هذه «يف املحدد.
معرفٍة أي بسبب ال متحيِّز، محرِّر وهو مكتبه، من يتحرَّك ال الذي للمحرر خاطئًة، تكون
من املفروضة املعيارية النظر لوجهة لالمتثال عليه الضغط بسبب وإنما باملوضوع،
جريفيث، (جونز مرفوًضا» املجموعة» «توجه عن انحراف أي ويكون السلطة. أصحاب
الصحفيني من املقرتَحة امُلوَكلة القصص يف النقص يرجع ال ذلك، ومع ص٦٥). ،٢٠٠٢
الصور ومحرري املصورين من فكثري املحررين؛ أو الُكتَّاب خطأ إىل بالكامل املصورين
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(فيرش املرئي الرسد قيمَة تقدِّر التي الصحف يف حتى املبادرة زمام أخذ يف يفشلون
.(٢٠٠٤ تايمز]، أنجلوس لوس يف صور [محرِّر

البرصي. بالجانب اهتماًما األكثر األخبار غرف من يستفيدون املصورين بعض أن إال
صن كوبليز يف خربته عن هيسلر، تود بوليتزر، جائزة عىل الحاصل املصور يقول

شيكاجو: ضواحي يف بابليكيشنز

اجتماعات لدينا وكانت القصص، عن مسئولني الجميع كان نادًرا؛ موقًفا كان
عىل لزاًما وكان بالحضور، ُملَزًما كان املكتب مدير حتى للموظفني، أسبوعية
القصص أفكار من الكثري جاء هنا ومن قصتني؛ فكرتا لديه تكون أن فرٍد كل
ا حقٍّ تريد كنَت إذا اآلخرين. عىل مختلًفا منظوًرا يعرض فرد كل فكان الجيدة؛
قصتك. عىل والعثور الخروج فعليك ًرا، مصوِّ بصفتك شخصيٍّا شيئًا تفعل أن

(٢٠٠٦ (هايسلر،

مكاٍن يف «نوجد صنداي: تايمز نيويورك ذي مجلة يف الصور محررة ريان، كاثي تقول
بشأن املمكنة األفكار أفضل إىل ل التوصُّ أجل من الجماعي الذهني بالعصف حافٍل
كل من القصص بأفكار الرتحيُب هنا الرائعة األمور فأحُد عليها؛ نعمل التي املوضوعات

.(٢٠٠٤ (ريان، مكان»
ا مهمٍّ القصص ابتكار عملية يف املرئية الصحافة يف العاملني الصحفيني إرشاك يُعتَرب
األخبار؛8 غرفة يف الناس من متنوعة مجموعة عمل أهميَة تعلِّل التي نفسها لألسباب
أن بد ال .(١٩٩١ (دوسيل، اإلخبارية األهمية ذات األشياء تعريف نطاَق ع يوسِّ فهذا
فيجمعون الُكتَّاب أما الصور، التقاط أجل من الحدث مرسح يف دوًما املصورون يوجد
لدى يوجد السبب ولهذا اإللكرتوني؛ بالربيد أو بالهاتف أو اإلنرتنت من املعلومات عادًة
ٍع لتنوُّ دوًما يتعرَّضون فهم الُكتَّاب؛ منظور عن مختلف منظوٌر عام، بوجه املصورين،
«الشوارع» يف لعملهم نظًرا — انفعاًال — تطرًُّفا أكثر دوًما أفكارهم وتبدو الناس، من أكرب

مبارشة. غري بطريقة املعلومات جمع مقابل يف
«األهمية حيث من املتصوَّر مستواها عىل بناءً القصص أفكار عىل الحكم يكون
ورد وقد األخبار. غرفة ثقافة يف راسخ مفهوٌم اإلخبارية» «األهمية فمفهوم اإلخبارية»؛
يف الصحفيون زال ما املاضية، العرشين األعوام طواَل الحال كان «كما بوينرت: معهد عن
ذات األشياء عن مفهومهم عىل األكرب بتأثريه الصحفي تدريبَهم يقوِّمون املتحدة الواليات
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٧٩) ا جدٍّ مؤثًرا كان تدريبهم إن يقولون الذين نسبة كانت الواقع، يف اإلخبارية.9 األهمية
أكثر ثاني «إن فتقول: الدراسة تواصل املاضية.» األعوام يف نظريتها من أكرب املائة) يف
نحو يقول إذ الصحفيني؛ عىل املرشفني هو كان األخبار عىل الحكم يف املؤثرة العوامل
األخبار غرفة يف والزمالء اإلخبارية املصادر وتَِليهم للغاية، مؤثِّرون إنهم املائة يف ٥٦

.(٢٠٠٣ (بوينرتأونالين،
ما القراء «تعطي كانت إذا بما عام، بوجٍه ما، لقصٍة اإلخبارية األهميُة تتحدَّد
من الكثري حرضُت ال.10 أم إخباري» جذب «عامل بها كان إذا ما أو ال، أم يريدونه»
قرَّاءَنا ألن القصة هذه نرش يمكننا «ال فيها: املحررين أحد قال التي املحررين اجتماعات
بسوء وال هايتي، يف الغابات بإزالة وال كمبوديا، يف املوجودة األلغام بحقول يهتمون ال
«خرافة الحجة هذه جاكوبسن يسمي إلخ.» … أمريكا يف الداخلية املناطق يف التغذية
ليست االسرتاتيجية هذه إن ويقول «بالحذف»»، «الرقابة نتيجتها تكون التي املالءَمة»
حدث إذ العرشين؛ القرن ثمانينيات من مثاًال ويقدِّم السائدة، الصحافة عىل مقصورة
غالٍف صورَة الوسط، يسار تمثِّل التي أوبزرفر لندن صحيفة يف املؤقت املحرُر «نَزَع أْن
القراء سيضايق هذا أن بحجة مايل، يف ا حادٍّ جفاًفا ر وتصوِّ سالجادو، سيباستايو التَقَطها
أغسطس شهر يف املرصفية العطلة أثناء يف الشاطئ عىل الوقت بقضاء يستمتعون الذين
املحررين من كثري يقرِّر ص٤). ،٢٠٠٢ (جاكوبسون، األزياء» عن صورًة بها واستبَدَل …
لديهم ليس القراء أن أو اليومية»، حياتهم يف تؤثر «ال التي بالقصص يهتمون ال القراء أن
التفكري تتطلَّب أْي التعقيد؛ من قدٌر بها قصة لقراءة الذكاء) (أو الصرب من الكايف القدر

.(١٩٩٣ (روزينبلوم،
يجد عندما اإلخبارية اإلصدارات يف تعقيًدا األكثر االجتماعية القضايا تُعَرض أحيانًا،
الكبري العدُد تسبََّب املثال: سبيل عىل إخباريٍّا».11 جذٍب «عامَل الُكتَّاب و/أو املحررون بها
وكثافتها، ٢٠٠٥ عام يف املتحدة الواليات خليج ساحَل َرْت دمَّ التي لألعاصري االستثنائي
يف الحرُب حثَّت باملثل، والبيئة. العاملي الحراري االحتباس عن القصص من كثرٍي ظهور يف
واالقتصادية والقومية والثقافية الدينية القضايا رشح يف بدأت قصص ظهور عىل العراق

األمريكيني. األخبار مستهلكي لدى مألوفًة الفلوجة فأصبحت األوسط؛ الرشق يف
أحَد تشمل كانت إذا إخباري جذب عامل عىل أيًضا القصص إحدى تحتوي قد
إخباريٍة تغطيٍة عىل التبت يف األزمة حصلت الخرب. يف املهمة الشخصيات أو املشاهري
عندما وجيزة لفرتة األضواء تحت أفريقيا وصارت بها، ا مهتمٍّ أصبح جري ريتشارد ألن
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ومادونا األفريقية) القضايا عىل الضوء تسليط أجل من عمٍد (عن جويل أنجيلينا تبنَّْت
و«معاداة امُلْسِكرات» تأثري تحت «القيادة مثل مجتمعية قضايا تحظى كما أفارقة؛ أطفاًال
مكشيسني يقول جيبسون. ميل مثل مشاهري فيها يتورَّط حينما موسمي، بانتباٍه السامية»
للغاية، صعبًا أمًرا إخباري جذب عنرص إنشاء يكون الخارجية، القوة هذه «بسبب إنه
االضطرابات عن كرينر لجنة تقرير وثََّق املثال: سبيل عىل استثنائية؛ أفعاًال عادًة ويتطلَّب
الصحافة جانب من السياقي الرتابط ونْقَص السيئة التغطيَة الخصوص، وجه عىل املدنية،
أدَّى الذي املناخ يف بشدة مساهمان أنهما باعتبار العنرصي، الظلم بقضايا يتعلق فيما

ص٧١). ،٢٠٠٤ (مكشيسني، العرشين» القرن ستينيات يف الشغب أعمال إىل
الحصول أجل من طلبًا ليقدِّم الكاتب ع يتشجَّ بقصٍة، اقرتاًحا املحرر قبول بمجرد
نقل يف سيساعد القصة مع قوية صورة وجود أن والُكتَّاب املحررون يدرك صور. عىل
ال السبب، لهذا األمامية؛ الصفحة ربما الصحيفة؛ يف وضوًحا أكثر مكان إىل القصة هذه
معني؛ مصور يلتقطها أن كثرية أوقات يف يطلبون ولكنهم الصور، بطلب الُكتَّاب يكتفي

مؤثرة. صوًرا سيلتقط األرجح، عىل أنه، يعرفون شخص
للصحفيني املرتفعة واملكانة التقليدية، األخبار لغرفة الهرمية الطبيعة من الرغم عىل
نظام عرب تقريبًا األخبار غرف لجميع أهميتها أكََّدْت املرئية الصحافة فإن الكتاب،
معظم يف التصوير بمهام التكليف عن املسئولون املحررون ى يتلقَّ حاليٍّا، باملهام. التكليف
حاجتهم بتربير الُكتَّاب ويُطاَلب بالصور». «أوامر من بدًال الصور» «طلبات األخبار غرف
يتحدَّث أن املثايل الوضع عمله. يف املصور ستساعد التي املعلومات كلَّ ويقدِّمون للصور،
الصور عن واملصور الكاتب من كلٍّ مع التصوير بمهام التكليف عن املسئول املحرر
باناجوبولوس: تود تريبيون، شيكاجو صحيفة يف التصوير مدير مساعد يقول املطلوبة.
… عىل بناءً الصحيفة يف الصور جميع يف يؤثِّر هنا باملهام التكليف مكتب أن «أعتقد
الصحيفة، يف نجاًحا فيه ق ستحقِّ أنها ترى الذي واملكان املعلومات، عىل حصولك رسعة
تأتي تُقدَّم التي الصور طلبات جميع من املائة يف ٩٠ إن القول يمكنني األنسب. واملصور

.(٢٠٠٤ (باناجوبولوس، الُقْمع» نشبه ما حدٍّ إىل نحن لذلك مكتبنا؛ عرب
يف إلكرتونيٍّا الصور طلبات التصوير بمهام التكليف عن املسئولون املحررون يستقبل
عن املعلومات من املزيد بجمع طلب، كل متابعة يف تواجههم التي التحديات وتتمثل العادة،
املتاحة، املساحة حجم وتحديد الطلب، أرَسَل الذي ر املصوِّ أو الكاتب أو املحرر من القصة
(املصورين) املتاحة املوارد استخدام ق يتحقَّ حتى باملهام؛ التكليف أولويات وتحديد

محددة.12 ملهمة املناسب املصور اختيار الحاالت بعض ويف بكفاءة،
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الصور. طلباُت فعليٍّا بعده تُقبَل ال يوم، كلَّ نهائيٍّا موعًدا الصحف بعُض تفرض
حول املعلومات من املزيد عىل للحصول وقتًا الصور محرري إعطاءُ هو هذا من والغرُض
يتكرَّر ذلك ومع املهمة؛ يف الصور اللتقاط الوقت من املزيَد املصورين وإعطاءُ القصة،
لكن ا، حدٍّ تضع أن «تستطيع املوعد. هذا بعد طلباٍت األقسام ومحررو الُكتَّاب م يقدِّ أن
ستفعل؟ فماذا رائعًة، املهمة وستجد الطلَب، ستقرأ … بالقرَّاء يتعلَّق النهاية يف األمر
[مدير (إلبريت الصحيح» القرار ستتخذ لكنك رهينة، مجرد فأنت الفور؛ عىل رها ستصوِّ

.(٢٠٠٤ بوست]، واشنطن يف التصوير املساعد/مدير التحرير
أو قسمني مع عادًة يعملون التصوير بمهام التكليف عن املسئولني املحرِّرين أن بما
بمهارات ويتمتعون عملهم يف منظَّمني املحررون هؤالء يكون أن املهم من أقسام، ثالثة

ماكوي: كريك تايمز، أنجلوس لوس صحيفة يف الصور محرر يقول جيدة. تواُصل

ومحرري األقسام محرري مع األقسام جميع يف االجتماعات جميع أحُرض
من يتوقَّف ال ماراثون عن عبارة يومي يكون لذلك مني؛ واملصمِّ التصوير قسم
يحدث بما درايٍة عىل البقاء أجل من هذا أفعل األساس يف وأنا االجتماعات،
عن املصورين مع فيه أتحدَّث الوقت بعض اقتناَص وأحاول األقسام، هذه يف

املهام.
عن مسبقة فكرًة ما، نوًعا ويعطونني، األقسام محرري بعُض إيلَّ يأتي
تغطيتها. كيفية بشأن أفكاٍر أيُّ لديَّ كانت إذا ا عمَّ ويسألونني القادمة، األحداث
يفعل أن يستطيع ر مصوِّ أفضل عن فكرٍة إىل ل التوصُّ أحاول املرحلة، هذه يف
كيف ونقرِّر وقت، لدينا تواَفَر إذا م، املصمِّ ومع ر املصوِّ مع أجلس ثم هذا،
أثناءَ فيها ليفكر ر للمصوِّ أفكاًرا أقدِّم بالصور. [القصة] إيضاحها ينبغي
بيني قصرية جلسة التحرير؛ أجل من الوقت بعض وأقتنص للصور، التقاطه

(٢٠٠٤ (ماكوي، كثرية. إلكرتونية رسائل عىل وأردُّ املصورين، وبني

يقول القسم. محرر أو املراسل مع املناقشة من املزيد إىل الصور طلبات من كثري يحتاج
يكون بوست واشنطن صحيفة يف باملهام التكليف عن مسئوٍل محرٍِّر كلَّ إن إلبريت جو
الواحدة. السنة يف طلب ٢٥٠٠ نحو يف ينظر محرٍر كلَّ أن ن ويخمِّ قسَمنْي، عن مسئوًال
إىل تحتاج منها املائة يف ٣٠ لكن عمًال، تتطلَّب ال الطلبات هذه من املائة يف ٧٠ إن ويقول

.(٢٠٠٤ (إلبريت، الحوار» وبعض االهتمام، وبعض التعديل، «بعض
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فُرتتَّب مهام؛ إىل الطلبات جميع تتحوَّل ال محدودة، (املصورين) املوارد لكون نظًرا
عة، املجمَّ القصص تويلِّ مهمُة املوظفني املصورين إىل وتُسنَد أولويتها، بحسب القصص
أيًضا املساحة تصبح إلخ. … لألقسام األمامية والصفحات األمامية، الصفحة وقصص
املساحة أن باملهام التكليف عن املسئول املحرر يعلم فعندما املهمة؛ القضايا إحدى
أحيانًا إنه إلبريت يقول ثانوية. بقصة الصحيفة داخل من مصوًرا يكلِّف ال قد محدودة،
«كما األناقة: قسم محرِّر فيه يقول «قد املثال، سبيل عىل املحررين بني حواٌر يحدث ما
خاص. مجهود إىل بحاجٍة لسُت وأنا خمسة، رقم الصفحة مكانها [القصة] هذه تعلم،

.(٢٠٠٤ (إلبريت، املايل.»» القسم يف األمامية للصفحة ر املصوِّ هذا تعينَي تستطيع
املوضوع. شهرة أساس عىل موظف مصوِّر إىل تُسنَد) ال (أو مهمٌة تُسنَد أحيانًا،
بالك: جيف تريبيون، شيكاجو صحيفة يف الخاصة التقارير قسم يف الصور محرِّر يقول

ًرا مصوِّ سنرسل برينس. املغني إنه َوْلنَُقْل ره؟» سأصوِّ الذي «َمن سأسأل:
التقرير. ذلك من أوسع اهتمام لها سيكون الصور تلك ألن برينس؛ لتصوير
نجاًحا، ق تحقِّ أن لها ع املتوقَّ غري من لكن محلية، غنائية مجموعة كانت إذا أما
الحرص؛ ى تتوخَّ أن يجب لكن ال. أم مصوًرا سنرسل كنَّا إْن سأقرِّر فإنني
أنا املستقبل. يف مبهًرا نجاًحا ق يحقِّ قد اليوَم مشواره يبدأ الذي الشخص ألن
هو هل الشخص؟ هذا أهمية مدى «ما وأسألهم: واملحررين الُكتَّاب إىل أتحدَّث

(٢٠٠٤ (بالك، جيلك؟» يف تشارلز راي مثل

من هذا، من أكثر املرئية التقارير إعداد يف باملهام التكليف عن املسئولون املحررون يؤثِّر
بالعمل الُكتَّاب يستمتع أحيانًا، القصة. تصوير إليه سيُوكل الذي الشخص تحديد خالل
عن املسئولون املحررون ويحاول التحديد، وجه عىل ويطلبونهم محددين، مصورين مع
املصور اختيار يتأثر أخرى، أحيان ويف الطلبات. هذه احرتاَم عامٍّ بوجه باملهام التكليف
أمريكيني أم التينيني، أم أفريقي، أصل من أمريكيني حول تدور القصة كانت إذا «بما
والنوع الِعْرق يُحِدث فقد العوامل؛ أحَد يكون أن للنوع يمكن كذلك آسيوي. أصل من
القضايا تصويَر بالفعل التيني أصٍل من رينا مصوِّ بعض يريد املثال: سبيل عىل اختالًفا؛
املهارات تلعب كما .(٢٠٠٤ (باناجوبولوس، التيني» أصل من األمريكيني لدى املهمة

ما. بقصٍة معني محرِّر تكليف يف دوًرا املتنوعة املجتمعات يف اللغوية
عند حسبانهم يف أيًضا رين املصوِّ باملهام التكليف عن املسئولون املحررون يضع

رغباتهم. تلبية من دوًما يتمكنون ال ولكنهم باملهام، التكليف
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ال ربما الواقع، يف لكن، خارجية. رحالت يف والذهاب السفر املصورين كل يريد
اإلخطار، بمجرد يغادروا أن يمكنهم الذين املصورين من قليل عدد إال يوجد
أسبوع ملدة مايل ريف عرب االرتحال أرادوا إن تجعلهم التي الخربة ولديهم
لدينا، بالعاملني العمر يتقدَّم فعندما … بالصور والعودة هذا فعل يمكنهم
أماكن إىل الذهاب لتجنُّب الضغط من ملزيٍد يتعرَّضون أطفال، لديهم ويصبح

(٢٠٠٤ (باناجوبولوس، العراق. أو هايتي مثل

املستقلني باملصورين قائمٌة باملهام التكليف عن املسئولني املحررين معظم لدى يوجد
املهام. عبء ل لتحمُّ املوظَّفني املصورين من كاٍف عدٌد يتوافر ال عندما إليهم يلجئون الذين
صحيفة يف املثال: سبيل عىل أولويًة؛ األقل القصُص املستقلني للمصورين تُسنَد عام، بوجٍه
املتعلِّقة املهامَّ للمستقلني «نُسِند للمستقلني، األخبار تُوَكل ما نادًرا تريبيون، شيكاجو
ًصا مخصَّ الخاص التقرير كان إذا لكن الخاصة، والتقارير االحرتافية، غري بالرياضة
األرجح، عىل أننا، كما مستقل]، [ملصور املهمة نعطي ال فإننا األمامية، الصفحة يف ليُنَرش

.(٢٠٠٤ (باناجوبولوس، أساسية» رياضيٍة بقصٍة مستقالٍّ مصوًرا نكلِّف لن
التكليف عن املسئولني للمحررين اآلخرون واملصورون والُكتَّاب املحررون يعطي
مدير بصفتي إليهم. أُوِكلت التي املهام يف املستقلني املصورين ألداء تقييًما باملهام
املضيئة الطاولة عىل ملفاٌت دوًما لديَّ كانت شيكاجو، يف كوبيل صحف يف التصوير
رين مصوِّ ومن للتدريب، فرصٍة عن ويبحثون الفوتوغرايف التصويَر يدرسون طلبة من
أنا ْدنا حدَّ مستقلني. مصورين بصفتهم أو كامل بدواٍم معنا للعمل فرصًة يريدون
نسند وكنا عليهم، االعتماد نستطيع الذين املستقلني املصورين رسيًعا الصور ومحرِّرو

املحددة. قوتهم نقاَط تناسب التي القصَص بانتظاٍم إليهم
باستمراٍر، جيد نحٍو عىل إليه املوكلة املهامَّ املستقلني املصورين أحد ينجز عندما
يحكي شاغرة. فرصة توجد عندما الدائمة الوظائف إحدى لشغل االعتبار يف وضعه يمكن
مستقل مصوٍر من تحوُّله قصَة سينكو، لويس تايمز، أنجلوس لوس صحيفة يف املصور

الصحيفة: يف العمل إىل

فرتة فطواَل عليها؛ تحصل التي املهام يف اختالًفا الصحيفة يف العمل يُحِدث
تايمز]، أنجلوس لوس صحيفة [يف هنا مستقالٍّ ومصوًرا متعاِقًدا بصفتي عميل،
أحداثًا هذه تكن ولم محددة، مواعيد ذات أحداث تصوير عىل طويلة للياٍل عملت
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الجذابة الشخصيات من غريها أو مادونا مثل شخصيات عن بالرضورة ترفيهية
من وكثريًا الباليه، من كثريًا كانت الحايل. الوقت يف معها أعمل التي الكثرية
كبرٍي قدٍر عىل بالفعل حصلُت لذلك السيمفونيات؛ من وكثريًا الحديث، الرقص
كنت ألنني وبالتعاقد؛ مستقالٍّ مصوًرا هنا عميل بسبب الثقافية املعرفة من
مشاهدتها. أجل من دوالر ١٠٠ الناس يدفع التي الثقافية األحداث كلَّ أحرض
ألتقط أكن لم نفسه الوقت يف لكني إيجابية، فرصة أنه عىل األمر إىل نظرُت
أعمل وأنا أسافر أكن لم السلة. لكرة ليكرز فريق لبطولة تُنَرش التي الصوَر
قد الجريدة. صفحات من بقي ما نمأل األساس، يف كنا، فقد ؛ مستقالٍّ مصوًرا
يف مهمة عىل نحصل ما نادًرا لكننا جيدة، محلية مهمة عىل فرتة كلَّ نحصل
إىل سبيَل فال األوملبياد؛ مثل كبري ريايضٍّ بحدٍث تتعلَّق أو الفكاهة، صفحة
(٢٠٠٤ (سينكو، . مستقالٍّ مصوًرا تعمل وأنت املهام هذه مثل عىل الحصول

عامًال الصور وكاالت فتُعتَرب أيًضا؛ للصور أخرى مصادَر الصور محررو يستخدم
الصحف تستغني ال كذلك .(١٩٩١ (تشابنيك، اإلخبارية للمجالت الصور توفري يف أساسيٍّا
بي إف وإيه برس)، (أسوشييتد بي وإيه تايمز، نيويورك ذي مثل األنباء وكاالت عن
صور وكاالت أيًضا وتوجد وكوربس. إيميدجز، وجيتي ورويرتز، برس)، فرانس (وكالة
معينة. موضوعات يف صوًرا ر توفِّ الرتفيه)، عالم (يف إيميدجز واير وكالة مثل صة، متخصِّ
التحريري. املحتوى يف الشقيقة الصحف تشاُرك يزيد الصحف، ملكية يف ع التوسُّ ومع

الصحف فإن للصحف، أساسيًة تكون الوكاالت توفرها التي الصور أن من الرغم عىل
الوكاالت قصص اختيار عمليُة تتأثَّر ثَمَّ، ومن املورِّد؛ هي والوكاالت العميل هي تكون

اإلخبارية. اإلصدارات من للعمالء املتوقعة والرغبات باالحتياجات بشدة وصورها
فإن الصحف، متطلبات عىل بالكامل مبنيًة تكون القرارات هذه إن قلنا إذا ذلك، مع
بالحاجة أيًضا والصور األنباء وكاالت قراراُت تتأثَّر األمر. تبسيط يف إفراًطا سيكون هذا
نفقة أيَّ ِخر تدَّ ال قد يبدو، ما عىل الوكاالت، هذه أن من الرغم وعىل النفقات. تقليل إىل
ينطبق ال قد هذا فإن العراق، يف الحرب مثل العمالء، ألحد األهمية بالغة قصة تغطية عند

السودان. يف األحداث مثل «هامشية» قصص عىل
التي الصحفية باملفاهيم عادًة يسرتشدون ما، قصٌة املصورين إىل تُسنَد أن بمجرد
العمل. هذا إنجاِز ألسلوِب النقدي الفحص عن تَثِْنيهم وربما عملهم، تحديد يف تساعدهم
اإلخبارية.13 اإلصدارات معظم ويتبنَّاها الصحفية، الربامج من كثرٍي يف «املوضوعية» تُدرَّس

114



االعتيادية وإجراءاتها األخبار غرفة ثقافة

الكامريا ألن باملوضوعية يتسم الخصوص، وجه عىل الفوتوغرايف، التصوير بأن اعتقاد وثمة
من — املوضوعية تحقيق إمكانية حول جدٌل يوجد ذلك، ومع مباَرشًة؛ الصورة تلتقط
الثقافية الخلفية أو باملشاعر تأثُّر دون بتجرُّد، تسجيله أو يشء وصف عىل القدرة حيث
«املوضوعية» تفرتض األساس. يف فيها مرغوبًا «املوضوعية» فكرة كانت إذا وما — إلخ …
اإلدراك، يف الفروَق هذا ويتجاهل صحيٍح؛ نحٍو عىل األشياء لرؤية فقط واحد أسلوٍب وجوَد

التحيُّز.14 من ما حدٍّ إىل خاليٌة اإلخبارية اإلعالم وسائل رؤية أن إىل هذا يشري وربما
يف الصحفيون بها يسرتشد أخرى اسرتاتيجية هو الرسمية» «املصادر استخدام
عىل رشعية صبغة إضفاء إىل الرسمية املصادر عىل االعتماد يميل قصصهم.15 صياغة
فإن ذلك ومع السيايس؛ التجرد بادعاء اإلخبارية األعالم لوسائل والسماح القصص،
وتميل واالقتصادية. السياسية النخبة بني من األحيان معظم يف تُختار الرسمية املصادر
التكرار وتكريس األفكار، ع تنوُّ من الحد إىل «املوضوعية»، شأن شأنها املمارسة، هذه
هم إلخ، … و«الخرباء» العسكريني والقادة السياسيني ظهور املرئية؛ التقارير إعداد يف

اإلخبارية. اإلعالم وسائل يف أنفسهم،
تعبري وبمدى الُكتَّاب، مع يطورونها التي بالعالقات كثريًا املصورين عمل يتأثَّر
ويقدِّرون مًعا، بالعمل واملصورين الُكتَّاب بعض يستمتع املكتوبة. القصص عن الصور
يف السنوات إحدى صيف يف أصور كنُت بينما طرف. كل بها يأتي التي املواهب قيمَة
بالعمل الحظ أسعدني اإلنجليزية، باللغة تصدر التي توداي كايرو مجلة لصالح مرص
يف — نقدي ولكنه — املتفتِّح أسلوبُها يل أتاح فقد مهمتني؛ يف صالح هبة الكاتبة مع
موضوع األشخاص تجاه أحكاٍم إصداَر املتجنِّب الهادئ ُهها وتوجُّ القصص، مع التعاُمل
بالراحة يشعرون األشخاص وجعل ثقافتها، عن األمور من كثرٍي معرفِة فرصَة الصور،

عناء. دون تصويرهم أستطيع حتى
رسد يف الصور مع الكلمات عمل نجاح مدى دوًما والكاتب املصور بني العالقة تحدد
فرانسني تايمز، أنجلوس لوس صحيفة يف املصورَة فيرش، جيل أرسَلْت مرتابطة. قصة
قصٍة يف جيًدا عمًال والكاتب هي أنجَزْت أن بعد كاتٍب مع للعمل أفريقيا جنوب إىل أور،

فيرش: تقول أفريقيا. يف أخرى

أفريقيا جنوب إىل عاَدْت لذلك هذا؛ يف والصور الكلمات تتوافق أن رضوريٍّا كان
إثيوبيا، إىل عادت ثم رواندا، يف الجماعية لإلبادة السنوية الذكرى يف للعمل
أننا اآلن أعتقد لذا، أخرى. مرًة اإليدز مرشوع عىل للعمل كينيا إىل عادت ثم
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يتوافق أن للغاية املهم ومن والصور، الكلمات من مؤثِّرة مجموعة لدينا ستصبح
توليفة عىل الحصوَل أردَت فإذا بينهما؛ انفصاٌل يحدث أن يمكن ال مًعا. االثنان
يُدِخل أن يمكن بينهما. التوفيق من بد فال والصور]، الكلمات [من ا حقٍّ رائعة
نسيج يف أشخاًصا تُقحم أن يمكنك ال لكْن القصة، إىل جديًدا بُْعًدا ر املصوِّ
(فيرش، الصور].» موضوع [األشخاص لهم صوٌر لديك تكون أن دون القصة

(٢٠٠٤

لها. توجيهه وحتى القصة، بمحتوى الصور معاني تأثُّر كيفيَة أيًضا فيرش مثاُل يُظِهر
املصورون فيواِجُه ومحتواها؛ الصور جودة من كلٍّ عىل النهائية املواعيد تؤثِّر كذلك
الجمالية؛ الناحية من وُمْرِضية معنًى، ولها «واقعية»، صورة صنع أجل من عدة تحدياٍت
ساعاٍت حياتهم إىل الدخول و/أو الصور موضوع باألشخاص االتصال يستغرق فقد
يقدِّرون الذين خاصًة — هؤالء يريد ال األحيان، من كثرٍي ففي شهوًرا؛ وأحيانًا أياًما أو
حصول وبمجرد حياتهم. يف خاصة لجوانب صوٌر تُلتَقط أن — سبٍب أليِّ خصوصيتَهم
أو صورٍة اللتقاط الوقت بعَض يأخذ أن بد ال بتصويره، املوضوع إذن عىل املصور
معنًى. ذي ومحتًوى مؤثرة، ولحظٍة متميزة، وإضاءٍة جيد، بتكويٍن تتَِّسم بحيث إنتاجها
حلول قبل املتاح الوقت كمِّ تحديِد يف والُكتَّاب املصورين بني العالقة تساعد أحيانًا،
هذا تريبيون شيكاجو صحيفة يف اسرتازانتي سكوت املصور يرشح النهائية. املواعيد

قائًال:

تجاه الُكتَّاب بني نيوز هريالد صحيفة يف االستياء من كثريٌ ثمة كان أنه أعتقد
— قليًال هذا أفعل أيًضا وأنا — األحيان من كثرٍي يف املصورين ألن املصورين؛
عىل يوشكون حني الُكتَّاب إىل يحولونها فجأًة، ثم القصص، إحدى عىل يعملون
عمِل لطريقِة مناقض وهذا بنا. اللحاق الُكتَّاب عىل يكون وبهذا منها، االنتهاء
يف املصور يُدَخل فجأًة ثم العمل، معظَم املراسل يؤدي حيث الصحف؛ معظم

بالصور. القصة رشح أجل من العملية يف متأخرة مرحلة
إخفاء تقريبًا املصورين عىل لزاًما يكون تريبيون، [شيكاجو] صحيفة يف
[املحررون] فسيقولون هذا، يفعلوا لم إْن ألنهم عليها؛ يعملون التي القصص
فنحن ال.» أم منها أَنتهيَت سواء األحد، يوم سننرشها نحن «حسنًا، فجأًة:
أن بمجرد لكنها الرتيبيون، يف الخاصة قصصنا بإعداد لنا يُسَمح [املصورين]
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فيشبه ينرشونها؛ متى املحررون يحدِّد األخبار، غرفة عمل سري ضمن تدخل
من انتهائك عند عنه تعلن ثم العمل، من جيًدا قدًرا تجمع أن عليك أن األمر

(٢٠٠٤ (اسرتازانتي، املراسل. يظهر حينئٍذ منه؛ املائة يف ٦٠

لعقوبات، املصورون تعرََّض فقد أخالقي؛ بميثاق عملهم يف أيًضا املصورون يسرتشد أخريًا،
تسمح املواقف. تهيئة إعادة و/أو الناس تصوير بسبب وظائفهم منهم بعٌض وخرس
والصور والطعام األزياء مثل الشأن، هذا يف االستثناءات ببعض اإلخبارية اإلصدارات
األشخاص بصور التالُعب يمكن توضيحية». «صور أنها عليها يُكتَب دام ما االفتتاحية،

الصورة. ويف املوضوع يف تحكََّم ر املصوِّ أن الواضح من دام ما
خصوًصا األشخاص يصنعها التي املواقَف أيًضا املصورون يتجنَّب أن املفرتض من
أسئلًة يطرحوا بأن املصورين الصور محرري من كثريٌ وينبِّه الكامريا. أجل من
للمصورين تعليماٍت يعطون كما واقعي. املوقف أن من يتأكَّدوا حتى بدبلوماسيٍة؛
بني توتُّر وجود يف األحيان بعض يف هذا ويتسبَّب مفتعل، لحدث صوًرا يلتقطوا بأالَّ
عىل الحصول يتوقعون الكلمات محرري ألن نظًرا الصور؛ ومحرري الكلمات محرري
الظروف تحسنَي الصور محرِّرو يحاول الصورة. هذه بصحة كثريًا يهتمون وال صورة،

القصة. يف األساسية لألطراف شخصية صوًرا يلتقط املصور جعل خالل من
عام، بوجٍه للتحرير. الصور تخضع التصويري، العمل من املصور انتهاء بمجرد
إرسال خالل من إما مبدئيٍّا، تحريًرا عليها يُْجِري أو الصور يحرِّر َمن أوَل املصورون يكون
داخل كمبيوتر عىل الصور استعراض خالل من وإما رقميٍّا، الصور من مختارة مجموعة
أو ر، املصوِّ مختارات من نهائيٍّا محرَّرًة نسخًة صور محرِّر يصنع قد بعدها النرش. جهة
املثايل الوضع إن لديه. املتاحة األخرى الصوَر عليه يعرض أن املصور من يطلب ربما
تقويٍم عىل املصورون فيحصل للمعلومات، وتباُدٍل نقاٍش عىل تشتمل أن التحرير لعملية
أثناء يف «أستمع بالك: جيف يقول القصة. عن املزيَد املحرر ويعرف لصورهم، نقديٍّ
األحيان بعض ويف هناك. كان عندما شاهده بما يخربني ألنه املصور؛ إىل التحرير عملية
بمجرد أحيانًا إليك يتضح ال األمر ألن يحدث؟» الذي «ما وأسأله: الصور إحدى إىل أنظر

.(٢٠٠٤ (بالك، ما» صورٍة إىل تنظر أن
الصور يقيِّمون فهم الصور؛ اختيار أجل من كثرية معايريَ الصور محررو يستخدم
ضماَن املحررون يحاول اإلصدارات، معظم ويف واللحظة. واإلضاءة، التكوين، عىل بناءً
الطريقة بهذه .(٢٠٠٤ (بالك، القصة» يف تمثيله نحاول ما «يمثِّل الصورة محتوى أن
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تماًما القصة، فكرَة ابتَكَر الذي الشخص َرها تصوَّ التي املفاهيَم البرصية العنارص ل توصِّ
الكلمات. مثل

صوٍر ومحرَر مصوًرا العمل خالل من مهنتي تعلَّْمُت «لقد قائًال: حديثه بالك ينهي
لثالث العمل إىل باإلضافة إنديانا، والية غرب شمال يف التايمز صحيفة يف سنوات سبع ملدة

.(٢٠٠٤ (بالك، تريبيون» [شيكاجو] صحيفة يف هنا سنوات
واجهُة فهي األمامية؛ الصفحة إىل يقدِّمونها صوٍر عن دوًما الصور محررو يبحث
االفتتاحي املقال تفضيل يصبح وهكذا .(١٩٨٨ (وانتا، القصة أهمية إىل وتشري الصحيفة،
اإلجراءات ه وتوجِّ األخبار. لغرفة االعتيادية اإلجراءات من جزءًا األخبار غرفة وثقافة
غرفة داخل تُتَّخذ التي اليومية القرارات معظَم املحررين، كبار ل تدخُّ من بدًال االعتيادية،

األخبار.
صور اختيار يف الرأي إبداء بفرصة جميًعا األخبار غرفة محررو يحظى ما عادًة
املحررون يصاب األمامية، للصفحة قوية صورة توجد ال وعندما األمامية، الصفحة
صورة اختياِر عمليَة التحرير/التصوير) مدير (مساعد كروفورد كولني يصف بالتوتُّر.16

تايمز: أنجلوس لوس صحيفة يف واسرتاتيجيتها األمامية الصفحة

الصوَر مبدئيٍّا نستعرض حيث والنصف؛ الثالثة يف يوم كلَّ اجتماًعا نعقد
فإنها لذا الصحيفة؛ داخل للدولة الخارجية الشئون ولقسم األمامية للصفحة
رؤساءُ االجتماَع هذا ويحرض اليوم. يف التُِقطت صور أفضَل تكون ما حدٍّ إىل
الصور ومحرِّرو الرسومات، يف صون واملتخصِّ مون، واملصمِّ نوَّابهم، أو األقسام
واملسئولون التحرير، ومدير الجريدة]، تحرير رئيس [كارول، وجون قسمي، يف

اللييل. اإلنتاج عن
الحافلة األيام يف صورة ٢٠ إىل العدد يصل وربما صورة، ١٢ نعرض
لدينا كانت وإذا اليوم، يف األساسية للقصة مختلفة اختيارات توجد بالعمل.
فإننا مؤثرة، صورة بها لكن األوىل، الصفحة يف تُنَرش لن ربما لكنها جيدة قصة

لوجودها. الناس تنبيه أجل من لها، مساحة تخصيص أجل من نضغط
التي الصور إال عادًة نعرض ال األوىل، الصفحة صور استعراض عند
امتالءً األكثر الصوَر نعرض فأحيانًا الوقت؛ طوال يحدث ال هذا لكن لها، نفضِّ
من هائل كمٌّ لدينا كان األيام، أحد ففي اختيارات؛ الناس نعطي لكننا باألخبار،
قلُت لذلك بالفعل.» للغاية محدودٌة «املساحُة يقولون: وكانوا الرائعة، الصور
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القصة.» لهذه مثًال صور ثماني انرشوا «حسنًا، صور: من نعرضه ا عمَّ لهم
رائعة، الصور هذه «أتعلم، وقال: فجأًة املحرر ظهر الصور مشاهدة وبعد
ما هذا — أحيانًا عقلية ألعابًا نلعب لها.» مساحٍة تخصيص إىل بحاجٍة ونحن
روعته، رؤية الناس يستطيع يشء أجل من الضغط األسهل من لكن — نفعله!
يستطيعون ال الكلمات محرري أن أعتقد … رائع بأنه إخبارهم مجرد من بدًال
«لكنها، مهمة». قصة «لكنها تماًما، مملًة ما صورٌة تكون أن حقيقة بني التمييَز

ا». حقٍّ مملة صورة
مهمة؛ تكون لكنها باململة وْصَفها أستطيع صوٌر فيها توجد أوقات ثمة
لكنه مكتبه، خلف الرئيس يجلس إذ مملًة الصورة تكون املثال: سبيل عىل
الصورة. هذه ننرش أن فسنحتاج «سنحارب.» وقال: املكتب خلف جلس إذا
قصتنا هي «هذه نقول: أن هو أيًضا فعله إىل نميل ما لكن تماًما، ذلك أدرك
إننا بل مملة.» صورة أنها من بالرغم هنا وسنضعها صورتها، وهذه الرئيسية،
بالجنون هذا ويصيبني قليلًة، مراٍت هذا فعلنا وقد — سيئة أشياء أحيانًا نفعل
جيدة ليست ألنها األمامية الصفحة يف القصَة هذه نضع «لن نقول: أن بقدر —
هنا؛ الصورة هذه سنضع لذا معها؛ توجد مملة صورة ثمة لكن يكفي، بما
الصفحة يف ونضعها سيئًة صورًة إذن سنأخذ حسنًا، القصة.» عن تنوب ألنها
قصة تضع لن ولكنك يدركوها، أن الناس من تريد قصٍة عن تعربِّ ألنها األوىل

(٢٠٠٤ (كروفورد، الصفحة. هذه يف سيئة

هو القصُّ أصبح العالم أنحاء جميع «يف التحرير. عملية من جزءًا الصور قصُّ يصبح
الحذف أو الصياغة إلعادة الفوتوغرايف النظري فهو التحرير؛ أو للتغيري املقبول الشكَل
من كالٍّ ن يحسِّ أن للقص يمكن .(٢٠٠٤ (إربي، للصورة» الفوتوغرايف الرسد داخل
بني الصور ومحررو املصوِّرون يوازن أن بد وال ومحتواها، للصورة الجمالية السمات
نحٍو عىل املحتوى يعزل ثَمَّ ومن االنتباه، تشتيت عوامل تقليل وعيوبه؛ القص مميزات
الصور ومحررو املصورون يقرِّر أن يجب لذا املعلومات؛ بعض يزيل القص ولكن أفضل،
ممكن، حدٍّ أقىص إىل الرضوري املحتوى عرض زيادة أجل من ومكانه، القص مقداَر
الشهرية القاعدة — والتجربة االختبار قاعدَة تعرف «أنت مهمة. معلومات إزالة دون
يشء لكل صوًرا تلتقط ملِّيمرتًا ٢٠ القياس ذات عدستك تدع أن وهي — [جوزي] لكارول
املظلمة الغرفة هذه كانت إْن حتى املظلمة، الغرفة داخل العمل باقي تؤدِّي ثم بحرية،

.(٢٠٠٤ (إلبريت، كمبيوترك» هي
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والتحريَر الرقميَة الكامريات الحايل، عرصنا يف تقريبًا كلها األخبار غرف تستخدم
يرغب قد التقاطها. مكان يف صورهم معظَم عادًة، املصورون، يحرِّر لذلك، الرقمي؛
مصور أي بقدرة ثقتهم مقدار عىل بناءً أكرب، أو أصغر محررة نسخٍة فْحِص يف املحررون

التحرير. عىل
مصادر من الصور استقباَل الصور محرري عىل الرقمية املظلمة الغرفُة َلت سهَّ
املستقلني املصورين عىل الزائد االعتماد هذا إن القول ويمكننا املوظفني. املصورين غري
تتَِّسم الصور اختيار عملية جعل يف ساَعَد األنباء ووكاالت الصور وكاالت ِري ومصوِّ
عىل يحصلون املصورين أن نتذكر أن يجب ذلك ومع أيًضا. بالتنوع وربما بالالمركزية،
التي اإلصدارات هم عمالءهم أن يدركون فهم العمل؛ يف االستمرار خالل من يومهم قْوِت
الفنية، باالحرتافية يتعلَّق فيما معينة عات توقُّ وجوَد ويدركون أجلها، من الصوَر يلتقطون
تحت األنباء] وكاالت [من املصورون «يقع النهاية يف واألسلوب. واملحتوى، والجماليات،
عرشات برس أسوشييتد وكالة ترسل قد الكربى، القصص حالة ففي املحررين؛ رحمة
منهم كلٌّ ف، توقُّ دون الصوَر يلتقطون مصورين ستة يوجد وربما ساعة. ١٢ كلَّ الصور
،١٩٩٣ (روزينبلوم، ويختار» ينتقي ما شخٌص يوجد أن بد وال آلية. كامريات ثالث معه

ص٨٢).
لصالح املنتَجة الفوتوغرافية الصور أنواع توحيد إىل تميل التي العوامل من الرغم عىل
من كثري ففي اختالٍف؛ صنع يمكنهم امليدان داخل املصورين فإن اإلخبارية، اإلصدارات
الشخيص، وأسلوبهم الفنية، مهاراتهم بسبب خاصًة املصورين، عىل االختيار يقع األحيان،
ممتازين صحفيني املصورون يكون وأحيانًا، إلخ. … اللغوية ومهاراتهم وحساسيتهم،

تماًما.
كثريًا فإن الكامريا، باستخدام القصص رسد عىل املصورين قدرة من الرغم عىل
بالًغا تأثريًا تؤثِّر التعليقات هذه أن من الرغم عىل تعليقاتها، يف طويًال يفكِّرون ال منهم

17.(١٩٨٢ (بريجر، الصور تفسري طريقة يف
اليابانيني اعتقال معسكرات يف عامني نحو زوجته قىضمع الذي مايدانز، كارل قال

الرصاع: هذا خالل عمله عن الثانية، العاملية الحرب أثناء

استطعُت، وإذا منه، أنتهي فيلم بكرة كل يشء؛ كل عن مالحظات ْلُت سجَّ
هذه تدويَن أستطيع حتى كافيٍة خلفيٍة مع بكرة، كل عىل يوجد إطار كل
التي واملجموعة الشحنة، تحتويه كانت ا عمَّ للنرش تعليقات شكل يف املالحظات
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يف … اإلطار ورقم البكرة ورقم حويل، من تدور التي واألحداث معها، كنُت
يصنعون ن ممَّ منَّا فكثري ذاتها؛ الفيلم أهميُة للتعليقات كانت األوقات، من كثرٍي
عىل الحصول عن يعجزون ا جدٍّ صعبة ظروف يف لألحداث للغاية جيدة صوًرا
شخٍص إىل وإعطائه الكامريا من الفيلم إخراج بني الفرتة يف كافية تعليقات
إذا نيويورك، إىل الفيلم ذهاب من الرغم عىل وحتى شحنه. أجل من ليأخذه
ولذلك لالستخدام؛ يصلح لن فإنه لديك، يوجد ما فْهَم ما شخٌص يستطع لم
ص١٤٣) ،١٩٨٨ (فولتون، امليدان. يف بالتعليقات خاصة عناية هناك كانت

قد سياقها. يف الصورة ولوضع الصورة، يف يحدث ماذا ملعرفة التعليق إىل القراء يذهب
الخلفية وتعطي فيه؛ التُِقطت الذي اليوم يف الوقت إىل أحيانًا الصورة يف الضوء يشري
الحالة إىل جسده ولغة الصورة موضوع الشخص تعبريات وتشري املوقع، عن معلومات
الصورة يف املوجودة املعلومات تشويه)18 (أو توضيح يمكنها التعليقات أن إال النفسية.

بالقصة. الصورة وربط
صحٍف يف املصورون يكون بينما التعليقات، املصورون يكتب الصحف، بعض يف
— النص عن املسئولون يكتب لكن بالتعليق، الخاصة املعلومات عن مسئولني أخرى

التعليقات. — عادًة الطباعة محررو
املثال: سبيل عىل الصحف؛ معظم يف متشابًها التعليقات كتابة أسلوب يكون

كثريًا. َ تغريَّ قد تايمز] نيويورك ذي [يف التعليقات كتابة أسلوب أن أعتقد ال
إىل وتشري الصحيفة، يف الصورة نرش سبَب األساس، يف األوىل، الجملة تصف
عادًة فتقول الثانية الجملة أما بالقصة. الصورة لربط القصة؛ جوانب بعض
األسئلة: عن األساس يف فتجيب الخصوص؛ وجه عىل الصورة هذه يف يحدث ما

(٢٠٠٤ (فرانك، و«َمن». و«متى» و«أين» «ماذا»

محرري كبري فيقول والتعليق، الصورة بني الفصل يمكن ال أنه عىل املحررين جميع يتفق
بني توافق يوجد أن املهم «من ماكوي: كريك تايمز؛ أنجلوس لوس صحيفة يف الصور
التي هي والتصميم، والصور الكلمات الثالثة: بعنارصها فاملجموعة، والصور؛ الكلمات

.(٢٠٠٤ (ماكوي، القصة» قراءة إىل تجذبك
من كثريٌ يبدأ ر. املصوَّ التقرير صنع عملية يف األخرية الخطوة هو الصفحة تصميم
الصور. يحرِّرون وهم مسبًقا الصفحة شكل تخيُّل يف املصورين من وقليٌل الصور محرري
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بعُض ع ويتطوَّ والتصميم، التصوير قسَمي بني جيد تواُصل وجوَد عدة إصداراٌت وتدعم
خاصًة أحيانًا، للقصة. التخطيط عملية يف مبكر وقت يف مني املصمِّ إلرشاك الصور محرري
الصور ومحرِّر واملصوِّر القسم ومحرِّر الكاتب من فريق ن يتكوَّ الكربى، املرشوعات يف

كافة. والتصميم والتحرير والصور، القصة جوانب حول التحدُّث أجل من م، واملصمِّ
عرض صنع يف للغاية ا مهمٍّ والتصميم والكتابة التصوير أقسام بني التواصل يُعتَرب

إلبريت: جو يقول للصور. الرسدية الخصائص احرتام املهم من يكون كما مؤثر،

إىل أتيُت عندما … بالصور] [الخاص املحتوى مع يتماىش تصميًما املرءُ يِعدُّ
وكان املصمم، هذا مع املرات إحدى يف عملُت بوست]، واشنطن [صحيفة هنا
هذا «حسنًا، له: قلُت حياتي. طواَل اإلطالق عىل معه عملُت م مصمِّ أسوأ تقريبًا
عىل الصفحات قت نُسِّ كيف أفهم لم أنا غريب.» يشء مجرد إنه تصميًما، ليس
الشخص ذلك ِذْكر يَِرُد أينما أنه تدرك أََال «جو، ما: شخٌص يل فقال النحو، هذا
صفحٍة تصميم تتخيَّل أن عليك الصورة؟» تُوَضع القصة يف الصورة] [موضوع
الصفحة هذه تصميم ويكون بوصة، ٥٠ مساحتها صفحتني عىل قصٌة بها
مًدى أي إىل القصة. يف الشخص ِذْكر موضع بجوار الصورة وضع عىل معتمًدا

(٢٠٠٤ (إلبريت، األمور؟ تصل أن يمكن

ورسد القراء، انتباه تجذب بطرق الصور استخدام املحتوى أساس عىل التصميم يعني
لوس صحيفة يف التصميم مدير نائبة تعطي عاطفي. تأثري وتحقيق برصيٍّا، القصص

فتقول: هذا، عىل مثاًال وايتيل، ميشيل تايمز، أنجلوس

التصوير كان كاليفورنيا، يف نشب الذي الهائل الحريق أثناء املايض، العام يف
من عليها تحصل أن يمكن ال بطريقٍة وواقعيٍّا وعاطفيٍّا، مخيًفا، فكان مذهًال؛
كنا لذلك، — الناس وجوه عىل يبدو الذي نفسه الحقيقي الخوف — الكلمات
بالفعل تستِحقُّ الصوُر هذه وكانت الصور، من هائل كمٍّ عىل يوم كلَّ نستيقظ

(٢٠٠٤ (وايتيل، تُنَرش. أن

يستخدمون كانوا املصورين ألن الهائل الحريق هذا مصوري مع التعاُمل عمليُة لت ُسهِّ
األخبار غرف إىل وإرسالها التقاطها، مكان يف الصور تحرير من فتمكَّنوا رقمية؛ كامريات
التصويُر جعل فقد الحرائق؛ تغطية يف استمرارهم مع الخلوية، الهواتف باستخدام
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يتمتَّع الصور. ومحرري للمصورين إرهاًقا أقلَّ العمَل الرقمية املظلمة والغرُف الرقمي
الصناعية األقمار هواتف عرب العالم يف مكاٍن أيِّ من الصور إرسال بحريِة اآلن املصورون

سينكو: لويس يقول الوقت. بمرور حجمها يتضاءل التي االتصالية وأدواتها

قيادة إىل تحتاج ال فأنت بالتصوير؛ باالنشغال الرقمية الكامريات لك تسمح
وأتذكَّر بيتش، لونج يف أعيش وإليها. األخبار غرفة من الوقت طوال السيارة
أواخر يف — األفالم باستخدام ر أصوِّ أزال ال كنُت حينما سنوات، بضع منذ أنه
بالورق؛ مليئًة سفينًة تحاِرص األخرض السالم منظمة كانت — التسعينيات
يف بدأت مهمٍة من الصحيفة إىل قادًما كنُت بيتش. لونج ميناءَ تدخل ال حتى
بالسيارة أدخل كنُت وبينما الخامسة، الساعة حتى فيها عملت الثانية. الساعة
هذه اآلن بدأَت «حسنًا، وقالوا: املذياع، يف األخبار إىل أستمع كنُت املكان، إىل
شخٍص أيُّ طريَقهم اعرتََض وإذا اآلن. السفينَة يُدِخلون فهم بأكملها، العملية

السواحل.» خفر بمساعدة سيُبِعدونهم فإنهم األخرض، السالم منظمة من
من بالسيارة فخرجُت هناك!» إىل أذهب أن األفضل من للهول! «يا فكرُت:
الخلوي، الهاتف عىل معهم أعمل الذين باملحررين واتصلُت السيارات، موقف
األخرض السالم منظمة موضوع لرؤية بيتش لونج إىل طريقي يف «أنا لهم: وقلُت
الساعة كانت طويلة. فرتة إىل األمر امتدَّ هناك، إىل وصلُت عندما لكن هذا.»
زوارق أحد من شخٌص قفز األحداث. بدأت عندما والنصف السادسة بالفعل
تذهب أن املفرتض من كان الذي الرصيف بدعامات نفِسه ربَْط وحاَوَل املنظمة،
ذلك. ْرُت وصوَّ مباَرشًة، خلفه املاء يف السواحل خفر بعض قفز السفينة. إليه
الذهاب عيلَّ ينبغي إذ هنا؛ من أخرج أن يل األفضل «من وقلُت: فكرُت ثم
صور عىل والحصول الفيلم تظهري أجل من أنجلوس لوس يف املدينة وسط إىل
وكان والنصف، السابعة الساعة كانت األخبار غرفة إىل عدُت عندما محررة.»
الفيلم تظهري عيلَّ ب يتوجَّ يزال ال وكان الثامنة، يف النهائي التسليم موعد
— السوالب عىل حينها الضوئي املسح أجرينا — ضوئيٍّا ومسحه وتحريره
طريق يف وأنا القلق شدة من بقرحة لإلصابة سبييل يف بأنني أشعر وكنُت

عودتي.
َل سهَّ هذا أن أعتقد القارب. من الصور إرساُل ببساطٍة فيمكنني اآلن، أما
فعليٍّا وتركََّز السيارة، قيادة مثل الثانوية األمور بشأن قلقك َقلَّ إذ كثريًا؛ األمَر
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بجدٍّ تعمل يجعلك هذا أن أيًضا أعتقد لكني ًرا. مصوِّ عملك عىل أكرب بقدٍر
املكان. إىل العودة بشأن قلٍق دون الفور، عىل االستجابة تستطيع ألنك أكثر؛
اآلن. أرسع أصبح يشء كل أيًضا. املكاتب يف العاملني عىل أسهل هذا أن وأعتقد

(٢٠٠٤ (سينكو،

الصور وتحرير املوقع يف التصوير عمليَة املصور، إىل بالنسبة الرقمي، التصوير َع رسَّ
عىل الصور رؤية وحتى القصة فكرة من بدايًة كلها، اإلجراءات لكن األخبار، غرفة يف
الخرب» هو «ما يتعلَّمون الذين الكلمات ومحررو الُكتَّاب يبتكر هي. كما تظلُّ الصفحة،
مهمُة عامٍّ بوجٍه املصورين إىل وتُوَكل القصص، أفكار معظَم الصحفي التدريب خالل من
التي الصور أنواَع املصورون ويعرف بالصور، الصحفيون يبتكرها التي املفاهيم توضيِح
عند عديدة معايريَ الصور محرِّرو يستخدم إصداراتهم. يف وترحيٍب قبوٍل موضَع تكون
القصة محتوى مع عادًة الصور محتوى يتفق واملحتوى. الجماليات ومنها الصور، اختيار
األخبار غرُف تتأثَّر أخريًا، والصور. الكلمات بني الوصل حلقَة التعليقات ر وتوفِّ املكتوبة،
غرف يف املتبعة للثقافة العام الشكَل املحررون هؤالء فيحدد املحررين؛ كبار بشخصياِت
وطريقة خرب، هو ما األشياءَ؛ بعيٍد حدٍّ إىل األخباِر غرفة ثقافُة وتحدِّد الفردية، األخبار

الخرب. هذا عرض

هوامش

هريالد، ولكسينجتون كنتاكي] والية [يف ليدر لكسينجتون صحيفتا تَُغطِّ لم (1)
املدينة الحقوق حركة وناِرشهما، للصحيفتني العام املدير فاكس فريد تعليمات عىل بناءً
فاكس إن يُقال املحلية. األخبار من كانت أنها من الرغم عىل العرشين، القرن ستينيات يف
الحذر ي توخِّ أسلوَب ل يفضِّ كان لكنه العنرصي، التمييز إزالة عام، بوجه يدعم، «كان
والليدر الهريالد صحيفتَي يف اتُِّخذت التي القرارات أن عىل الخرباء من كثري ويتفق …
السجلَّ إصالحه يمكن ال نحٍو عىل َرْت ودمَّ الوقت، هذا يف املدنية الحقوق بحركة ْت أَرضَّ
(بالكفورد العرشين» القرن يف القصص أهم أحَد الصحيفتني قراء عىل وفوَّتت التاريخي،

.(٢٠٠٤ ومينش،
نيويورك ذي صحيفة يف اإلخباري املحرر قال ،١٩٩٢ عام معه أُجِرَي لقاء يف (2)
أن أحٌد ِعي يدَّ «ال فرانكل: ماكس التنفيذي، التحرير رئيس عن بوردرز، بيل تايمز،
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الغرفة يف املوجودين كلُّ كان إْن حتى شيئًا، يقرِّر أن أراد إذا هنا. ديمقراطيٌّ الوضَع
.(١٩٩٢ (بوردرز، هذا» فْعَل يستطيع فإنه ضده،

يطلق وهو لوان نوس نويان للجنرال آدامز إيدي التَقَطها التي الصورة فازت (3)
عىل فيتنام حرب أثناء كونج، فييت لجبهة انتمائه يف املشتبه ليم، فان نويان عىل النار
للجنرال بعُد فيما آدامز اعتذر .١٩٦٩ عام برس أسوشييتد لوكالة املمنوحة بوليتزر جائزة
تأبينًا آدامز كتب حياته. باقي تعقيد إىل ْت وأدَّ لوان، سمعة َرْت دمَّ الصورة هذه ألن لوان
زالت ما بكامريتي. الجنرال قتلُت وأنا كونج؛ الفييت الجنرال «قتل فيه: قال لوان، للجنرال
حتى بالفعل، تكذب الصور لكن يصدِّقونها. فالناس العالم؛ يف سالح أقوى الثابتة الصور

فقط.» الحقيقة نصَف تقول فهي بها؛ تالعب وجود دون
مدير كان اإلكوادور، يف إليونيفريسو صحيفة يف للتصوير مديًرا عميل أثناء (4)
للنرش؛ اخرتتها التي غري صور اختيار عىل دوًما يحثونني األقسام ومحررو التحرير
العاطفي، التأثري إىل تفتقر أنها أرى كنُت َحْرفية، أكثر صوًرا عادًة، يريدون، فكانوا
أن برييز، كارلوس املالك/النارش، مني يطلب لم ذلك، ومع قراري؛ أغري ما نادًرا وكنُت
للرئيس ونصٍف عموٍد مساحِة عىل ستُنَرش صورة كانت واحدة. مرًة إال اختياري أغريِّ
مثيلُّ إنه معارضوه قال االنتخابية، معوض حملة أثناء يف معوض. جميل اإلكوادوري
تسعينيات يف اإلكوادور ساد الذي املحاِفظ املناخ يف سياسيٍّا ا سمٍّ يُعتَرب ما وهو الجنس؛
الرئيس تُظِهر اخرتتُها التي الصورة أن أرى أالَّ برييز كارلوس سألني العرشين. القرن
هذه أن أعتقد أنني أخربتُه أخرى. صورة عىل العثور علينا وربما قليًال»، «أنثوية بصورة
إىل الصورة ُْت غريَّ ذلك ومع لضغٍط، يتعرَّض سيايس مثل يبدو الرئيس تجعل الصورة
األمر أن علمُت لذا تغيريًا؛ كارلوس فيها مني طلب التي الوحيدة املرة كانت ألنها ما؛ حدٍّ
بصفته أنه، أعلم كنُت ألنني وأخريًا مني، أكثر ثقافته يعرف ألنه ما حدٍّ وإىل له، ا مهمٍّ كان
وجه عىل الصورة هذه تكن لم رضوريًة. يراها تغيريات أيِّ فعل يمكنه الصحيفة، ناَرش

صدامي. نقاش يف الخوَض تستحقُّ التحديد
هذه وتقلََّد املحدودة، تايم رشكة يف التحرير مدير مولر أصبح ،١٩٩٣ عام يف (5)

.٢٠٠٠ عام حتى الوظيفَة
صحيفة يف فينيل دينيس املرئية؛ الصحافة يف العاملني الصحفيَّنْي من كلٌّ أصبح (6)
تحريٍر مديَر هريالد، ميامي ذي صحيفة يف استيرب وماجي فريجينيان-بايلوت، ذي
ذي تحرير رئيَس اآلن فينيل أصبح كما قسَمنْي، محرَِّرْي عملهما إىل باإلضافة مساِعًدا،

نادرتان. حالتان هاتني لكن فريجينيان-بايلوت،
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منصِب تقلُّد قبل أسبوع، ملدة إليونيفريسو صحيفة يف األخبار غرفة مالحظة بعد (7)
برييز؛ كارلوس ونارشها، الصحيفة ملالك اقرتاًحا كتبُت ،١٩٩٨ عام يف التصوير مدير
من التصوير قسَم املدى القصريُة التغيرياُت مكَّنَت للتغيري. مراحل ثالث إىل فيه أرشُت
التحرير مدير مع بالتشاور التصوير ملدير وسمحت للصور، اليومية التحرير أعمال تويلِّ
التغيرياُت أما وتصميمها. األمامية الصفحة يف الصور استخدام بشأن التصميم ومدير
بوجٍه لديهم التصوير مهارات تحسني عىل املصورين مع للعمل ْت فتصدَّ املدى، املتوسطة
يف الفريق أسلوَب رأيي) يف األهم (وكانت املدى الطويلة التغيرياُت خلَقت حني يف عام،
القصص، أفكار ابتكار عن مسئولني املصورون أصبح وتطويرها. القصص أفكار ابتكاِر
وتقويمها. املصورون يطرحها التي القصص إىل باالستماع األقسام تحرير رؤساء وأُلِزم
القصص. تطوير عملية يف مًعا بالعمل ملَزِمني واملصورون الُكتَّاب كان ذلك، إىل باإلضافة
قصة يف الخداع كشف يف بوست واشنطن صحيفة محرري لفشل رشحها يف (8)
يصدِّقها أن يمكن القصة إن نيوكريك باميال تقول البداية، منذ جيمي» «عالم كوك جانيت
(عىل الفور عىل كشفه املمكن من كان كوك خداع أن يعني ال «هذا الِبيض. املحررون
يصعب قصتها أن مبكر وقت منذ رأوا األخبار غرفة يف العاملني من كثريًا أن من الرغم
الناس من كاٍف عدد لدى صًدى لقيت صنَعتْها التي الصور إن أقول لكني تصديقها)،
ويتعلَّم األخبار، صناعَة وِد السُّ مجتمعات بأمراِض االفتتاُن يسود املصداقية. أعطاها
الصفحة إىل الرسيع الوصول بطاقُة هي جيمي» «عالم مثل قصًصا أن برسعٍة املراسلون

ص١٦٧). ،٢٠٠٠ (نيوكريك، األوىل»
إذا أما خربًا؛ ليس فهذا رجًال، كلٌب عضَّ «إذا شعاَر الصحفيني كلُّ سمع (9)
األشخاص تصويَر أحيانًا الصحفي الشعاُر هذا يشوِّه الخرب». هو فهذا كلبًا، رجٌل عضَّ
حرضت شيكاجو، يف كوبيل صحف يف للتصوير مديًرا أعمل كنُت بينما املجموعات. أو
تعيش كانت التينية أصول من سيدة من رسالًة املحرِّرين أحُد فيه قرأ لألخبار، اجتماًعا
يف والٍد عن الصحيفة نرشتها قصًة الرسالُة أبرَزت الصحيفة. فيها ع تُوزَّ التي الضاحية يف
الالتينية األصول ذات للفتيات الجمال ملكات مسابقات إحدى منظِِّمي اتََّهَم السكني حيِّها
حدوث بعد إال خربًا تصبح لم املسابقة ألن غاضبًة الرسالة كاتبة كانت النتائج. بتزوير
هذا بعد االتهام. هذا حدوث قبل املسابقة عن يشء أيَّ الصحيفُة تنرش فلم الخالف؛ هذا
ببساطٍة تفهم ال «الناس وقال: املحرِّر ضحك األمامية. الصفحة يف القصة نُِرشت االدِّعاء،
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حجة لديها السيدة أن أعتقد أنني أخربتُه كذلك.» اعتباره يمكن ال وما خربًا، يَُعدُّ ما
صحفيٍّا؟» يصري أن مثلك لشخص أمكن «كيف قائًال: عيلَّ فردَّ وجيهة،

البيئية القصص بعض يف خاصًة األمر، هذا بشأن هائلة عات توقُّ بالطبع توجد (10)
املاضية. العديدة السنوات يف الصحف نَرشتْها التي

وتتأثَّر السيايس» «اليمني من تخاف اإلخبارية املؤسسات أن مكشيسني يعتقد (11)
إدخالها خالل من القصص بتربير والُكتَّاب للمحررين اإلخباري الجذب عامُل يسمح به.
يتعرَّض أن إال العادي األمريكي اإلنسان يسع «ال فيقول: اإلخباري؛ الحدث إطار داخل
بناءً اإلعالمية، الوسائل يف والقضايا السياسيني مع التعاُمل يف امللحوظة املزدوجة للمعايري
انتصار حجَم بوش دبليو وجورج كلينتون بيل مصريُ ح يوضِّ واأليديولوجية. الحزب عىل
ركََّزْت قصة ١٣٦٤١ أن نيكسيس موقع أجراه بحٌث املثال، سبيل عىل ح، يوضِّ املحافظني.
والد استغالل فقط قصة ٤٩ إال تُظِهر لم حني يف اإللزامي، للتجنيد كلينتون تجنُّب عىل
الذهاب من بدًال تكساس لوالية الجوي الوطني الحرس إىل ابنه ضم أجل من نفوذه بوش
ملحطة السابق الرئيس كابالن، ريك «اعرتََف الحديث: يف مكشيسني يستمر للميدان.»
عىل كبريًا، اهتماًما لوينسكي مونيكا قصة بإعطاء ملوظَِّفيه تعليماٍت أعطى بأنه إن، إن يس
من ًرا مدمِّ انتقاًدا سيواِجه أنه علم فقد فيها؛ ُمباَلًغا قصًة كانت بأنها اعتقاده من الرغم
ريد: رالف املسيحي، االئتالف منظمة مدير قال يهاجمها. لم إذا الليربايل بالتحيُّز اليمني
تقول أن من ستُحَرج فإنك كلينتون، بها ُعوِمل التي الطريقة إىل نظرَت إذا أنك «أعتقد
التغطية إىل ما حدٍّ إىل أدَّْت … املراسلني ملعظم األيديولوجية الليربالية النظر وجهات إن

ص١١٨). ،٢٠٠٤ (مكشيسني، كلينتون» بيل لقصة فيها املبالغ
نقاط من االستفادَة ونحاول معينة، قوٍة نقاُط لديهم رون مصوِّ لدينا «يوجد (12)
ونحن االستوديو، يف جيًدا املصورين بعض أداء يكون املثال: سبيل فعىل هذه؛ القوة
إذا وإنما املحاباة، يعني ال هذا املهام. توزيع عند هذه القوة نقطة من االستفادة نحاول
بالتصوير، ون يهتمُّ الذين األفراد جميَع يُرِيض أداءً فيها وأدَّى رغبٍة عن ما شخٌص َ عربَّ
تايمز]، أنجلوس لوس صحيفة يف الصور [محرِّر (ويلز هذه» القوة نقطَة نستغلُّ فإننا

.(٢٠٠٤
واحرتافية، متحزِّبة، وغري سياسيٍّا، حياديًة الصحافة كون مفهوم يظهر «لم (13)
خالل الصحافة، عن األفكار هذه شأن من وكان العرشين. القرن حتى «موضوعية»، وحتى
كان فقد واردة؛ غري وحتى منطقية، غري تبدو أن الجمهورية، من ثالثة أو جيلني أول
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تميل الصحافة وكانت معلومات، تقديم إىل باإلضافة اإلقناع، هو الصحافة من الغرض
الديمقراطي، للمجتمع الكثريَ املتحزِّبة الصحافة نظاُم يقدِّم الشديد. التحزُّب إىل كثريًا
… النظر وجهات من واسًعا نطاًقا وتقدِّم جيًدا مموَّلة عديدة إعالٍم وسائُل هناك دامت ما
اليومية الصحُف تكن لم لكن ارتفاٍع، يف الصحف كثافُة أصبَحْت العرشين، القرن أوائل يف
الصحافة بقاءُ فكان بالفعل. القائمة األسواق يف مكاٍن أيِّ يف بنجاح تصدر الجديدة
ماليٍّا، يدعمونها الذين واملعِلنني كها مالَّ مصاِلَح رصاحًة وتأييُدها السياق، هذا يف متحزِّبًة

و٦٠). ص٥٨ ،٢٠٠٤ (مكشيسني، مصداقيتها» يف بشدة التشكيك يعني
ونقله العاَلم رؤية هو «للموضوعية» الفعيل املعنى أن تشومسكي يفرتض (14)
هي الجماهريية اإلعالم وسائل «إن الجماهريية. اإلعالم لوسائل األيديولوجي املنظور من
املصالح أيديولوجيَة تعكس املؤسسات هذه أن حقيقِة يف عجَب وال رأسمالية، مؤسسات

ص٧٨). ،١٩٧٩ (تشومسكي، السائدة» االقتصادية
باملقابالت ويعتزُّ اإلخبارية. املصادر بني فيما منطٌق أو نظاٌم يوجد «ال (15)
للمراسلني السماَح معظُمهم يرفض الذين املحرِّرون الجمهورية رئيس مع تُجَرى التي
سائقي أن والواقع ينبغي. ا ممَّ أسهَل تبدو ألنها التاكيس؛ سائقي بأقوال باالستشهاد

ص١٠٥). ،١٩٩٣ (روزينبلوم، أكثَر» معلوماٍت عن عادًة يكشفون التاكيس
ومدير أنا كنُت إليونيفريسو، صحيفة يف عميل أثناء عديدة أياٌم عيلَّ مرَّْت (16)
متأخر وقت يف إليه أُوِكلت مهمٍة من ليعود َر املصوِّ فيها ننتظر التصميم ومدير التحرير
التايل. اليوم يف األمامية الصفحة يف لتُوَضع مؤثرة صوٌر لديه تكون أن آِملني اليوم، من
اجتماَعنْي نيوز] ماونتن روكي صحيفة [محررو املحررون «يعقد هيسلر: تود يقول
الحادية اجتماُع يُعتَرب الظهر. بعد الثالثة يف واآلَخر عرشة الحادية يف أحدها يوم؛ كلَّ
غرفة يف مًعا والصور الكلمات محرري كلُّ فيجتمع اليوم؛ يف العمل لَسرْي استعراًضا عرشة
األوىل؟ لصفحتنا املقرتح الشكل وما اليوم؟ لهذا الكبرية قصتنا «ما لهم: ويقولون واحدة،
بالفعل ْرنا صوَّ وقد كذا، سنفعل املساء «هذا عليهم: ويردُّون اليوَم؟» عليه سنعمل الذي ما
«حسنًا، فيقولون: الثالثة اجتماع يأتي ثم األوىل.» للصفحة جهودنا كلَّ نكرِّس ونحن كذا،
عرشة الحادية اجتماع عىل ساخًرا أطلق أنا بعُد؟» ننجزه لم الذي وما أنجزناه؟ الذي ما
اجتماع يف يقولون ألنهم التشاؤمي»؛ «االجتماع الثالثة اجتماع وعىل التفاؤيل»، «االجتماع
ال أنهم فإما الشوارع إىل الناس يخرج لكن العمل»، هذا كلَّ سننجز «نحن عرشة الحادية
يستطيعون ال أو حقيقية، قصة تكن لم أنها يكتشفون وإما القصة، تغطية من يتمكَّنون
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االتصال يحاولون يظلون الثالثة الساعة وحتى املناسب؛ الوقت يف تغطيتها من االنتهاء
املسائل من كثريٌ فينشأ أخرى؛ مرًة [املصورين] بهم االتصال الناس يعيد ال أو بالناس،

.(٢٠٠٦ (هيسلر، األمامية» للصفحة الخطَط ر تدمِّ التي املختلفة
أنفسنا عىل نطلق أن نريد التصوير. أقسام لنجاح رضورية التعليقات «دقة (17)
(راسموسن، كاملًة» جمًال حتى نكتب وال حقيقية، تعليقات نكتب ال لكننا صحفيني،

.(٢٠٠٤ سنتينل] صن فلوريدا صحيفة يف التصوير [مدير
أغطِّي كنُت عندما السابق الصحفي سبقي هي عندي لة املفضَّ التعليق «قصة (18)
فهم سافيو؛ ماريو تكرم بريكيل يف كاليفورنيا جامعة كانت إذ العايل؛ التعليم موضوَع
معظُم يستشعر ال قد املكتبات. إحدى يف يشءٍ أيَّ أو صغريًا مقًهى أو غرفًة صون يخصِّ
حركة قائَد كان سافيو ماريو أن إال اسمه، سماع عند سافيو ماريو أهمية اليوَم الناس
أذهانهم يف ارتبََط فقد الزميل؛ هذا تكره الجامعة وكانت … ١٩٦٣ عام يف التعبري حرية
عدة، سنوات بعد — التسعينيات فرتة أواخر يف هذا كان — واآلن للمتاعب. مثري بأنه
القصة. هذه أعددنا لذلك غريب.» أمر «هذا قلنا: املكتبة. يف تافه قسٍم عىل اسمه يطلقون
أصبح سافيو، ماريو وفاة بعد اآلن، إليه. ذهب مصورينا أحد لكن الحدث، إىل أذهب لم
أن القصة يف كتبُت هناك. كانوا وأرملته ابنه أن إال به، االحتفاء الجامعة عىل السهل من
مصوري أحد التقطها كان إْن أدري ال — الصورة يف وظهر الحدث، حرضا وأرملته ابنه
التعليَق هذا الطباعة محرِّر وكتب وأرملته، ابنه — املستقلني املصورين أحد أو الجريدة
أريدك بتصحيٍح؛ «أطاِلب سيدة: فيه تقول اتصال جاءني التايل، اليوم ويف … وأمه» «االبن
األمر تصحيح إىل نضطر ال حتى «حسنًا؛ لها: فقلُت أمه.» ليَسْت السيدة هذه أن تعلم أن
لذلك الثانية.» زوجته هي وهذه أمه، «أنا فقالت: أمه؟» ليَسْت أنها علمِت كيف ثانيًة، مرًة
هي األرملة أن الطباعة] [محرِّر افرتََض إذ الكالسيكية؛ االفرتاض حاالت إحدى هذه فإن
تايمز]، أنجلوس لوس صحيفة يف [كاتب (وايس حقيقيٍّا» هذا يكن ولم الولد، هذا أم

.(٢٠٠٤
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الصحفيون يعمل الذي العمل إطار يف الرشكة ملكية تؤثِّر األخبار، غرفة ثقافة إىل باإلضافة
لهذا، ونتيجًة األخرية؛ العقود يف اإلخبارية لإلصدارات الرشكات امتالك زاد نطاقه. يف
وأحيانًا وامُلعلنني، األسهم َحَملة اسرتضاء أجل من الوقت طواَل تُتََّخذ القراراُت أصبَحت
الصحف محتوى بني مباِرش ارتباط «ثمة األخبار. مستهلكي حساب عىل هذا يكون ما

ص٢٥٤). ،١٩٨٧ (ألتشول، الصحف» هذه يموِّلون الذين ومصالح
طريق عن منها املرجوَّ اإلصداراُت وتؤتي األرباح، بزيادة األسهم َحَملة يطالب
:٢٠٠٥ لعام تريبيون لرشكة السنوي التقرير يقول الدخل. وزيادة النفقات تقليل
االستماع هذا يعني فيه؛ التحكم نستطيع ما عىل التشغيلية اسرتاتيجياتنا «تركِّز
النطاق وتوسيع العائد، لزيادة مبتكرة طرق عىل والعثور ملطالبهم، واالستجابة للعمالء،
بأولوية األهداف هذه تحظى التكاليف. إدارة يف صارم أسلوب وتطبيق الجماهريي،

ص٢). ،٢٠٠٥ تريبيون، (رشكة عملنا» من جزء كل يف قصوى
تقليص خالل من اإلخبارية اإلعالم وسائل نفقات يف التحكم يحدث ما عادًة
صة املخصَّ املساحة مقدار وتقليل وامتيازاتهم، املوظفني مرتبات وإدارة املوظفني، عدد
بالعمل االستعانة من والحد اإلعالنات، مقابل يف اإلخبارية) (املساحة التحريري للمحتوى
الدخل املنخفضة أو النائية املناطق يف التداول و«سحب السفر، نفقات من والحد املستقل،
اسرتاتيجيات من اسرتاتيجية وكل ص٤١). ،٢٠٠٤ (ماير، بها» املعلنني اهتماُم يقلُّ التي

اإلخباري. امُلنتَج عىل مؤثرة تبعات لها تكون أن يمكن هذه النفقات تقليل
عروُض فأصبحت الحايل؛ عرصنا يف الرشكات إدارة شعاَر العمالة» «تخفيض أصبح
إيراداُت ارتفَعْت «بينما تريبيون: رشكة تقول اعتياديًة. املبكر والتقاُعد العمل من الترسيح
أرباُح انخفَضْت أمريكي، دوالر مليارات ٥٫٧ إىل املائة يف ٢ بنسبة العام لهذا التشغيل
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املجموعُة َلتْهما سجَّ تكلفتني إىل كبري حد إىل هذا ويرجع املائة، يف ١١ بنسبة التشغيل
وهوي،1 نيوزداي صحيفتَْي يف املعِلنني مع عة املتوقَّ للتسويات دوالر مليون ٩٠ النرشية؛
،٢٠٠٥ تريبيون، (رشكة ُصُحفنا» يف وظيفة ٦٠٠ نحو إلغاء أجل من دوالر مليون و٤١
لكن ،٢٠٠٥ عام ميزانية نفقات عىل كبريًا عبئًا وظيفة ٦٠٠ من للتخلص كان ص٥).

بعُد. فيما الظهور يف االقتصادية فوائده تبدأ أن املتوقع من
الطباعة، عمليات ستدمج أنها تايمز نيويورك ذي رشكة أعلنت ،٢٠٠٦ عام يوليو يف
التقرير وأشار .(٢٠٠٦ ،CNNMoney.com) وظيفة ٢٥٠ نحو من بذلك لتتخلَّص
العام لالنخفاض استجابت الرشكة أن إىل ١٩٩٢ لعام بوست واشنطن لرشكة السنوي
أولوياتها». أهم أحَد زال «ما التكاليف يف التحكُّم أن األسهم لَحَملة بتأكيدها العائدات، يف
عىل للحفاظ بجد «عملت بأنها األسهم َحَملَة الرشكُة أخربَِت تحديًدا، أكثر وجٍه وعىل
يف أكرب بقدٍر هذا فعل يف ستستمر وأنها السابقة، السنوات يف املوظفني» عدد انخفاض
حينما األرباح يف كبرٍي نموٍّ تحقيِق من يمكِّننا األساسية التكاليف «انخفاض ألن املستقبل؛
ص٤). ،١٩٩٢ بوست، واشنطن (رشكة قولهم حدِّ عىل االقتصادية» الظروُف ن تتحسَّ
استجابًة عنه، املعَلن ِريدر] [نايت «هدف أن إىل ٢٠٠٢ عام يف صدر تقريٌر أشار كما
قسم يف العاملني عدد تقليَص كان ،٢٠٠٠ عام نهاية قبيل بدأ الذي االقتصادي للكساد

ص١٩٢).2 ،٢٠٠٤ (ماير، املائة» يف ١٠ بنسبة األخبار
املؤسسات يف املوظفني عدد تقليل أن البعض يعتقد الرشكات، إنكار من الرغم عىل
خوسيه سان صحيفة يف العاملني عدُد انخَفَض فعندما اإلخباري؛3 بالناتج يرضُّ اإلخبارية
جاي النارش استقال ،٢٠٠١ عام يف كبرٍي حدٍّ إىل ريدر نايت لرشكة التابعة نيوز مريكوري

الصحف: ملحرري األمريكية للجمعية كلمٍة يف هاريس وقال هاريس.

قلة هو الرشكة، يف كلها عميل سنوات طواَل قطُّ يحدث لم يشء وهو أزعجني، ما
الرضر بشأن نقاٍش أيُّ فعليٍّا يوجد يكن فلم … انعدامه أو بالعواقب االهتمام
مرشوًعا بصفتها وطموحاتها نيوز مريكوري صحيفة لجودة سيحدث الذي
،٢٠٠٤ (ماير، املجتمع. تجاه بمسئولياتها الوفاء عىل قدرتها بشأن أو صحفيٍّا،

ص١٩٢)

برس فايل فوكس رشكة رشائها بعد النفقات تقليَل إنرتناشونال هولينجر رشكة واصَلْت
املوظفني. امتيازات تقليل ومحاَولِة جماعية،4 ترسيٍح عملياِت بتنظيِم إلينوي، يف املحدودة
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صحيفَة كندا، يف مقرها يقع التي إنرتناشونال، هولينجر رشكة اشرتَْت عندما
بيٍع عملية يف املايض، ديسمرب يف إلينوي، والية يف جولييت مدينة يف نيوز هريالد
البائعة برس كوبيل عليها تفاوَضْت عقوٍد بأي قانونيٍّا ملتزمة تكن لم لألصول،
إطار يف بالفعل، وافَقْت هولينجر رشكة أن إال املحدودة. برس] فايل [فوكس
رشكة عليها تفاوَضْت التي الرشوط جميَع فعليٍّا تحرتم أن عىل للرشاء، اتفاقها
برنامج عدا ما كلها سنة؛ من بأقل ذلك قبل شيكاجو صحيفة رابطة مع كوبيل

العمل. ربِّ ملساهمة (كيه) ٤٠١ التقاعد وخطة املوظفني، تقاعد
املوظفني. من مقبوًال يكن لم لكنه كوبيل، رشكة ضمري هذا أراح ربما
بيلكي: بي تشارلز وحداتها، إحدى رئيس نيوز، هريالد صحيفة مراسل يقول
مع أشهر ثمانية ْت امتدَّ فرتٍة طواَل حسنٍة بنِيٍَّة الفوائد هذه عىل «تفاوضنا
كل يستحقون ال بأنهم الجدد موظَِّفيها وأخربَْت هولينجر اشتَكْت «ثم كوبيل.»

(٢٠٠١ ريبورتر، جيلد (ذي هذا.»

والعمل املالية املفاوضات بني الفصل يقرتحون قد واملوظفني اإلدارة أن من الرغم عىل
األخبار؛ غرفة داخَل العمل ِحرفية يف باملرارة املوظف شعوُر يؤثِّر ال حتى الصحفي؛
عن املجتمع مدركات إن كما اإلخباري. املنتَج عىل املوظف سخط تأثرِي تحديُد يصعب

الوضوح. الشديدة بالضغينة أيًضا تتأثَّر قد إليهم األخبار مقدِّم
النفقات يف التحكم بهدف أخرى اسرتاتيجيٌة لألخبار املخصصة املساحة حجم تقليُل
القصص من أقل عدد استخدام أحيانًا، هذا، يعني لها. اإلخبارية اإلصدارات تطبيق يزيد
يف حجًما. أصغر الصور و/أو أقرص القصص تكون أخرى، أحيان ويف الصور؛ ومن
مستمرة مناقشات تدور كانت شيكاجو، يف كوبيل صحف مع عميل من األخرية السنة
السنوات يف املرئية. والقصص للكلمات صة املخصَّ املساحة نقص حول أحيانًا) (محتدمة
بأهميتها، املحررين كباُر يشعر التي للقصص عام بوجٍه متوافرًة املساحة كانت السابقة،

الصحف.5 بيع قبل التكاليَف اإلدارُة قلََّصت ،٢٠٠٠ عام يف أنه إال
جيل تقول املتاحة. املساحة يف لتقليصات أيًضا الكربى املحلية الصحُف تتعرَّض

تايمز: أنجلوس لوس صحيفة يف تعمل التي فيرش

أنجلوس لوس يف عليها والُكتَّاب املصورون يعمل التي [املرشوعات ستتأثَّر
تكون [القصص] هذه من وكثريٌ بالتأكيد، امليزانية يف بالتخفيضات تايمز]
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عىل القصص أفضل أن أعتقد املرحلة. هذه يف بالفعل بالقلق أشعر جادة.
(و) … ريجان لجنازة مساحًة أوجدنا مثلما تماًما كثريًا، تتأثَّر لن اإلطالق
القصص يف لألخبار تغطيتنا طريقَة ستغريِّ املالية]، [الضغوط أنها أعتقد ال
فاملساحة القصص؛ من أقل عدًدا سنغطِّي أننا هو فعًال أعتقده ما لكن بجرأٍة،

(٢٠٠٤ (فيرش، مشكلًة. تمثِّل

حجم تقليل أن تايمز، أنجلوس لوس صحيفة يف أيًضا يعمل الذي ويلز، هال يلحظ
املصورين التصوير بمهام التكليف عن املسئولني املحررين استخدام أسلوب يف أثََّر املساحة
املحررون يفكِّر أن بد ال للصور، املتاحة املساحة تقليل بسبب أنه يعتقد فهو املستقلني؛
عىل إال تُنَرش لن صورة مقابل مستقل ملصور دوالٍر أربعمائة دفع من الحكمة يف اآلن
مع لتُنَرش بصورة الُكتَّاب أحد يطالب كان عندما السابق يف إنه ويلز يقول عمودين.
الصور محرِّر كان متاًحا، التصوير قسم يف العاملني من مصور أيُّ يكون وال قصته،
يفكِّر الصور محرر فإن قوله، حد عىل اآلن، أما د؛ تردُّ دون مستقالٍّ مصوًرا عادًة يكلِّف
من عادًة ن يتكوَّ كان الذي القسم أن «نلحظ املتاحة. املساحة حجم مقابل التكلفة يف أكثَر
صفحات.» ١٠ أو صفحات ٨ من مكوَّنًا ليصبح اآلن تضاءََل صفحة، ١٢ أو صفحات ١٠
يحصلون كانوا فقد أيًضا؛ األشياء هذه يلحظون القراء أن «وأعتقد قائًال: حديثه ويواصل
أن أعتقد قراءته. وتصعب ًسا مكدَّ يجدونه فجأًة ثم اإلخباري، املحتوى من كبرٍي كمٍّ عىل

.(٢٠٠٤ (ويلز، القراء» عىل بالسلب يؤثِّر هذا
بأساليب امليزانية قيود بآثار أيًضا باملهام التكليف عن املسئولون املحررون يشعر
تود تريبيون، شيكاجو صحيفة محرر حاَوَل مباَرشًة، ريجان رونالد وفاة بعد أخرى.
الصحفية التغطية إىل بالذهاب يُكلَّف الصحيفة مصوري أحد جْعَل باناجوبولوس،
املستديرة القاعة يف عليه» األخرية النظرة إلقاء أجل من الجثمان «تسجية لحدث املشرتكة
واشنطن، يف كامل بدوام يعمل سوزا، بيت الصحيفة، مصور كان العاصمة. واشنطن يف
عيَّنَت عندما إنه يقول باناجوبولوس لكن ريجان، تصوير عن املسئول املصور وكان
ريجان أرشيف عىل العمل يف باالستمرار له يسمح اتفاًقا معه عقدوا سوزا، الرتيبيون
لم الذي يل جون رها مصوِّ واشنطن إىل الصحيفة أرسلت لوفاته. التايل األسبوع طوال
يف أرصَّ «لم باناجوبولوس: يعرتف املشرتكة. التغطية يف موقع عىل الحصول من يتمكَّن
فقط واحد رجل إال لدينا ليس بأننا لعلمي املستديرة، القاعة موضوع عىل كثريًا الحقيقة
نرسل أن علينا ينبغي كان — عليه موافًقا أكن لم قرار وهو — العاصمة] واشنطن [يف
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آَخر مصور لدينا ويظل املشرتكة، التغطية إىل أحدهما إرسال يمكننا كان هكذا َريْن؛ مصوِّ
إىل يل ذهاب «عىل كثريًا الحقيقة يف أرص لم لذا الصور؛ من أخرى أنواًعا ويلتقط ل يتجوَّ
(باناجوبولوس، املال» نوفر حتى فقط واحد شخٍص إرساَل قرَّْرنا ألننا املستديرة»؛ القاعة

.(٢٠٠٤
املستديرة القاعة من صوٍر عىل تحصل لم تريبيون شيكاجو صحيفة أن حقيقة
الصحيفة بإمكان يكون حينما خاصًة صغرية، مشكلًة تبدو مصوريها أحد من ُملتَقطٍة
عىل الحصول يف أخرى ومصادر األنباء ووكاالت املشرتكة التغطية ري مصوِّ تستخدم أن
تراكميٍّ نحٍو عىل تُِرضُّ التكاليف إدارُة اقتَضتْها التي التغيريات من كبريًا عدًدا لكن الصور،
والصحافة الناس ألبحاث البحثي بيو مركز أجراه خلصاستبياٌن فقد اإلخبارية؛ بالتقارير
بالتكاليف املتعلقة املالية الضغوط أن من قلًقا يزدادون «الصحفيني أن إىل ٢٠٠٤ عام
التنفيذين املديرين نصف من أكثر (و) … اإلخبارية التغطية بجودة بشدة» «ترضُّ واألرباح
طريقَة «تغريِّ املتزايدة التجارية الضغوط بأن حوا رصَّ الوطنية اإلخبارية املؤسسات يف

٢٠٠٤أ). برس، (أسوشييتد اإلخبارية»» املؤسسات عمل
العائد». «زيادة هو اآلَخر والنصف األرباح، تعظيم معادلة نصف هي التكاليف إدارة
نحو اإلعالنات مثََّلت الصناعة، مستوى «عىل اإلعالن.6 من كبري حد إىل العائدات وتنتج
املتبقية. املائة يف ١٨ نسبَة التداُوُل ومثََّل ،٢٠٠٠ عام يف الصحف عائدات من املائة يف ٨٢
ص٣٧). ،٢٠٠٤ (ماير، القرن» منتصف يف كانت التي ٧١–٢٩ نسبة من تحوًُّال ذلك كان
الذي العمل إطار تحديد يف مبارش، وغري مبارش نحو عىل اإلعالنية، االعتبارات وتساعد

األخبار. فيه تُقدَّم
معظم ويف الرشكة. نظر ووجهة املحرر نظر وجهة بني مباِرش صداٌم يحدث أحيانًا،
،١٩٩١ عام يف املثال: سبيل عىل الرشكة؛ نظر وجهُة تغلب هذا، يحدث عندما األحيان،
هاربر. بريل عدِد إعداِد صعوباِت عن كوبر، جاي نيوزويك، مجلة يف الصور محرُِّر تحدََّث
«بريل عدد يف صور أية لحذف معياًرا اليابانيني إعالنات كانت «هل السؤال: عىل ا وردٍّ
االعتقال معسكرات يف معينة صور حول مناقشات تحدث «كانت كوبر: أجاب هاربر»؟»
حدٍث عن نتحدَّث نحن مناسبة. غري كانت أنها وقرَّْرنا فعليٍّا؛ مناِسبة كانت إذا وما إلخ، …
الحالة، هذه يف .(١٩٩١ (كوبر، مناقشات» تحدث كانت نعم، لذلك، سنة؛ ٥٠ منذ وَقَع

ذاتية. رقابة تطبيق خالل من اليابانيني املعلنني انتقاَم نيوزويك مجلة تفادت ربما
األحيان معظم يف تكون املحرر نظر وجهة أن (١٩٩١) إسيك بيرت املصور يفرتض
كلتَيْهما إن فيقول وبيبول؛ تايم بمجلتَْي ويستشهد الرشكة، نظر وجهة مع متوافقة

135



اليوم عالم يف واألخبار املصورة الصحافة

عىل البيضاء غري البرشة أصحاَب تضعا لئالَّ مربًِّرا للقراء السكانية الخصائص استخدمت
عىل لكنه تجاريٍّا، قراًرا بوصفه مسوًِّغا األغلفة اختياُر أصبح الطريقة، بهذه أغلفتها.

أيًضا.7 التحرير إدارة تفضيل مع يتفق كان األرجح
لإلصدار التحريري للمحتوى معارضتهم عند إعالناتهم عادًة، امُلعِلنون، يسحب
من األخبار صياغة طريقة يف مباَرشًة أقلَّ نحٍو عىل املعلنون ويؤثِّر .(١٩٩١ (كاوفمان،
معينة. سكانية خصائص له جمهوٍر و/أو أكرب جمهوٍر عىل بالحصول املطاَلبة خالل

ولكسينجتون هريالد لكسينجتون لصحيفتَْي العام املديُر أصَدَر املثال: سبيل عىل
حركَة تماًما يتجاهلوا بأن الصحيفتني محرِّري إىل أمًرا فاكس، فريد هما؛ وناِرشُ ليدر
اعتذَرْت ،٢٠٠٤ عام يوليو من الرابع (يف العرشين. القرن ستينيات يف املدنية الحقوق
عن تقارير تقديم يف تقصريهما عن ليدر ولكسينجتون هريالد لكسينجتون صحيفتا
أفريقي، أصٍل من األمريكي ُر املصوِّ التَقَطها وثائقية صوٌر ورافَقْت املدنية. الحقوق حركة
كان إنه عنه املداِفعون ويقول األمامية.)8 الصفحة يف نُِرش الذي االعتذاَر ماكان، كالفريت
للنهوض الوطنية للجمعية السابق الزعيم بيبولز، توماس أن إال مجتمعه. برفاهية ا مهتمٍّ
وإنما ملدينته، منه حمايًة يكن لم املدنية الحقوق لتغطية فاكس استبعاَد إن قال بامللونني،
املواطنني عىل تُوزَّعان الصحيفتان هاتان «كانت فقال: لصحيفتَيْه؛ املالية لالعتبارات كان
واالبتعاد والتقارير الشائعات تجاهل يف يأمل الِبيض مجتمُع وكان البيضاء، البرشة ذوي

.(٢٠٠٤ ومينش، (بالكفورد عنها»
الصور من فكثريٌ اإلخباري؛ واملحتوى اإلعالنات بني واضًحا الفرُق يظهر ال أحيانًا،
توضيحية صور إال هي ما الحايل عرصنا يف اإلخبارية اإلصدارات يف تظهر التي اإلخبارية
الصوَر يستخدمون ثم الواقعية، الحياة توثيق يف املصورين املعِلنون يستخدم بينما قة، ملفَّ
التي الصغرية الكتابة عن بعنايٍة البحث عىل عادًة القراء ويُجَرب ملنتجاتهم. الرتويج يف

األجر». مدفوع «إعالن تقول:
يتذكَّر واإلعالن. التحريري املحتوى بني االلتباس يف زادت التي الصحف بعض توجد
ذي صحيفة يف العمَل تركه إىل أدَّى والنارش التحرير رئيس مع نقاًشا راسموسن تيم

فريدريكسبورج: مدينة يف ستار فريالنس

مصدِر إيجاَد سنحاول يل وقاَال اجتماٍع، يف التحرير ورئيس النارش أقَحَمني
حتى اإلعالنات؛ قسم إىل [التحريرية] الصور كلِّ تسليَم نريد فنحن جديد؛ دخٍل
الصور عىل بناءً إعالناٍت املعلنون يشرتي كي املعلنني، عىل عرضها من يتمكنوا
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يف أفكِّر دعوني لهم وقلُت قليًال، أتراجع هذا جعلني للصحيفة. التقطناها التي
صور التقاط يف يبدءوا أن املصورين من أيًضا نريد نحن يل قاال ثم دقيقة. هذا

وترويجية. إعالنية
فال اإلعالن، قسم إىل صورنا أبًدا نسلِّم لن نحن بدايًة، حسنًا، لهم: قلُت
هذا نفعل بأننا القراء ونخرب املهام، هذه يف نخرج فنحن هذا؛ فعل يمكننا
أمر وهو تماًما، مختلف أمر هذا هذا. معنى يدركون وهم الصحيفة، أجل من
إىل الصوَر أُسلِّم لن األخالقية، الناحية ومن القانونية. الناحية من فيه مشكوك
فأنا إعالنية، صور بالتقاط يتعلق وفيما ورائها. من نقوًدا ليجمع املعلنني أحد
بها قلُت التي الطريقة يف للغاية دبلوماسيٍّا الواقع يف كنُت أيًضا. هذا أفعل لن
واحًدا يل اخَرتْ إذن «حسنًا، ما: مرحلة يف النارش وقال النقاش، احتدم هذا.
أن قبل اآلن وظيفتي من إقالتي «يمكنك قلُت: لذا أفصله.» حتى ريك مصوِّ من
نتوقَّف ال «ملاذا التحرير: رئيس قال اللحظة، هذه يف املصورين.» أحَد أفصل
دخلُت الليلة، هذه يف لذا، غًدا؟» األمر هذا يف التحدث ونعيد الحد هذا عند اآلن

(٢٠٠٦ (راسموسن، شاغرة. وظائف عن للبحث اإلنرتنت عىل

َحَملة لطلبات تستجيب حتى املرتفعة؛ األرباح عن الرشكات تملكها التي الصحف تبحث
يسهل «ال هيلز: يل ريدر، نايت رشكة يف السابق التنفيذي التحرير رئيس يقول األسهم.
… الحايل العرص يف أمريكا يف العام للتداول مطروحة أسهمها رشكة يف العمل دوًما
عىل الرشاء أو البيع يقرِّرون ومستشاريهم البورصة سوق يف املتداولني كبار من فكثريٌ
(ماير، السابق» والعام املايض السنوي بالربع مقاَرنًة السنوي الربع هذا نتائج أساس
أسباَب األسهم لَحَملة يرشحون أنفسهم النارشون يجد قد لهذا، نتيجًة ص٢٠٠). ،٢٠٠٤
طمأنتهم ويحاولون منهم، عة املتوقَّ النتائج تحقيق من بدًال السيئة االقتصادية النتائج
لعام بوست واشنطن لرشكة السنوي التقرير أكََّد املستقبلية. االقتصادية املكاسب عىل

ييل: ما ٢٠٠٥

من نتائج عىل حصلنا فقد لآلمال؛ مخيِّبًا عاًما ما، حد إىل ،٢٠٠٥ عام كان
عند املديرون توقعها التي من أسوأ ومجلتنا التليفزيونية وبرامجنا صحفنا
تحتاجون فأنتم بالتفصيل؛ لكم وسأرشحها الحقائق، هي هذه … السنة بداية

تعرفوها. أن إىل
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نشعر بوست واشنطن رشكة يف جميًعا أننا تعرفوا أن إىل تحتاجون كما
اآلن. من سنوات بضع بعد أكرب شأن لها رشكة نصبح أن فرصَة لدينا بأن
وقٍت يف اإلعالمي العمل من اختفى (فاليقني مؤكًدا أمًرا وليست فرصة، إنها
والعمل الجريدة لصفحات الجذب عامل يف اختالف يحدث لم … سابًقا) ما
عىل العثور أجل من الصحيفة إىل القراء يذهب إذ الجريدة؛ لطباعة السابق
فهي عنها؛ بحث دون بوضوح املرجوة النتيجَة اإلعالنات ق وتحقِّ اإلعالنات،
شبكة أو نبيذ زجاجة أو قميص عن وْعٍي عن يبحثون ال أشخاٍص إىل تصل
نعلِّم لم نحن األشياء. هذه أحد رشاء إىل بهم وتؤدي فيلم، أو جوال هاتف
املرتفعة اإلقبال نسبة ذات اإللكرتونية مواقعنا استخدام طريقَة لدينا املعلنني

(٢٠٠٦ (جراهام، بفاعلية.

وإما األرباح بزيادة إما األسهم، َحَملة من إلمالءات اإلعالم وسائل ك ُمالَّ تعرُّض يزداد
من ضغط «تحت تريبيون رشكة بحثت ٢٠٠٧ عام يف املثال: سبيل عىل ملكيتها.9 بتغيري
قبلت ثَمَّ ومن جديد؛ مالك عن أسهمها» سعر تعزيز أجل من الرئيسيني األسهم َحَملة
حينئٍذ زيل انضمَّ .(٢٠٠٧ (هيهر، زيل سام العقاري املستثمر من الرشكة لرشاء عرًضا
تريبيون رشكة يف املديرين أحد أوزبورن، ويليام يرشح تريبيون. رشكة إدارة مجلس إىل
بالغة االسرتاتيجية املراجعة عملية «كانت قائًال: األمَر هذا املراجعة، عملية رأس الذي
َحَملة لجميع قيمٍة أعىل بتحقيق يقنٍي أكربَ يقدِّم الترصف هذا أن وقررنا … وشاملة الدقة
«هل أيًضا: نسأل ربما .(٢٠٠٧ (هيهر، واملوظفني» املستثمرين صالح يف وأنه األسهم،

القراء؟» لصالح هذا يكون
انتقلت صحفيٍة لرشكٍة جيًدا مثاًال املحدودة ريدر نايت صحف رشكة قصُة لنا تُقدِّم
َلْت تحوَّ أخرى. لرشكة صحفها بيع إىل الحال بها وانتهى عامة، إىل خاصة من ملكيتها
عام يف مًعا واندمجت ،١٩٦٩ عام يف عامة ملكية إىل الصحفية ِريدر آند نايت رشكات
تحكُّمهما عىل الحفاظ من العائلتان تمكنت املشرتكة امللكية من األوىل السنوات ويف .١٩٧٤

األسهم. من العظمى الغالبية امتالكهما بسبب الصحف يف

عىل والخارجيون املؤسسيون املستثمرون سيطر ،٢٠٠٢ عام بحلول [لكن]
ِريدر أنتوني بي قول حد عىل ِريدر، آند نايت أسهم من املائة يف ٩٠ نحو
واملحللني املستثمرين مع االتصاالت .١٩٩٥ عام يف التنفيذي املدير أصبح الذي
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االجتماعات عدد زاد التنفيذي، املدير أصبحُت «منذ ِريدر: يقول كثافًة. ازداَدْت
تزورهم.» أن منك عون يتوقَّ املؤسسيون املستثمرون وأصبح كثريًا، نعقدها التي

ص١٧٥) ،٢٠٠٤ (ماير،

العمالة. تقليل طريق عن ريدر نايت رشكة ميزانيَة بشدٍة ِريدر َض خفَّ لهذا، استجابًة
رشكة وهي ريدر، نايت رشكة يف لألسهم حاملة رشكة أكرب ضغَطْت هذا، من الرغم وعىل

جديد.10 مالك عن البحث أجل من النارش عىل مانجمنت، كابيتال برايفت

الرشكة أرفَقتْه الذي الطلب هذا عىل ريدر نايت رشكة إدارة مجلس يوافق لم إذا
يف جديٍّا» «ستفكِّر فإنها املالية، األوراق بملف مانجمنت] كابيتال [برايفت
اإلدارة مجلس الستبدال أسمائهم، عن يعلنوا لم آَخرين مستثمرين جهود دعم
تعظيم أجل من آَخر إجراء أي «تتخذ أو الرشكة عىل واالستيالء واملديرين،

(٢٠٠٥ (سيكلوس، األسهم.» لَحَملة القيمة

لرشكة يومية صحيفة ٣٢ من املكونة ريدر نايت سلسلة بيعت ،٢٠٠٦ عام يونيو شهر يف
ملكية مملوكًة كونها من ِريدر آند نايت صحُف تحوََّلْت عاًما ٤٠ من أقل يف ماكالتيش.

األسهم. َحَملة عات لتوقُّ نتيجًة اختفائها إىل لرشكات، مملوكة كونها إىل عائلية
عن افتتاحي مقال يف األخباُر. إطاره يف تُقدَّم واسًعا سياًقا املشرتكة امللكيُة ر توفِّ
الرغم عىل أنه بيتس، ليونارد هريالد، ميامي صحيفة يف العمود كاتب يفرتض هوليوود،
مثل الصناعة، هذه أن هي فالحقيقة الليربالية، معقل هوليوود كون عن «الحديث من
األمر يتعلق عندما متحفظون عام، بوجٍه فالناس، ظ؛ بالتحفُّ تتسم أخرى، صناعة أية
الصحفيون فيكون اإلخباري؛ العمل عىل نفسه األمر ينطبق .(٢٠٠٧ (بيتس، بأموالهم»
يف ليرباليني الشوارع») «يف عادًة يعملون الذي املصورين الصحفيني (خاصًة عادًة
األخبار، غرفة حات مرشِّ عرب تُلطَّف هذه الليربالية أفكارهم لكن السياسية، شئونهم
ما «هذا قائًال: حديثه بيتس يواصل الرشكة. سياق يف تُحَكى) ال (أو القصص وتُحَكى
نطاق توسيَع تحاول هوليوود أكانت فسواء أبًدا؛ يفهموه لن الثقافيني املصلحني أن يبدو
كله هذا فإن ،(٣ العنكبوت (الرجل السائد للتيار تنساق أو بروكباك)، جبل (فيلم القبول
وسائل تعمل .(٢٠٠٧ (بيتس، عائًدا» االستثماُر ق يحقِّ أن نفسها؛ الحسابات من ينبع
عائٍد عىل الحصوَل عون يتوقَّ األسهم فَحَملُة متحفظة؛ معايري إطار يف اإلخبارية اإلعالم

استثماراتهم. نظريَ كبرٍي
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تؤثِّر التي الطريقة إىل االنتباه لجذب اإلعالميني النقاد بعض جهود من الرغم عىل
أو ،(١٩٨٦ (بارينتي، الرشكة منظور من العام الرأي عىل اإلخبارية اإلعالم وسائُل بها
(إبشتاين، اإلخباري اإلنتاج عىل الرشكُة تطبِّقها التي االستقطاعات بها تؤثِّر التي الطريقة
للملكية املحتملة اآلثار عن تتحدَّث ما نادًرا نفسها اإلخبارية اإلعالم وسائل فإن ،(١٩٧٤
عىل ،١٩٨٩ عام يف .(١٩٩٠ وسولومون، (يل اإلخبارية التقارير إعداد طريقة عىل املشرتكة
تايم رشكِة رشاء عىل اعرتاًضا املحدودة، تايم رشكَة باراماونت رشكُة قاَضْت املثال، سبيل
إعالمية بتغطية حظيت القضية أن من الرغم وعىل دوالر. مليار ١٤ بمبلغ وارنر رشكَة
الرتكيز دون تجارية، قصة مجرد أنها عىل األزمة عرضت الصحف معظم «فإن مكثفة،
ص٧٠). ،١٩٩٠ وسولومون، (يل هذه» الدمج لعملية والسياسية االجتماعية العواقب عىل
آرائهم عن األخبار، غرفة بيئة داخل يومية مشاركة لهم الذين الصحفيون، عربَّ
أجراه استبياٍن خالل من رشكاٌت تملكها التي اإلخبارية اإلعالم وسائل أولويات بشأن
يهتمون ك امُلالَّ بأن شعَرْت قويًة أغلبيًة أن من الرغم عىل .٢٠٠٣ عام نُِرش بوينرت، معهُد
امللحوظة األولويات ضمن الثالثة املرتبة يف جاء هذا فإن جيد، صحفي محتًوى بتقديم

الرشكات. ملالكي

داخل التجارية الِقيَم حضور حول األسئلة من عدًدا الصحفيني عىل طرحنا
ملاِلكي قيمٍة أهم بأن شعروا فقد متفاوتًة؛ النتائج وجاءت األخبار، غرف
املائة يف ٨٩) املستطاع قدَر جمهورهم حجم كرب عىل الحفاظ هي رشكاتهم
املرتبة يف وجاء املديرين). كبار أو ك للُمالَّ للغاية ا مهمٍّ كان هذا بأن شعروا
يف ٧٣ لكن املائة)، يف ٧٧) املتوسط» فوق أرباح املكسب، «ارتفاع الثانية
الجودَة جودتُها تفوق الجودة مرتفعة صحافٍة «صنع بأن أيًضا شعروا املائة
املنخفض العدد التصنيف هذا يف املالحظ أيًضا. للُمالك ا مهمٍّ كان املتوسطة»
للموظفني» املعنوية الروح ارتفاع عىل «الحفاظ بأن شعر الذي املائة) يف ٣٢)

(٢٠٠٣ الين، أون (بوينرت ك. امُلالَّ لدى بالغة أهمية له كانت

القليلة العقود خالل َر تطوَّ الذي اإلخبارية، اإلعالم وسائل يف السائد الرشكة نموذُج يغريِّ
الحوار باسم التعبري بحرية تسمح التي تلك من الحرة، الصحافة تعريَف املاضية،
اإلعالمي الناقد يقول املايل. املكسب باسم التعبري بحرية تسمح التي تلك إىل العام،
السوق عىل ًسا تأسُّ األكثر الحرة» «الصحافة فكرة نحو التحوُّل «ظهر مكشيسني: روبرت
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يشء أي يُوِجب لم الربحي. الدافع ذات القوية الخاصة اإلعالم وسائل ظهور مع تدريجيٍّا،
هذا عىل مكشيسني يطلق ص٣٠). ،٢٠٠٤ (مكشيسني، التفسري» هذا األول التعديل يف

للصحافة». التجاري «التفسريَ

«ال يقول األول التعديل ألن مطلق؛ الحق هذا أن التفسري هذا أنصاُر يؤكِّد
اإلعالم، مجال يف لهم يحلو كما ف الترصُّ للرأسماليني يمكن ثَمَّ، ومن قانون»؛
للصحافة. أعىل منظًِّما السوق فتصبح والعائد؛ التكلفة تجاه إال عليهم التزاَم وال

ص٣٠) ،٢٠٠٤ (مكشيسني،

حرضُت فقد األخبار؛ غرفة داخل التفكريَ يريدونه» ما الجمهور «إعطاء اسرتاتيجيُة تسود
،«… عن القراءَة قرَّاؤنا يريد «ال املحررون: فيها قال التي اإلخبارية االجتماعات من كثريًا
باملثل، القصة.» هذه قراؤنا يفهم «لن هذا: من األسوأ أو ب…»، مهتمني غري «قرَّاؤنا أو
اإلصدارات من كثري يعتمد قرائنا.» عىل للغاية معقدة صورة «هذه عبارة: كثريًا سمعُت
مع التعاُمل يف األسلوُب هذا ل يسهِّ القراء. به يهتم ما ملعرفة االستبيانات عىل اإلخبارية
عقله، ورجاحة القارئ ذكاء شأن من يقلِّل لكنه املادي، املكسَب النرش وحرية الصحافِة

العام. الحوار َ مبدأ ويُضِعف
العليا املحكمة قايض قال األول. التعديل مقاصد مع يتعارض هذا أن كثريون يعتقد
عام املتحدة الواليات ضد برس أسوشييتد قضية يف الشهري رأيه «يف بالك هوجو الشهري،
للمعلومات ممكن انتشار أوسع أن افرتاض عىل يرتكز [األول] التعديل إن … ١٩٤٥
،٢٠٠٤ (مكشيسني، الدولة» ملصلحة رضوري أمر هو ومتعارضة متنوعة مصادر من

قال: كما ص٣١)،

التي املؤثرة كاليفورنيا ضد ويتني قضية يف برانديز لويس القايض خلص
استقاللنا أحرزوا الذين «أولئك أن: إىل ١٩٢٧ عام يف العليا املحكمة فيها فصلت
… قدراتهم تنمية يف أحراًرا الناس جعل هي للدولة النهائية الغاية بأن آمنوا
وأن سيايس، واجب العام النقاش وأن خامل، شعب هو للحرية تهديد أكرب وأن
،٢٠٠٤ (مكشيسني، األمريكية.» للحكومة أساسيٍّا ً مبدأ يصبح أن بد ال هذا

ص٣٠)

رئيس كارول، جون قال الصحف، تحرير لرؤساء األمريكية الجمعية إىل خطاٍب يف
يف نايت مؤسسة من الزائر واملحارض تايمز، أنجلوس لوس لصحيفة السابق التحرير
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أن «فيبدو املرجوَّة؛ النتيجَة ببساطٍة ق تحقِّ ال الحالية امِللكية نماذج «إن هارفرد: جامعة
مستحيل أمٌر األرجح، عىل هو، العام والواجب املايل األداء بني الصحف يف التوازن استعادة

.(٢٠٠٦ نايت، (مؤسسة هذا»» امللكية شكل ظل يف
فما … الصحافة بممارسة اإلطالق عىل يهتمون «ال الرشكات ُمالك إن كارول يقول
وأن تقود، أن ينبغي الصحيفة أن فكرة اختَفْت … هكذا! املال. هو «ببساطة، به يهتمون

.(٢٠٠٦ نايت، (مؤسسة للجمهور»» مدينة وأنها مجتمعها، تجاه التزاًما عليها
عىل فيها األسهم وَحَملة الصحف صناعة العتياد نظًرا صعبًا، التغيري يكون ربما
لتحقيق األخرية الفرتة يف الصحف نضاُل يمثِّل قد وللمفارقة، املرتفعة. الربح هوامش
اإلخبارية. اإلعالم وسائل ملكية نموذج يف للتغيري فرصًة للربح األسهم َحَملة توقعات
املحلية. امللكية ذات الصحف إنعاش إمكانية بشأن بالتفاؤل ما، حدٍّ إىل كارول، يشعر
الرشكات. من الصحف رشاء إعادة إىل املحليون يسعى إذ جديدة؛ ظاهرة أرى «أصبحُت
كانت وربما حقيقية. أموال ولديهم مثقفون جادُّون، أناس هؤالء منهم. عدد مع تحدثُت

صيحة.» هذه
للمجتمع، الصحف أهمية عن «تتحدث امُلالك من النوعية هذه إن كارول قال
ويقولون قيمته، خرس سنًَدا بوصفها الصحَف يرون فُهْم … كربيائها استعادة وعن
أخرى» مرًة س بالتنفُّ للصحيفة يسمح قد منخفض، مادي عائد لتقبُّل مستِعدُّون إنهم

.(٢٠٠٦ نايت، (مؤسسة
إىل الصحف مالكي نظِر طريقِة يف جسيًما تغيريًا ل التحوُّ من النوُع هذا سيتطلَّب
واملواطنني القراء مصالح خدمة إىل األسهم َحَملة مصالح خدمة مجرد من تغيريًا مهمتهم؛
الوقت يكون ربما االقتصادية، جاذبيتها من قدًرا الصحف لفقدان ونظًرا عام. بوجه

الكبري. التغيري هذا ملثل مناسبًا

هوامش

تريبيون، لرشكة اململوكتان وهوي نيوزداي صحيفتا بالَغْت ،٢٠٠٤ عام يف (1)
ارتفاُع القصري، املدى عىل هذا، عن نتج للمعِلنني. تداولهما أرقام يف نيويورك، ومقرهما
كانت األرقام أن املعِلنون أدرك عندما لكن وهوي، نيوزداي صحيفتَْي من كلٍّ عائداِت
السنوي تقريرها يف تريبيون رشكة ذكرت تعويضهم. عىل تريبيون رشكة أُجِربت مة، مضخَّ
مجموعٍة جانب من أخالقي غري ف ترصُّ عن األرقام يف التفاوت هذا «نتج :٢٠٠٤ لعام
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،٢٠٠٥ تريبيون، (رشكة الفعل» هذا إثَر العمل من ُفِصلوا الذي املوظفني من صغريٍة
ص٤).

يومية صحيفة ٣٢ من املكوَّنة ريدر نايت سلسلة بيعت ،٢٠٠٦ عام يونيو يف (2)
ماكالتيش. رشكة إىل

تايمز، أنجلوس لوس صحيفة نارش جونسون، إم جيفري ُفِصل ،٢٠٠٦ عام يف (3)
دين أُجِرب شهٍر بعد تريبيون. رشكة به أمرت الذي املوظفني عدد تقليَل معارضته بسبب
تنفيذ رفض ألنه العمل؛ ترك عىل تايمز أنجلوس لوس صحيفة تحرير رئيس باكويه،
باكويه، خليفُة رفض ،٢٠٠٨ عام يناير يف تريبيون. رشكة فرضته الذي العمالة تخفيض
من ُفِصل ثَمَّ ومن األخبار؛ غرفة ميزانية من دوالر ماليني ٤ استقطاَع أوشيا، جيمس

العمل.
من وظيفة ٣٠٠ أخريًا ستلغي أنها هولينجر رشكة أعلنت ،٢٠٠٥ عام يف (4)
فيها). العاملة القوى من املائة يف ١٠ (نحو شيكاجو يف املوجودة صحفها مجموعة
مليون ١٦ بني ترتاوح إضافٍة إىل ستؤدِّي التنظيم إعادَة بأن هولينجر رشكُة َحْت «رصَّ
(فيتزجريالد، «٢٠٠٦ عام بعد السنوي التشغييل الدخل إىل دوالر مليون و٢٠ دوالر
أسباب أحد بوصفه العاملني، تعويضات ارتفاع عىل اللوَم أيًضا هولينجر ألقت .(٢٠٠٦

.٢٠٠٥ عام يف لآلمال» «املخيب التشغييل الدخل
فوكس رشكَة املحدودة الدولية هولينجر رشكُة اشرتت ،٢٠٠٠ عام ديسمرب يف (5)
صحف (أربع شيكاجو يف كوبيل صحف هذه االستحواذ عملية شملت املحدودة. برس فايل
ضواحي يف محلية أسبوعية صحيفة ١١) بابليكيشنز وصن شيكاجو)، ضواحي يف يومية
مسئويل وكبري املحدودة، الدولية هولينجر رشكة رئيس رادلر، ديفيد «قال شيكاجو).
يف بالفعل املوجودة صحفنا ملجموعة مرتفعة مضافة قيمة لها األصول «هذه بها: التشغيل
.(٢٠٠٠ ،writenews.com) املالية»» حافظتنا إىل بإضافتها سعداء كلنا ونحن شيكاجو،
أصبحت حتى املحدودة برس فايل فوكس رشكة رشاء عىل طويل وقٌت يَْمِض لم
إدارة مجلس رئيس بالك، كونراد واجه عندما الصحافة، حديث املحدودة هولينجر رشكة
األموال، وبغسل والرضائبي، الربيدي وباالحتيال باالبتزاز، تهًما الدولية، هولينجر رشكة
تَُهم من وثالٍث العدالة، عرقلة بتهمة يتعلَّق فيما بعُد، فيما إدانته، وثبتت العدالة. وعرقلة

الربيدي. االحتيال
مساحات بيع يف جورنال سرتيت وول ذي صحيفة رشعت ،٢٠٠٦ عام يف (6)
يف اآلن اإلعالنات توضع سنة. ٥٠ من أكثر طوال مرة ألول األمامية صفحتها يف إعالنية
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الصفحة أسفل يف إعالني رشيط إىل باإلضافة األمامية، الصفحة يف السفيل األيمن الركن
متاحة فرصٍة أكربَ جورنال سرتيت وول ذي صحيفة يف األمامية الصفحة ««تُقدِّم األمامية.
ومؤثِّر» وثري كبري جمهور إىل للوصول يسعون الذين للمعِلنني وسط، أي يف مكان، أي يف
صحيفة ونارش جونز، داو لرشكة التنفيذي املدير نائب كروفيتس، جوردون إل قال [كما

.(٢٠٠٦ ،CNNMoney.com) جورنال]» سرتيت وول
االستمرارية عىل «الخوف باسم «رقابًة» هذا ماميت، ديفيد املدير، الكاتب يسمي (7)

ص٦٤). ،٢٠٠٢ (ماميت، التجارية»
القصص من لسلسلة مصاحبًا [٢٠٠٤ عام يوليو من [الرابع إخطار «جاء (8)
واألسود باألبيض وصور الخلفية»، الصفحة يف تغطية األمامية، الصفحة «أخبار بعنوان
بوَّابًا يعمل كان [الذي ماكان املستقل املصوُر التقطها مضت، عقوٍد إىل تاريخها يرجع
إغفاَل التحرير رئيُس «الَحَظ التوضيحي: البيان يف جاء خاص]. استوديو يف أفالم ر وُمظهِّ
(أسوشييتد اإلهمال»» لهذا نأسف ونحن املدنية، الحقوق حركة تغطيَة والليدر الهريالد

.(٢٠٠٤ ٢٠٠٤ب، برس،
الحقوق حركة تفاصيل من كثريًا لتا رحَّ والليدر الهريالد صحيفتَْي أن من الرغم عىل
صحيفة يف الحركة عن شامل تقريٌر َوَرَد امللونة»، «املالحظات بعنوان عمود إىل املدنية

جورنال. كورير لويفيل ذي وصحيفة ود، للسُّ صحيفة وهي ديفندر، لويفيل ذي
صيف يف جورنال سرتيت وول صحيفة رشاء إىل ٍة بِهمَّ مردوك روبرت سعى (9)
منتصف يف واكتمَلْت ،٢٠٠٧ عام يوليو ٣١ يف عليها االتفاق حدث صفقة وهي ،٢٠٠٧
جونز داو لرشكة السابقني ك امُلالَّ ظ تحفُّ بسبب املفاوضات َدت تعقَّ نفسه. العام من ديسمرب
املحتوى عىل التأثري يف منصبَه مردوك يستغل أن يخشون كانوا فقد بانكروفت)؛ (عائلة
أسهم أسعار النخفاض نظًرا كثريًا؛ رجحت مردوك كفة أن إال للصحيفة. التحريري
التنفيذيني املديرين من مجموعتَه أحَرضَ الصحيفة، عىل مردوك سيطرة وفور الرشكة.

إدارتها. لتويلِّ
االستثمارية املحفظة مدير يديرها التي مانجمنت، كابيتال برايفيت «رشكة (10)
الرشكة زادت ميسون. ليج السمرسة، لرشكة تابعة رشكة هي شريمان، إس بروس
هذه يف اليقني بغياب اتََّسَمْت فرتٌة وهي ،٢٠٠٠ عام منذ الصحف ألسهم حيازتها من

… الصناعة
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ذي رشكة يف خارجي مساهم أكرب أيًضا هي مانجمنت كابيتال برايفيت ورشكة
وماكالتيش جنرال وميديا وجانيت بيلو رشكات يف كبرية مراكز ولها تايمز، نيويورك
بدايًة دوالر، مليار ٣٢ قيمتها أصوًال حيازتها ومع إنرتبريزس. ويل ريجسرت وجورنال
مانجمنت كابيتال برايفيت رشكَة للمعلومات نيلسون مركز صنََّف يونيو، من الثالثني من
(سيكلوس، سنوات» ١٠ من أكثر مدار عىل عائداتها عىل بناءً أموال، مدير أفضل ثاني

.(٢٠٠٥
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األخالقيات

دورنا فيتمثل الجمهور؛ عىل األوصياء عمل املصورون الصحفيون نحن نعمل
عاملنا يف املتنوعة النظر ووجهات املهمة األحداث عن برصيٍّا اإلخبار يف األسايس
إلينا. املوكل للموضوع واألمني الكامل التصوير هو األسمى فهدفنا املشرتك.
تاريخه وحفظ املجتمع توثيق مسئوليَة نحمل مصورين، صحفيني وبوصفنا

(٢٠٠٤ الصحافة، ملصوري الوطنية (الجمعية بالصور.

معظم أن يبدو لكن املصداقية. يف مشكلٌة لديها اإلخبارية اإلعالم وسائل أن كثريون يعتقد
وقابليٍة وأمانٍة إنصاٍف من تقتضيه وما مهنتهم عن واضحة فكرٌة لديهم الصحفيني

للتصديق.

من متصلة سلسلة داخَل جميًعا نعمل واملصورين] الصور [محرري نحن
يف املقبول ونعلم والتوضيحي، والشخيص الوثائقي الفوتوغرايف التصوير
معنى يغريِّ يشء فأي مقبوٍل؛ غريُ التالعُب املقبول. وغري اإلخبارية الصورة
املحتوى. تغيري يمكنك ال لكن جمالية، سمة تغيري يمكنك مقبوًال. ليس الصور
فمعظم مكان؛ كل يف أخالقيٍّا ميثاًقا جيوبنا يف نحمل أن يجب أننا أعتقد ال

(٢٠٠٤ (ويلز، األخالقية. القضايا يعرفون الناس
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عىل الحفاظ أجل ومن األخالقي، للسلوك خرق حاالت تحدث ذلك، من الرغم عىل
مع وحسٍم برسعٍة عام، بوجه اإلخبارية، اإلعالم وسائُل تتعامل األخبار، مستهلكي ثقة
صحيفة يف التحقيقات قسم يف الصور محرر يقول الحد. يتجاوزون الذين الصحفيني
الرشُف الصحافة مجال يف األهمية البالغة األشياء «من بالك: جيفريي تريبيون، شيكاجو
لكن العاملني، من كثري وبها عاًما، ١٥٠ عمرها يبلغ الرتيبيون أن صحيٌح ألنه والثقُة؛
فاملصداقية ٢٠٠٤)؛ (بالك، الناس» به يؤمن ما عىل يعتمد كله عملنا أن ذلك من األهم

اإلخباري. العمل يف بالغة أهمية لها
لألخبار؛ املتحيِّز غري عرضهم إلظهار «املوضوعية» مفهوم إىل الصحفيني بعض يشري
يؤكِّدون ذلك، من وبدًال ممكن، غري أمٌر املوضوعية تحقيق أن الكثريون يعتقد ذلك، ومع
االنتقاد من الرغم عىل والشموَل. والصدَق اإلنصاَف تكون أن بد ال الصحافة أهداف أن
عىل األشياء لفعل بجدٍّ يعملون الصحفيني إن خربتي، واقع من أقول، للصحافة العلني
التزام عن مختلًفا شيئًا هذا يعني باإلنصاف. عميق إحساٌس ولديهم صحيح، نحٍو
قصة كل يف معهم والبرصيون، النصوصيون سواء الصحفيون، يجلب «املوضوعية».
من املعلومات جمع عىل تحثُّهم مهنيَّتَهم لكنَّ وتوجهاتهم، الحياتية خرباتهم يرسدونها
بالك يقول األمانة. من ممكن قدٍر بأكرب املعلومات هذه وتقديم التنوع، شديدة مصادر
طرح مسئوليَة فرٍد كل ل تحمُّ يف يكمن صحيٍح نحٍو عىل الوظيفة أداء من كبريًا جزءًا إن

املناقشات. وإجراء األسئلة

«أنت يقول: ما شخًصا أن أعني الصغري. دوَرك تؤدي أن املهم من أنه أعتقد
دقيقًة، الصوُر هذه تكون أن بد ال حسنًا، هذا؟» أهمية مدى ما صور، محرُِّر
جمع طريقُة تكون أن ويجب دقيقًة، عليها التعليق معلومات تكون أن بد وال
تنفيذ عند االعتبار يف األشياء هذه كل تُوَضع أن بد ال أمينًة. طريقًة املعلومات
فاألمر «العملية»؛ طوال التواُصل عىل وتحافظ أسئلًة تطرح أن املهم ومن العمل،
بالقصة، يتعلق األمر ما؛ شخٍص لدى توجد وأحادية فردية برؤية يتعلَّق ال

صحيح. نحٍو عىل القصة وفهم
عىل الحصول عن االجتماعات أحد يف نقاش حدث املثال: سبيل عىل
تُرتَّب «هل هي: األساسية الفكرة كانت [ونرشها]. الناس من اقتباسات
وربما بترصيٍح، شيكاجو حاكُم سيُْدِيل دايل. مثاَل سأستخدم التعليقات؟»
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يكتب: أن بالكاتب الحال ينتهي فربما النحوية؛ الناحية من صحيًحا يكون لن
الحال، هذه ويف — قيل ما — االقتباس هو هذا االقتباس.» دايل؛ قاله ما «هذا
يكون «ربما املقولة: عىل اعتماًدا يكتب، أن للكاتب يمكن ثم الكاتب. يصلحه لن
قاله ما ترتك لكنك يقصده.» كان ما هذا أن ربما بمعنى «دايل»؛ قاله ما هذا

قسمنا. يف األمر مع نتعامل هكذا األقل، عىل هو. كما دايل
من: بدايًة يشء، كل حول مناقشات لديك االقتباسات؛ حول مناقشات لديك
لجنس نتحيَّز أننا يبدو «هل منحاًزا؟»، هذا يبدو «هل عنرصيٍّا؟»، هذا يبدو «هل
املوقف؟» هذا تصويرنا عند واإلنصاف بالعدل نلتزم أننا يبدو «هل معني؟»،
(٢٠٠٤ (بالك، املناقشات. هذه لديك ولذلك جانب؛ أي إىل تنحاز أن تريد ال

معايري عىل الصحفيون يحافظ أن املحررين وكبار اإلخبارية املؤسسات ماِلكو يطالب
التجاري. املرشوع لحياة للغاية مهمٌة األخبار مستهلكي ثقة بأن لعلمهم مرتفعة، أخالقية

ييل: ما عىل تايمز نيويورك ذي لصحيفة األخالقي امليثاق ينصُّ

يف العمل فريق أعضاء وجميع واملصورون واملحررون املراسلون يتشاطر
نزاهة بحمايِة نفسه واألسايس املشرتك االهتماَم تايمز نيويورك ذي صحيفة
والتحريرية اإلخبارية للقيادة املشرتك الترصيح يف ورد وكما الصحيفة.
التايمز أصالُة هي لدينا قوٍة نقطِة «أكربُ :١٩٩٨ عام يف للصحيفة والتجارية
يف ما كلَّ نفعل وأن يُْضِعفها، أو يقوِّضها قد شيئًا نفعل أالَّ ويجب وسمعتها،

لتدعيمها.» وسعنا
الصحفيني بعض تجرُّد يف املربَّرة، الجماهري، شكوك فيه تتزايد وقت يف
يحافظوا أن فيها العمل وطاقم التايمز عىل يتحتم ونزاهتهم، ودقتهم والصحف
وإيمانهم القراء ثقَة يُضِعف قد شيئًا يفعلوا أالَّ لضمان املمكنة املعايري أعىل عىل

(٢٠٠٣ تايمز، (نيويورك اإلخبارية. بأعمدتنا

الصحفيني معظم التزام أن يبدو تجارية، رضورة أنها عىل األخالقيات إىل امُلالك ينظر بينما
هريالد، ميامي صحيفة يف التصوير مدير قاد باملهنية. إحساس من ينبع األخالقية باملبادئ
الهريالد يف العاملني الصور ومحرِّري املصورين جميُع فيه كتََب مسًعى ريوس، لويس
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وسبب الصور، محتويات من أيٍّ تغيري عن املطلق االمتناع أهمية سبب حول آراءَهم
املقابلة الصفحة يف التصوير قسم آراء ونُِرشت الصورة. سالمة عىل الحفاظ رضورة

.(٢٠٠٤ (استيرب، الصحيفة يف االفتتاحي للمقال
أكثر هو ما ر املصوِّ من املصورة الصحافة مع األخالقي التعاُمل أسلوُب يتطلَّب
يتمكَّن أن بد وال السياق، داخَل الصور تُوَضع أن بد فال الصورة؛ سالمة ضمان من
هذا نقل من يتمكنوا ثم النفسية، وبالحالة وباللحظة، باملوقف، اإلحساس من املصورون
املصورين؛ مع املهام مناقشة الصور محرِّري عىل ويجب الصور. محرري إىل الشعور
محرر لدى تكون النموذجية، الناحية من بالسياق. ستمدُّهم التي املعلومات يجمعوا حتى
ممكن قدٍر أكرب جْمَع تريد «أنت بالك: يقول أيًضا. الكاتب مع للحديث فرصة الصور
الصورة هي هذه «حسنًا، تقرِّر، أن قبل معينة صورة عن املختلفة واألفكار اآلراء من

.(٢٠٠٤ (بالك، املنشودة»»
يف األخالقية القضايا مع للتعاُمل إرشاداٌت حاليٍّا األخبار غرف بمعظم توجد
موضوع األشخاص ومعاملة للصور، الرقمي للتغيري عادًة تتصدَّى املصورة، الصحافة
للتكنولوجيا استجابًة ما، حدٍّ إىل املصورة، الصحافة يف األخالقية املعايريُ َرِت تطوَّ الصور.
األخبار. ملستهلكي وعيًا األكثر عات للتوقُّ نتيجًة أيًضا ر التطوُّ هذا جاء ولكْن ة، املتغريِّ
(جوسم، الحقيقة» معياَر الصور بكون «يُسلمون الناس بدأ العرشين، القرن أوائل يف
يف الكايف الوقَت تستغرق أو كثريًا ف تتوقَّ لم اإلخبارية اإلصدارات أن إال ص٥٣)، ،١٩٨٨
استخدامها. إساءة أو الصور، استخدام أسلوب حيث من األخالقية، القضايا مع التعامل

كارلباخ: مايكل الصور مؤرخ يقول

تُغريَّ العرشين) القرن أوائل (يف واملجالت الصحف يف تُطبَع التي الصور كانت
فكان تأثريها؛ تعزيز أجل من أو للجمهور، استساغًة أكثر تصبح حتى كثريًا؛
تَُقصُّ الصور وكانت عريضًة، وخطوًطا زخارَف يضيفون الرسومات مو مصمِّ
الصورة دقة مدى كان ما وأيٍّا كثيف. تصويري مخطَّط يف وتُكدَّس وتُزيَّف
للواقع يمتُّ املطبوعة الصفحات عىل الصور يف فعليٍّا يظهر ما يكن لم األصلية،

ص٣٢) ،١٩٩٧ (كارلباخ، أحيانًا. صلٍة بأوهِن إال
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الصحُف تستطيع حتى مىض؛ قرٍن من أكثر منذ الصوَر يزيِّفون أيًضا املصورون بدأ
املثال: سبيل عىل فيه)؛ ُمباَلغ نحٍو عىل (املؤثرة القصَص «تؤكِّد» صوٍر نْرشَ واملجالُت

األوىل]، العاملية [الحرب الحرب وْصَف بشدة أرادوا الذين املصورون، حرَّف
شعر الحقيقة. املواجهة؛ خطوط خلف اآلمنة املنطقة تخطِّي من ُمِنعوا لكنهم
بالدهم يف التحرير رؤساء كان فقد هذا؛ إال أمامهم خياَر ال بأنه منهم كثري
وعالقاتهم الدبلوماسية باستخدام بوسعهم، ما فعلوا لذلك بصوٍر؛ يُطاَلبون
ص٩٢) ،١٩٩٧ (كارلباخ، تصديقها. ويمكن واقعية مواقف لبناء العسكرية،

املمارسة هذه لكن الصور، تزييف بسبب العمل من اإلخباريون املصورون يُفَصل حاليٍّا،
صور صنع أجل من مستمرٍّا ضغًطا املصورون الصحفيون يواجه موجودة. تزال ال
كثرٍي يف التحرير. رؤساءُ يطلبه الذي املحتوى عىل تشتمل الجمالية، الناحية من مذهلة
لم ملاذا معرفَة ويريدون التلفاز، يف لألحداث صوًرا التحرير رؤساءُ يشاهد األحيان، من
«إعادة عرص «يف لكن الصور. هذه مثل عىل الصحفية إصداراتهم من املصورون يحصل
عىل يتعذَّر ربما ص١٦٩)، ،١٩٩٥ (الكايو، الشبكية»» األخبار نرشات يف الخادعة التمثيل
مثلما طريقٍة) بأي توثيقه (أو نفسها بالطريقة الحدث «توثيق» الثابتة الصور مصوري
الكايف الوقت للمصورين يتوافر ما نادًرا هذا، إىل باإلضافة املتلفزة. التقارير يف يحدث

املؤثرة. الصور من مجموعة أو صورة لصنع
إستيلو» إي «فيدا قسم يف املصورين أحد إىل أُوِكَلْت مهمة تحريري أثناء مرة، ذات
واجهُت الصوَر. َق» «لفَّ املصور أن يل اتضح إليونيفرسو، صحيفة يف واألناقة) (املعيشة
صورة (إحداهما صورتني اللتقاط فقط دقائق عرش إال لديه يكن لم إنه يل وقال ر، املصوِّ
برصاحٍة ثْنا تحدَّ الفنانني. أحد عن قصٍة مع لتُنَرشا «واقعية») صورة والثانية شخصية،
عليه سيتحتم أنه القسم محرر وأخربُت املزيفة، السالبة الصوَر رُت دمَّ الصور؛ تلفيق عن
البداية، يف القصة. هذه نرش موعد تأجيل أو وحدها، الشخصية الصورة استخدام إما
من جديًدا طلبًا وقدََّم األسبوع، لذلك بديلًة قصًة وجد النهاية يف لكنه القسم، محرر احتجَّ

الفنان. لهذا صورٍة التقاط أجل
تلفيق إىل تدفعه كانت التي الضغوط عن راسموسن، تيم التصوير، مدير يتحدَّث

املجالت. إحدى يف مصوًرا عمله من األوىل السنوات يف الصور
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األخالقيات كانت كله. املجالت عالم يف األمور سري من تماًما باليأس شعرُت
يف لصالحه عملُت َمن فكلُّ بشدة؛ اعتقدتُه وما تعلَّْمتُه، ا عمَّ تماًما مختلفة
لم إن بأنني مباَرشًة، أخربني أو ما، مرحلٍة يف يل ملََّح استثناء، بال نيويورك،
معي تصبح حتى الصور؛ ق ألفِّ أن عيلَّ لزاًما فسيكون التقطتُها بصوٍر أَُعْد
يمثِّل هذا ذها. أنفِّ وال مهمٌة إيلَّ تُوَكل أن املقبول غري من وأنه عودتي، عند صوٌر

… شاب مصور عىل هائًال ضغًطا
بالنزاهة. يتسمون األخبار صنع عىل الخارج يف يعملون الذين أن أعتقد
يف لويل إىل الذهاب مهمُة إيلَّ تُوَكل عندما أعني مهمة؛ تسلُّم عند يبدأ كله األمر
أبًدا سبيَل ال الهجرة. موضوع تغطية أجل من أسبوع ملدة ماساتشوستس والية
لم موضوعاٌت؛ وال اتصاالٌت، لديَّ تكن لم الزمني. اإلطار هذا يف قصة صنع إىل
أحاِول أن عيلَّ وكان مراسل، كتبها قصٍة مسوَّدَة إال أملك أكن لم يشءٌ. لديَّ يكن
يف املصورين إن أقول ال للغاية. صعبًا هذا كان عنها؛ تعربِّ واقعية صور التقاَط
أجل من هائل لضغط يتعرضون أنهم أعتقد وإنما باألخالق، يلتزمون ال املجالت
(٢٠٠٦ (راسموسن، الصور]. تلفيق [يف مشكلة يرى ال وبعضهم الصور، تسليم

بسبب ميدوز، مايك تايمز، أنجلوس لوس صحيفة يف املحنك املصور ُفِصل ١٩٩٤ عام يف
املاء يرشُّ إطفاء لرجل ميدوز صورة كانت الدولة.1 أنحاء جميع يف ُوزِّعت صورًة تلفيقه
أخرب حينما بوليتزر، جائزة لنيل ترشيحها بصدد يحرتق منزٍل مسبح من نفسه عىل
املصور يقول ميدوز. له قال كما ف ترصَّ بأنه الصحيفة الصورة يف املوجود اإلطفاء رجل

تايمز: أنجلوس لوس صحيفة يف زميله سينكو، لويس

جيًدا. نتفق كنا لكننا حادة، شخصيته كانت لطيًفا. رجًال ميدوز مايك كان
الذي الوحيد الخطأ كان ذلك ألن كهذا؛ شيئًا لفعله بالغة أمل بخيبة شعرُت
يسمع أو يراها التي األخبار أحدَث يضع كان نَِشًطا. صحفيٍّا كان الرجل. فعله
ألنه … العاملني طاقم ضمن ُعنيِّ هكذا أنه وأعتقد الضوئي، املاسح عىل عنها
ذلك يفعل كان بينما فكره كان كيف أعلم ال لذلك، متفانيًا؛ صحفيٍّا كان

(٢٠٠٤ (سينكو، ا. جدٍّ كثرية لسنوات

قد التي الطريقة حيث من الخاصة والتقارير األخبار قسَمي بني عادًة الصحُف تميِّز
صحيفة يف إنهم ويلز، هال الصور، محرر يقول أخالقي. نحو عىل الصور بها تُستخَدم
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القسم يف املقطَّعة الصوَر أو التوضيحية الصوَر أبًدا يستخدمون ال تايمز أنجلوس لوس
التقارير أقسام يف التقنيات هذه تُستخَدم وإنما «كاليفورنيا»، وقسم الصحيفة من األول
قسم يف واألمانة الحقيقة تعكس مرتفعة، برصية معايري عىل الحفاظ خالل «من الخاصة.
أرى ولن الصحيفة، من األول القسم هذا «حسنًا يدركون: بدءوا القراء أن أعتقد األخبار،

.(٢٠٠٤ (ويلز، مضلِّلة»» أشياء أي هنا
أدوات قدرَة يعرفون ألنهم الحايل؛ عرصنا يف الصور يف القراء من كثريٌ يشك ذلك مع
القليل إال ترتك وال رقميٍّا، الصور تغيري يمكنها التي فوتوشوب، مثل املحوسبة، الربمجيات
لكنه الفوتوغرايف، التصوير بدايات منذ الصور عىل رتوش إدخال ظهر التغيريات. آثار من

اكتشافه. يصعب الذي الرقمي التالعب طبيعة بسبب الحايل عرصنا يف أخطَر أصبح

الرصاص، [قلم الرتوش من التقليدية األشكاَل دوًما يكتشفون الخرباء كان
شخص أي عىل يسهل كان بل العيوب]، إخفاء وسائل واملبيِّض، والبخاخ،
فعليٍّا، مختلفة. فهي اإللكرتونية الصياغة إعادة أشكال أما غالبًا. اكتشافها
فيبقى ال، أم لتعديٍل تعرََّضْت الصور هذه مثل كانت إذا ما تحديد يستحيل
(الكايو، املايض. يف واردة تكن لم بطرق قائًما الكذب عىل الصور قدرة احتمال

ص١٦٨) ،١٩٩٥

قائًال: األمر تايمز، أنجلوس لوس صحيفة يف الصور محرر ماكوي، كريك يرشح

يخشون فهم للمحررين؛ حقيقي كابوس يف تسبَّب فوتوشوب برنامج أن أعتقد
الحواف تعتيم أو أفضل، صور عىل الحصول أجل من للصور الناس تعديل من
بدأنا أننا أعتقد الصور. موضوع األشخاص إظهار أجل من بشدة الخارجية
اإلله» «يد عبارة باخرتاع القديمة املظلمة الغرفة داخَل سابٍق وقٍت يف هذا فْعَل
التعتيم أو الحرق عن للتعبري املصورين الصحفيني بني تُستخَدم عبارة [وهي
يكون الحالة هذه يف إظهارها. املفرتضتقليل الصورة إطار يف املساحات لجميع
به؛ مسموًحا كان أمر وهو مصطنع]، شكلها صورة عنه وتنتج شديًدا، التعتيم
األسلوَب. هذا استخدمنا إذا أسوأ]، هو ما [أو نتعرَّضللتوبيخ وفجأًة، اآلن لكننا،
كان فوتوشوب]، برنامج [قبل املصورة الصحافة تاريخ من مبكٍر وقٍت يف
فعليٍّا الصورة تغيريُ وظيفتُهم الرتوش، إضافة عن مسئولون الصحف لدى

الفوتوغرايف. التصوير طبيعة يف الثقة فقدان إىل كله هذا يؤدِّي بالكامل.
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سبتمرب؛ من عرش الحادي أحداث وقوِع عقَب هذا أمثلِة أكرب أحد ظهر
رشفة يف يقف رجٌل فيها يظهر اإللكرتونية، املواقع أحد عىل صورٌة نُِرشت إذ
تعليق: وعليها الصورة هذه انترشت الخلفية. يف نحوه تتجه والطائرة مراقبة،
الطائرة هي وها الفيلَم، ما شخٌص َر وظهَّ عليها، ُعِثر كامريا من صورة «هذه
معطًفا يرتدي الرجل هذا أن بعُد فيما أدركوا الجميع أن إال املبنى.» نحو تتجه
اتجاٍه، من يأتي عليه امُلسلَّط الضوء وأن صويف، رأس وغطاء الصيف يف ثقيًال
(٢٠٠٤ (ماكوي، آَخر.» اتجاه من قادٌم الطائرة عىل امُلسلَّط الضوء أن حني يف

(وهي «االستنساخ» أداَة عيَّنَه مستقل مصور استخدم عندما آَخر، مثاًال ماكوي يرشح
آَخر جزء يف ولصقه الصورة أجزاء أحد بنسخ للمرء تسمح فوتوشوب برنامج يف أداة
يد يف رقميٍّا سيجارة وضع من يتمكَّن حتى أخرى)؛ صورة يف أو نفسها الصورة من
طول عىل مرة من أكثر ظهرت السيجارة أن ماكوي الَحَظ الصورة. موضوع الشخص
اعرتف (األصيل). الخام امللف إرسال منه وطلب باملصور، اتصل ثم ومن اإلطار؛ حافة
هذا، لفعل دفعه الذي السبَب ح يوضِّ وبدأ الصورة، يف ولصقها السيجارة بنَْسخ املصور
الصورة إىل لعنٍرص الرقمية اإلضافة ألن فحسب؛ الخام امللف يرسل أن أخربه ماكوي لكن
عمليًة نخوض أننا يشء «أهم تايمز. أنجلوس لوس لصحيفة األخالقية السياسَة تنتهك
نفصل أننا أظن القواعد. نخرق أالَّ ونحاول قرَّائنا، عىل الحقيقة نعرض حتى مضنيًة

.(٢٠٠٤ (ماكوي، الشأن» بهذا للغاية جادُّون ونحن القواعد، يكرسون الذين
«لكرسه ٢٠٠٣ عام يف فالسكي، بريان تايمز، أنجلوس لوس صحيفة مصور ُفِصَل
لفرتة عمل الذي املصور — فالسكي صنع فقد العراق؛ يف للحرب تصويره أثناء يف القواعد»
خالل من رقمية صورًة — تايمز أنجلوس لوس صحيفة لدى ،١٩٩٨ عام منذ طويلة،
مع صورتَه التايمز شارَكت فالسكي، حظ لسوء أخرينَْي. صورتني من مًعا جزأين دمج
فالسكي صورَة كورانت هارتفورد صحيفة فنَرشْت تريبيون؛ رشكة تملكها أخرى صحف
يف املساعد والرسومات التصوير تحرير مدير ماجواير، توم وكان األمامية، صفحتها يف
كانت «لقد ماجواير: «يقول فالسكي. صورة استخدام قرار عن مسئوًال كورانت، صحيفة
يف اشرتكوا الذين كل تجاه بالسوء وأشعر تالُعب، من بها ملا أنتبه ولم رائعًة، صورًة
يستعرض كورانت صحيفة يف املوظفني أحد فكان التالُعب؛ لهذا آَخرون انتبََه األمر».

٢٠٠٣أ). (إربي، الصورة» هذه يف استنساًخا بََدا ما والَحَظ أصدقائه، ألحد الصوَر
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املساعد التحرير مدير كروفورد، بكولني اتصل االنتهاَك، بهذا ماجواير إخطار بعد
أنجلوس لوس صحيفة تحرير رئيس يقول تايمز. أنجلوس لوس صحيفة يف للتصوير
ولم أظن، ما عىل الثالثاء يوم مساء يف االتصاَل هذا كولني ى «تلقَّ كارول: جون تايمز،
برهًة استغَرَق األمر أن وأشهد الصورة، يف نظرُت األربعاء. يوم صباح حتى باألمر يخربني
مع التحدَُّث كروفورد استطاع اليوم، هذا يف الحٍق وقٍت يف .(٢٠٠٤ (كارول، رأيته» حتى

كارول: ويواصل ارتَكبَه. الذي بالخطأ اعرتف الذي فالسكي

أناٍس مع وربما التحرير، مدير [باكويه] دين ومع كولني، مع األمر يف ثُْت تحدَّ
أيًضا وقرَّْرُت آَخر. حلٌّ هناك يكن لم فصله. من بد ال أنه وقرَّْرُت أيًضا، آَخرين
دوَن حياتي يف شخٍص أيَّ أفصل لم الحًقا. وليس اآلن القراُر هذا ذ يُنفَّ أن
من ُفِصل بأنه وأخربه يعود، بأن كولني أخربه لذلك املكتب؛ داخل بهذا إخباره

العمل.
عة، املجمَّ «الصورة» الثالث؛ الصوَر الصحيفة داخل نرشنا التايل اليوم يف
األوىل، الصفحة ويف حدث. ملا رشٍح مع منهما، ُصِنعت اللتني الصورتني ثم
من لنا بد ال كان بالضبط. حدث ما فيه يقول التحرير لرئيس تعقيبًا نرشنا
فيها ُعِرف التي اللحظة ففي برسعٍة؛ فصلناه ولهذا الصحيفة؛ سمعة إنقاِذ
عىل ف نترصَّ لن وأننا اإلطالق، عىل بهذا نقبل ال بأننا ترصيًحا أصدرنا األمر
ويُحَسب بريان، عاد األمر. عن برصاحٍة سنتحدَّث وأننا قرَّائنا، مع النحو هذا
بشدة. آسف وأنا هذا، فعلُت «نعم وقال: ، عينيَّ يف ونظر إيلَّ وسار دخل أنه له
أخرى.» مرًة صحيفة أية يف أعمل لن ربما أنني أعلم عمري. غلطة كانت لقد
الخري. كلَّ له تمنَّيُْت لذلك خطأ؛ كان فعله ما وبأن فعل، بما باعرتافه فانبهرُت
فنحن عنيف؛ احتجاٍج أيُّ بها يكن لم الجماهري؛ من ردوٍد عىل حصلنا
الوقت، طوال الحوارية الربامج ويف اإلنرتنت عىل كثب عن الناس ملراقبة نخضع
لكني األخبار، نزيف أننا مثًال الحدث، هذا من يشءٍ استنباَط دوًما وسيحاولون
حدث ما له تماًما واضًحا سيكون املوقف، إىل سينظر شخص أي أن أعتقد
الصورة عىل الحصول عن عجزه من محبَط ر مصوِّ مجرد هذا كان فقد بالفعل؛

الكمبيوتر. شاشة عىل فصنعها أرادها، التي
فعله ما أن يعلم يكن لم بريان أن يكن لم األمر أن هنا الجميع عرف
فصلناه. أننا فعلناه الذي األسايس التعليمي الترصف كان وإنما خطأً، كان
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أمر هذا بأن لديك العاملني إىل رسالًة ه توجِّ بذلك وأنت هذا. يعلمون الجميع
معايرينا. مع يتوافق ال هذا بأن قرائك إىل رسالًة به ه توجِّ كما مقبول، غري

(٢٠٠٤ (كارول،

سينكو: لويس تايمز، أنجلوس لوس صحيفة يف املصور يقول

مصوًرا وكان أعزب، كان الرائعة؛ املهام جميع عىل يحصل [فالسكي] كان
هذا؟ ما شخص يفعل ملاذا التكنولوجية. النواحي يف كثريًا بارًعا وكان جيًدا،
إىل النظر بعد الرائعة. املهام هذه عىل تحصل تَُعْد ولم هنا، تعمل تَُعْد لم اآلن
الثالث، الصور بها لوحة مع التصحيح هذا نرشنا التايل اليوم يف فالسكي، عمل

(٢٠٠٤ (سينكو، بالغرض. ستَِفي كانت الصور من واحدٍة أيَّ أن وأعتقد

تايمز: أنجلوس لوس صحيفة يف التصوير قسم يف العاملني طاقم إىل معتذًرا فالسكي كتب

نادم أنا عذًرا. ليس هذا لكن للغاية، وشاق وحار طويل عمل يوم بعد هذا حدث
التي الصحيفة تلك تايمز، أنجلوس لوس صحيفة سمعة تشويهي عىل بشدة
خاصًة التايمز، يف العاملني وكل تريبيون، ورشكة الصحفية، املعايري أعىل تُطبق
الذين وأصدقائي التفاني، البالغي املوهبة الرفيعي الصور ومحرري املصورين
يف قيِّمًة تجربًة السنة ونصف سنوات أربع طواَل الصحيفة يف عميل فرتَة جعلوا

حياتي.
وال األخالقية، املعايري أعىل تحقيق عىل املهنية حياتي طواَل حافظُت لقد
من أتمكَّن ربما الوقت. هذا يف األمور تقدير يف الكامل فشيل تفسري ا حقٍّ يسعني
٢٠٠٣ب) (إربي، فيها. النوم سيجافيني التي القادمة الليايل يف هذا إىل ل التوصُّ

للتالعب آَخر مثاًال هريالد، إلنِويبو اإلسبانية، باللغة ميامي يف تصدر التي الصحيفة قدََّمت
أجل من ٢٠٠٦ عام يونيو ٢٥ يف رقميٍّا صورتان ُجِمعت حينما األخالقي غري الرقمي
الناحية من الصورة تحسني هو للتالُعب فالسكي دافع كان حني يف واحدة. صورة تكوين
نُِرشت بأغراضسياسية. مدفوعًة الصورتني هاتني هريالد إلنويبو معالجة كانت الجمالية،
وبنٌت وسيدٌة الرشطة رجاُل يقف حني يف أجنبيٍّا، سائًحا يراِوْدَن عاهرات أربع صورة
يف وُكِتب الصحيفة. من األول القسم يف أعمدة خمسة مساحة عىل بجوارهن، صغرية
املصور يكن لم الحالة هذه يف الدوالرات». يشتهي رخيص لحم «العاهرات: العنوان
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الصور استخدام عن االمتناع عىل املحررين حثَّ الحقيقة، ويف اإلهانة، هذه عن مسئوًال
بها. املتالَعب

لها ج يروِّ صحيفٍة يف لكاسرتو مضادًة أجندًة املنشورة] [الصورة روََّجت
اإلسبانية باللغة صحيفة «أكثر أنها عىل ورشكاؤه، ماكالتيش الجدد، كها مالَّ

بأكملها». املتحدة الواليات يف والتداول باالحرتام تمتًعا
طغى إلنويبو يف العليا املناصب أصحاب قرار أن ذلك، من األسوأ وربما
منذ الصورتني التقط الذي كولتون، روبرتو املخرضم، املصور اعرتاضات عىل
منسق علََّق للتعليق]. طلبًا اتصاٍل عىل يردوا [ولم كوبا يف عديدة سنوات
[كولتون] «عربَّ مًعا.» شيئان «ُجِمع قائًال: هذا عىل ميالدو، أورالندو الصور،

استخدامها». األساس يف يُِرْد ولم وغريه، السبب لهذا الصورة من قلقه عن
الصورة؟ هذه الصحيفُة طبَعت إذن ملاذا

فناني أحد جارسيا، لويس إىل يوجهني أن قبل هذا عن ميالدو أجاب
آَخر.» محرٌِّر اتخذه قراًرا ذلك «كان قائًال: إلنِويبو،

من شيئني بني جمعي «أتذكَّر هاتفيٍّا: به اتصلُت عندما جارسيا يل قال
، قطُّ بي يتصل لم بك.» االتصال وسأعاود ألحرضه، سأذهب القسم. ذلك أجل
مع تركتهما رسالتني عىل وال أرسلتُها، متابَعة رسائل ثالث عىل ا ردٍّ أتلقَّ ولم
ِديا ِسبتيمو قسم الصورة؛ فيه ظهَرْت الذي القسَم يحرِّر الذي رينالدو، أندريه

السابع). (اليوم
التنفيذي التحرير رئيس كاستيلو، أومبريتو مع كثرية رسائَل أيًضا تركُت
أيًضا. عليها ا ردٍّ أتلقَّ ولم املساعد، التحرير رئيس ِليال، وجلوريا للصحيفة؛

هذا مثل تتوقع أن «لك قائًال: هذا عىل املحليني الصحفيني أحد علََّق
إخبارية مؤسسة يف مقبول غري هذا «لكن شيوعية.» صحيفة من الترصف

(٢٠٠٦ (سرتاوس، رشعية.»

يوليو ٢٧ يوم األول القسم من السادسة الصفحة يف نُِرش الذي هريالد إلنويبو رشح أوضح
«صورة كانت رقميٍّا املجمعة الصورة أن يُذَكر لم أنه نتيجَة حدث الخطأ أن ٢٠٠٦؛ عام
روث، (شوير حقيقية صورة كانت بأنها االنطباَع للقراء هذا أعطى ثَمَّ ومن توضيحية»؛

.(٢٠٠٦
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(جْعل الكثافة» «إنقاص مثل األخرى الرقمي التالعب بأشكال املتعلقة القواعد أما
الصورة يف مختارة أماكن (جعل الكثافة» و«زيادة أفتح)، الصورة يف مختارة أماكن
وحتى «االستنساخ». أداة استخدام تحكم التي القواعد من وضوًحا أقل فإنها أغمق)؛
وكالة كتبت املثال: سبيل عىل محددة؛ غري فإنها ِللَّْون الرقمي بالتصحيح املتعلِّقة القواعد

برس: أسوشييتد

زيادة مثل: الصور؛ لطباعة القياسية لألساليب املعتمدة باألنماط إال يُسَمح ال
الرتوش إضافة وتقترص والقص. األلوان، وتعديل الكثافة، وإنقاص الكثافة،

الغبار. وبقع الطبيعية الخدوش إزالة عىل
املحاكاة ضمان أجل من األلوان، تعديل عملية يف جيًدا التفكري دوًما يجب
يُذَكر معتاد، غري لوني تنسيق أو غريب لون وجود حالة ويف لألصل، األمينة
الحاالت. أضيق يف اللوني التعديل يحدث أن ويجب الصورة. عىل التعليق يف هذا

(٢٠٠٣ برس، (أسوشييتد

عام يف العمل عن لإليقاف شنايدر، باتريك أوبزرفر، شارلوت ذي صحيفة مصوِّر تعرََّض
عرض جوائز. عىل الحاصلة اإلطفاء رجال صور كثافة زيادة يف إفراطه بسبب ٢٠٠٣
املؤتمرات من عدٍد يف األخالقيات عن تعليميًة أداًة بوصفه هذا عمَله يقدِّم أن شنايدر

بوينرت: معهد من إربي كيني يقول الدراسة. وحلقات

املصورة الصحافة يف للنساء عرش الرابع السنوي املؤتمر يف تقديمي عرٍض أثناء
الحضور مع شنايدر شاَرَك الصحافة، ملصوري الوطنية الجمعية تُِقيمه الذي
الكثافة إنقاص أدوات يستخدمها؛ التي فوتوشوب برنامج تقنيات حرصيٍّا
جدٍّا أوليًة تعديالٍت ولكنَّ معقدة، تقنيات هذه تكن لم القص. وأداة وزيادتها،
من كان — محورية كانت ربما أو — الخلفية يف ثانوية معلومات إزالة إىل ْت أدَّ
يجب نظري، وجهة من والسياق. املحتوى فهم يف املشاهدين تساعد أن املمكن

وقفة. لنا تكون أن هنا
للعفو كبرية مساحة توجد فال للدقة؛ االمتثال وقُت حان صناعًة، لكونها

٢٠٠٣ب) (إربي، املصداقية. يف املقدَّسة الثقَة يكرسون الذين عن

(فيجوال أبًدا» هكذا كثريًا الخلفية لوَن ف أخفِّ «لن شنايدر: أعلن ٢٠٠٣ عام حادث بعد
رقميٍّا تغيريه بسبب األوبزرفر من شنايدر ُطِرد ٢٠٠٦ عام يف لكن .(٢٠٠٦ إديتورز،
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شارلوت تحرير رئيس كتب القراء، إىل خطاٍب ويف اإلطفاء. رجال ألحد أخرى صورة ألواَن
تيمز: ريك أوبزرفر،

تماًما ننرشها، التي الصور عىل هذا وينطبق الصحفية، ِقيَمنا أقدس من الدقُة
الكلمات. عىل ينطبق كما

عدد يف نُِرشت التي الصور إحدى ألواَن أن أبلغكم أن كثريًا يؤسفني لذا
نَْرشها. قبل الئٍق غري نحٍو عىل ت ُغريِّ الخميس يوم

الجزء يف شنايدر، باتريك األوبزرفر، ر مصوِّ التَقَطها التي الصورة، ظهرت
إطفائيي ألحد الصورة كانت الوالية. وأخبار املحلية األخبار قسم من األمامي
الباكر. الصباح يف الشمس ضوء خلفه ومن سلٍَّم، عىل واِقًفا شارلوت، مدينة

ومع البني، اللون إىل مائلًة رماديًة السماء كانت األصلية، الصورة يف
داكنًة، حمراءَ السماءُ أصبَحت الصور، لتحرير برنامٍج باستخدام تحسينها

أوضح. هالة عىل الشمُس وحصلت
األصيل املشهد ألوان يف تغيريَ «ال أنه: الصور بشأن األوبزرفر سياسة تنصُّ

ر.» املصوَّ
السماء لون استعادة مجرد وإنما القراء، تضليَل يقصد لم إنه شنايدر قال
من قليلة لفرتة للضوء الصورة عرََّض عندما اختفى اللون إن قال فقد الفعيل؛

… الشمس وهج تجنُّب أجل
نضمن حتى وسعنا يف ما وسنفعل لنا، مهمة فثقتكم الخطأ؛ هذا عن نعتذر

(٢٠٠٦ (تيمز، فصاعًدا. اآلن من ننرشها التي الصور جميع نزاهَة

القواعَد واحدة، صورة لتكوين مًعا صورتني دْمَج تتيح التي الرقمية، التقنيُة تنتهك بينما
ذاتيًة أكثُر أمٌر هو رقميٍّا األلوان تغيري فإن سافًرا، انتهاًكا املصورة، للصحافة األخالقية
ر.» املصوَّ األصيل املشهد ألوان يف تغيريَ «ال الصور: بشأن األوبزرفر سياسة تقول ما. نوًعا
كيف تخيُّل علينا الصعب من الفعيل». السماء لون «استعادة أراد إنه شنايدر ويقول
املهمة. أداء من انتهائه عقب للسماء «الفعيل» أو الدقيق اللون تذكُّر شنايدر استطاع
النَّْسخ إمكانيات باستخدام األصيل املشهد ألوان عن األلوان « «تُغريَّ نفسه، الوقت يف
عن بالفعل مختلفة األصيل شنايدر ملف يف األلوان كانت فربما الكامريا؛ يف واإلعدادات

الصورة. التقاطه أثناء بعينَيْه «رآها» التي تلك
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فكما الرقمي؛ التالُعب غري أخرى بطرق القراء خداَع والصور املصورون يستطيع
عىل يعثرون ثم مفهوم، أذهانهم ويف عمَلهم الصحفيون يبدأ الثالث، الفصل يف أوضحنا
للمفاهيم ترمز صوٍر التقاِط أجل من مهامَّ يف عادًة، املصورون، يُرَسل املفهوَم. تمثِّل رموز
غش. حتى أو لبٍس حدوِث إىل هذا يؤدِّي أن ويمكن واملحررون؛ الُكتَّاب يقرتحها التي

توداي إيه إس يو صحيفة من األمامية الصفحة قصة مع نُِرشت املثال: سبيل عىل
توضيحية صورٌة أنجلوس، لوس يف العصابات عن كانت والتي ،١٩٩٢ عام فرباير ١٦ يوم
يف عنٍف حدوِث احتماِل عن تتحدَّث القصة كانت باملسدسات. يلوِّحون عصابٍة ألعضاء
عىل كينج رودني قضية يف اتُّهموا الذين األربعة الرشطة رجال حصل إذا أنجلوس لوس
الصورة؛ يف ظهروا الذين األشخاص ُخِدع إليهم. هت ُوجِّ التي الفيدرالية التَُّهم من براءٍة
أعضاء لحصوِل ُمَعدٍّ برنامٍج عن قصٍة مع ستُنَرش الصورة هذه بأن ر املصوِّ أقنعهم إذ
إيه إس يو صحيفة اعرتَفْت بعُد، فيما أسلحتهم. تسليمهم نظري وظائف عىل العصابات
بها يُساء أن يمكن التي الطريقَة ح يوضِّ املثال هذا لكن خداٍع، من حدث بما توداي

املفاهيم. عن التعبري يف الفوتوغرافية الرموز استخداُم
شيكاجو. يف كوبيل صحف يف للتصوير مديًرا كنُت عندما نرشناها صورًة أتذكَُّر
يشء، كل عىل الناس يراهن كيف يوم؛ كلَّ عَرضية رهانات وجود حول تدور القصة كانت
سيحصل الذي وَمن الوالدة، الحديث الطفل سيزن َكْم وحتى الرياضية، األحداث من بدايًة
لصورٍة املتاحة األفكار يف التصميم ومحرر القسم محرر مع تناقشُت أعىل. درجٍة عىل
الِعِبي ويصور محيل، جولف ملعب إىل ر املصوِّ يذهب أن وقرَّْرنا القصة، هذه مع تتماىش
كما تماًما الصورَة املصوُر التَقَط وجوههم. تظهر ال حتى بعيد؛ ومن خلفهم من الجولف

القصة. مع نُِرشت التايل اليوم ويف تخيَّْلناها،
الصورة؛ يف الجولف العبي أحد من هاتفيٍّا اتصاًال يُْت تلقَّ اليوم هذا من الحق وقٍت يف
يف الجولف العبي من زمالئه وعىل عليه التعرُّف أرسته وأفراد أصدقاؤه استطاع فقد
عن بقصٍة ربطه من غضبه يف ا ُمِحقٍّ كان إلخ. … الجسد ولغة الزي بسبب الصورة،
صحيفة يف اعتذاًرا بوضوٍح ونرشنا له، اعتذرُت الصورة. يف وجوده بسبب «الرهانات»
اتفق كيفما ألشخاص صورٍة اللتقاِط والعواقب االحتماالت كلِّ تدبُِّر يف فشلُت التايل. اليوم

معني. مفهوم عن التعبري أجل من
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يف املذكورة الكلمات تدعيم أجل من الصور تُختار ما أحيانًا نفسه، النحو عىل
يف التصميم مدير نائب يقول مشكالٍت. أيًضا املمارسة هذه تسبِّب أن ويمكن العنوان.

وايتيل: مايكل تايمز، أنجلوس لوس صحيفة

الصورة مضاهاة بالرضورة وليس املوقف، جوهر عن التعبري يف دوًما نرغب
لحظٍة عن صورٌة لدينا كانت إذا املثال: سبيل عىل الكلمات؛ تقوله وما تماًما
أخَفَق الشخص «هذا ونقول: ما، شخٍص وجه عىل الغضب عالماُت فيها تظهر
الصورة بني بذلك ُق نوفِّ قد مًعا. االثنني وْضَع اخرتنا نكون حينئٍذ ما.» يشءٍ يف

ا. حقٍّ يهمني وهذا املوقف، حقيقَة بذلك نعكس ال ربما لكننا والكلمات،
بيستونز، فريق أمام الليكرز، واليتنا، خرسفريق األسبوع، هذا يف الواقع، يف
دقيقة. غري كانت أنها أعتقد لكني ا، جدٍّ جميلة صورة وهي صورًة؛ ونرشنا
.(1-6 شكل (انظر بقميصه وجهه عن العرَق يمسح وهو كوبي صورَة كانت
ر املصوِّ والتقط وجهه، عن عرقه به يمسح حتى قميصه يرفع كوبي كان
لو كما الصورة فتبدو بالكامل، وجَهه يغطِّي وقميصه اللحظة هذه يف الصورَة
اإلطالق، عىل حدث ما هذا يكن لم حسنًا، بالخزي.2 لشعوره وجهه يغطِّي أنه
إليه. أشارت ما تقريبًا هذا وكان أعمدة، ستة عىل الصورة هذه نرشنا لكننا
كوبي صورة وتحته مؤثًِّرا عنوانًا فكان نكراء»؛ «هزيمة يقول: عنوانًا كتبنا

ما. نوًعا وجَهه يغطِّي وهو
صورًة نُْعِطهم لم أننا أعتقد للقراء. الخداع من قدٌر به كان األمر أن أعتقد
الناحية من جاذبيًة أقل — أدنى صور لدينا كانت وربما املوقف. واقع عن أمينة
فهي نرشناها التي الصورة أما أصيلة. مشاعر عن تعربِّ لكنها — البرصية
وجهه، عن العرَق يمسح كان ولكنه الجمالية، الناحية من أكرب بقدٍر ُمْرِضية
هذه أن أعتقد املباراة. منتصف يف التُِقطت أنها كما وجهه، يغطِّي يكن ولم
صوٍر عن دوًما تبحث أالَّ فيجب الفوتوغرافية؛ بمصداقيتك ترضُّ قد األشياء
«كيف وتقول: للوراء، خطوة ترجع أن يشء فأفضل الكلمات؛ مع تتماىشحرفيٍّا
ألن الغرض؟» هذا تؤدِّي تحديًدا الصورة هذه وهل املوقف؟ هذا حقيقَة نعكس
موجوًدا كان أنه لو كما للقارئ الشعور نَْقل للصور؛ استخدامك سبب هو هذا

(٢٠٠٤ (وايتيل، املوقف. يف
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تصويبة ٢١ أصل من سبٍع يف نقطة ١٢ َل سجَّ الذي براينت، كوبي عرص؟ نهاية :1-6 شكل
بعد ليكرز فريق مع له مباراة آِخر هذه تكون ربما بيستونز، فريق بها فاز التي املباراة أثناء
،٢٠٠٤ الطبع: حقوق سكاليج. لوويل صورة بطوالت. ثالث عىل فيها حصل مواسم ثمانية

بإذن. طبعها أُِعيد تايمز، أنجلوس لوس

ولهذه القصص؛ إحدى مع لتُنَرش أرشيفية صور استخدام إىل أحيانًا الصحف تلجأ
بالك: جيفري تريبيون، شيكاجو صحيفة يف الصور محرُِّر يرشح كما مخاطرها املمارسة

بسبب االسَم هذا عليها أطلقنا الرسيع»، املشاهري قاعة «طريق عن قصًة أعددنا
بالتحديد. الرسيع الطريق هذا طول عىل متجاورة كثرية مشاهري قاعات وجود
كانتون، يف األمريكية» القدم «كرة مشاهري لقاعة نُِرشت صورة لدينا وكانت
الصورة هذه مشكلة كانت .١٩٩٩ عام يف رينا مصوِّ أحُد التَقَطها أوهايو، بوالية

الداخل. من املشاهري قاعَة ثوا حدَّ أنهم
املكان َ تغريَّ وقد سنوات، خمس منذ — ١٩٩٩ عام يف الصورة هذه التُِقطْت
لوجود نأسف وأننا عليها، رشٍح كتابِة إىل انتهيُت لذلك — الحايل الوقت يف
وأن أرشيفية، صورة كانت أنها نذكر لم أرشيفية. صورة كانت ألنها خطأ؛

(٢٠٠٤ (بالك، ذلك. نذكر أن علينا ينبغي كان هكذا. كانت القاعة
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عىل تحتوي صورٍة نِرش قراُر هي املحررين تواجه التي األخالقية املعضالت أصعب إحدى
يرى أن ح املرجَّ فمن بُْعَديْن. ذات املشكلُة هذه فتكون للعنف؛ التفاصيل واضحة آثاٍر
التخفيف عىل املحررون يُجَرب ثَمَّ ومن الصورَة؛ وأقاربهم الضحايا) (أو الضحية أصدقاء
أحد الضحية كان إذا ما اعتبارهم يف املحررون يضع األحيان من كثرٍي يف املأساة. وطأة من
الصورة. يروا أن احتماًال أقل املحليني غري الضحايا أهايل أن ظانِّني ال، أم املحليني السكان
اتََّخذُوا الذين املحررين من مجموعٍة ضمن واحًدا كنُت شيكاجو، يف كوبيل صحف يف
وذراعه الضحايا أحد كتف كان أشخاص. ثالثة فيه ُقِتل سيارة لحادث صورٍة نِرش قراَر
القراءُ يرى أن الرضوري من كان إْن حول مطوَّل نقاش ودار الصورة، يف واضحتنَْي
تقاُطع يف وقع الحادث أن حقيقُة الصورة هذه نْرشَ أيََّدْت الوضوح. هذا بمثل التفاصيَل
البلدة. خارج من كانوا السيارة ركاَب وأن — أخرى حوادث بضع وقوع شهد — خطري
أستخِدم زلُت ما الصورة، استخداَم أيَّدوا الذين املحررين أحد كنُت أنني من الرغم عىل
بأننا ُمقتِنًعا ولسُت األخالقيات، مسألة مناقشِة من جزءًا بوصفها األمامية الصفحَة هذه

الصواب. فعلنا
شخًصا ٣٢ للتكنولوجيا فريجينيا جامعة يف طالٌب قتََل ٢٠٠٧ عام أبريل ١٦ يف
فريجينيان-بايلوت ذي صحيفة نرشت انتحر. ثم للتكنولوجيا، فريجينيا جامعة حرم يف
الصورة نُِرشت .(2-6 شكل (انظر املباني أحد من يُحَمل وهو جريٍح لناٍج مؤثرًة صورًة
وأظهَرْت للفريجينيان-بايلوت، األمامية الصفحة من العلوي الجزء يف أعمدة ستة عىل
استجاب للرجل. الذكري العضو مثل للبعض بََدا وشيئًا الضحية، لحالة قاسيًة تفاصيَل
يف ها نْرشَ الصحيفة ولقرار الصورة، لهذه عنيفًة استجابًة الصحيفة قراء من كثري
دنيس فريجينيان-بايلوت، تحرير رئيُس استخَدَم أبريل، من ١٧ ويف األمامية. صفحتها

فقال: القرار، اتخاذ عمليَة واملوظفني للقراء ليَِصَف الصحيفة مدوَّنَة فينيل،
أمرين: حول الشكاوى تدور

ومهينة. للغاية عنيفة أنها حني يف األمامية، للصفحة الصورة اختيار (١)
للرجل. الذكري العضو تُظِهر الصورة أن (٢)

واضًحا ليس للضحية الذكري العضو تصوير الثانية. النقطة عن أوًال سأتحدَّث
التابعة روانوك جريدة يف يعمل وهو كيم، آالن الصورَة هذه التقط الصورة. يف
صوًرا روانوك، صحيفة يف التصوير قسم مدير بيتي، ودان آالن فحص وقد لنا،
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صحيفة من بإذٍن طباعتها أُِعيدت .٢٠٠٧ أبريل، ١٧ فريجينيا-بايلوت، ذي :2-6 شكل
فريجينيان-بايلوت. ذي

هذه أن لهما واتضح وبعدها، الصورة هذه قبل متتاٍل نحٍو عىل التُِقطت أخرى
أيًضا هما يَا تلقَّ النزيف. لوقف الضاغطة العصابة من جزءٌ أو قماٍش، قطعُة

للصورة. استخدامهما بسبب اتصاالٍت
استخدام حول طويًال تناقشنا صعبًا. قراًرا هذا كان األوىل: النقطة واآلن،
األمامية؛ الصفحة حول يدور الذي والربع السادسة اجتماع يف الصورة هذه
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التفاصيل واضحة صورة بنرش األمُر يتعلَّق عندما للغاية صارمة معايريُ فلدينا
األسئلة: من العديَد طرحنا لذا هذه؛ مثل

الرشطة إن قال الذي كيم، آالن قول حدِّ عىل ال، ميتًا؟ الشخص هذا كان هل
هذا نعلم لم نحن الحق؟ وقٍت يف تُويفِّ هل نْي. املتوفَّ وترتك الناجني تحمل كانت
األخرية السنة يف الطالب سترين، كيفن هو الصورة يف يظهر الذي [فالضحية
لم املحليني؟ الطالب من هو هل نجا]. الذي للتكنولوجيا فريجينيا جامعة يف
صوٍر نرش عند للغاية ق ندقِّ نحن أمِس. أسماء أية تُعَلن لم إذ هذا؛ نعلم نكن
نعلم هنا. تعيش الشخص هذا أرسَة أن نعتقد كنَّا إذا خاصًة الصورة، هذه مثل
يكون وربما املحليني، السكان من يكون ربما الشخص أن بحقيقة خاطرنا أننا
يساعد وهذا ال. عليه؟ التعرُّف املمكن من كان هل الصورة. التقاط بعد تُويفِّ

هذه. مثل صورة نرش يف التفكري عند عادًة
ألنها نرشها قرَّْرنا األخرى، االختيارات يف والنظر الصورة مناقشة عقب
قليلة؛ ساعات سوى عنَّا تفصله ال الذي الحدث هول عن بصدٍق تعربِّ كانت
القصة؛ هذه بشاعة من التخفيف حاولنا إذا مسئولني غري سنصبح أننا فرأينا
بل املتحدة، الواليات ال العاَلم، تاريخ يف جماعي ناٍر إطالِق أسوأ ثاني فهذا
أَثَْرنا هل قرَّاءنا. هذا يفيد فلن كهذا، وقٍت يف بالرهافة اتسمنا وإذا العالم.
شعرنا لكننا هذا، من متأكد أنا وبعضكم؟ القراء بعض لدى والتقزُّز الغضَب

الحدث. هذا يف والفزع الغضب َكمَّ ر نصوِّ أن واجبنا أن
فيها تطغى أوقات توجد لكن أبًدا، سهًال القرارات هذه مثل يكون ال
ونحن للحياة، الوحشية الوقائع من قرائنا حماية يف رغبة أي عىل الظروف
إخالًال هذا من أقل يشء أي فعل وسيكون الوقائع، هذه نرش عىل ُمجَربون

الحقيقة. قول عن بمسئوليتنا
تعليقات. أي عىل الرد يسعدنا الستماعكم. شكًرا

تحرير رئيس فينيل، دنيس
(٢٠٠٧ (فينيل، فريجينيان-بايلوت. ذي
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أنهم فبََدا املدونة؛ قرَّاء من إيجابيًة معظمها يف كانت فعٍل ردوِد عىل فينيل خطاب حصل
بعد اتُِّخذ القرار هذا أن علموا وأنهم القرار، صنع عملية بشأن رصاحته قيمَة قدَّروا

طويلني. وتفكرٍي مناقشٍة
رشح أجل من للقراء الكتابُة كانت «إذا ستيل: بوب الصور، أخالقيات خبري يقول
يكونوا أن يف يفكِّروا أن التحرير رؤساء عىل يكون فربما مرشوًعا، أسلوبًا السابقة القرارات
مربِّرهم رشح يمكنهم هذا، لهم أُِتيح فمتى القرار. صنع عملية رشح إىل مبادرًة أكثر
سياُق للقراء يتوافر حتى الصورة؛ و/أو القصة نْرش وقِت يف جانبي رشيٍط أو عموٍد يف
ذي صحيفة نَرشتْها أخرى صورة وتُقدِّم .(٢٠٠٤ (ستيل، نفسه» باملنتَج عالقته يف القرار
ضابط جثمان صورَة فريجينيان-بايلوت ذي نرشت «حني لهذا: مثاًال فريجينيان-بايلوت
كامبل، كول التحرير، مدير كتب الصومال، يف مقديشو شوارع يف يُْسَحل وهو أمريكي

.(٢٠٠٤ (ستيل، الصحيفة» قرار حول للقراء نفسه اليوم يف تفسريًا
األخالقي، امليثاق يف بوضوٍح محددًة أو حاسمًة األخالقية القضايا جميع تكون ال
أسباب أحد هذا الناس. من ومتنوِّعة كبرية مجموعة بني مناقشٍة إىل بعضها ويحتاج
مع مفتوح تواُصٍل خطِّ وجود أهمية وسبب األخبار، غرفة داخل ع تنوُّ وجود رضورة
املؤكَّد من سيكون صعبة، أخالقية قرارات لصنع رضورٌة توجد فحينما أيًضا؛ املجتمع
مطبقٌة، عمليٌة ثمة تكون أن املهم بالنتائج. سعيًدا يكون لن ما مجموعًة أو فرًدا أن تقريبًا
منصٍف قراٍر اتخاذُ يمكن حتى وبرصاحة؛ بالكامل القضايا مناقشة خاللها من يمكن

وعي. وعن

بالقضايا حقيقيٍّا واهتماًما الصحفية، للمبادئ انتباًها العملية] تعكس أن [يجب
واستعداًدا املعنية، األطراف مختلف عىل القرار لعواقب وإدراًكا األخالقية،
عىل الرضر وتقليل الحقيقة قول تعظيم أجل من بديلٍة أساليَب الستكشاف

له. املعرَّضني األفراد
أساٍس عىل القرارات صنْع قيمَة تقدِّر التي اإلخبارية املؤسساُت ن تُحسِّ
مهاراتها به ر تطوِّ الذي نفسه النحو عىل العملية هذه يف مهاراتها أخالقيٍّ
صنْع مهارِة يف املتمرسة األخبار فغرفُة والتحرير؛ والكتابة اإلخباري النقل يف
وأكثر أرسع، نحٍو عىل املعضالت حلِّ عىل أقدُر هي أخالقي أساس عىل القرار

(٢٠٠٤ (ستيل، النهائية. املواعيد يف حتى فعاليًة،
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ملحق (1)

تايمز نيويورك ذي لصحيفة األخالقي امليثاق من مقتطفات (1-1)

من أصيلًة الواقَع، ر تُصوِّ أنها ِعي تدَّ التي صفحاتنا، يف تُنَرش التي الصور تكون أن يجب
ترتيبها، عكس أو ترتيبها، إعادة أو أشياء، أو أفراد إضافة ينبغي فال الجوانب؛ جميع
حذف بغرض بها املعرتف القص ممارسة (باستثناء املشهد من إزالتها أو تشويهها، أو
أضيق يف الرمادي، التدرج أو األلوان ضبط قرص ويجب الخارجية). الزائدة األجزاء
مثل تماًما ودقة، وضوًحا أكثر صورة إنتاج أجل من الرضورية الحاالت عىل الحدود،
الغرفة يف الصور تظهري يف قبُل من يحدثان كانا اللذين و«إنقاصالكثافة» الكثافة» «زيادة
والصور واملونتاج، الكوالج، حاالت ويف اإلخبارية. املواقف صوُر ق تُلفَّ أالَّ يجب املظلمة.
املفتعلة، الخيالية واملواقف املنازل، أو األزياء لتصميم اإليضاحية والصور الشخصية،
وخاليًا، للقارئ، جليٍّا لنا تدخُّ يكون أن بد ال األجهزة؛ استخدام لطرق التوضيحية والصور
وإسنادها الصور عىل التعليقات تذكر أن يجب الخداع. نية من ِللَّبْس، مجاًال يدع ال بما
محرر أو التصميم، مدير استشارة وتجب للشك. احتمال أبسط وجد إذا نفعله ل تدخُّ أي
اقرتاح عند أو فيها املشكوك الحاالت يف األخبار، مكتب أو الصحيفة، يف اإلدارية البيانات

.(٢٠٠٣ تايمز، (نيويورك استثناءات تطبيق

برس أسوشييتد وكالة يف السياسة بيان (2-1)

بداية يف ،١٩٩٠ عام يف الصور مع اإللكرتوني التعامل بشأن لسياستنا التايل البيان صدر
الحايل وقتنا عىل ينطبق وهو رقميٍّا. ومعالجتها للصور الرسعة العايل اإلرسال ظهور

صدوره. وقت عىل ينطبق كان مثلما تماًما
تحرير عملية يف أخالقي هو ما حول جديدًة تساؤالٍت اإللكرتوني التصويُر أثار

القديمة. الِقيَم من تنبع كلها اإلجابات لكن جديًدا، السؤال كان ربما الصور.
عن دوًما صورنا تعربِّ أن يجب إذ الصوَر؛ برس أسوشييتد وكالُة تغريِّ ال ببساطة،

الحقيقة.
الغرفة من أخرجنا فقد الصور؛ تحرير يف للغاية متقدِّمًة أداًة الكمبيوتر أصبح
الكثافة زيادة مثل املاكرة، الطباعة أساليب أصبحت حيث الكيميائية، املواد ذات املظلمة
املصطلحات هذه محلَّ فَحلَّ اآلن، أما طويلة. لفرتة مقبولة صحيفة أساليب وتقليلها،
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املصطلحات هذه بناء يُساء أن يمكن وإذ و«التحسني». بالصورة» «التالعب مصطلُح
األساسية. املبادئ بعض ذكر وإعادة الحدود، وضع من لنا بد فال الواسعة،

طريقة. بأي تالعب أو الصورة، محتوى يف «أبًدا» تغيري يحدث لن
الكثافة زيادة مثل الصور، طباعة يف القياسية لألساليب الراسخة القواعد إال تُقبل وال
وبقع الخدوش إزالة عىل الرتوش إضافة وتقترص والقص. األلوان، وتعديل وإنقاصها،

العادية. الرتاب
اإلنتاج إعادة من التأكد أجل من األلوان، تصحيح يف دائًما بجدية التفكري يجب
يف غريبة لونية درجات أو ألوان وجوِد حاالُت بوضوٍح وستُذَكر األصلية. للصورة األمينة

دوًما. األدنى حدِّه يف األلوان تعديل يكون أن ويجب الصورة. عىل التعليق
املحررين كبار أحَد استَِرش القضايا، هذه مثِل بشأِن تساؤل يظهر عندما وقت، أي يف

الفور. عىل
عىل ليشءٍ أولويَة وال أولوياتنا، أهم هي املصوَّر برس أسوشييتد تقرير نزاهة

(٢٠٠٣ برس، (أسوشييتد مصداقيته.

الصحافة ملصوري الوطنية للجمعية األخالقي امليثاق (3-1)

تمهيد

يف املعايري أعىل تدعم مهنية جمعية وهي الصحافة، ملصوري الوطنية الجمعية تعرتف
العامة، باألحداث تماًما ا ُمِلمٍّ يكون أن إىل شخص كل بحاجِة باهتمامها الصحافة، مجال

فيه. نعيش الذي العالم من جزءًا بصفته به معرتًَفا يكون وأن
تقديم هو األسايس ودورنا العامة، عىل أمناء بوصفهم املصورون الصحفيون يعمل
وهدفنا املشرتك، عاملنا يف املختلفة النظر وجهات وعن املهمة، األحداث عن برصيٍّا، التقارير
صحافيني وبصفتنا عليه. نعمل الذي للموضوع والشامل األمني التصوير هو األسايس

الصور. خالل من تاريخه عىل والحفاظ املجتمع، توثيق مسئولية فعلينا مصورين،
وفْضَح الكربى، الحقائق كشَف الفيديو ولقطات الفوتوغرافية الصور تستطيع
لغة عرب العالم أنحاء جميع يف الناس بني والربط والتفاهم األمِل وبثَّ واإلهمال، األخطاء
أو بقسوٍة، لة متطفِّ كانت إذا بالغ أذًى يف تتسبَّب أن الصور يمكن كما البرصي. التفاُهم

بها. متالَعبًا
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وإىل كافة، املصورة الصحافة أشكال يف جودة أعىل تحقيق إىل امليثاق هذا يهدف
املزاِولني من لكلٍّ تعليمية أداة تكون أن كذلك بها يُقَصد املهنة. بهذه الجمهور ثقة تقوية
الجمعية تعرض الغاية، ولهذه املصورة. الصحافة قيمة يقدِّرون والذين املجال، لهذا

التايل: األخالقي امليثاق الصحافة ملصوري الوطنية

األخالقي امليثاق

االلتزام عن مسئولون املرئية األخبار إنتاَج يُِديرون الذين وأولئك املصورون الصحفيون
اليومي: عملهم يف التالية باملعايري

الصور. موضوع األشخاص تمثيل يف وشامًال دقيًقا ُكْن •
قة. امللفَّ الصور فرص إغراءَ قاِوْم •

تجنَّْب لألشخاص. التسجيل أو التصوير عند السياَق ر ووفِّ الكمال، إىل اْسَع •
عىل واعمل الشخيص، التحيَُّز أدِرِك نمطية. بصورة واملجموعات األفراد إظهاَر

العمل. يف حضوره تجنُّب
ا خاصٍّ اهتماًما وامنح وكرامة. باحرتام الصور موضوع األشخاص كلَّ عاِمْل •
عىل ْل تتطفَّ وال املآيس. أو الجرائم ضحايا مع وتعاطًفا الضعفاء، لألشخاص
ومربَّرة األهمية بالغة بحاجة الجمهور يكون عندما إال الخاصة الحزن لحظات

لرؤيتها.
أو تغيريها إىل تْسَع أو األحداث تغيري يف عمًدا تسهم ال األشخاص، تصوير أثناء •

فيها. التأثري
وسياقها. الفوتوغرافية الصورة محتوى سالمة عىل التحرير يحافظ أن يجب •

املشاهدين تضليل يمكنها طريقة بأية ْه تغريِّ أو صوتًا تُِضْف أو بالصور تتالَعْب ال •
األشخاص. تمثيل إساءة أو

أو معلوماتهم عىل ماديٍّا تكافئهم أو األشخاص أو املصادر إىل أمواًال تدَفْع ال •
مشاركتهم.

يف التأثري إىل يسعون ربما الذين أولئك من تعويًضا أو معروًفا أو هدايا تقبَْل ال •
اإلعالمية. التغطية

اآلخرين. الصحفيني جهوَد عمًدا تخرِّْب ال •
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املصورين: الصحفيني عىل يجب مثاليٍّا،

عن والدفاع العلن. يف الناس شئون مع التعامل ضمان أجل من يجتهدوا أن •
املعلومة. إىل الوصول يف الصحفيني كل حقوق

من والفن، والسياسة االجتماع وعلم النفس علم داريس مثل بفاعلية، يفكروا أن •
الحالية لألحداث نَِهمة بشهية والعمل مميز. وتمثيل فريدة رؤية إىل التوصل أجل

املعارصة. املرئية اإلعالم ووسائل
موضوع األشخاص مع مقيَّد وغري كامل تواصل تحقيق أجل من يسعوا أن •
عىل للحصول والسعي املترسعة، أو السطحية للفرص بدائل واقرتاح الصور،
غري أو الشائعة غري النظر وجهات إظهار عىل والعمل متنوعة، نظر وجهات

امللحوظة.
قد أخرى ممارسة أية أو التجاري أو املدني أو السيايس التورَُّط يتجنبوا أن •
للخطر. بتعرُّضه انطباًعا تعطي أو للخطر، للمرء الصحفي االستقالل تعرِّض

األفراد. مع التعامل عند والتواضع بالكياسة التحيل عىل يحرصوا أن •
فوتوغرافيٍّا. املصورة اللحظة سالمَة يحرتموا أن •

امليثاق. هذا يف إليهما امُلشار املرتفعة واملعايري الروح عىل لتحاِفظ والتأثري، بالقدوة اجتِهْد
َمن استشارة إىل اْسَع واضًحا، املناسب الترصف فيها يكون ال ملواقف تتعرض وعندما
حرفتهم دراسة يف املصوِّرون الصحفيون يستمر أن يجب املهنة. معايري أعىل يُطبِّقون

.(٢٠٠٤ الصحافة، ملصوري الوطنية (الجمعية هها توجِّ التي األخالقية والقواعد

ستيل بوب بقلم للصحفي» إرشادية «مبادئ (4-1)

ممكن شكل بأوىف عنها ْ وعربِّ الحقيقة، وراء اْسَع

وإرشاكه الجمهور تثقيَف املقابل، يف تستطيع، حتى باستمراٍر؛ نفسك ثقْف •
املهمة. القضايا يف ومثرية واضحة بطريقة وتعليمه

وتفسريها. ونقلها، دقيقة، معلومات جمع يف وشجاًعا وُمنِصًفا أمينًا كْن •
لهم. أصوات ال للذين صوتًا أَْعِط •

السلطات. أصحاَب حاِسْب •
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باستقاللية ْف ترصَّ

مفتوح. مجتمع يف الصحافة تلعبه الذي الجوهري الرقابة دوَر بقوٍة احرْس •
بالذين داٍع دون التأثر دون وانرشها املتنافسة، النظر وجهات عن ابحْث •

العام. الصالح ضد موقعهم أو سلطتهم يستخدمون
ر تدمِّ أو للخطر نزاهتَك تعرِّض ربما التي واألنشطة االرتباطات من متحرًرا ابَْق •

مصداقيتك.
بجهود مدعومة شخصيًة مسئوليًة تتطلَّب الجيدة األخالقية القرارات أن اعلْم •

مشرتكة.

ممكن حدٍّ أقل إىل الرضَر قلِّل

بأفعالك. يتأثَّرون الذين مع متعاطًفا ُكْن •
يستحقون أناًسا بوصفهم والزمالء الصور موضوع واألشخاص املصادَر عاِمل •

الصحفية. أغراضك لتحقيق وسائل مجرَد ال االحرتاَم،
موازنة يمكنك لكن إزعاًجا، أو رضًرا يسبِّبان قد ونقلها املعلومات جمع أن اعلم •
رسد يف املتمثِّل لهدفك ممكن تأثرٍي أفضَل ق تحقِّ بدائل باختيار السلبيات هذه

الحقيقة.

جيدة أخالقيًة قراراٍت تتَِّخذ حتى جيدة أسئلًة اطرْح

أعرفه؟ أن أريد الذي وما أعرف؟ ماذا •
الصحفي؟ هديف ما •

األخالقية؟ اهتماماتي ما •
اعتباري؟ يف أضعها أن يجب التي املهنية واإلرشادات التنظيمية السياسات ما •
متنوعة، وأفكار مختلفة نظر وجهات لديهم آَخرين، أناٍس إرشاك يمكنني كيف •

القرار؟ صنع عملية يف
مرشوعة؟ دوافُع منها وأيٌّ دوافعهم؟ وما بقراري؟ يتأثَّرون الذين املعِنيُّون َمن •
املعنيِّني؟ أحد مكاَن كنُت لو سأشعر كنُت كيف معكوسًة؟ األدواُر كانت لو ماذا •

الطويل؟ املدى وعىل القصري؟ املدى عىل ألفعايل، املحتملة العواقب ما •
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الرضر؟ وتقليل الحقيقة رسد يف مسئوليتي لتعظيم أمامي املتاحة الخيارات ما •
ولألطراف لزمالئي، بالكامل؛ وتربيرهما وقراري تفكريي توضيَح أستطيع هل •

(٢٠٠٤ (ستيل، وللعامة؟ املعنية،

األخبار تصميم لجمعية األخالقي امليثاق (5-1)

.(٢٠٠٦ أغسطس، ٣٠ يف (أُِقرَّْت

تمهيد

للصحافة األخالقية املعايري أعىل بتطبيِق نلتزم األخبار، تصميم جمعية يف أعضاء بصفتنا
واإلحاطة واألمانة واإلنصاف الدقة وِقيََم يتوافق بما — الصحفية األشكال لكل — املصورة

والشجاعة.

الدقة

أن فعلينا مساَومة؛ موضَع تكون أالَّ ويجب الصحافة، يف األساسية القيمة هي الدقة
املحتوى أن من التأكُّد وعلينا كافة. اإلعالمية منابرنا عىل األخطاء، من يخلو محتًوى نقدِّم
الصور. موضوع ولألشخاص لألخبار، صحته من التأكُّد يمكن تمثيٌل هو نقدِّمه الذي
لهم، عامة خدمة تقديم يف علينا يعتمدون الذين أبًدا، عمٍد عن نضلِّل، بأالَّ نَِعُد نحن
بها نلتزم كما تماًما زمالئنا، مع الدقة نلتزم أن وعلينا وعالنيٍة. بحزٍم األخطاء ح وسنصحِّ

جمهورنا. مع

األمانة

ذلك يشمل والخداع؛ التزييف من عملنا سيخلو األصيلني. والتعبري التفكري قيمَة نقدِّر
والنرش، الطبع حقوق ونحرتم ألصحابه، املحتوى سننسب فنحن والتلفيق. األدبية الرسقَة
املؤسسة داخَل الخاصة، املصالح من اإلخباري املحتوى خلوِّ عىل الحفاظ إىل وسنسعى
وراء الكامن التفكري عن واإلفصاح الشفافية، بقيمة نؤمن نحن وخارَجها. اإلخبارية
األمامية. الصفحة يف التحرير رئيس كلمة وحتى املصادر، ِذْكر من بدايًة املهمة؛ القرارات

172



األخالقيات

اإلنصاف

األفراد عىل كبري تأثريٌ له يكون قد عملنا أن نعلم فنحن البالغ؛ اإلنصاف تحرِّي من بد ال
العام الرأي وحاجة هذا بني باحرتاٍم نواِزن أن بد فال ثَمَّ، ومن موضوعاتهم؛ نغطِّي الذين
فإننا الحقيقة، رسد وراء السعي يف الرضر تجنُّب يتعذَّر حينما حتى يحدث. ما ملعرفة
هذه يف حكمنا يكون أن ويجب ينتقدوننا. الذين إىل وسنستمع منه، للحد بجد سنسعى

املهنية. ِقيَمنا مع تتوافق بطريقٍة والخطأ الصواب عن فكرتنا عىل مبنيٍّا األمور

اإلحاطة

املطلوبة. اإلصالحات م وتزعُّ التحيُّز محاَربة يف تتمثَّل التي مهمتنا يف َحِذرين سنظل
وسيصبح والتوظيف، والعرض، والتحرير، التقارير، إعداد يف املكررة األنماَط سنتجنَّب

لعملنا. سمًة الواسع بمعناه ع التنوُّ
املمثلة التغطية يف التحيُّز عىل والتغلُّب مجتمعاتنا، فهِم مسئوليَة نتقبَّل نحن
وأساليُب مجموعاٌت، ترى أن يجب الوقت، بمرور مجتمعنا. تشكِّل التي للمجموعات

األخبار. يف ممثَّلًة وِقيََمها نفَسها كثرية وخلفياٌت حياة،

الشجاعة

عن بمسئوليتهم االضطالع أجل من جسمانية، وأحيانًا أدبية، شجاعة إىل الصحفيون يحتاج
واإلحاطة. واإلنصاف واألمانة الدقة مثل ِقيٍَم عن للدفاع شجاعًة األمُر يتطلَّب العامة. خدمة
ويشمل املصداقية. وبناء الشخصية، النزاهة لتحقيق رضوريًة الشجاعة هذه مثل وتكون
ْرسَد ونستكشف التقليدي التفكريَ نتحدى أن يجب الصارمة. الحدود تخطِّي شجاعَة هذا

تعقيًدا. يزداد عاَلًما جمهورنا فْهِم تغيرِي يف نساعد حتى مبتكرٍة؛ بطرٍق القصص
لكْن مهمًة، مكانًة التقليدي والتفكري واملوضوعية والَحْرفية، املنطقي التفكري يحتل

كذلك. العاطفي ص والتقمُّ املسئول واإلبداع والحدس، التخيُّل مكانُة تكون أن يجب
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هوامش

كانت الشهرية الصور من أيٍّا أن فيتنام، حرب من بدايًة إال فعليٍّا، يتأكَّد «لم (1)
احتماالت أصبَحت فنيٍّا، … الصور لهذه األخالقية للسلطة رضوري أمر وهذا قًة. ملفَّ
أن إال تقريبًا. محدودة غريَ مىض؛ وقت أي من أكرب إلكرتونيٍّا تعديلها أو الصور معالجة
إىل سبيلها يف أنها يبدو الكامريا، أجل من وتلفيقها درامية إخبارية صور اخرتاع ممارسة

.(٥٨ ص٥٧، ،٢٠٠٣ (سونتاج، االندثار»
الليكرز، فريق العب براينت، «كوبي تعليقه: يف سكاليج وويل املصور كتب (2)
السلة كرة دوري نهائيات يف بيستونز، فريق ضد الخامسة املباراة يف عرقه، يمسح وهو
نُِرش الذي التعليق أما الثالثاء». يوم هيلز، أوبورن أوف باالس ذي استاد يف األمريكي،
تصويبة، ٢١ أصل من سبٍع يف نقطة ٢١ َل سجَّ الذي براينت، كوبي عرص؟ «نهاية فيقول:
ثمانية بعد الليكرز فريق مع له مباراة آِخر هذه تكون ربما بيستونز، فريق فوز أثناء

بطوالت.» ثالث عىل فيها حصل مواسم
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السابع الفصل

واألشخاص ر املصوِّ العالقات:
الصور موضوع

أورورا مدينة يف نيوز بيكون ذي صحيفة يف مصوًرا وأعمل فينش، روب اسمي
يف مصور أفضل جائزة ربحُت أن العام هذا محظوًظا كنُت إلينوي. والية يف
لكم؛ «شكًرا أقول: أن فقط أريد … ميزوري جامعة برعاية ١٩٩٩ لعام العام
حياتهم لحظات مشاركتهم لوال ألنه صوري؛ موضوع األشخاص لكل شكًرا

(٢٠٠٠ (فينش، ممكنًا.» هذا من أيٌّ كان َلَما معي

تصوير عن الحديث عند (قنص) shooting كلمة عادًة املصورون الصحفيون يستخدم
كثريٌ يكون وبالفعل، اصطيادها؛ أو الفرائس مطاردة عن أفكاًرا هذا يستدعي البرش.1
عن ر املصوِّ فيها يبحث الرسيعة»، «كالرضبات ُمقابَالٍت الفوتوغرايف التصوير مهام من
أم بسيطًة صورًة الوجه لهذا سيلتقط كان إْن ويقرِّر مشهور)، (أو لالهتمام مثرٍي وجٍه
يكون األحيان معظم يف النشاط. أو التعبري «ذروة» لحظة تحني حتى وينتظر دة،2 معقَّ
أن املصور يشعر قد أخرى أحيان يف لكن له، صورًة يلتقط ما أحًدا أن مدرًكا الشخص
ح يوضِّ قد أو طبيعية. بطريقة ف الترصُّ من تمنعه أو تشتِّته قد بوجوده الشخص معرفة
عدسًة املصور يستخدم قد الحاالت، هذه يف له؛ صوٍر بالتقاط يسمح لن أنه الشخص

خفية. بكامريا «لقطاٍت» يسرتق قد أو أطول،
«املرشدون مرشوع يف املشاركة إىل ُدِعيت العليا، دراستي من مباَرشًة انتهائي بعد
دين، للمرشَّ ملجأ يف صوًرا وألتقط أعيش وأنا شهًرا قضيُت متدرِّب. بصفة أمريكا» يف
يتجمعون املرشدين من العديد كان الشمالية. كاروالينا والية يف آشفيل مدينة شوارع ويف
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جزيرًة املنطقة كانت الحافالت. موقف ويف املدينة، وسط يف متنزه يف املقاعد عىل يوم كلَّ
صغرية سيارة شاهدُت األيام أحد يف مرور. وإشارات واحد اتجاه ذات بشوارع محاطًة
عدسة كانت املرور إشارة يف السيارُة َفت توقَّ وكلما وتكراًرا، مراًرا املتنزه حول تسري
العدسة كانت األخرض اللون إىل اإلشارة ل تتحوَّ وعندما السائق، نافذة من تظهر طويلة
وتساءلُت الشخصيرسق، هذا أن لو كما شعرُت األمر؛ أزعجني األحداث. وتتكرر تختفي،

الشخص. مع عاطفي ارتباط أيَّ تُظِهر أن الصور لهذه يمكن كان إذا ا عمَّ
أنه ووجدُت املرشدين، مرشوع يف للمشاركة الشخصية دوافعي يف أيًضا فكرُت
أونيل، كليفالند وهو الصور، موضوع األشخاص أحد من بالقرب التواُجد عيلَّ يصعب
ذلك، ومع والجنيس. العنرصي للتمييز املؤيدة معتقداته وكذلك سة، ِ الرشَّ طبيعته بسبب
كنُت صوًرا له وألتقط أفضل، نحٍو عىل عليه أتعرَّف حتى يوم، كلَّ معه وقتًا أقيض كنُت
املصورين أكرب من بعٍض مع مرشوٍع يف املشاركة بفرصِة حظيُت ناجحة. تكون أن آمل
مثريًا موضوًعا كان أونيل أن أعلم كنُت الكتاب.3 يف أعمايل تُدَرج أن يف ورغبُت العالم، يف
أعتقد جانبه، ومن معه. التواُصل إمكانية من استفادٍة أقىص تحقيَق آمل وكنُت لالهتمام،
كنُت صحبتي.4 يف السعادة بعَض ووجد وحيًدا رجًال كان (1-7 شكل (انظر أونيل أن
املرشوع أن أعتقد نفسه، الوقت ويف لصالحي. واستخدمتُها الوحدَة، هذه ما حدٍّ إىل ُمدِرًكا
القضية. بهذه بشدة مقتنًعا وكنُت باملرشدين، العام الوعي لزيادة صادًقا مجهوًدا كان

كما الصور. موضوع األشخاص مع ما بقدٍر التواصل إىل املصورين جميع يسعى
لكن، ممكنًا.» هذا من أيٌّ كان ملا معي حياتهم لحظات مشاركتهم «لوال فينش: روب يقول
تعليمية وخلفيات شخصيات ذوو أفراٌد هم املصوِّرون املهن، جميع يف الحال هي كما
للسلوك ومعايريُه العالقات، تكوين يف طريقتُه له ر مصوِّ فكلُّ مختلفة؛ حياتية وخربات
عندما قال زائر، مشهور ملصوِّر تقديميٍّا عرًضا حرضُت العليا دراستي أثناء يف األخالقي.
ما يفعلون األوغاد هؤالء تجعل أن «عليك الصور: موضوع األشخاص مع عمله عن ُسِئل

والقاتل»: «الصحفي كتابها يف مالكوم جانيت وتقول يفعلوه.» أن تريد

يمنعه نحٍو عىل الشديد بالغرور وال الشديد بالغباء يتَِّسم ال صحفي كلُّ يعلم
أخالقيٍّا؛ عنه الدفاع يصعب يفعله ما أن حوله؛ من يحدث ما مالَحظِة من
وحدتهم، أو جهلهم أو الناس غروَر يستغلُّون الذين املحتالني من نوٌع فهو
الساذجة األرملة مثل تماًما بالندم، شعوٍر دون ويخدعونهم ثقتَهم ويكسبون
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كل وكذلك اختفى قد الجذَّاب الشاب أن لتجد األيام أحد يف تستيقظ التي
عند — أدبي غري مكتوب بعمل القانع الشخص يتعلَّم ثَمَّ ومن مدخراتها؛
عدة بطرق خيانتَهم الصحفيون يربِّر القايس. درَسه — الكتاب أو املقال ظهور
يف الجمهور و«حق التعبري حرية حول األفخم بالكالم املزاجية؛ لحالتهم وفًقا

الرزق. كسب عن املناسب والكالم الفن، عن موهبًة األقل والكالم املعرفة»،

كاروالينا والية يف آشفيل، مدينة يف الرشطة رجال أحد من يقرتب أونيل كليفالند :1-7 شكل
الضابط طلب تينييس. والية يف نيوبورت مدينة يف منزله إىل إيصاله منه ليطلب الشمالية،
الطبع: حقوق النجتون. للوب الصورة للمرشدين. آشفيل ملجأ إىل أونيل أعاَدْت رشطٍة سيارَة

محفوظة. الحقوق كل النجتون، لوب

بأن ببساطٍة تتعلَّق ال الصورة موضوع الشخص يواِجُهها التي الكارثة إن
ا حقٍّ يؤمله ما وإنما تمثيلها، أُِيسء قد أْن أو تماًما، مطابقة جاءت نظره وجهات
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عليه. ُموِرس الذي الخداع هو الحقد، أقىصدرجات إىل أحيانًا ويدفعه ويزعجه
مواَجهة عليه يكون الصورة]، مشاهدة [أو املعنيِّ الكتاب أو املقال قراءة فعند
فهمه عىل وحريًصا ومتعاِطًفا، للغاية ودوًدا بدا الذي — الصحفي أن حقيقة
نية أدنى لديه تكن لم — لألشياء رؤيته مع مذهٍل نحٍو عىل ومتواِفًقا بالكامل،
قصٍة كتابَة الوقت طواَل يعتزم كان وإنما قصته، إعداد يف معه للتعاُون قطُّ

ص٣) ،١٩٩٠ (مالكوم، عنده. من صورة] صنع [أو

مسألة تبسيِط يف أفرَطْت فإنها مالكوم، تقوله فيما الحقيقة من قدٍر وجود من الرغم عىل
الذي نفسه الدرايس الفصل أثناء يف الصور. واألشخاصموضوع الصحفيني بني العالقات
حرضُت يفعلوه»، أن تريد ما يفعلون األوغاد «جعل عىل الطالَب الزائُر الصحفيُّ فيه حثَّ
يتفاعل أن يجب التي الطريقة عن تماًما مختلفة فكرة لديها كانت فارلو.5 مليليسا درًسا
مع أمينًا ُكْن يشء، كل «قبَل تقول: فكانت الصور؛ موضوع األشخاص مع املصورون بها

باحرتاٍم.»6 وعاِمْلهم تصوِّرهم الذين
تُظِهر حتى الصور؛ موضوع األشخاص مع ُقْرٍب عن التواُصَل الصحفيون يحاول
موضوع يسمح قوي. عاطفي تأثريٌ لها ويكون املعلومات، من متعددًة مستوياٍت صورهم
منها األسباب؛ من كبري لعدد الشخصية حياتهم إىل الناس بوصول لألشخاص الصور
االعرتاف أو الشهرة عن والبحث اآلَخرون، يفهمهم أن يف والرغبة الرفقة، إىل الحاجة
سيئًا، أو جيًدا يشء، كل تصوير إىل ر املصوِّ فيها يسعى تحدث، رقصٌة ثمة ما.7 بقضيٍة
بها ر يُصوَّ التي الطريقة عىل سيطرته ممارسَة الصور موضوع الشخص فيها ويحاول

راٍض. غري مًعا) االثنان (وأحيانًا املوضوع أو ر املصوِّ يظل كثرية، أحياٍن يف برصيٍّا.
إعداد أجل من فقط الصورة موضوع والشخص املصور بني العالقات معظم تبدأ
عىل الحصول عىل دوًما املصورون ويركِّز القصة. من االنتهاء بمجرد وتنتهي القصة،
بعض يصبح ذلك، ومع العالقة، هذه خارَج العاطفية الناحية من يبقون بينما صورهم،
[جيمس «يتحدث املثال: سبيل عىل الصور؛ موضوع باألشخاص ارتباًطا أكثر املصورين
للمساعدة يشء فعل يكون عندما التصوير؛ عن فيها َف توقَّ التي األوقات عن ناشتوي]8
أولئك احتياجات يضع هو املصورين، من كثرٍي عكس فعىل … الصور التقاط من أهم
(مارشال، الصور» اللتقاط حاجته فوق الصور التقاطه أثناء يلتقيهم أو رهم يصوِّ الذين

.(٢٠٠١
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الفردية، والصحف الصحافة ملصوري الوطنية الجمعية مثل املهنية، املؤسسات تقدِّم
عىل بإنصاف؛ الصور موضوع األشخاص معاملة ضمان يف لتساعد أخالقيًة إرشاداٍت
يف العاملني «عىل أمريكان-ستيتسمان: أوستن صحيفة إرشادات تقول املثال: سبيل
أجل من صوِرهم موضوع األشخاص يضلِّلوا أالَّ يمثِّلونها َمن أو ستيتسمان صحفية
عىل الحصول أجل من القانون يخرقوا أال ويجب بتصويرهم. منهم إذٍن عىل الحصول
أو مسبق إذٍن دون صورهم إىل بالوصول الصور موضوع األشخاص يَِعدوا أو صور،

رؤسائهم.» مع اتفاٍق
الحصول أجل «من الصور األشخاصموضوع تضليل من التحذيراُت بوضوٍح ذُِكرت
العاملني بأن التحذير أما القانون، انتهاك من والتحذيرات بتصويرهم» منهم إذٍن عىل
دون صورهم إىل بالوصول الصور موضوع األشخاص يَِعدوا … أالَّ «يجب بالصحيفة
بسبب بقليٍل، تعقيًدا أكثر فهو رؤسائهم»، من اتفاٍق أو إذٍن عىل مسبًقا الحصول
األشخاص يضلِّلوا أالَّ يجب رين املصوِّ أن األول، منفصلة: مفاهيم ثالثة عىل اشتماله
لجميع فالسماح نرشها؛ قبل الصور رؤية سيستطيعون بأنهم ليفكروا الصور موضوع
والجهد. الوقت حيث من عميل غري أمر هو صورهم عىل مسبقٍة نظرٍة بإلقاء املوضوعات
بها تظهر الذي النحو يف تحكُّمها ثَمَّ ومن الصور؛ يف بتحكُّمها تحتفظ الصحيفة أن ثانيًا،
موضوع األشخاص بأيدي وجعله التحكم، هذا عن والتخيلِّ به. يُصورون أو األشخاص
يُسَمح أخريًا، العامة. للعالقات وسيط مجرد إىل الصحيفة تحويل عنه ينتج قد الصور
اتفاق أو «إذن وجود ظل يف صورهم إىل بالوصول ضمنيٍّا الصور موضوع لألشخاص
يف وللصحيفة وملحرريهم للمصورين املرونة من قدًرا هذا يعطي الرؤساء»؛ مع مسبق

الحساسة. املواقف
يف والفنون» «الحياة قسم يف زائًرا صوٍر محرَر العمل يف ١٩٩٧ عام صيف قضيُت
باتخاذ رايال، زاك التصوير، قسم مدير يل سمح أمريكان-ستيتسمان. أوستن صحيفة
اسة حسَّ واحدٌة قصٌة هناك كانت القسم. يف الفوتوغرايف بالعمل املتعلقة القرارات جميع
اضطرتها ظهرها، يف مشكلة من تعاني كانت مراهقة فتاة عن كانت الخصوص؛ وجه عىل
التي رة املصوِّ لكن ابنتهما، وصور القصة نرش عىل والداها واَفَق يوميٍّا. دعامة ارتداء إىل
ستنزعج املراهقة هذه بأن تشعر فكانت الفتاة؛ مشاعر عىل تخىش كانت باملهمة ُكلِّفت
بإمكانها كان إْن رة املصوِّ سألتني الصحيفة. يف الظهر) (بدعامة صورتها نرش فكرة من
قبل األرسة عىل الصور عرض إمكانية عىل فوافقُت نرشها، قبل الفتاة عىل الصور عرض
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املراِهقُة وافَقت النهاية يف ال. أم الصور نرش تريد كانت إذا عندها تقرِّر وأن نرشها،
القصة. مع لتُنَرش الصور إحدى رة املصوِّ واختاَرت الصور، عىل ووالداها

«إعدادها».9 أو الصور «تلفيق» من املصورين تمنع إرشادات أيًضا الصحف تضع
تود تريبيون؛ شيكاجو صحيفة يف التصوير بمهام التكليف عن املسئول املحرر يقول

باناجوبولوس:

موقٍف يف أنفسهم وجدوا إذا أنهم هي لدينا املصورون يتبعها التي سياستنا إن
املوقَف الصورة موضوع الشخص يختلق [أن حقيقية املهمة فيه تكون ال
دبلوماسية، بطريقة أسئلة يطرحوا أن مصورينا من نريد فإننا للمصور]،
… الشخصية الصور بعض ويلتقطوا حقيقة، مواقف ستحدث متى ويعرفوا
ليس «هذا لنا: ليقولوا باملهام، التكليف بمسئول [املصورون] يتصلوا أن نطلب
التقطُت وقد الكامريا. أجل من املوقف هذا يفتعلون املعنيون األشخاص حقيقيٍّا.
الكاتب إىل باملهام التكليف مسئول سيذهب حينئٍذ، الشخصية.» الصور بعض
أن فسيلزم غًدا، القصة نرش تريد كنت إذا ينفع، لم «هذا ويقول: املحرر، أو
األحيان، بعض ويف أحيانًا. صورة توجد ال قد أنه أو شخصية.» صورة تكون
الذي النشاط كان ما [أيٍّا هذا إن إلهي، «يا الحًقا: ويدرك عاد قد املصور يكون
فعلنا وقد الصور، نُزيل الحالة هذه ويف [الكامريا].» أجيل من ُمصطنًعا ر] ُصوِّ

(٢٠٠٤ (باناجوبولوس، بالفعل. هذا

الصور، تلفيق عن اإلخباريون املصورون يمتنع أن تتطلَّب املصداقية أن من الرغم عىل
الصحف تسمح ال إذ للمصورين؛ كبريٍة مشكلٍة يف يتسبَّب الصحف من الكثري فإن
تتكشف األشياء ترك أو الصورة موضوع الشخص مع عالقة لتكوين كاٍف بوقٍت لهم
الصحافة عمل ورش أقدم إحدى وهي — ميزوري يف التصوير عمل ورشة تقول طبيعيٍّا.
نجاح «يعتمد اإلنرتنت: عىل لها ترصيٍح يف — املتحدة الواليات يف احرتاًما وأكثرها املصورة
ربما الصور. موضوع األشخاص مع والراحة بالثقة تتَِّسم عالقاٍت تكوين عىل املصورين
املصور وجود الشخص ينىس حتى اليوم يف عديدة وساعات أيام بضعة األمر يستغرق
ولكن أيام»، «بضعة القصص كل تتطلَّب ال .(٢٠٠٦ ميزوري، (جامعة حياته» ويمارس
صورة والتقاط جيدة عالقة تكوين يستطيع حتى وقت إىل يحتاج أنه مصور كل يعلم

قوية. وجمالية رسدية خصائص لها «واقعية»
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بيل حملة كواليس خلف طويلة لفرتة العمل رفاهيَة بنتيل إف بي املصور ُمِنح
باحرتاٍف، والتَقَطها «واقعية»، صوره كانت .١٩٩٢ عام التمهيدية االنتخابية كلينتون
املصور بني العالقة طبيعة يف البعض يشكِّك ذلك، ومع بجوائز.10 منها كثري وفاز
يف عضًوا أصبح تايم، مجلة لصالح مهمته خالل بنتيل، ألن الصورة؛ موضوع والشخص

كلينتون. حملة فريق
تايم؛ مجلة لصالح السابقة التمهيدية هامشري نيو حمالت من العديَد بنتيل َر صوَّ
ريتشارد تايم، مجلة يف الصور محرُِّر حثَّ ذلك، ومع نظامها؛ عىل معتاد فهو لذلك
.١٩٩٢ عام يف هذه هامشري نيو حملة لتغطية جديد أسلوب عىل العثور عىل بنتيل بوث،
املصورون كان عندما املايض، يف يحدث كان بما االسرتشاد يف الجديد بنتيل أسلوُب تمثََّل
بإمكانه كان إذا عما وتساءََل ُقْرٍب. عن الرئيس إىل بالوصول إذٍن عىل يحصلون أحيانًا
هناك يكن لم أنه من الرغم وعىل ،١٩٩٢ عام يف حني املرشَّ من أيٍّ إىل هكذا الوصول
أحد أنه عليه» «يبدو كلينتون بأن شعر بنتيل فإن بوضوٍح، لون مفضَّ مرشحون حينئٍذ

للفوز. املرشحني
النهاية ويف كلينتون، حملة عن واملسئولني للمحررين، فكرته «بيع» بنتيل عىل كان
عىل فكرته عرض أجل من نيويورك إىل هامشري نيو من بالطائرة ساَفَر وأرسته. كلينتون
الصور، محرري وكبرية (بويث)، صوره محرر مع أوًال َث تحدَّ حيث لوجه؛ وجًها املحررين
مولر، هنري التحرير، مدير لجعل اسرتاتيجية ا وأعدَّ بالفكرة، اقتنعا ستيفنسون. ميشيل
ستكون الصور كانت إذا ما حول مناقشات وعقب للفكرة، مولر تحمس الرأي. يشاركهما

املرشوع. عىل واَفَق باأللوان،11 أم واألسود باألبيض
مايرز، دي دي مع بنتيل َث تحدَّ املهمة، بتنفيذ مولر إذن ي تلقِّ من قصري وقت بعد
هما لتحدُّثهما، نظًرا يبدو؛ كما صعبًة املحادثة تكن لم لكلينتون. الصحفية السكرترية
املسئولني إىل الوصول إذن عىل الحصول عن مسئوًال بنتيل كان واحدة؛ بلغٍة االثنني،
املسئول إىل اإلخبارية اإلعالم وسائل وصول يف التحكم عن مسئولة ومايرز الحكوميني،

التايل: النحو عىل املناقشات بنتيل يصف معه. تعمل الذي الحكومي

جرييس، نيو إىل هامشري نيو من املتجهة الطائرة متن عىل ومايرز] [بنتيل كنا
من الحق وقٍت يف بالكامل. بالفكرة وأخربتها الطائرة، مؤخرة يف نجلس وكنا
«سأرتِّب قالت: املناقشة. وواصلنا هامشري، نيو إىل بالطائرة مًعا عدنا اليوم، هذا

كلينتون.» مع عشاءً لك
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وبول ستيفانوبولوس وجورج كلينتون، مع ذهبُت ثم أيام بضعة مرَّْت
كروك ذي مطعم يف الطعام لتناول حملته]، [مساعدي لينديس وبروس بيجاال
كلينتون مع ألتحدث ساعة نصف نحو أمامي وكان بوت، ستوك ذي أو بوت،
ملدة أركانساس يف رأسه مسقط إىل ذاهبًا وكان الفكرة، أعجبَتْه الفكرة. عن
أنَّ هو جزء أصعب أن أخربتُه هيالري. مع يناقشها أن عليه إن وقال يومني،
نتعارف لم أننا من الرغم عىل وأعزَّهما، صديقني أقدم الفور عىل نصبح أْن علينا
العشاء، نهاية ويف منزله، إىل َه توجَّ ثم باآلخر. أحدنا يثق أن ويجب الواقع، يف
يرام.» ما عىل يشء كل «سيكون يل: وقال [ستيفانوبولوس]، جورج جذبني

للمشاركة دخوٍل ترصيِح عىل للحصول تقدَّمت كلينتون؛ عاد يومني بعد
أحد بصفتي دخوٍل ترصيِح عىل وحصلُت املشرتكة، [الصحفية] التغطية يف
الصحفية، التغطية من جزءًا زلُت ما أني أعلم كنُت كلينتون]. حملة [يف العاملني
ما كل كان وهذا إيلَّ، باالطمئنان يشعرون أنهم أسمع أن الجيد من كان ولكنه
أن أتذكَّر الحملة. من جزءًا أصبحت الثالث اليوم بحلول … الواقع يف به أهتم
إف، «بي الطائرة: متن عىل هامشري نيو يف معهم لقائي عقب يل قاال وبول جورج

(١٩٩٣ (بنتيل، منا.» واحٌد اآلن أنت العودة؛ أبًدا تستطيع ال

من االنتقال أمكنه كيف األقل: عىل سؤالني نطرح «الصفقة» لهذه بنتيل وصف يجعلنا
يسمح وملاذا كلينتون، مع العاملني أحد يصبح أن إىل الصحفية التغطية يف عضًوا كونه
السؤالني. هذين عن اإلجابات بني ترابًطا نجد ربما حملته؟ ضمن بالعمل ر ملصوِّ كلينتون
لن التايم صحيفة بأن كلينتون حملة عىل طرحها التي حجته إطار يف بنتيل وَعَد
املجموعة رؤية وبعد املرشوع. هذا يف عمله أثناء يف عليها يحصل معلومات أيَّ تستخدم
انتصاًرا كان كلينتون مع للعمل بنتيل مرشوع بأن بويث اقتنع الصور، من األوىل
أعداد ثالثة يف بنتيل صور من محررة نسًخا التايم (نرشت التايم لصحيفة فوتوغرافيٍّا
«منزعًجا كان بويث إن أيًضا بنتيل يقول .(١٩٩٢ عام يف الرئايس السباق أثناء منفصلة
نظًرا إخبارية؛ مادة بصفتها األسبوع ذلك يف [الصور] استخدامها من يتمكَّن لم ألنه
فالورز، [جنيفر] موضوع عىل أعمل كنُت الحرصية؛ الصور كل عىل حصويل إىل بالطبع

.(١٩٩٣ (بنتيل، الواقع» يف يحدث بما [بويث] وُصِدم العدد، مسودة يف
أن يُحتَمل التي الرسية املعلومات أن فريقها، إىل بنتيل بضم كلينتون، حملة ضمنت
حيث اإلعالم؛ وسائل باهتمام كلينتون حظي نفسه، الوقت ويف تُنَرش.12 لن ُمحِرجة تكون
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«شخص بأنه عنه صورة تكوين يف الكواليس» «وراء من الصور التقاط طبيعُة ساعدت
الناحية من قيمٌة التصوير من النوع لهذا تكون سيايس.13 مرشح مجرد وليس عادي»،
مع التشابُه أوجَه للناخبني املرشحني صور تُظِهر ،(١٩٧٢) بارت الحظ فكما الرمزية؛
الناقُد أكرب بقدٍر هذا ح يوضِّ كثريًا». وتُعىلَّ م، وتُفخَّ ح، «تُوضَّ التشابهات لكن شخصياتهم،

قائًال: هاجن، تشارلز والتصويري، الفني

الرئايس، السباق تُشكِّل التي واملهرجانات واألفكار األحداث خليط وسط يف
الحملة هي األوىل الناخبني؛ انتباه جذب عىل متوازيتان حملتان تتنافس
يف لها املساوية األخرى، تتعامل بينما القضايا، مع تتعامل التي الرصيحة
… اإلعالم وسائل من معقد مزيج وباستخدام … والرموز الصور مع األهمية،
إلقناع منهم سعيًا وعائالتهم أنفَسهم [١٩٩٢ عام حملة [يف املرشحون َم قدَّ

(١٩٩٢ (هاجن، عاديني. أشخاًصا وبكونهم بشخصياتهم، الناخبني

تجعله بطريقة األمريكي الجمهور إىل وأرسته كلينتون تقديم يف بنتيل صور ساعدت
وراء الحرصي بالتصوير لبنتيل كلينتون سمح املقابل ويف كثريًا.» يشبهوننا «إنهم يقول:
العالقة. من كالهما واملصور الصورة موضوع الشخص استفاد الحالة، هذه يف الكواليس.
أقل املعتاد يف الصور موضوع واألشخاص املصورين بني العالقات تكون هذا، مع
متطرًفا مثاًال كارتر، كيفني أفريقي، الجنوب املصور حالُة وتقدِّم توتًرا. وأكثر لطًفا
نهاية لصنع اإلنسانية الغرائز من املزيد مع أحيانًا الشخيص الطموح تصادم لكيفية

تراجيدية.

يف التمرد حركة تصوير أجل من … الشمال إىل كارتر َه توجَّ ١٩٩٣ عام يف
صوتًا سمع ثم املفتوحة، األحراش يف تجوَّل … املجاعة رضبته الذي السودان
وبينما التغذية. مركز إىل الوصول تحاول نحيفة بنتًا ورأى ، يَِنئُّ ا وحادٍّ رقيًقا
وحرًصا .(2-7 شكل (انظر املشهد إىل نرس هبط تصويرها، أجل من يجثم كان
قال الصورة. التقاط من يمكِّنه وضٍع أفضَل اتخذ الطائر، يخيف أالَّ عىل منه
لم ولكنه جناَحيْه، النرس يفرد أن آِمًال دقيقة، ٢٠ نحو انتَظَر إنه بعُد فيما
الصغرية البنَت وراَقَب ابتَعَد، حتى الطائر أخاف الصورة التقاطه وبعد يفعل.

ص٧٢) ،١٩٩٤ (ماكلود، كفاَحها. تستكمل وهي
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لكيفني صورة جائعًة. طفلًة يراقب نرس السودان، ،١٩٩٣ مارس، من األول :2-7 شكل
جميع كوربس. الطبع: حقوق تراست»، كارتر باتريشيا «ميجان سيجما. كارتر/كوربس

محفوظة. الحقوق

التحقيقات. لتصوير بوليتزر بجائزة والنرس للطفلة كارتر صورة فازت التايل، العام يف
حصلُت أنني «أقسم لهما: يقول جوهانسربج يف لوالديه و«كتب أقرانه، بني نجًما أصبح
أثمن إنها الجائزة. أُريكما حتى االنتظار يسعني وال املرء، يناله قد استحساٍن أكرب عىل
ص٧١). ،١٩٩٤ (ماكلود، عليه»» الحصول يمكنني لعميل تقديٍر وأعىل اإلطالق، عىل يشء
من الرغم وعىل انتَحَر. حتى الجائزة عىل حصوله عىل طويل وقت يمِض لم ذلك ومع
الواضح من حياته،14 بإنهاء كارتر قرار يف أسهمت تكون ربما كثرية عوامل ثمة أن
«أُِصيب سيلفا: جواو وزميله صديقه يقول تطارده. ظلت السودان يف الفتاة حادثة أن
ص٧٢). ،١٩٩٤ (ماكلود، ابنته» ضمَّ يريد إنه يقول وظل … الحادث هذا بعد باالكتئاب
لكن مهامهم، تأدية من انتهائهم بعد املواقع عن جسمانيٍّا املصورون الصحفيون يبتعد

صعوبًة. أكثر أحيانًا يكون عاطفيٍّا ابتعادهم
أو يعانون الذين الناس مع عملهم طريقة بسبب للنقد دوًما الصحفيون يتعرَّض
أوقات الخصوصيف وجه عىل ا حادٍّ النقد هذا يبدو شخصية. مأساة بسبب الحزن ينتابهم
قصصهم. رسد عىل الصحفيون ويتهافت أحبائها، موت العائالت تواجه حيث الحروب؛
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برايس، جاي يقول للثكاىل. املواساة يقدمون لصحفيني عديدة أمثلة توجد ذلك، ومع
الشمالية: كارولينا يف رايل مدينة يف أوبزرفر، آند نيوز ذي لصحيفة العسكري املراسل
تكون أن ال إيجابيٍّا، شيئًا هذا ترى أن وينبغي التحدث، األحيان أغلب يف العائالت «تريد
رقم، مجرد يكونوا أن يريدون ال وهم بطلة)، (أو بطًال بنتهم) (أو ابنهم كان انتهازيٍّا.

.(٢٠٠٦ (سكانالن، هذا» نحن نريد ال مثلما تماًما
لقصة بارًزا مثاًال نيوز ماونتن روكي صحيفة نرشته الذي الوداع» «تحية تقرير يقدم
والشخص الصحفي بني للعالقة نموذًجا تقدِّم كما وإخالص، بتعاطف تَُرسد مأساوية
(املصور)،15 هيسلر وتود (الكاتب) شيلر جيم الصحفيان َن كوَّ فقد الصورة؛ موضوع

العالقة. هذه عىل وحاَفَظا بيك، ستيف املارينز، يف الرائد مع وطيدة عالقة
بالكتابة شيلر ُكلِّف بينما الحرب، تغطية أجل من العراق إىل أُرِسل قد هيسلر كان
من عدد عن تقريًرا شيلر كتب العمل، هذا وضمن املحلية. الجبهة منظور من الحرب عن
إعداد يف فكََّر البداية يف الحضور. بني نفسها الوجوه من كثريًا يرى وبدأ املارينز، جنازات
الجنازات. يف دوًما يوجدون الذين الرشف حرس يف أعضاءً كانوا الذين املارينز عن قصة
شخصية عن الحديث من بدًال الفردية، شخصياتهم تُظِهر قصة يكتب أن يأمل وكان
مسئوًال كان الذي بيك عىل شيلر تعرَّف يريدهم، الذين األشخاص إىل يصل وحتى جماعية.
بيك كان الجنائز. ترتيبات عىل واإلرشاف األَُرس، إىل تُرَسل التي اإلخطارات جميع عن
بالفعل هناك كانت مراًرا، يحدث وكما املارينز. عن قبُل من كتبه عما شيلر وسأل متحفًظا،
فيقول: هذا هيسلر يرشح الصورة.16 والشخصموضوع الصحفي بني مشرتكة ما خلفية

املارينز؛ من اثنني رضيحي كانا رضيحني. عن قصة أَعدَّ قد [شيلر] جيم كان
وكان الفلوجة، يف نفسه االشتباك يف ُقتال اللذين برينز وكايل هولدر سام هما:
جيم وكتب أيًضا، املارينز من فورت مقربة يف الرضيحني صنع الذي الشخص
اللذين الجنديني هذين عرف كيف الرضيحني]؛ [صانع نظره وجهة من القصة
عائلتَي إلحدى إخطاًرا أَعدَّ بيك الرائد أن واتضح رضيحيهما. لهما يصنع
[الرائد بدأ وهنا جيم، قصة يف املذكورة نفسها األشياء يرى كان لذلك الجنديني؛

(٢٠٠٦ (هيسلر، ويتحدث. قلبه يفتح بيك]

لحظة من العراق، يف ُقتل مارينز جندي ب بتعقُّ الجديدة فكرته يف شيلر مساعدة بيك قرَّر
الذي الحوار من قصرية فرتة وبعد دفنه. لحظة وحتى الوطن أرض إىل جثمانه وصول

إليهما. هيسلر انضم وشيلر، بيك بني دار
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تكن لم أرسته لكن الفلوجة، يف آخر جندي ُقِتل مباَرشًة هذا عقب إنه هيسلر يقول
حدث ما أن إال بعيد. من إال بالتصوير لهيسلر بالسماح أو شيلر، إىل بالحديث مهتمة
ويف أفضل. نحٍو عىل القصة وفهما ببيك، عالقتهما توطيد يف بدآ وهيسلر شيلر أن بالفعل
حتى تنتهي لن القصة أن عىل بينهما فيما اتفاٍق إىل وهيسلر شيلر َل توصَّ نفسه، الوقت

والصور. املكتوبة الكلمات عن بالرضا منهما كلٌّ يشعر
كانت الفور، عىل املتعمقة قصتهما من االنتهاء من الصحفيان يتمكن لم بينما
أعضاء عن يومية قصص إرسال منهما تتوقع زالت ما نيوز ماونتن روكي صحيفة
ملواصلة الوقت من باملزيد هذا لهم وسمح العراق، يف يُقتَلون الذين املحلية الخدمة

بيك. مع مناقشاتهم
أوًال: بيك. الرائد مع وهيسلر شيلر قضاه الذي للوقت نتيجة مهمة نقاط ثالث ظهَرْت
املارينز أداء طريقة عىل وهيسلر شيلر يتعرَّف ثانيًا: باملرشوع. التزامهما يلحظ بيك أن
صحيفتهما تبدأ ثالثًا: الصور. موضوع األشخاص عن الفهم بعَض ويكتسبان لألشياء،

هيسلر: يقول للقصة. النهائي بالنجاح أكرب ثقٍة امتالَك

وايومنج يف برينز عائلة لزيارة سيذهب إنه لنا وقال بيك، الرائد بنا اتصل
تلتقيا أن يجب أنكما «أعتقد وقال: الشخصية، ابنهم متعلقات إليهم ليوصل
بالسيارة؟» معنا تذهبان ال ملاذا اللقاء. بهذا سريحبون أنهم وأعتقد األرسة، بهذه
مع ذاهبان «نحن لهم: وقلت معهم، أعمل الذين املحررين إىل ذهبُت عندها،
القصة أن أعتقد ذلك. وفعلوا الجدول؟» من إخراجي يمكنكم هل بيك، الرائد
بإعفائك املحررين إقناع الصعب من ويكون عليها، العمل تبدأ عندما تتكون
ومع عليه. تعمل أو لديك الذي ما يعرفون ال ألنهم اليومي]؛ العمل جدول [من
تريهم أن يمكنك حتى الصور من املزيد عىل وحصولك القصة يف تعمقك زيادة
فعله. تريد ما وتفعل تخرج لرتكك تقبًُّال أكثر يصبحون فإنهم تذهب، أين إىل
أجل من رينو مدينة إىل الذهاب إىل حاجتي وظهور أغسطس شهر حلول ومع
[ريفز]:17 جانيت التصوير] قسم [ملديرة قلُت آخر]، [موضوع كاثرين متابعة
حتى سؤال أي عيلَّ تطرح لم «اذهب.» يل: فقالت رينو.» إىل أذهب أن بد «ال

آخر. يشء أي أو الجدول عن
عىل الحصول أن أعني ما؛ حدٍّ إىل صفنا يف بيك الرائد كان الوقت، هذا يف
هذه أن الواضح من آخر. يشء الفرصة هذه واستمرارية يشء، التواصل فرصة
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القصة برسد لنا سيسمح كان إْن معرفة لكن بيك، للرائد مهمة كانت القصة
نقاش يحدث معه يشء عىل نعمل مرة كل ففي أخرى؛ قضية فهذه ال، أم كاملة
كانت القصة». عليه «ستكون وعما نفعله، أن نريد وعما الوصول، إمكانية حول
هذه يف بداياتها يف تزال ال القصة كانت فقد السؤال؛ هذا عن اإلجابة تصعب
علينا. التعرُّف يف ويأخذ عليه، التعرُّف يف نأخذ أن هو ا حقٍّ األمر وكان املرحلة،
تعارف يحدث أن يجب املدى؛ طويل مرشوع أي مع هذا تفعل أنك أعتقد
ولم وظيفته، أداء من يتمكن أن فقط يريد كان أنه بعُد فيما أخربَنا متبادل.
خاصًة الخطأ، املكان يف الوقوف بصدد كنا إذا وما بشأننا، يقلق أن يريد يكن
كان كما األشخاص. أحد من ا جدٍّ بالقرب الوقوف أو الكامريات، بسبب أنا،
التعامل أسلوب نعلم أننا عىل االطمئنان يريد كان إذ العائالت؛ حماية يف يبالغ
(هيسلر، معه. نتعامل كيف نعرف ما يشء حدث إذا حتى والخارج؛ الداخل يف

(٢٠٠٦

سمح املثال: سبيل فعىل وهيسلر؛ شيلر من بكلٍّ كبرية ثقًة بيك أظَهَر القصة، تطور مع
(انظر التجارية الطائرات من النعوش إخراج أثناء الطائرات إقالع ممر إىل بالدخول لهما
العسكرية، القواعد يف النعوش تصوير بمنع عام قرار وجود من الرغم فعىل .(3-7 شكل
أْن شخصيًة مخاطرًة كانت ذلك، ومع التجاري. الطريان برشكات يتعلق قانون يوجد ال
شعر إنه هيسلر يقول املقابل، يف املكان. هذا مثل إىل بالوصول للصحفيَّنْي بيك يسمح
عىل للرائد املعروَف يردَّ حتى لديه؛ طاقة وبأقىص كاملًة، القصة رسد عليه يتحتم بأنه

بهما. ثقته
هيسلر عرضها صورة ٨٠ من واحدة الطائرات ممر عىل التقطها التي الصورة كانت
الصور، عرض طوال العمل. تقدُّم متابعة اجتماعات أحد أثناء املحررين من مجموعة عىل
االجتماع: هذا عن هيسلر يقول املوضوعات. من مقتبسة بأقوال قائمة يقرأ شيلر كان
الوحيد اإلخباري االجتماَع كان هذا إن ِتمبل، جون وناُرشها، صحيفتنا تحريِر رئيُس «قال

.(٢٠٠٦ (هيسلر، الحارضين» جميع فيه وبكى حرضه الذي اإلطالق عىل
هي إليها بالوصول للصحفيني يسمح ولم بيك يؤديها التي الوحيدة املهمة كانت
وهيسلر، شيلر عن األرسة يخرب بيك كان اإلخطار، توصيل عِقَب ذلك، ومع اإلخطارات.
ويتفق باألرسة، يتصل كالهما، أو هيسلر، أو شيلر وكان عليها. يعمالن التي القصة وعن
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كاثي، جيم جثماَن الوطن إىل أحرضت التي التجارية الطائرة متن عىل الركاب :3-7 شكل
التابعون الرشف حرُس النعَش يُخِرج بينما يحدث ما يشاهدون ثاٍن، مالزم برتبة ضابط
الطبع: حقوق هيسلر. لتود الصورة الدويل. رينو-تاهو مطار يف األمريكية البحرية ملشاة

بإذن. طبعها أُِعيد نيوز. ماونتن روكي ،٢٠٠٥

للغاية املؤثرة القصص إحدى كانت كانت. ما أيٍّا إليها يرتاحون التي الرتتيبات عىل معهم
العراق. يف ُقتل جيم زوجها بأن إخطاًرا حامل وهي ْت تلقَّ التي كاثي كاثرين قصة

إىل َها توجَّ كاثي، لقاء أجل من رينو إىل شيلر مع ذهب عندما إنه هيسلر يقول
الصور جميع أخرجت الحوار، أثناء ويف تقريبًا. الليل منتصف حتى إليها ثَا وتحدَّ منزلها،
ولكنكما غريبًا، هذا يبدو «قد بعد: فيما لهما وقالت معها، زوجها عن لديها املوجودة
ولكنه فقط، رائًعا مراسًال [شيلر] جيم يعترب «ال حديثه: هيسلر يواصل ليلتي.» أسعدتما
املعلومات هذه كل عىل الحصول أهمية مدى يعلم فهو أيًضا؛ رائع ومستمع رائع إنسان
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ولكنها ذويهم، نعي فهي لألَُرس؛ بالغة أهمية لها تكون القصص فهذه صحيح؛ نحو عىل
.(٢٠٠٦ (هيسلر، أيًضا» تذكارية

العملية طوال متابعتها يريدان أنهما لكاثي وشيلر هيسلر رشح نفسها، الليلة يف
التايل اليوم يف صدر بسماحة لهما وسمحت عرضهما، عىل وافقت زوجها. يُدَفن حتى
جثمان استالم أجل من املطار إىل ستأخذها التي الليموزين سيارة يف معها بالركوب
«أعتقد هيسلر: يقول العملية. من جزء كل يف بالوجود لهما سمحت النهاية، يف زوجها.
يف اكتشفتُه يشء هذا جوارها. إىل نكون أن منا تريد وكانت معها، طيبة عالقًة كوَّنَّا أننا
بالطريقة القصَة هذه نُِعدَّ لكي أننا وهو بيك؛ الرائد فيه معي اتفق أمر وهو العملية، أثناء

.(٢٠٠٦ (هيسلر، قريبني» نكون أن علينا سطحية، غري بطريقة ونُِعدَّها الصحيحة،
كاثي وزارت عمله، عىل بوليتزر بجائزة كارتر، كيفن مثل (وشيلر)، هيسلر فاز
هيسلر ويقول بوليتزر. بجائزة الفوز بعد نيوز ماونتن روكي صحيفة يف األخبار غرفة

كاثي: مجيء عن

تركاني «لقد صحيح. نحو عىل القصة إلعداد الكايف الوقت أخذنا إننا قالت
هذه يستحقان آخرين شخصني يف التفكري أستطيع ال زوجي. عن أتحدَّث
األشخاص أن تعلم أن يُْسِعدك عندي. كبري معنًى لهذا كان منهما.» أكثر الجائزة
تراهم عندما أكثر تسعد لكنك منها، بالسعادة وشعروا أَحبُّوها الصور موضوع
أجد وكنت بسببها. الشهرة عىل وبحصولك الجوائز، من بالكثري بفوزها سعداء
بينك توجد معهم. األمر مع أتعامل كيف حتى أعلم أكن ولم هذا، يف صعوبًة
تجاه لشعورها فسماعي تماًما؛ مختلفة العالقة هذه لكن طيبة، عالقة وبينهم

(٢٠٠٦ (هيسلر، ظهري. عن كبريًا عبئًا أزال قد الجائزة

ملدة مًعا عملهم بعد للغاية وثيقة عالقة أصبحت بيك الرائد مع العالقة إن هيسلر يقول
الهاتف، عرب معه أجريتُها مقابلٍة يف العالقة هذه عن معي حديثه أثناء ويف أشهر. ثمانية

قال: ثم ما، نقطة عند هيسلر صمت

صفحتنا عىل دخلَت إذا إكماله. سأستطيع أنني أعتقد ال لكني عليك، سأقرؤه
يف قصرية] [وقفة أخبارنا غرفة يف [بيك] ألقاه خطاب يوجد اإلنرتنت، عىل
فقال: الوداع»، «تحية مثل قصص أهمية سبب بيك رشح عليك. سأقرؤه الواقع
أو الرائعة النغمَة ما، حدٍّ إىل تشبه، فهي الكمال؛ عنرص عىل تحتوي «إنها
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هذا يمسُّ تقشعر. ويجعلك أقدام، ثالث بُْعد عىل تسمعه الذي الرائع الصوت
وَمْن شعبًا، أنت وَمْن فرًدا، أنت وَمْن بإنسانيتك، ويذكِّرك املضطربة، روَحك

ة.» أُمَّ أنت
شأننا طارئة، اجتماعات نعقد كنا فقد أجلنا؛ من فعله آَخر يشء ثمة كان
يذهب أو املرشوعات أحد عىل ما شخٌص فيعمل الصحف؛ من الكثري شأن
حتى اآلخرين؛ واملحررين للمراسلني عرًضا ويقدِّم يعود ثم عمٍل، رحلِة يف
[شيلر] وجيم أنا أتحدَّث كنت ولذلك املرشوع. هذا عن املزيد معرفة يستطيعوا
الرائد علينا ودخل األخبار، غرفة من شخًصا ٥٠ نحو مع املرشوع هذا عن
يفعله الذي «ما أنفسنا: يف وقلنا التقديمي. العرض منتصف يف تقريبًا بيك،
ولكني وقتكم، من كثريًا آخذ أن أريد «ال وقال: الرسمي، زيه يرتدي كان هنا؟»
إطاَر كان إطار، داخل محفوظ َعَلم لديه كان تقديمي.» عرض تقديم أريد
أرشف الذي هو [بيك] كان تُويفِّ وعندما املارينز، من والده كان الواقع. يف والده
يف لوالده كان لنا أعطاه الذي العلم هذا فإن لذا جنازته؛ يف الرشف حرس عىل
١١ الوداع، «تحية عبارة اإلطار عىل املوجود الزجاج عىل ُحِفر قد كان األصل.
(٢٠٠٦ (هيسلر، له. املوضوع هذا يعنيه كان ما هذا ح يوضِّ .«٢٠٠٥ نوفمرب

وثمة طريقة». بأية «خدعاه وهيسلر شيلر أن لو كما يشعر يكن لم بيك الرائد أن واضح
الوداع». «تحية مرشوع يف وتنميتها العالقات تكوين يف إليها اإلشارة تجدر عديدة نقاط
استغرق ثانيًا: البداية. من الصور موضوع األشخاص مع أمينني الصحفيان كان أوًال:
رغباتهم. واحرتما قصتهم، يغطيان الذين الناس عىل للتعرف الكايف الوقت الصحفيان
التحرير رئيس قول هيسلر يتذكر والدعم. الوقت هذا َريْن للمصوِّ الصحيفة رت وفَّ وثالثًا:

األخبار: غرفة يف لآلخرين ِتمبل، جون والنارش،

من العلم طي طريقة املارينز يُعلِّم وهو بيك للرائد القصة يف املشهد هذا «يوجد
سيُطَوى مرة آخر هذه «إن لهم: ويقول للدفن، السابق اليوم يف صديقهم أجل
[كاثي].» جيم أجل من فهذا مثايل؛ نحٍو عىل نطويه أن يجب لذا العلم؛ هذا فيها
من نفسه بالقدر املرشوع هذا مع التعامل علينا «يجب هذا: بعد ِتمبل قال
هذه يف [شيلر] وجيم [هيسلر] تود من كلٌّ به مرَّ ما نقدِّر أن فيجب التقدير؛
(٢٠٠٦ (هيسلر، املرشوع».» هذا مع األمثل التعامل أسلوب هو وهذا التجربة،
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بأنهما علما عندما الصور موضوع األشخاص مع وهيسلر شيلر عالقات تنتِه لم أخريًا،
به سيشعرون وبما وغريهما، وبكاثي ببيك االهتمام يف استمرا فقد قصتهما؛ عىل حصال

بوليتزر. بجوائز وهيسلر شيلر بفوز سيعلمون عندما
من غريها تشبه الصور موضوع واألشخاص املصورين الصحفيني بني العالقات
أن أجل من دوًما املصور يكافح املصور، خربة عن النظر فبرصف الحياة؛18 يف العالقات
الصور والتقاط معه، البقاء طريق عن حياته من جزءًا يصبح أن الشخص من يطلب
إال يرغبون ال املصورين بعض أن من الرغم وعىل ذلك. من أكثر حتى أو أيام أو لساعات
مصورون يوجد النفسية، بسالمتهم اكرتاٍث دون األشخاص من أخذه يمكنهم ما أخذ يف
خالل من العالقات تنمو عام فبوجه الصور؛ موضوع باألشخاص بشدة يهتمون آَخرون
من للخيانة؛ ويتعرَّض يُكتَسب أمر والثقة العالقة. لهذه اإلخالص وعرب مًعا، الوقت قضاء

الطرفني. من أيٍّ
األشخاص وبني املصورين الصحفيني بني تتكوَّن التي العالقات يف الصحف تؤثِّر
العالقات هذه لبناء الوقت عىل بالحصول للمصورين السماح خالل من الصور موضوع
ماونتن روكي صحيفة تكن لم مرشوعهما، وشيلر هيسلر بدأ فعندما منه؛ حرمانهم أو
بهذين ثقتها أظهرت ذلك ومع الوداع». «تحية قصة من عليه ستحصل الذي ما تعلم نيوز
الصور، األشخاصموضوع مع جادة عالقات لتكوين الالزم الوقت وأعطتهما الصحفيني،
بوليتزر، جائزتا منها الجوائز، من عدد عىل حصولها ذلك عىل الصحيفة مكافأة وكانت
بأسلوٍب كافية، إعالمية بتغطية تحظى وال مهمة قصة نرشها هو هذا من األهم ولكن

اس. وحسَّ متعاِطٍف
الصور موضوع األشخاص مع العمل قراُر امليدان يف للصحفيني يعود النهاية، يف
حول ال األشخاص، حول دوًما القصص تدور أن فيجب وتعاطف؛ وأمانة بإنصاف

املصورين.

هوامش

عرًضا حرضُت ،٢٠٠٦ عام أمسرتدام يف فوتو برس وورلد مكاتب يف عميل أثناء (1)
تعليقاته أحد يف وقال إربي. كيني بوينرت، معهد يف املصورة الصحافة فريق رئيس َمه قدَّ
أنفسنا يف نفكر أالَّ فيجب shooters؛ «مقتنصني» املصورين ي أسمِّ أن «أرفض االفتتاحية:

الناس.» نتصيَّد أننا عىل
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عادًة هذا يتحقق الصورة. إطار داخل واحد عنرص عىل البسيطة الصور تركِّز (2)
عمق تضييق إىل يؤدي بما العدسة حدقة وتوسيع أطول، عدسة استخدام خالل من
يف املوجود املعلومات وَكمِّ التشتيت، عوامل عدد من الضيق املجال عمُق يحدُّ املجال.

ضيًقا. أكثر بطريقة البسيطة الصور ن تُكوَّ عام وبوجٍه كذلك. الصورة
التشتيت)، عوامل من املزيد (وربما أكثر معلومات عىل فتحتوي دة املعقَّ الصورة أما
الصورة تقدِّم أن ويمكن الصورة. تكوين نطاق واتساع املجال عمق زيادة خالل من

بنجاح. صنعها األصعب من لكن أكرب، وسياًقا املعلومات، من طبقات املعقدة
أكروبوليس. العاصمة: واشنطن ،(١٩٨٨) أمريكا يف املرشدون (3)

العثور من تمكَّنُْت القدامى، املحاربني شئون وزارة بمساعدة ،١٩٨٧ عام يف (4)
عن أساسيًة معلوماٍت أعطاني بالتيمور. يف يعيش كان الذي أونيل كليفالند أخ ابن عىل
لم أونيل أن الواضح من معه. يتواصل كيف أونيل يعرف أن يريد يكن لم لكنه أونيل،
عاٍم بعد آشفيل يف نُُزل غرفة يف وحيًدا وتُويفِّ آَخرين، أصدقاء أو أرسة أفراد أي له يكن

صورته. التقاطي من
أثناء يف جيوجرافيك. ناشونال مجلة يف مساهمة مصورة فارلو ميليسا تعمل (5)
فاز الذي األخبار غرفة فريق يف عضًوا كانت كنتاكي، والية يف لويفيل مدينة يف عملها
يف عملها عىل األخرى الرفيعة الجوائز من بعدد فارلو فازت كما بوليتنزر. بجائزة

واملجلة. الصحيفة
يعطي الهريوين؛ مدمني عن كورانت هارتفود صحيفة نُِرشتيف قصٍة عىل تعليًقا (6)
الصور موضوع األشخاص مع للتعامل مثاًال كليفت، براد بالصحيفة، يعمل الذي املصور
للخطر حياتهم قصص عىل ائتمنونا الذين يتعرض أن من «َقِلًقا كان إنه يقول باحرتام.

.(٢٠٠٢ (ماكربايد، كرامة للناس تكون القاسية، العوالم يف فحتى صورهم)؛ (بنرش
وغريها، واإلحباط والتالعب والتوقعات لآلمال رائًعا مثاًال «كابوتي» فيلم يقدِّم (7)
هاتفي حوار ففي الصورة؛ موضوع والشخص الفنان بني العالقة من جزءًا يكون ا ممَّ
جريمة بارتكاب املتهم الصورة الشخصموضوع عن كابوتي يقول يل، هاربر صديقه مع
بجدية، الناس معه يتعامل أن بشدة يريد يشء. كلَّ تقريبًا يل قدََّم بي. يثق «إنه قتل:
ردَّ اإلنسان، هذا يقدِّر كان إْن كابوتي يل سأل وعندما التقدير.» بعض عىل يحصل وأن

ذهب.» منجم إنه صمت) (ثم «حسنًا! قائًال: كابوتي
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أفضل وجائزة مرات)، ٥) الذهبية كابا روبرت بميدالية ناشتوي جيمس فاز (8)
إنفينيتي وجائزة مرات)، ٨) الدولية» العام «صور مسابقة يف العام يف مجالت مصور

مرات).» ٣) الفوتوغرايف للتصوير الدويل املركز يمنحها التي
الصور: باألشخاصموضوع عالقاته عن وآثارها، الحرب يصور الذي ناشتوي، يقول
بالحياة ى يُسمَّ فيما الوارد غري فمن املتحرض؛ للسلوك الطبيعية القواعد تُعلَّق الحرب، «يف
وقتًا ويميض أحبائها أحد وفاة عىل حزينة أرسة فيه منزٍل إىل أحٌد يدخل أن الطبيعية
لم لو الصور هذه صنع باإلمكان يكن لم يحدث. لن ببساطة فهذا تصويرهم؛ يف طويًال
موافقة دون هذه مثل لحظات تصوير يستحيل فببساطة، رهم. أُصوِّ الذين الناس يَْقبَلني
وجودي؛ يف رغبتهم أو لوجودي، تقبُّلهم أو بي، ترحيبهم واقع دون أو أصورهم، الذين
لهم، يحدث ما للعالم ليُظِهر كامريا ومعه إليهم جاء الذي الغريب هذا أن يدركون فهم
.(٢٠٠١ (ناشتوي، لواله» عليه ليحصلوا يكونوا لم الخارجي العالم يف صوتًا يمنحهم

ميدوز، مايك تايمز، أنجلوس لوس صحيفة يف املصور ُفِصل ١٩٩٤ عام يف (9)
مسبح من رأسه عىل املاء يرش وهو أنجلوس لوس مقاطعة يف إطفاء لرجل صورة بسبب
ضمن الدخول بصدد الصورة هذه كانت الخلفية. يف يحرتق ملنزل الخلفية الباحة يف
قة ملفَّ صورة بأنها الشائعاُت أدَّت لكن بوليتزر، جائزة عىل للحصول املرشحة الصور
رأسه. عىل املاءِ صبَّ عليه اقرتََح املصور إن قال الذي اإلطفاء رجل مع حواٍر إجراء إىل
أمام معني مشهد تمثيل إطفاء رجل أي من طلبت أنني قطًعا أنكر «أنا ميدوز: قال
حدِّ عىل لكن، جيدة، لقطًة ستكون هذه إنَّ قلُت أْن خطئي كان ربما ره. أصوِّ حتى مسبح

د١). ص ،١٩٩٤ (كورتز، «… هذا يفعل أْن مباَرشًة منه أطلب لم تذكُّري،
لصوره تميُّز جوائز ست إىل باإلضافة والثاني، األول املركز بجائزتي بنتيل فاز (10)
كتابًا كذلك، ونرش، عرش. الخامس عامها يف العام» «صور مسابقة يف كلينتون حملة عن
كلينتون حملة أثناء التَقَطها التي صوره عىل قائًما االنتصار» صورة «كلينتون: بعنوان

االنتخابية.
يحاول كان ألنه نظًرا وأسود؛ أبيض فيلم باستخدام له السماح عىل بنتيل أَرصَّ (11)
لذا صناعية؛ إضاءة استخدام دون صوًرا ويلتقط أحد»، به يشعر أن دون «الحضور
صوُر جعَلْت ربما كذلك، التصوير. من النوع لهذا مالءمًة أكثر وأسود األبيض الفيلم كان
نظًرا أكرب؛ بقدٍر التاريخ من جزءًا مقصود، غري نحٍو عىل يبدو، كلينتون وأسود األبيض
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الواليات يف التاريخية الشخصيات عن الوثائقية األفالم تشمل أن املعتاد من كان ألنه
وأسود، األبيض الفيلم استخدام عىل موافقتَه مولر أعطى واألسود. باألبيض صوًرا املتحدة

ظ. التحفُّ بعض مع
موضوع الشخص الصحفي يرافق «للدمج»؛ آَخر شكل هذا إن القول يمكن (12)
من جزءًا نفسه الوقت يف يصبح بينما للحدث، داخلية نظٍر وجهِة عىل ويحصل الصورة

العمل. فريق
بالنص ما، حد إىل مرتبط، غري الكواليس» وراء «من الصورة محتوى يبدو (13)
«احتفال بعنوان قصة نُِرشت املثال: سبيل عىل الكواليس»؛ وراء «ليس هو الذي املكتوب
صفحات ست عىل القصة اشتملت .١٩٩٢ عام يوليو ٢٧ يف التايم مجلة يف الكبري» بيل
للقصة الكالمي للنص صت ُخصِّ فرديتني) وصفحتني متقابلتني مزدوجتني (صفحتني
كانت الصور أن من الرغم عىل لبنتيل. صور وست كارلسون، مارجريت كتبَتْه الذي
غرفته رشفة يف الساكسفون عىل وعاِزًفا الفندق، يف البخار غرفة يف كلينتون — شخصيًة
ليتل مدينة يف مشرتك صحفي مؤتمر عىل جور آل تدريب ومشاِهًدا مونيكا، سانتا فندق يف
حديقة يف ُعِقد الذي الديمقراطي الحزب مؤتمر عن الحديث عىل النصُّ اقتَرصَ — روك
التعليقات عرب الكلمات مع الصور ربط املجلة يف املحررون حاول سكوير. ماديسون
املرَهقة الصوتية أحباله «تهدئة يحاول كلينتون أن إىل اإلشارة خالل من الصور عىل
جور «أداء وأن البخار، غرفة صورة يف املؤتمر انعقاد عىل السابق اليوم يف وترطيبها»
الصورة عىل التعليق يف االنتخابية» الحملة مسار يف فائدته مدى أظَهَر املؤتمر يف السلس

روك. ليتل مدينة يف الحاكم قرص يف جور مع كلينتون فيها يظهر التي
كيفني «حياة بعنوان تايم مجلة يف ،١٩٩٤ سبتمرب ١٢ يف نُِرشت التي قصته يف (14)
الذين املصورين الصحفيني من وغريه كارتر إن ماكلود سكوت يقول ووفاته»، كارتر
من ما، حدٍّ وإىل التوتر، «تقليل أجل من املخدرات تعاطوا أفريقيا جنوب ضواحي يف عملوا
إىل النهاية يف هذه املخدرات مسألُة أدَّْت املسلحني». الشوارع محاربي مع التواُصل أجل
وربما السعيدة. غري طفولته عن أيًضا أصدقاءه كارتر أخرب كما صديقته، عن انفصاله
املشاهد إىل باإلضافة وزمالؤه، هو واَجَهها التي املستمرة األخطاُر إيذاءً األكثر العامَل كان

شاهدوها. التي املروعة
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الصور موضوع واألشخاص ر املصوِّ العالقات:

الخاصة) التقارير تصوير (يف وهيسلر الخاصة) التقارير كتابة (يف شيلر فاز (15)
٢٤ عىل خاصٍّ قسٍم هيئِة يف نُِرش الذي الوداع» «تحية يف عملهما عن بوليتزر بجوائز
فاز اإللكرتوني. الصحيفة موقع عىل وظهر نيوز، ماونتن روكي صحيفة يف صفحة
الجمعية ومسابقة الدولية»، العام «صور مسابقة يف الجوائز من بالعديد أيًضا، هيسلر،
برس «وورلد ومسابقة املصورة»، الصحافة أعمال «أفضل الصحافة ملصوري الوطنية

أمسرتدام. يف فوتو»
مصورة قصة عىل أعمل كنت تكساس، والية يف أوستن مدينة يف إقامتي أثناء (16)
عندما بعينه. ولًدا املحلية املدرسة مدير عيلَّ اقرتََح الالتيني. املجتمع يف األطفال عن
وأخربَتْني الوقت، لبعض ثْنا تحدَّ الحال. بطبيعة ظًة متحفِّ كانت األمر، يف والدته فاتحُت
ممتٍع كتاٍب عن كذلك أخربَتْني التصوير. عن فصل منها مسائية، فصوًال تحرض أنها
يوجد الكتاب هذا كان إْن سألتُها أمريكا». يف «املرشدون بعنوان املكتبة يف عليه عثَرْت
تصوير إىل َدَعتْني الكتاب. عىل وصورتي اسمي أريتها أخرَجتْه، وعندما املنزل، يف لديها

أريد. وقٍت أي يف أرستها أفراد وباقي جيمي، ابنها
صور محرِّر «أفضل لقَب ريفز جانيت الدولية» العام «صور مسابقة منحت (17)
«تحرير يف األول باملركز ريفز فاَزْت نفسها، املسابقة ويف .٢٠٠٦ لعام العام» يف صحفية

الوداع». «تحية يف عملها عىل خاص» قسم
«ذهب تمبل: جون يقول أيًضا. بالغة أهميٌة واملصورين الُكتَّاب بني للعالقات (18)
أخذ مًعا بإمكانهما كان للمشاعر. مثرية رحلة وكانت مًعا، رحلة يف وهيسلر] [شيلر
الرشاكُة ِت امتدَّ وحده. طرٍف وكلُّ هذا فعل يمكنهما يكن ولم ذاتها، الرحلة يف القراء
حان وعندما تود، بصور نفسه يحيط كان يكتب جيم كان فعندما النهاية؛ حتى بينهما
رسده؛ مع تتناسب ال التي واألفكار األقوال يحذف كان الصور، عىل تعليقات لكتابة الوقت
ورد ما تكرر تكن فلم للقصة، آَخَر بُْعًدا أضاَفْت مؤثرة، تعليقات كتابة مًعا استطاعا فقد

.(٣ ص٢، ،٢٠٠٦ (ِتمبل، للصور» فهًما وأضافت بالقصة،
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يف بارت روالن أشار كما اإلدراك، عىل ُمقِلق تأثري صور إىل يشء كل لتحول كان
لم تكون قد مكان كل يف املنترشة الصورة أن حني يف املضيئة». «الغرفة كتابه
الذي الحد إىل والرغبات» بالرصاعات امليلء البرش عالم واقعية «تبديد عىل تعمل
واملعاناة األلم تجاه الفعل ردود يف أثَّرت أنها يف شكَّ فال املؤلف، هذا يصفه
ما حدٍّ إىل تبدو هذه اإلنسانية التجربة أوجه فجعَلْت الواقعية، الحياة يف واملتعة
ص٥٠٧) ،١٩٨٤ (روزينبلوم، إلحاًحا. وأقل حدًة، أقل بها والشعور مألوفة،

من األول يف بوش دبليو جورج الرئيس تحمل كانت التي للبحرية التابعة الطائرة هبطت
الرئيس خرج لينكولن. أبراهام إس إس يو الطائرات حاملة ظهر عىل ٢٠٠٣ عام مايو
منصة عىل للبحارة َح ولوَّ بيضاء، خوذة حامًال خرضاء، طريان بدلة مرتديًا الطائرة من
والبث الثابتة الصور سجلته الذي الحدث، هذا املدرج. عىل الطاقم أفراَد وحيَّا املراقبة،
هبوُط َم وقدَّ بالحرب. منشغل قائٍد صورة يف يظهر أن للرئيس سمح املبارش، التليفزيوني
ُكِتب الفتٍة أمام الطاقم أفراد مع بانتصاٍر الرئيس تعاُمِل وأسلوُب النحو، هذا عىل الطائرة
وللتحكم العام»، «القائد بأنه برصيٍّا دوره لتعريف رائعًة فرصًة أُنِجزت»؛ «املهمة عليها
أن رأوا بوش مؤيدي من الكثري حتى أنه من الرغم (عىل لرئاسته البرصية الرمزية يف

ُمحِرجة). وحتى سياسيٍّا، ساذجًة بََدْت أُنِجزت» «املهمة شعار صور
نهايَة املساء، ذلك من الحق وقت يف يزعم، بوش الرئيس أخذ نفسه، امَلْدرج من
تلك محلَّ أخرى رموٌز وحلَّْت القتال، استمرَّ ذلك ومع العراق؛ يف الرئيسية القتال عملياِت

لينكولن. أبراهام إس إس يو الطائرات حاملة سطح عىل ظهرت التي



اليوم عالم يف واألخبار املصورة الصحافة

التحكم أجل من اسرتاتيجيات لتطبيق بجد العسكرية واملؤسسة الحكومة قادة يسعى
الوطني. والحس (الرقابة)، الصور اختيار ويف األماكن، إىل ووصولهم املصورين، تحرك يف
الصور ر مصوِّ عدسُة تلتقطه الذي الواقع يكون ما «غالبًا الجهود، هذه من الرغم وعىل
(كيفنر، فيه» نفكِّر ما تحديد يف يساعد الذي هو عشوائي نحٍو عىل املتحركة أو الثابتة

.(٢٠٠٣
حرية املصورين للصحفيني َمْت قدَّ فيتنام حرب أن من الرغم عىل أنه الكثريون يعتقد
املخرضمة رة املصوِّ تقول شاذة. حالة كانت فإنها الحرب، أهوال لتوثيق مسبوقة غري

لريُوي:1 كاثرين

أثناء يف املروحية بالطائرات هجمات يف وشاركنا عسكرية، طائرات ركبنا
عرضًة نكن لم … وقت أي ويف وقت كل يف الوحدات مع ورسنا العمليات،
اآلن أصبحنا فقد أخرى؛ مرًة يتكرَّر ولن مسبوق، غري أمًرا هذا كان للرقابة.
مجال ويضيق والرقابة، التضليل فيه يُطبَّق الذي الرائع» الجديد «العالم يف

٢٠٠٦د) (النج، التصوير. فرص عىل ليقترص الوصول

عىل الحرب هذه عن تعربِّ التي الصور من قليًال تقدِّم حرب كل أن يبدو ذلك، ومع
الحكومة رغبات مع وتتعارض مزعجة، الصور هذه تكون ما وكثريًا الخصوص، وجه
لهذا. رائًعا مثاًال األوىل الخليج حرب من تورنيل لديفيد صورة تقدِّم العسكرية. واملؤسسة

قائًال: هذا ليسرت، بول للصور، والناقد املؤرخ يرشح

١٠٠ بُْعد عىل الطبية واملعدات باألطقم املليئة املروحية تورنيل طائرة هبطت
للتو أمريكية عسكرية مركبة أُِصيبت فقد مروع؛ مشهد من تقريبًا ياردة
تعرُّضهم بسبب مستائني األرض عىل امللَقْون الجنود كان مبارش. بقصف
إىل وُحِملوا املركبة، من رسيًعا الجرحى أُخِرج أمريكية. دبابة من ً خطأ للقصف
كٍرس من يعاني كان الذي كوزاكيفيتش، كني الرقيب انهار املروحية. الطائرة
عىل كوزاكيفيتش مركبة سائق جثمان وُوِضع املروحية. الطائرة داخَل يده، يف
الطبي، الفريق أعضاء أحد أعطى للموتى. كيس داخل املروحية الطائرة أرضية
الذي تورنيل، َل سجَّ لكوزاكيفيتش. املتوىفَّ السائق ُهِويَّة بطاقَة تفكرٍي، دون ربما
عندما بكامريته العاطفية اللحظَة هذه الجريح الجندي هذا أمام يجلس كان

االنفجار. إثَر ُقِتل صديقه أن كوزاكيفيتش أدرك
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أيًضا سألهم أسمائهم. عن الجنود تورنيل سأل املستشفى، يف الحق وقت يف
أن عىل يوافقون أنهم جميًعا وأخربوه الصور، نرش من يمانعون كانوا إذا ا عمَّ

الصور. ينرش
فيلمه تورنيل يعطي أن تقتيض الجيش وضعها التي القتال قواعد كانت
لهذا التايل اليوم ويف نرشه. عىل موافقتهم عىل ليحصل العسكريني للمسئولني
سوالب عىل بعُد يحصلوا لم معهم يعمل الذين املحررين أن تورنيل علم الحادث،
أنهم عىل العسكريون املسئولون أَرصَّ الدفاع. وزارة يف املسئولني من صوره
إنهم كذلك، قالوا، اسة. حسَّ الصور طبيعة ألن الفيلم عىل ظني متحفِّ زالوا ما
وبسبب ال. أم وفاته بخرب أُبلِغت املتوىفَّ الجندي أرسة كانت إذا ما بشأن َقِلقون
عن املسئولون أفرج حينئٍذ، بالخرب أُبلِغت أنها بد ال األرسة بأن تورنيل ة محاجَّ

الفيلم.
الصورة يت ُسمِّ العالم. أنحاء جميع ويف ديرتويت يف النهاية يف نُِرشتصوره
الحرب»، «صورة صديقه فقدان عىل يبكي وهو كوزاكيفيتش فيها يظهر التي
تحدث الحرب، انتهاء من أشهر بضعة وبعد باريد. مجلة غالف عىل وُوضعت
العسكرية الوحدات أوليات إحدى يف كان الذي كوزاكيفيتش، والد مع تورنيل
املسئولون يمارسها التي الصور عىل الرقابة عىل منه ا وردٍّ فيتنام. يف األمريكية
«يحاول كان الجيش إن قائًال األمَر كوزاكيفيتش ديفيد رشح العسكريون،
الدماء عن الحديث فأين حرب؛ لكنها نظيف، عمل هذا بأن االعتقاد إىل دفعنا
الحرب.» يف فعًال يحدث ملا صورة لدينا أصبحت أخريًا، هناك؟ يحدث ما وواقع

(١٩٩٤ (ليسرت،

صورة عىل الحديثة، للرصاعات مزعجة رموًزا أصبحت التي للصور األخرى األمثلة تشتمل
جثمان وصورة املوت»، «طريق عىل دبابة عىل يعمل كان عراقي لجندي املحرتق الجثمان
الصورتني هاتني من صورٍة كلُّ َلْت سجَّ مقديشو. شوارع يف يُسَحل وهو أمريكي جندي
مقديشو صورُة َعْت رسَّ الجميع، يقول وكما املشاهدين، مشاعر تزعج التي الهلع لحظاِت

الصومال. من املتحدة الواليات انسحاب من
صعبًة تحدياٍت يواجهون الحايل عرصنا يف الحروَب يغطُّون الذين الصحفيني أن إال

قصصهم. متابعة أثناء العسكرية واملؤسسة الحكومة من
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وقع الصحراء»، «عاصفة األمريكي الجيش عليها أطلق التي األوىل، الخليج حرب أثناء
املشرتكة. العسكرية الصحفية التغطية مؤسسة خالل من مشدَّدة رقابة تحت الصحفيون
«كانت الزمن. من قرٍن نحو منذ موجوٌد املشرتكة التغطية مفهوم إن سونتاج يقول
القادة ألهواء تخضع منظمة، غري طويل لوقت ظلت لكنها الوقت، طوال موجودة الرقابة
الجبهة عىل الصحفي للتصوير األول املنظَّم الحظُر وظهر الدول. ورؤساء العسكريني
من قليل لعدد إال والفرنسية األملانية العليا القيادات تسمح فلم األوىل؛ العاملية الحرب أثناء
.(٦٥ ص٦٤، ،٢٠٠٣ (سونتاج، القتال» من باالقرتاب املختارين العسكريني املصورين

من األخبار بنقل األوىل الخليج حرب يف أُنِشئت التي املشرتكة التغطية تالَعبَت
مائة نحو إىل املشرتكة التغطية لصحفيِّي اإلجمايل العدَد قلََّصت فقد عديدة؛ بطرق الجبهة
كان الجبهة إىل الصحفيني وصول وبمجرد الجبهة، إىل الوصول يف وتحكََّمْت صحفي،
التوقيع الصحفيني من يُطَلب كان ذلك، إىل باإلضافة عسكريون». «مرافقون لهم يُعنيَّ
أن األشكال، من شكل بأي يمكنها، أخباٍر نقل تمنع «كانت التي الدفاع وزارة قواعد عىل
العمل يف الرشوع قبل موافقة عىل الحصول الصحفي عىل فيجب للخطر. القوات تُعرِّض
العسكرية للرقابة والصور القصة تخضع املوضوع من االنتهاء وبمجرد قصة، أي عىل

.(١٩٩٤ (ليسرت، والحلفاء» املتحدة للواليات
تحدث كانت املطلقة الرقابة أن الصحفيني من كثريٌ يعتقد التهديد، من الرغم عىل
يحدُّ كان املشرتكة التغطية نظام أن يف تمثََّلْت املشكلة إن ويقولون الحدود، أضيق يف
املؤسسة كانت ذلك، من وبدًال حقيقية. وأحداث حقيقيني أناٍس إىل الوصول من كثريًا
والصور املعلومات عىل الحصول «ُفَرص» من هائل بقدٍر اإلعالم وسائل تمدُّ العسكرية

الفيديو. ومقاطع
أوًال: أسباب؛ لثالثة اإلعالمي، لألداء للغاية مهمًة الخليج حرب بعد ما تحليالُت كانت
الحظر أوجَه الكربى) السائدة اإلعالم وسائل (خاصًة اإلخبارية اإلعالم وسائل تحارب لم
تقريبًا اإلخبارية اإلعالم وسائُل أصبَحْت ثانيًا: واضحة. طريقة بأية الصحفي العسكري
اإلخبارية اإلعالم وسائُل سمحت وثالثًا: األمريكي. الجيش ألفعال املشجعني فرقة مثل
والعاملية املحلية األحداث أخرَجت وبذلك األخبار، عىل بالكامل تسيطر أن الخليج لحرب

.(١٩٩١ فونديشن، (جانيت الصورة خارج املهمة األخرى
املؤسسُة تْها أَعدَّ فيها متحكًما أخباًرا ونرشت قبلته وإنما النظام، تتحدَّ لم وإذ
الحربي. املجهود من جزءًا عديدة، بأشكال اإلخبارية، اإلعالم وسائُل أصبَحْت العسكرية،
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التقنية ذات الحرب آالت بإعجاز واالحتفال الرش، بصورة العدو إظهار عىل هذا اشتمل
يقول املدنيني. الضحايا من الهائل للعدد الفعيل التجاهل عىل أيًضا هذا واشتمل العالية.

جروسمان: الري إس؛ بي وبي نيوز، يس بي إن ملحطتَْي السابق الرئيس

الذي للجانب مشجعني إىل يتحولون الحرب أثناء يف املراسلني أن يف شك ال
نظر وجهات ولديهم آَخر، شخٍص كأي وطنيون فُهْم ولدولتهم؛ يؤيدونه
لوقت استمرَّْت التي الحرب هذه يف بالتأكيد، لكن يحدث. عما للغاية تقليدية
الصحفيني من فريًقا شك دون شهدنا أننا أعتقد للغاية، قاسيًة وكانت قصري
الحرب تاريخ يف األكرب هو هذا كان … استثنائي نحٍو عىل ووطنيٍّا داعًما

ص٦٥) ،١٩٩١ فوندايشن، (جانيت التشجيعية.

أنحاء جميع يف الصحف يف املحررين من ِفَرٌق ْت استعدَّ الثانية، الخليج حرب بداية يف
املستقلني، الصحفيني مساعدة تنظيم خالل من الحرب، تغطية ملهمة املتحدة الواليات
.(٢٠٠٤ (ثيو، إضافية مساحة عىل بالحصول واملطاَلبة الخاصة، لألقسام والتخطيط
يف الصحفيني لدمج برنامًجا أن األمريكية العسكرية املؤسسة أعلنت نفسه، الوقت يف
املدمجون الصحفيون يسافر املشرتكة. التغطية سياسة محلَّ سيحلُّ العسكرية الوحدات
لوس صحيفة يف املساعد التحرير مدير يقول له. يتعرضون ما ويشاركونهم الجنود، مع
يف كانوا األمريكية] العسكرية [القيادة أنهم «أعتقد كروفورد: كولني تايمز، أنجلوس
عليهم، النار إلطالق تعرَّضوا الصحفيني هؤالء أن هو حدث ما ألن للغاية؛ أذكياء النهاية
ثمة أن أعتقد فيها. والنساء الرجال به يمر وما الحرب بماهية اإلخبار من فجأًة وتمكَّنوا
الرجل هذا إن كال، إلهي، «يا املثال: سبيل عىل املراسلني أحُد فيها يقول قد حدثَْت مواقَف
مكَّنَت .(٢٠٠٤ (كروفورد، الناس»» من الهائل العدد هذا ُقِتل ولهذا علينا، النار يطلق
متصًال وهاتًفا وكمبيوتًرا رقمية كامريا معه يحمل الذي — املصوَر الحديثُة التكنولوجيا
فعليٍّا للقوات مرافقته أثناء يف وإرسالها وتحريرها الصور صنع من — الصناعية باألقمار

العالم. يف مكان أي يف
(املدمج)؛2 بالرتتيب سعداء الصحفية واإلصدارات الصحفيني أن يبدو عام، بوجه
استثنائية صور عىل الحصول ل ويسهِّ القتال، مواضع إىل بالوصول للصحفيني يسمح فهو
القصص برسد الصحفيون يخاطر نفسه، الوقت يف الجبهة. عىل جندي نظر وجهة من
ولكنهم فحسب، له يتعرضون فيما الجنود يشاركون ال فهم للغاية؛ محدود منظور من

201



اليوم عالم يف واألخبار املصورة الصحافة

التعرض بعد تجربته عن موريس توبي املصور يحكي حمايتهم. يف أيًضا عليهم يعتمدون
ناري: لطلق

… يل حدث ما حتى أعرف وال وجهي، عىل سقطُت
فيها، كنُت التي نفسها الهامفي سيارة يف كان ماير] [باتريك رقيب ركض
اآلخر، الجانب إىل يسحبني بدأ الرصاص. من الواقية سرتتي حزام من وجذبني
ربما الهامفي. عن خمس أو أقدام أربع نحو يبعد كان الذي الحائط هذا بني
بني توجد ألنك املكان؛ هذا يف ناري بطلق اإلصابة إىل سبيَل ال أنه تفرتض
أُِصيب وحينئٍذ، السيارة، داخل إلقائي وشك عىل كان لكنه والسيارة، الحائط

الهامفي. داخل وسقط ساقه، يف ناري بطلق
خمس ومرت أفعله، فيما التفكري أحاول األرض عىل مستلقيًا أزال ال كنُت
ألنك ما؛ حدٍّ إىل غريبًا األمر كان كاحيل. يف ناري بطلق أُِصبت ثم تقريبًا، ثواٍن
هذا صوت سماَع استطعُت املرحلة، هذه يف لكن، الطلقة. صوت فعليٍّا تسمع ال
وقلُت طقطقة، صوت أسمع كنت سالحه. تعبئة يعيد وهو ذهني يف الشخص
ما حدٍّ إىل اليمنى قدمي استخدمُت ثم املوت.» وشك عىل أنا «حسنًا، نفيس: يف
املسكني الرقيب هذا فوق سقطُت ثم السيارة، يف والدخول للنهوض نفيس ألدفع
إىل السيارة مدفع عن املدفعي الجندي نزل ثم مكان. كل يف ينزف كان الذي

… يقودها وبدأ السائق مقعد
تقريبًا، نفسه عمري يف هنا املوجودين من وكثري عاًما، ٢٨ العمر من أبلغ
الصفات بهذه يتمتعون منهم وكثريٌ السن، صغار شباٌب فهم بقليٍل؛ أصغر أو
اآلخرين، دوافع يف يشكِّكون ال التقليديني؛ األمريكيني صورة فيهم أرى الرائعة.

٢٠٠٦ب) (النج، واالستقالل. بالحرية بشدة ويؤمنون

منظور من القصة رسد أجل من صحفيني تجنيد إىل العسكرية املؤسسُة َسَعت الواقع، يف
القتال، ملواضع تقريبًا الكامل بالوصول للصحفيني العسكريون يسمح املقابل ويف الجنود،
املنضمني الصحفيني جميع أن يعني ال هذا .(٢٠٠٥ (كولومبو، سالمتهم عىل ويحرصون
بني فرٌق يوجد نظرها. وجهَة بالكامل تدعم بطريقٍة األخباَر ينقلون العسكرية للمؤسسة
ومع متماثَلتنَْي؛ دوًما تكونان ال فهما العسكرية؛ املؤسسة نظر ووجهة الجندي نظر وجهة
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الجنود، مع ويبكون ويضحكون وينامون ويرشبون يأكلون الذين الصحفيني فإن ذلك،
أمنهم؛ يف الجنود عىل يعتمدون والذين نفسها، واألخطار نفسه الحرمان لون يتحمَّ والذين
الصفات «بهذه يتمتعون وشابات شباب هيئة عىل الجنود هؤالء سريون أنهم األرجح عىل
الصفة، بهذه يسعهم، وال الوحدة، من جزءًا املدمجون الصحفيون فيصبح ا». حقٍّ الرائعة

الفريق. بعقلية يفكِّروا أن إال
من حال بأي يقلِّل، ال الصحفيني دمج يف العسكرية املؤسسة بذكاء االعرتاف إن
حماية (لجنة شجاعتهم أو العراق يف يعملون الذين الصحفيني مهنية شأن من األحوال،

سونتاج: سوزان تقول وكما .(٢٠٠٧ الصحفيني،

[تجربة به مروا ما يشبه يشء بأي يمر لم إنسان كل هي هذه و«نحن» — نحن
الوضع. طبيعة تخيَُّل نستطيع وال األمر، ندرك أن يمكننا ال نفهم. ال — الحرب]
أمًرا تصبح وكيف مرعبة، هي وَكْم بغيضة، الحرب تكون َكْم تخيَُّل نستطيع ال
بعناٍد به يشعر ما فهذا نتخيَّل؛ أن نستطيع وال نفهم، أن نستطيع ال طبيعيٍّا.
وقٍت يف تعرََّض مستقل مراقٍب وكلُّ إغاثٍة، عامِل وكلُّ صحفي، وكلُّ جندي، كلُّ
بالقرب آَخرين يصيب كان الذي املوَت ليتجنَّب محظوًظا وكان النار، إلطالق ما

(١٢٦ ص١٢٥، ،٢٠٠٣ (سونتاج، ون. ُمِحقُّ وهم منه.

يجب القصة، عن بمعلومات تمدُّهم مصادر عن البحَث الكتَّاب الصحفيون يستطيع بينما
ي حاِرضِ يكونوا أن ولكن القصة، ر تطوُّ خالل حارضين فقط يكونوا أالَّ املصورين عىل
بينما كثريًا هذا يحدث مهمة؛ لحظة وتسجيل الصورة تكوين أجل من أيًضا الذهن
ا حقٍّ رفيع خيط «يوجد كروفورد: يقول 3.(١٩٩٣ (روزينبلوم، النار إلطالق يتعرَّضون
ال ولكني به. أستخفُّ ال وبالتأكيد مخيف، أمر وهو ترسله]، َمن بشأِن قراٍر اتخاذ [عند
الحايل، الوقت يف فيه التواُجد يُبَغض مكان العراق أن من الرغم عىل ألنه خجًال؛ أتجنَّبه

.(٢٠٠٤ (كروفورد، عملنا» هو فهذا
عام يف العراق إىل لوميس، ريك التايمز صحفية يف َر املصوِّ الصحفيَّ كروفورد، أرسل
ر املصوِّ لوميس، د يجسِّ سنوات. أربع من أكثر هناك العمل يف لوميس واستمر ،٢٠٠٣
الصحفي يف األخبار) (ومستهلك املحرر يريده يشء كلَّ الجوائز، من العديد عىل الحاصل
الحرب تأثريَ تابََع فقد التفكري؛ وعميق ومتعاطف وشجاع ذكي فهو الحرب؛ يغطي الذي
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عليه الصعب من أصبح مدمًجا، ًرا مصوِّ بوصفه أنه يعرتف لكنه العراقيني، املدنيني عىل
فيقول: الوصول،4

غربيٍّا، صحفيٍّا بصفتك إليها، الوصول عليك يصعب التي األشياء من أن أعتقد
ما هذا صحفيٍّا، وبوصفك العراقيني. للمدنيني الحرب سبَّبَتْها التي الخسائَر
أوقات توجد التعبري. صح إْن القصة، جانبَي أحكي أن أريد فأنا بفعله، تلتزم
بعد ثم لك، يحلو ما فعل يمكنك مباَرشًة، الحرب بعد هذا. فعل فيها يمكنك
وجهة من القصص هذه رسد عىل القدرة فرُص تقلُّ بدأَْت الفلوجة، معركة

هذه. النظر
قصص عىل العمَل وحاولُت بغداد، داخل إىل الفلوجة معركة عقب ذهبُت
للوظائف، املدنيني افتقار ومدى للسلطة، املدنيني افتقار مدى عن تتحدَّث عدة
يعانونها؛ التي الصعوبات تناولت أي واالستقرار؛ لألمن املدنيني افتقار ومدى
عرشة اثنتي طواَل صفٍّ يف ينتظرون الناس هؤالء كان البرتول، تنتج دولة ففي
يمتدُّ طابوٍر يف يقفون فعليٍّا كانوا بالوقود. سياراتهم تزويد أجل من ساعة
مضخة إىل يَِصلون وأخريًا فيها، الطعام ويتناولون سياراتهم، ويدفعون أمياًال،
هذه يف سخيفة األشياء هذه أمثال يل بََدْت سياراتهم. خزانات ويملئون البنزين

(٢٠٠٧ (لوميس، املرحلة.5

مهنة، أية يف العاملني ومثل متنوعة، خلفيات إىل الحرب يصورون الذي املصورون ينتمي
العراق إىل وذهبوا أعرفهم الذين الصحفيون يتمتع متنوعة. ألسباب مهنتهم يمارسون
بذكاء أنفسهم) تلقاء من ذهبوا أو أنباء، وكالُة أو وكالٌة، أو نٍرش، جهُة أرسلتهم (إما
يتحدَّثون فهم ومصداقيته؛ عملهم بجودة شغوف واهتمام العمل، يف شديد واجتهاد دائم،
وجود فال ذلك، ومع الحرب. عن ودقيقة منصفة فوتوغرافية تقارير إعداد محاولة عن
مراقبة موقع من إلخ، … ركبتَيْه عىل يجثو أو يقف، أن مصور كل يختار «للموضوعية».
زر عىل ويضغط يضيفه)، ال (أو فالًشا ويضيف معينة، عدسة ويختار معني، متميِّز
رسالٍة توصيل أجل من هذه املهنة» «أدوات كلُّ تُستخَدم اختياره. ِمن وقٍت يف الكامريا
زمالءَه ر تُصوِّ أدواٍت يستخدم املدَمج الصحفي بأن منطقيٍّا االعتقاد للمرء يمكن ما.
أنهم يعتقد الذين ر يصوِّ حني يف إيجابي، نحٍو عىل — يحمونه الذين — األمريكيني

سلبي. نحٍو عىل العسكرية الوحدة يف وبرفاقه به األذى إلحاَق يحاولون
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العراق؛ يف الحرب تغطيتهم أثناء مدمجني» «غري يكونوا أن املصورين بعض اختار
عرشة نحو إجماًال وقىض العراق، إىل رحالت خمس يف أندرسون6 ثورن املصور ذهب فقد
يف والرتويع» «الصدمة حملة أثناء يف بغداد يف وكان و٢٠٠٤، ٢٠٠٢ عاَمْي بني أشهر

العراقية. الرسية الرشطة تُخِرجه أن قبل ٢٠٠٣ عام شتاء
علم إنه ويقول حسني. صدام حكم سقوط بعد ٢٠٠٣ عام مايو يف أخرى مرًة عاد
اإلرهابية؛ سبتمرب من عرش الحادي هجمات بعد املتحدة للواليات هدًفا ستصبح العراق أن
للعمل تأشريٍة عىل الحصول من الربِّية» يف «أصوات ى تُسمَّ مجموعٍة بمساعدة تمكََّن لذلك
غزو من أشهٍر قبَل العادي العراقي املواطن عىل املتحدة األمم عقوبات آثار عن قصٍة عىل

للعراق. املتحدة الواليات
كانوا الحرب قبل العراق يف كانوا الذين الصحفيني معظم أن من الرغم عىل إنه يقول
زمالئهم، مع نفسه الفندق يف اإلقامة إىل يميلون وكانوا العراقية، اإلعالم وزارة رعاية تحت
أكرب، بحرية العمل «رفاهية لديه كانت ذلك، بسبب أنه، ويَعتقد وحده. يظل هو كان
بعد أنه، إال .(٢٠٠٧ (أندرسون، العراقي» الشعب مع وتعاُطًفا ُقْربًا أكثر عالقات وتكوين
املدمجني. وغري املدمجون سواء اآلخرين، الصحفيني مع العمل يف أكرب وقتًا قىض الغزو،

فيقول: املختلفة، الصحفيني مجموعات بني الحظها التي االختالفات عن ويحكي

بغداد يف احتشادهم عند املختلفة الصحفيني نظر وجهات رؤية املمتع من كان
الذين للصحفيني كبريًا ًعا تجمُّ بغداد شهدت فقد مباَرشًة؛ األمريكي الغزو بعد
يف مدمجني و(ب) القصف، أثناء بغداد يف مدمجني غري (أ) الغالب يف كانوا
زحف يتابعون و(ج) الجنوب، نحو الكويت من القادمة األمريكية القوات
(ويف األردن من الحدود فتح ينتظرون و(د) الشمال، من الكردية القوات
يبدو األمر كان التلفاز). عىل أخبارها تُنَقل كما الحرب يشاهدون كانوا الغالب،
مختلفة. حروب أربع شهَدْت األربع املجموعات هذه من مجموعة كل أن لو كما
بانسجاٍم شعرُت الذين بغداد، يف املوجودون الصحفيون كان عامٍّ، بوجٍه
وكانت العراقيني، املدنيني عىل الحرب بتأثري شعروا الذين أكثر هم معهم، أكثر
كانوا أو األردن، يف كانوا الذين أما الرصاع. مستقبل عن تشاؤمية نظرة لديهم
يرون كانوا أنهم فاألرجح الجنوب، من تغزو التي األمريكية القوات ضمن
الجنوب من القادمني أن من الرغم عىل تحرير»، «حرب منظور من الحرب
من جاءوا الذين أما األمر. هذا تطلَّبَه الذي بالدمار وعيًا أكثَر ما، حدٍّ إىل بََدْوا،
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لكنهم بصدام، اإلطاحة من الكردي باالنتشاء متأثرين أيًضا هم فكانوا الشمال
نذيًرا املوصل) سقوط عند حدثت التي الفوىض يف األساس، (يف بالفعل شهدوا

عنانه. أُطِلق الذي األهيل بالرصاع
الصحفيني بعض تمنُِّع مواَجهَة أذكر ة. معربِّ كانت البسيطة الكلمات حتى
لدى املبكر التمنَُّع أدركُت وباملثل، «… «غزو بأنه الغزو وصف من املدمجني

«احتالل». كلمة استخدام من املدمجني الصحفيني من كثرٍي
يف متزايدة فجوًة سنتني) أول يف األقل (عىل أرى بدأُت الوقت بمرور
مدمجني، غري بوصفهم األساس، حيث من عملوا، الذين الصحفيني مدركات
األجنبية؛ االحتالل قوات يف مدمجني األساس، حيث من كانوا، الذين مقابل يف
األهيل واألمن املجتمع لتفكُّك إدراًكا أرسَع املدمجني غري الصحفيون كان فقد
االحتالل ضد مستمر لتمرُّد املبكرة العالمات إدراك يف أرسع كانوا كما العراقيني،

.(1-8 شكل (انظر
األسهل هو املدمجني وغري املدمجني الصحفيني بني اختالف أوضح كان
حماية يف يسافرون كانوا تعريفهم، بمقتىض املدمجون، فالصحفيون رشًحا؛
محدوديًة؛ أكثر العاديني العراقيني حياة إىل وصولهم وكان املسلحني، الجنود
االحتالل لقوات اليوميَة األنشطَة العراق عن قصُصهم تُِربز أن إذن عجَب فال
العراقيني حياة تسجيِل يف أفضَل املدمجني غري الصحفيون كان بينما األجنبية،
يتعرَّض مجتمعهم كان التي الكربى ات التغريُّ مع معاناتهم أثناء العاديني
غري املصوِّرون تمتََّع للغاية؛ سهل فاألمر الصور؛ عىل نفسه األمر انطبق لها.
العراقي. الشعب مع وأمانة بنزاهة التواُصل عىل كثريًا أكرب بقدرٍة املدمجني

(٢٠٠٧ (أندرسون،

ليرباليًة، الصحفيني أكثَر عادًة املصوِّرون يكون الرابع، الفصل يف قبُل من ذكرنا كما
التي القصص وراء يسعون املصورين من الكثري زال ما اإلدماج، تأثري من وبالرغم
التفجريات أهوال توثيق فإن ذلك، ومع الحياة. يف إنسانيًة األكثر الجانب تستكشف
مؤثِّرة صور وصنع املدنيني، عىل الحرب آثاَر تُظِهر رة مصوَّ قصص وصنع االنتحارية،
الرسد صفات ولها عاطفي، تأثري ذات صور إنتاج — النريان وابل تحت الجنود عن
الصور يختارون املصورون، ال فاملحررون، فقط؛ املعادلة نصف هو — املؤثر القصيص
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مقاتيل أحد منزل يف جي بي اآلر قاذَف يُصِلحون وهم أقاربه يشاهد صغري ولد :1-8 شكل
والقوات امليليشيا بني القتال يف ٍت مؤقَّ هدوءٍ فرتة أثناءَ الصدر، مدينة يف املهدي ميليشيا
محفوظة. الحقوق جميع أندرسون، ثورن الطبع: حقوق أندرسون. لثورن صورة األمريكية.

بيرت املصور يشري الثانية، الخليج حرب من األوىل املراحل يف ُكِتب مقاٍل يف تُنَرش. التي
يف األحداث عن فكرة عىل الحصول يف الثابتة الصور عىل عادًة يعتمدون الناس أن إىل هاو7
الصحف يف ظهرت التي الثانية الخليج حرب صور غالبية كانت ذلك ومع األزمات، أوقات

قليلة: استثناءات مع «ُملطَّفة»، واملجالت

القتال، احتدام ظل ففي أكرب؛ بقدٍر مفجعة صور تُلتَقط لم أنه أصدِّق ال
وهو عليه يصعب العادي، املصور هذا األقل عىل أو العادي، املصور أن وحقيقة
أخالقية حتى أو جمالية، قرارات يتَِّخذ أن النار، إلطالق التعرُِّض ضغط تحت
تفكِّر يشء فآِخر الصور. من النوع هذا وجود من بد فال األحيان، معظم يف
نرشة قرَّاء شعور هو ورسيع حقيقي لخطر معرَّضة حياتك تكون عندما فيه
انتقاءٍ عمليُة هو هنا نراه أننا أعتقد ما ره. تصوِّ مما باالستياء تايمز تاون هوم
عسكرية. رقابة كونها من أكثر اإلعالمية، الرشكات من داخلية رقابٍة من ناتجٌة
الصور إال يختاروا بأال الصور ملحرري تعليمات وجود حول شائعات ترتدَّد
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يَق الضِّ األمريكي الشعب عىل ر وتوفِّ بطوليٍّا، يبدو األمريكي الجيش تجعل التي
أيًضا هذا ر يوفِّ بالطبع، خطرية. إصابات املصابني أو املوتى رؤية عن الناتج

سارٌة. مصاَدفٌة وهي القراء، مثل تماًما نفسها املعاناَة املعلنني عىل
ال َمن هم وحدهم امُلعِلنون فليس ة؛ ُمِحقَّ اإلعالمية الرشكات األسف، مع
القراء معظم ولكن منتجاتهم، ترويَج واملشوَّهني املوتى صور تُفسد أن يريدون
الجرحى العراقيني األطفال صوُر تكون ربما أيًضا. ذلك يف يرغبون أنهم يبدو ال
لكنك عليه، الحصول أجل من الرضائب تدفع ما هي األمريكيني الجنود وجثث
هذه مثل تظهر فمتى األمريكيني. إفطار طاولة عىل تضعها أن تستطيع ال
غاضبة خطاباٍت إرساُل مباَرشًة يعقبها العدو، لجثث كانت إْن حتى الصور،
(تذكرونه، كرونكايت وولرت تعرََّض فيتنام، حرب أثناء يف التحرير. رئيس إىل
جاء اإلفطار. فرتة يف جثثًا عْرِضه بسبِب للنقد أمريكا) يف موثوقيًة األكثر الرجل
ولكن فقط، اإلفطار عىل ال يراها، أن ينبغي األمريكي الشعب أن ذلك عىل ردُّه
هذا يبدو قد بينما النوم. إىل الخلود قبل أخرى ومرًة أيًضا، والعشاء الغداء عىل
(٢٠٠٤ (هاو، أيًضا. األمة يفيد فهو وبليًدا، متغطرًسا األوىل للوهلة التعليق

٢٠٠٤)؛ (إربي، حرب حالة يف الدولة تكون عندما عناية أقىص قراراِتهم املحرِّرون يويل
نظاُم يصبح حدٍّ. أقىص إىل الكتاب هذا يف سابًقا ذُِكرت التي العوامل جميع فتزيد
نحٍو عىل املحررين كباُر ل يتدخَّ حيث وضوًحا؛ أكثر األخبار غرفة يف الهرمي التسلسل
االقتداء، يف خربًة األقل املحرِّرون يجتهد وباملثل، اليومية؛ التحرير قرارات يف ُقْربًا أكثر
محرِّرو «يتخذ سونتاج: يقول السائد. السليم» «الذوق وبمفهوم املحررين، بكبار بثباٍت،
املعرفة حدود بشأن املتذبذب التواُفَق تُصلِّب يوميٍّا، قراراٍت واملجالت الصحف يف الصور
يكون الذي السليم»، «الذوق بشأن أحكام صورة يف قراراتهم يُصِدرون ما وعادًة العامة.

ص٦٨). ،٢٠٠٣ (سونتاج، املؤسسات» من ينبع عندما قمعيٍّا معياًرا دوًما
واملعِلنني القراء تنفري من اإلصدارات حماية أجل من السليم» «الذوق قواعد تُستخَدم
يف وأخالقية اقتصادية أهداٌف لها اسرتاتيجية هذه بالطبع، .(٢٠٠٤ وشتاينربج، (كارتر
النسخة، من املزعجة الصور استبعاد مجرد عىل هذا تحقيق أساليُب تشتمل نفسه. الوقت
وباألبيض أصغر، بحجم ونرشها الداخل، يف للمشاكل املثرية الصور وضع عىل وأحيانًا

.(٢٠٠٤ (دوتينجا، واألسود
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أْي اإلفطار»؛ حبوب «عامل ب لديهم السليم» «الذوق مقياس إىل عادًة املحرِّرون يشري
يعمل اإلفطار. حبوب من صحنًا يتناول وهو الصورة تجاَه القارئ فعل ردِّ يف يفكِّرون
وضَعتْه الذي اإلطار داخَل األخبار، وقيمة «الذوق» بني املوازنة يحاولون وهم املحررون،
.(٢٠٠٤ (إربي، بوينرت معهد مثل فيها، يعملون التي اإلعالمية واملؤسسات اإلصدارات
أو معينة صورة نرش بشأن قراراٍت اتخاذ يف يساعدهم العمل إطار أن من الرغم وعىل

نفسها. النتائج إىل املحرِّرين جميُع يصل ال نرشها، عن االمتناع
بشأن آراءَهم بوينرت معهد من والباحثني املحرتفني من كثريٌ َم قدَّ املثال: سبيل عىل
معهد رئيس يقول املشوهتنَْي. ُحسني صدام ابنَْي وُعديٍّ ُقيصٍّ جثتَْي بصوِر فعله يجب ما
يف تحذيٍر مع الصحيفة، داخل سينرشها لكنه الصور، نرش يؤيد إنه نوتون، جيم بوينرت،

األمامية. الصفحة
الصحفية» الِقيَم يف املتميز بوينرت «زميُل السابق، الصحفيُّ التحرير رئيُس يوافق ال
خارج سيكون الصور استخدام أن يرى فهو الرأي. هذا عىل فافر، جريجوري الحايل؛
مجموعة رئيسة جايسلر، جيل وتقول صادمة». «قيمة إال يقدِّم ولن السليم، الذوق إطار
للموتى» بالغ «احرتام مع لكن تُستخَدم أن بد ال الصور إن بوينرت، معهد يف القيادة

.(٢٠٠٣ (تومبكينز،
صور اختيار بشأن القرارات من كثريًا أن البداية يف املحررين معظم به يعرتف ال ما
حماية أجل من مباِرش، غري نحٍو عىل األقل عىل تُتَّخذ، وحجمها وضعها وأماكن الحرب
األرباح، عىل اهتمامها جلُّ ينصبُّ تجارية كيانات فبوصفها لإلصدارات. املادية املصالح
فهي يريدونه؛ ما واملعلنني) القراء (من عمالئها إعطاء إىل اإلخبارية اإلصدارات تسعى
بي آي مونيتور/تي استبيان مثل االستبيانات، خالل من القراء يريده ا ممَّ التأكُّد تحاول
يحدث كان الذي اإليذاء صور نْرشَ يرفضون أم يَْقبلون كانوا إذا ا عمَّ الناس سأل الذي بي
يتأثروا لم الناس من كثريًا أن وجد االستفتاء أن مفاجئًا كان وربما غريب. أبو سجن يف

بآَخر: أو بشكٍل خاصٍّ نحٍو عىل

وسان وساكرامنتو، هيوستن، يف — يومية صحف خمس يف قون املحقِّ ذكر
املفجعة الصور معظم أن — أريزونا والية يف وتوسون وسياتل، فرانسيسكو،
أكرب اضطراب يحدث معتدل. إىل طفيًفا اهتماًما إال القراء بني يَْلَق لم العراق من
القصص أو التليفزيون، بقوائم العبَث الصحف تحاول عندما بكثرٍي هذا من

(٢٠٠٤ (دوتينجا، املتقاطعة. الكلمات أحجية أو الكاريكاتورية،

209



اليوم عالم يف واألخبار املصورة الصحافة

ُسِئل إخبارية، مؤسسة ٢٩ من اإللكرتوني الربيد عرب ع موسَّ استبياٌن أُجِري آَخر، مثال يف
غالبية أيََّدْت الفلوجة. يف جرس من متدلية متفحمة جثة صورة يف آرائهم عن القراء فيه
بوحشية شعوًرا للقراء نقدِّم أن هو «املهم مثل: تعليقات ونرشوا الصورة، نْرشَ املستجيبني
يقول املشنوقني، صور نرش اختيار عند .(٢٠٠٤ (شوك، العراق» يف نواجهه الذي العدو
يف املجتمع معايري «أُِخذت بيك: كريس أبيل، كومريشيال ممفيس صحيفة تحرير رئيس
معهد وضعها التي األخالقية اإلرشادات إىل باإلضافة القرار، اتخاذ عند االعتبار يف ممفيس

.(٢٠٠٤ (شوك، بوينرت»
تجاه مفرطة حساسيًة يُظِهرون ال أنهم من الرغم عىل القراء، أن لالهتمام املثري
ر تُصوِّ التي الصور تجاه قويٍّا فعٍل ردَّ أظهروا الصحف، يف تظهر التي املفجعة الصور
صفحتها يف أوريجونيان ذي صحيفة نرشت ،٢٠٠٣ عام أبريل يف العراقي. الشعب معاناة
(انظر ووالَديْه وأخويه الستة وأطفاله زوجته لوفاة يبكي عراقي رجل صورة األمامية
من جندي ووفاة لينش، جيسيكا األوىل املجندة إنقاذ عن قصص نُِرشت .(2-8 شكل
للمواطن الرئيسية بالصورة ملحقة األمامية، الصفحة من األيرس العمود يف أوريجون
«لم هورتش: دان أوريجونيان، ذي صحيفة يف الشكاوى ق محقِّ يقول الحزين. العراقي
أو أفراد أربعة ربما … شكرهم عن للتعبري القراء من قليل عدد إال بالصحيفة يتصل
كتبوا أو إلكرتونية، رسائل أرسلوا أو شخًصا، ٥٠ من أكثر اتصل املقابل، يف خمسة.

.(٢٠٠٣ (ماكربايد، الصورة» من استيائهم عن ين معربِّ
أن «وجدُت مثل: تعليقات عىل أوريجونيان ذي لصحيفة القراء تعليقاُت اشتمَلْت
عديِم عدوٍّ مع للتعاطف رائعة محاَولة أوريجونيان ذي من … اليوم عدد يف الصورة
لسبب رائع مثال هي أرسته لوفاة ينتحب الذي العراقي «صورة (و) وتأييده»، الرحمة
ولكنها للغاية، يسء أمر … حرب فهذه البالية؛ صحيفتكم يف املجاني اشرتاكي إلغائي

التعليق: هذا القراء أحد َم قدَّ وأخريًا، .(٢٠٠٣ (ماكربايد، الحقيقة»

الجندي ذلك وضع يمكنكم كيف بالغثيان! تشعرني اليوَم األمامية صفحتكم
فقد الذي العراقي الرجَل تجعلون بينما جانبي، عموٍد يف تُويفِّ الذي املسكني
هذا سأتحدَّث أني تأكَّدوا أمريكيني؟ غري أأنتم الرئييس؟ املوضوَع أرسته
عليكم ينبغي ربما الصحيفة. يف اشرتاكنا نلغي وربما زوجي، مع املساء
موضوعيون، أنكم يبدو فال الصحف؛ إنتاج من موقفكم يف التفكري إعادة
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أُِعيد أوريجونيان. ذي ،٢٠٠٣ الطبع: حقوق .٢٠٠٣ أبريل، ٢ أوريجونيان، ذي :2-8 شكل
بإذن. طبعها

«مؤيدون أنتم بينما للحرب»، و«مناهضون لألمريكيني»، «مناهضون ولكنكم
(٢٠٠٣ (ماكربايد، ني»! للمحتجِّ

211



اليوم عالم يف واألخبار املصورة الصحافة

للجنود ل يتوسَّ عراقي رجل صورة أوريجونيان ذي صحيفة نرشت الحق، وقت يف
«تغطية أن من القراء من قليل عدد اشتكى عليه. النار يطلقوا ال حتى األمريكيني
الحرب»» من اإليجابي «الجانب أرادوا وأنهم للغاية»، «سلبية كانت للحرب الصحيفة

(ماكربايد،٢٠٠٣).8
أجل من واالقتصادية األخالقية الضغوط من هائًال ا كمٍّ الصحفية اإلصدارات تواِجُه
عىل التأثري والجيش الحكومة تحاِول ذلك، إىل باإلضافة «مسيئة». صور نْرشِ تجنُّب
للحرب.10 اإلعالم وسائل نقد حدة من املحافظة الجماعات ضغُط َف خفَّ كما التقارير،9
استياء وتثري الحرب، إخفاقات تربز التي الصور من عدد نُِرش العوامل، هذه من بالرغم

والحكومة. الجيش
بصور التأثُُّر عليهم يَبُْد لم القراء من كثريًا أن من الرغم عىل املثال: سبيل عىل
أي عىل قَضْت — األمريكي الجيش سمعة عىل بالغة آثاٌر الصور لهذه كانت غريب، أبو
املتحدة الواليات لصورة مالِزمًة وظلت — للعراق األمريكي االحتالل يف بالرباءة إحساس

.(٢٠٠٦ سيكتور، ٢٠٠٦؛ (رينولدز، دوليٍّا
أحد يف .(٢٠٠٤ (وين، للحرب مزعًجا رمًزا أصبحت الصور هذه أن كثريون يعتقد
غريب أبو صور شابريو آري الصحفي يقارن الوطنية، العامة اإلذاعة محطة تقارير

قومية: رموًزا أصبَحْت أخرى بصوٍر

عىل للحصول ود السُّ املتظاهرين عىل أُطِلقت التي الرشطة كالب صور إن
التي العارية الفيتنامية والطفلة أالباما؛ بوالية برمنجهام، يف املدنية الحقوق
أيو يف الشهرية العلم رفع وصورة بالنابالم؛ هجوم بعد ذُْعر يف ترصخ كانت
الجمعية. الذاكرة يف أثََّرْت صوٌر جميعها الثانية، العاملية الحرب أثناء جيما

كتاب مؤلف برس، أسوشييتد يف السابق التصوير مدير بويل، هال يقول
الذي الشخص أدوات هي «الكلمات بوليتزر: بجائزة فائزة صور «لحظات:
بالفعل.» حدث شيئًا تصف فهي … الصور أما يصفه، ثم ما شيئًا يرى

(٢٠٠٤ (شابريو،

استجابتهم من أقوى بانفعاٍل لها الناس يستجيب بالفعل»، حدث شيئًا «تصف الصور ألن
مثال إىل عودًة الظروف. تغريُّ مع تتغريَّ أن يمكن العاطفية االستجابات لكن للكلمات،
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أسلوُب يعتمد الثالث، الفصل يف ذكرناها التي ويتني ملاريلو تايمز نيويورك ذي صورة
الحرب من الواردة الصور قراءة فيمكن املختلفني؛ املشاهدين خلفيات عىل الصور «قراءِة»
عند قارئ كل معه يجلبه الذي السيايس التحيُّز عىل بناءً مختلفة بطرق العراق يف
طريقة يف أيًضا يؤثِّر أن املتغريِّ السيايس للمناخ ويمكن .(٢٠٠٤ (طومسون، مشاهدتها
قرار يف السياسية البيئة تؤثر قد هذا، إىل باإلضافة آلخر. وقت من معينة صورة تفسري

نرشها. عن االمتناع أو صورة نرش
يف جرس من املتدلية املحروقة الجثث صورة تثري أن املمكن من كان البداية، يف
العدو». «وحشية نرش يف والرغبة بالغضب شعوًرا األمريكيني من كثري لدى الفلوجة
رمًزا الصوَر هذه أنفسهم الناس هؤالء بعض يرى قد للحرب، التأييد تقلص مع لكن
املناخ أثََّر ربما هذا، إىل باإلضافة العراق. لغزو الحكيم غري بالقرار وتَذِكرة الحرب، ملأساة

الفلوجة. صورة نرش قرار يف املتغري السيايس

كانت التي العراق يف الحرب عن الصور آالف اإلخبارية اإلعالم وسائل لدى كانت
املحررون اختار فلماذا بنبذها. َدْت وتعهَّ أكثر، يكن لم إن نفسه، بالقدر مفجعة
كما مناسبة، كانت للغاية: بسيطة اإلجابة أن أعتقد إذن؟ الصور هذه استخداَم
للجنود مماثلة صور نرش تستطيع الصحف إحدى تكن لم مناسبًا. الوقت كان
لم كذلك، جيشنا. لقتىل رصيحة صوٍر إظهاُر محظوًرا يظل ألنه األمريكيني؛
من نفوٍر وجود استمرار بسبب العراقيني، للقتىل مشابهة صوًرا لتنرش تكن
الضحايا هؤالء أن إال جيشنا. يشنُّها التي الحملة آلثار تفصيلية صور إظهار
محميني يكونوا لم ثَمَّ ومن الخاص؛ القطاع يف يعملون أمريكيني مدنيني كانوا
فرتة من نقرتب وكنا يتضاءل، للحرب التأييد كان كذلك، الضوابط. هذه بمثل
توضيح وزيادة العام، املزاج مجاراة إىل ميًال أكثر التوجه كان لذا ل؛ تحوُّ
عىل تسري ال األمور أن عىل دليٍل وإظهار املستقبل، يف تنتظرنا التي املشكالت

(٢٠٠٤ (لويس، يرام. ما

تدرك عندما فقط ومزعجة صعبة صور لنرش مستعدة اإلخبارية اإلعالم وسائل تكون هل
مثل لنرش «مناسب» السيايس املناخ وأن الحربي، املجهود ضد يتحول العام الشعور أن
اإلخبارية اإلعالم وسائل تقارير رجعي، بأثر ينتقدوا، أن للنقاد يمكن وهل الصور؟ هذه
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باملفهوم األقل عىل «نعم»، هي السؤالني هذين كال عىل اإلجابة الثانية؟ الخليج حرب أثناء
(مثل املتحدة الواليات يف العسكرية واملؤسسة بوش دبليو جورج إدارة أن واضح العام.
املصورة الرموز تأثري جيًدا تدركان حرب) فرتة يف أخرينَْي عسكرية ومؤسسة حكومة أي

الرموز. هذه يف التحكم النجاح من متفاوٍت بقدٍر وحاولتا وأهميتها،
الرأي كان حني — الرصاع من األوىل املراحل خالل نُِرشت التي الصور فإن إجماًال،
وكانت بالغزو، الحكومة لقرار ومؤيدة إيجابيًة كانت — بوضوح الغزو يدعم العام
املكروب، العراقي الزوج الوالد صور مثل «سلبية»، صوًرا تنرش التي اإلخبارية اإلصدارات
ذلك من األسوأ اقتصادية. لتبعات بالتعرض وتخاطر القراء، من شديد لهجوم تتعرَّض

للتشكيك. تعرََّضْت «وطنيتها» أن
جرأًة أكثر اإلخبارية اإلعالم وسائل أصبحت (واإلدارة)، الحرب شعبية تقلص مع
«تأثََّر أندرسون: ثورن يقول للمعارضة). املنتمني السياسيني املرشحني من كثري (مثل
طويًال وقتًا واستغرقوا الرسمي، بالتحول كثريًا املتحدة الواليات يف واملراسلون املحرِّرون
تكون ربما لكن .(٢٠٠٧ (أندرسون، أعينهم» عن األيديولوجية الغمامة تسقط حتى

باأليديولوجية. املتعلقة األسباب مجرد من بقليل تعقيًدا أكثر املحررين خوف أسباب
يشمل عمل إطار داخل والصور) الكلمات مجاَيل (يف واملراسلون املحررون يعمل
املتحدة، الواليات ومصالح األخالقية، واملعايري االعتيادية، وإجراءاتها األخبار غرفة ثقافَة

هذا. كل قبل االقتصادية االعتبارات وربما الصور، موضوع األشخاص مع والعالقات
عىل امُلعِلنون ويدفع الصحف، دخل من املائة يف ٨٠ من أكثر اإلعالنات أموال تمثِّل
وعليه، تقديمها؛ معينة صحيفة تستطيع التي السكانية وخصائصهم القراء أعداد أساس
من كثريًا أن الواضح ومن عليهم، والحفاظ القراء لجذب وسعها يف ما الصحف تفعل

األزمات. أوقات يف الوطني للتشجيع رائداٍت صحفهم تكون أن يريدون القراء
االعتبارات وراء الصحافة انسياق تبعات يف ١٩٣٨ عام يف مبكًرا لوس هنري فكََّر

لقرائها: الشعبية واملطالب االقتصادية

إعطاء «نظرية بأنها يصفها التي الشعبي النرش اسرتاتيجية من [لوس] حذََّر
ما «الناس يُعَطى أالَّ يف يكمن هذا يف الخطر أن رأى فقد يريده»؛ ما الجمهور
األزمة وصف يمكن … لوالها سيهلكون التي األمور أي عليه؛ يحصلوا أن يجب
فالنُُّظم … الصحافة يف أزمة بأنها العاملية الشئون يف (١٩٣٨ (عام الحالية
تقمع فهي الداخل؛ من العقل تُفسد ألنها السوء بالغة الحديثة الديكتاتورية
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لهم استعبادها يف يرغبوا حتى والخداع باألكاذيب الناس تقود وهي الحقيقة،
(فولتون، الصحافة». بتدمري الفساد؟ هذا تحقيق يمكن وكيف به. ويرضوا

ص١٤٠) ،١٩٨٨

هوامش

أول ١٩٧٦ عام يف كاثرين أصبحت .٢٠٠٦ عام يف لريوي كاثرين يت تُُوفِّ (1)
الصحافة نادي من النزاعات لتصوير الذهبية» كابا روبرت ميدالية «جائزة تحرز سيدة

نيويورك. يف الخارجية
املثال: سبيل عىل اإلخبارية؛ الغرف يف جدًال املدَمجني الصحفيني سياسة أثارت (2)

للحرب. األوىل املراحل يف اإلدماج بوست واشنطن ذي رفضت
مع اإلعالم، وسائل عىل دولة أخطر العراق كانت التوايل، عىل الثالثة «للسنة (3)
منذ إعالميٍّا ومساعًدا صحفيٍّا ٧٦ هناك ُقِتل إعالميني. مساعدين و٥ صحفيٍّا ٢٤ مقتل

.(٢٠٠٦ حدود، بال (مراسلون «٢٠٠٣ عام مارس يف القتال بدء
بحريٍة العمل وبني االندماج بني املراوحَة مبدئيٍّا، الصحفيني، بعض استطاع (4)
واشنطن يف الفيديو صحفيي كبار أحد فوكس، ترافيس يقول بالجيش. االرتباط عن بعيًدا
إذا أنني وأعتقد تبعاتها. ال الحرب األوىل؛ الحرَب «غطَّيُْت إنرتاكتيف: بوست/نيوزويك
مدمًجا، املرء يكون أن األفضل فمن — هذا فعل أعتزم ال وأنا — هناك إىل سأعود كنُت
مكان، أي إىل السفر تستطيع وحدي. أكون أن يل األفضل من كان ذهبُت حينما لكن
مرافقة للمرء يمكن كان أمنية، مخاوف أيُّ ظهَرْت إذا الوقت هذا يف لكْن بحرية، وتتحرك
العسكرية، القواعد إحدى مدخل يف سيارتك يف النوم يمكنك أو أيام، لبضعة معينة وحدة
للغاية آمنًا مكانًا كان الوقت هذا يف لكنه فيه، البقاء يمكنك مكان أسوأ اآلن أصبح الذي
قصًصا أكانت سواء القصص، من كبري كمٍّ تغطية أستطيع أنني وجدُت لذا، لإلقامة؛
أنني أعتقد كما للغاية، جيدة كانت أنها وأعتقد العراقيني. املدنيني عن قصًصا أم عسكرية
(فوكس، عسكرية» وحدة أي يف دمجي حال يف يل سيتسنَّى كان ا ممَّ أكرب مساحًة غطيُت

.(٢٠٠٦
يواجهها التي باألخطار شعوًرا kcet.org موقع عىل زوكينو ديفيد قصة تعطينا (5)
أخالقيات عن فكرًة أيًضا القصة تعطينا العراق. يف لوميس أمثال املصورون الصحفيون

.(٢٠٠٧ (زوكينو، ومبادرته واحرتافه امللتزم، املصور الصحفي لدى العمل
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برنامج يف عليا دراسات طالب بصفة األصل يف نفسه َل سجَّ أنه من الرغم عىل (6)
حبه النهاية يف أندرسون ثورن اكتشف ميزوري، جامعة يف الصحافة كلية يف الُكتَّاب
حصوله وبعد ميزوري. جامعة يف مصورة صحافة طالب وأصبح الفوتوغرايف، للتصوير
بلغاريا، يف األمريكية الجامعة يف الصحافة تدريس أندرسون بدأ املاجستري، درجة عىل
مليلوشيفيتش املناهضة املظاهرات مثل أحداثًا ًرا مصوِّ ، مستقالٍّ مصوًرا العمل يف واستمر
يف املتفاقمة الكوسوفيني الالجئني وأزمة ،١٩٩٦ عام بلغاريا يف العام واإلرضاب رصبيا، يف
تتَِّسم أو غريبًة كانت ألنها األحداَث هذه ر أصوِّ أكن «لم أندرسون: يقول ومقدونيا. ألبانيا
وطالبي أصدقائي حياة يف وتؤثر مني، بالقرب تحدث كانت ألنها ْرتُها صوَّ وإنما باملغامرة،
القصص هذه مثل درامية قصص لتتبُّع يمكن كيف بعُد فيما إال أدرك لم وعائالتهم.
ترك األمريكية.» الخارجية والسياسة الدولية، والعالقات البرش، طبيعة عن الكثري كشف
الرصاع حدة زادت عندما كامل، بدوام مراسًال مصوًرا يصبح حتى التدريَس أندرسون
مشكالت ومتابعة الحرب، هذه تبعات تغطيَة وواَصَل ،١٩٩٩ عام كوسوفو حرب يف
يف الناتجة والحروب ميلوشيفيتش، سلوبودان وسقوط كوسوفو، بناء وإعادة الالجئني،

رصبيا. وجنوب مقدونيا
العاملي التجارة مركز عىل ٢٠٠١ عام سبتمرب من عرش الحادي هجمات عقب
الخمس السنوات طوال والعراق أفغانستان يف تقريبًا أندرسون عمل انحرص والبنتاجون،
فيها دخويل بسبب املهنة، هذه عىل دخيل بأنني شعرُت «طاملا أندرسون: يقول التالية.
املجال. هذا يف كامل بدوام وظيفٍة يف قطُّ أعمل لم إنني حيث مبارشة، غري بطريقة ما نوًعا
األحيان بعض ويف صحية، نظٍر وجهِة تنمية يف ساعدني التوجه أن أعتقد النهاية، يف
للتغطية» جديدة زوايا عن البحث أجل من مطروقة غري طرق يف الخوض ويف بديلة،

.(٢٠٠٧ (أندرسون،
ذي يف للصور محرًرا املصورة، للصحافة الرئيسيني املؤيدين أحد هاو، بيرت عمل (7)
التصوير قسم رئيس ونائب اليف، مجلة يف للتصوير ومديًرا ماجازين، تايمز نيويورك

كوربس. رشكة يف اإلبداعية والخدمات
املحارب، ملهنة إيجابية صوًرا األحيان معظم يف املصورون َم قدَّ التاريخ، مر «عىل (8)
إليه، تصبو ما الحكومات َقِت حقَّ إذا فيها. القتال استمرار أو حرب شن بشأن والقناعات

الجنود. لتضحية التأييد سيحشد الحروب، أشعار معظم مثل الحربي، التصوير فإن
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كانت املخزاة. هذه مثل املهمة، هذه مثل مع الحربي التصوير يبدأ الواقع، «يف
مصور أول دوًما عليه يُطَلق الذي — فينتون روجر املصور، وكان القرم، حرب هي الحرب
الربيطانية الحكومة أرسلته إذ «الرسمي»؛ الحربي املصور كونه عن يقل ال — حربي
واعرتاًفا ألربت. األمري من بتحريٍض ١٨٥٥ عام من مبكر وقت يف القرم جزيرة شبه إىل
والحرمان عة، املتوقَّ غري املخاطر عن املزعجة املطبوعة للقصص التصدي إىل بالحاجة
الحكومة دَعت السابق، العام يف هناك إىل أُرِسلوا الذين الربيطانيون الجنود له يتحمَّ الذي
تتضاءل التي الحرب عن إيجابيًة أكثر آَخر انطباًعا يعطي حتى شهريًا، محرتًفا مصوًرا

.(٤٨ ص٤٧، ،٢٠٠٣ (سونتاج، شعبيتها»
قبول الصحيفة» «سجل كتابهما يف فوك وريتشارد فريل هاورد من كلٌّ يوثِّق (9)
من فبدًال بوش؛ إدارة َمتْها قدَّ التي العراقي التهديد حجَة تايمز نيويورك ذي صحيفة
ُكتَّاُب أَقرَّ األمريكية، األرايض إىل شامل دمار أسلحة توصيل عىل العراق قدرة فكرة تحدِّي
أكََّدت ذلك، إىل باإلضافة االفتتاحية. ومقاالتهم قصصهم يف الزعَم هذا تايمز النيويورك
وفولك، (فريل قصصها يف الشامل الدمار أسلحة فكرَة ميلر، جوديث الصحيفة، يف الكاتبة

.(٢٠٠٤
تايمز أنجلوس لوس صحيفة يف عمله من شري، روبرت العمود، كاتب «ُفِصل (10)
عرشة الثالث السنوات يف وكان بها، تقريبًا عاًما ٣٠ طوال عمله بعد نوفمرب من ١١ يف

… تقدُّميًة السياسية أعمدتها ُكتَّاب أكثر أحَد األخرية
مستوى عىل النقاشات قلب يف دوًما وضعه إىل واملستقلة العنيفة شري تعليقاُت ْت أدَّ
املثال: سبيل عىل العراق؛ حرب بسبب األبيض للبيت املنتقدين أقوى أحد كان فقد الدولة؛
ويقول الرائجة، الفكرة شأن من يقلِّل (٢٠٠٢ أغسطس ٦) الحرب شنِّ قبل نُِرش عموٍد يف
«جمًعا إن يقول شري كتب خاطئ، نحو عىل الشامل الدمار أسلحة قصة فهموا الجميع إن
رت «ُدمِّ والبيولوجية الكيميائية األسلحة ترسانات بأن الشيوخ مجلس أخربوا الخرباء» من
«املهمة خطاب من قصرية فرتة بعد التفتيش». من سنوات ثماني خالل تقريبًا بالكامل
عىل (٢٠٠٣ يونيو ٣) شري أطلق اآلخرين، عىل منه وتفوًقا بوش، دبليو لجورج أُنِجزت»

… كبرية» «كذبة الحرب لشنِّ األبيض البيت ذرائع
صفحات لتجديد أكرب عمليٍة من جزء مجرد كان شري فصل إن التايمز صحيفة قالت
رشكة للتايمز، األم الرشكة وألن أيديولوجية، ألسباب ُفِصل إنه يقول شري لكن لديها، الرأي

.(٢٠٠٥ (فري، املحافظني» من خارجية لضغوط تخضع كانت شيكاجو، يف تريبيون
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واملدونات اإللكرتونية املواقع

أرى بدأت معينة، نقطة عند أنني، املوقع بدخول أغرتني التي األشياء أحد
الصحافة واستخدام املطبوعة اإلعالم وسائل التزام يف التدهور يف آخذًا منحنًى
الوضع من شديد بإحباط بالفعل، شعرُت، العالم. يف يحدث ما رشح يف املصورة
الستعادة معينة بطريقة اإلنرتنت الستخدام فرصة توجد ربما أنه ورأيت العام،
الحساسية من كبريًا قدًرا — فعليٍّا مختلفة بيئة يف — نخلق وأن االلتزام، ذلك
والخمسينيات األربعينيات فرتة يف الكربى املصورة املجالت حرَّكت التي نفسها

(٢٠٠٤ (كينيدي، املايض. القرن ويف

طرأت التي فالتطورات املصورة؛ الصحافة تطور يف أساسيٍّا دوًرا التكنولوجيا أدت طاملا
ملِّيمرتًا، ٣٥ بقياس الكامريا واخرتاع والطباعة، السوالب جودة عىل وكذلك العدسات، عىل
يف والتصوير الحركة، بتثبيت للمصورين كلها سمحت االصطناعي؛ والضوء الفيلم، وبََكرة
الطباعة عملية اخرتاُع مكََّن كذلك، الثقيلة. املعدات من فني متخفِّ والتحرك الخافتة، اإلضاءة
هذه أثَّرت النص. مع وإدراجها كبرية، بكميات الصور إنتاج من اإلصدارات النصفية
االجتماعية. ووظيفتها توزيعها، ومعدل املصورة، الصحافة محتوى يف جميًعا التطورات
أنهم إال الحديثة، التكنولوجيا استخدام يف رواًدا املصورون الصحفيون كان طاملا
مشاركتي، أتذكر املألوفة. االعتيادية وإجراءاتهم أدواتهم عن التخيل يف دوًما مرتددين كانوا
بجودة إف/٣ نيكون كامريا كانت إذا ما حول مناقشات يف عليا، دراسات طالب وأنا
مصورين مع مصوًرا بصفتي ُت، ْ تحرسَّ الحق، وقت ويف نفسها. إف/٢ السابق الطراز
التي املطبوعة بالصور مقاَرنًة اإللكرتونية، املظلمة الغرف صور جودة رداءة عىل آخرين،
أُقِنع أن عيلَّ كان للتصوير، مديًرا عملُت وعندما التقليدية. املظلمة الغرفة يف ر تَُظهَّ كانت
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األفالم. ذات كامرياتهم من بدًال الرقمية النماذج يستخدموا بأن معي العاملني املصورين
وتحديات. تحسينات معه يجلب كان تغيري فكل

محتملة ومشكالت فرًصا يخلق واملدوَّنات اإلنرتنت عىل األخبار انتشار أصبح حاليٍّا،
اإلنرتنت عىل معلومات نرش عىل مبالغة، بال شخص، أي قدرة أن كثريون يرى أيًضا.1
األخبار. تقديم يف التنوع من ملزيد فرصة وتعطي ديمقراطية، االتصال وسائل تجعل
غري واملمارسات واالبتذال، مضللة، معلومات لنرش دعوة باعتبارها اإلنرتنت آخرون ويرى

األخالقية.
املعلومات توزيع يف تأثريًا أكثر الوقت مع ستصري اإلنرتنت أن حقيقة يف جدال ال
محتمًال وخالًصا مناَفسًة ذلك باعتبار اإلنرتنت، مع اآلن الصحف وتتكيف األفكار. وتبادل
األمثل األسلوب بشأن الصحف بصناعة العاملني لدى متنوعة أفكار توجد ذلك، ومع أيًضا.

.(٢٠٠٦ (كريتز، واستخدامها اإلنرتنت مع للتكيف
من عالية درجة عىل أفراًدا بوست، الواشنطن مثل صحف، تعيني من الرغم عىل
الصحف من كثريًا فإن اإلنرتنت، عىل إصداراتها لقيادة كينيدي، توم مثل االبتكار،
فكانت املطبوعة؛ نسختها أخبار لغرفة «امتداًدا» بوصفها البداية يف اإلنرتنت استخدمت
غري موظفني عيَّنَْت و/أو املطبوعة، نسختها يف املنشورة نفسها القصص َعْربها تبثُّ
إيكونوميست، (ذي الصحيفة يف تظهر كانت التي نفسها املوضوعات عن للكتابة خرباء
مع التعامل عن يختلف اإلنرتنت مع التعامل أن اآلن الصحف نارشي معظم يدرك .(٢٠٠٦
واإلنرتنت، املطبوعة الصحيفة أخبار غرفتَْي بني يفصلون فأصبحوا التقليدية؛ الصحيفة
تُعاَمل مشرتكة، مادة ُوِجدت إذا حتى جديد، نموذج عىل بناءً أخبار غرفة يصنعون أو
املرشوعات قسم يف الصور محررة تقول فيه. ستُعَرض الذي الوسَط يناسب نحٍو عىل

فيرش: جيل تايمز، أنجلوس لوس صحيفة يف املتعددة والوسائط

للصحيفة سأصنع اإللكرتوني. للموقع أيًضا أحرِّر للصحيفة، أحرِّر عندما
قصة عىل تعمل التي [أور فرانسني ستأتي للموقع. أصنعها ا ممَّ أدقَّ نسخًة
اليوم] يف واحد دوالر عىل أفريقيا يف الناس يعيش كيف عن أجزاء ستة من
منِك أريد اآلن، «حسنًا، لها: وسأقول [الصور]، يشء كل وسنستعرض هنا، إىل
األمور ستتحرك للرسد إعدادك بمجرد اإللكرتوني]. [للموقع الرسد نص كتابة
هذه، الصور مجموعة باستخدام القصة رسد يف التفكري منك أريد لكني قليًال،
الشاشة عىل تبقى لن ربما التي االنتقالية الصور بعض إىل تحتاجني وربما
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ربما التي الصورة هذه إىل الوصول يمكننا حتى ثالث؛ أو ثانيتني من أكثر
ل يُسجِّ لم إذا ثواٍن.» ست حتى أو خمس، إىل ثواٍن أربع من الشاشة عىل ستبقى
نعود، فإننا فيديو، مقاطع يسجلوا لم أو العمل، موقع يف الرسَد [املصورون]

(٢٠٠٤ (فيرش، اإللكرتوني]. [للموقع التصوير عن وسيتحدثون

الجديدة واألساليب الحديثة التكنولوجيا مع التكيف عىل وُكتَّابها الصحف مصورو يُجَرب
كبار أحد فوكس، ترافيس يقول والتقبل.2 النجاح من متفاوتة بدرجات القصص لرسد
«أتندَّر املبكرة: تجربته عن إنرتاكتيف، بوست/نيوزويك واشنطن يف الفيديو صحفيي
أخىش كنت ،١٩٩٩ عام خريف يف هنا الفيديو تسجيل يف مرة ألول بدأُت عندما بأنني
أنها نعلم كنا ألننا املقاطع؛ هذه مشاَهدَة لدينا التنفيذي التحرير رئيس يحاول أن من
فوكس يعتقد نفسه، الوقت يف .(٢٠٠٦ (فوكس، كمبيوتره» تعطُّل إىل النهاية يف ستؤدي
اعتيادية إجراءات خلق من تمكَّنوا wasingtonpost.com موقع يف اإلنرتنت صحفيي أن

املطبوعة. الصحيفة يف يوجد عما مختلفني التقارير إلعداد وأسلوب

القصص من نوع هو كلها مرشوعاتي خالل من تحقيقه أحاول ما اآلن،
عن يختلف اإللكرتوني املوقع ألن هذا التجدد»؛ «دائمة بموضوعات املرتبطة
هو إنما التايل، اليوم يف يختفي ثم يوٍم يف يظهر ال فهو الصحف؛ أو التلفاز
لها؛ َج ُروِّ إذا غٍد وبعد غًدا فيه موجودة القصص فستبقى مستمر، وسيط
يف ستُذَكر أنها الواضح ومن األخبار، يف حماس حركة تظهر املثال: سبيل عىل
املرشوع هذا يف فعله أحاول ما لذا، القادمة؛ األشهر خالل وتكراًرا مراًرا األخبار
يف غزة من صبي نظر وجهة من الفلسطيني، املنظور من حماس رشح هو
يريد فيما ويفكِّر الثانوية، املدرسة من لتوِّه َج تخرَّ عمره، من عرشة السابعة

فعله.
فتح بني الرصاع يف تحدث التي اليومية األحداث حول يدور ال فاألمر
اليوم؛ قصَة تصاحب موضوٍع ذات قصٌة هي اليوم، قصة ليست فهي وحماس؛
قصة أحدث القدس، يف مراسلنا ويلسون، سكوت يكتب عندما املثال: سبيل عىل
ال، أم إرسائيل مع السالم تحقيق خطَة سيقبلون كانوا إْن حول االستفتاء عن
أكرب ًقا تعمُّ القارئ وستعطي املوقع، عىل بها مقرتنًة ستُنَرش الحزمة هذه فإن

(٢٠٠٦ (فوكس، والناس. باملكان وشعوًرا أكرب وسياًقا
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مع العمل يف له تجربة أول تايمز، أنجلوس لوس صحيفة يف الكاتب وايس، كني يصف
املتعددة: الوسائط مرشوعات

ُعِرضت سيب، آل نفسه، املصور مع لالهتمام مثرية مرشوعات ثالثة يف تعاونُت
منذ األول كان متعددة. وسائط مرشوعات النهاية يف كلها أصبحت ما. بشكٍل
قصًة وأعددُت الربيطانية كولومبيا مقاطعة إىل ذهبت العام؛ ونصف عامني نحو
التصوير مدير وقال للتصوير، تماًما مناسبة قصة وهي املزارع، سلمون عن
تريبيون رشكة ألن بالفيديو هذا تسجيل إىل نحتاج «حسنًا، كروفورد: كولني
هذا يف تايمز أنجلوس لوس لصحيفة املالكة شيكاجو، يف مقرُّها يقع [التي
صحفيني من تحويلنا يحاولون املتعددة].» [الوسائط املفهوم هذا تدعم الوقت]
ذهبُت لذا املصطلح؛ هذا يحبون فهم إعالمي»، محتًوى «مقدمي إىل ومصورين
الوصول أجل من مائية طائرة وركبنا الربيطانية، كولومبيا إىل سيب آل مع
مغرية أشياء كلها كانت األسماك؛ تجهيز مكاَن وشاهدنا السمكية، املزارع إىل
يف األسماك تربية طريقة توضيح يف لتساعدني جيدة مادة وتمثِّل بالتصوير،

أخرى. مشكالت وتسبِّب املحلية، بالبيئة ترض أنها وكيف السمكية، املزارع
الصور، من وكثريٌ األمامية، الصفحة يف نُِرشت كتبتها، قصٌة هذا عن نتج
املهمة آل توىلَّ تقريبًا. دقيقة ١١ مدته كانت صنعناه، قصري فيديو ومقطع
مقطع وتسجيل الثابتة، الصور التقاط وهي — له األوىل املرة كانت — الصعبة
ثالثة أو فردين التليفزيون يف العمل طاقُم يكلِّف املعتاد، يف والصوت. الفيديو
ما. حدٍّ إىل املنتج كنُت كما والكاتب، الهواء عىل امُلقدِّم أنا وكنُت ذلك. لعمل

الكلمات يف انغمايس بسبب برسعة، األمر هذا أحب لم بأني أعرتف أن بد ال
— الزخرفة من نوٍع مجرد الصور وأرى سامية، مهمة أعتربها كنُت — املكتوبة
الوضع هذا اختلف األخرى. الضغط مصادر أحَد ما، نوًعا يل، يمثِّل هذا وكان
العمل بهذا مؤمنًا أصبحُت لكني الفيديو، مقطع صنع أثناء يف خاصًة كثريًا،
تكون املتحركة الصور بأن علًما جميًعا، نعرفها هائلة قوة من للصور ما بسبب
وأحدثت املحلية، إس بي بي محطة يف القصة هذه ببث الحال انتهى قوًة. أكثر

(٢٠٠٤ (وايس، كبرية. ضجة

متعددة وسائط سلسلة عن ٢٠٠٧ لعام بوليتزر بجائزة وايس فاز سنوات، ثالث بعد
لوميس، ريك التايمز، مصور عمل َْت». تغريَّ التي «املحيطات بعنوان أجزاء خمسة من
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وصوًرا مطبوعة، وصحافة فيديو، مقاطع استخدمت التي السلسلة هذه يف وايس مع
للغرف املتطورة للطبيعة منها «وتقديًرا اإلنرتنت. عىل للنقاش وقسًما ورسومات، ثابتة،
لتكون اإلنرتنت عىل تُنَرش التي العنارص بتقديم بوليتزر جائزة لجنُة سمَحْت اإلخبارية،

.(٢٠٠٧ (وايس، البوليتزر» نظر محلَّ
والصوت الرقمية الصور مع يتعاملون الذين اإلعالمي»، املحتوى «مقدِّمو يتشارك
يحافظ الوثائقية. واألفالم التليفزيونية األخبار مع والقصَص الصوَر الفيديو، ومقاطع
تكاليف انخفاض عىل الرقمي والتصوير الفيديو ومقاطع الصوت تسجيل استخدام
من الرغم وعىل الوسائط. د متعدِّ محتًوى بصنع فعليٍّا شخص ألي يسمح إذ اإلنتاج؛
من فكثري محتملة؛ ملشكالت أيًضا الباب يفتح فإنه لالبتكار، فرًصا يخلق هذا أن
ال و/أو الصحافة، مجال يف خربة أية يملكون ال واملدونني اإلنرتنت عىل «الصحفيني»
وحتى التقليديون. الصحفيون يتبعه الذي نفسها الصحفية األخالقيات بميثاق يسرتشدون
للموازنة يسَعون لصحفهم، اإللكرتونية املواقع مع يتعاملون الذين واملحررون املديرون
يف السابق التصوير مدير ناَهَض الصحفية. واملعايري الوسط لهذا الفنية املتطلبات بني
فيقول: األخبار؛ غرفة يف سنتينل صن موقِع دْمَج سنتينل صن فلوريدا ساوث صحيفة

يف اإللكرتوني موقعنا من ني العامِّ املديرين أحد مع أتناقش كنت األيام، أحد يف
أنا كتبُت ميزانيتهم. من يل صت ُخصِّ التي الفيديو، عن املسئول وظيفة لقب
التصوير مجال يف املصوِّر الصحفي للقب موازيًا ليكون فيديو» «صحفي لقب
املستخَدمة. املعدات يف كان نظري، وجهة من الوحيد، فاالختالف الفوتوغرايف؛

اإلنرتنت». يف ص املتخصِّ الفيديو «مصور منه جاءني الذي اللقب فكان
ألنني وسط؛ حلٍّ إىل ل لنتوصَّ «حسنًا، وقلُت: أخرى، مرًة به اتصلت
فيديو ر مصوِّ مجرد ال صحفيٍّا، لديَّ يعمل الذي يكون أن املهم من أنه أعتقد
من كثريًا أن ذلك يف املشكالت «إحدى يل: فقال اإلنرتنت.» يف ًصا متخصِّ أو
«حسنًا، وقلُت: ضحكُت صحفي».» «كلمة مع مشكلة لديهم معه العاملني
[الصحافة سنتكامل بأخرى، أو بطريقٍة ألننا، املشكلة؛ هذه عىل التغلُّب عليهم
علينا وسيتحتم اإلنرتنت، عىل الصحفية األخالقيات تطبيق وسيتحتم واإلنرتنت]،
عىل فيديو «صحفي عىل اتفقنا لذا الشبكة.» هذه مع تعاُملكم طريقِة تقبَُّل

اإلنرتنت».
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فعندما املشكالت؛ إحدى هي هذه أن أعتقد ألنني للغاية؛ ا مهمٍّ األمر كان
الصحف، معظم يف الصحافة أقسام خارَج أنشئوها اإللكرتونية املواقَع أنشئوا
الذكاء، شديد األماكن بعض كان جميًعا. عليها ينطبق ال هذا أن من الرغم عىل
هي كما أخرى، صحٍف يف بينما موقعهم، لهم ر ليطوِّ كينيدي توم وعيَّنوا
التحرير. قسم عن تماًما مستقل نحٍو عىل اإللكرتوني املوقع يعمل هنا، الحال
الغالبيَة لكنَّ سابقني، صحفيني كانوا املوقع] يف العاملني [من ثالثة أو اثنان
عن فكرة أدنى لديهم وليس اإلنرتنت، عىل اإلنتاج يف صون متخصِّ صغار أوالٌد
عملنا أثناء يف األمَر نتدارك نحن نفسها، اإلنرتنت مع الحال هي وكما القواعد.

(٢٠٠٦ (راسموسن، فيه.

مكانَة السائدة الصحافة خارج من أناس ِعي يدَّ عندما ضبابية أكثر الحدود تصبح
عن صنعه فيديو تسليم عدم اختار ألنه جوش الناشُط ُسجن كاليفورنيا يف الصحفيني.3
الحقُّ لديه ثَمَّ ومن صحفي؛ أنه عىل أَرصَّ فقد فرانسيسكو؛4 سان يف ٢٠٠٥ عام مظاهرة
يظل أن «يجب السجن: بوابات خارج املوجودين للمراسلني وولف قال مصادره. حماية يف
بالصحفيني» أبًدا الناس يَثِق فلن وإالَّ القانون، تطبيق عن تماًما مستقلني الصحفيون

.(٢٠٠٧ (سايتس،
التجارة منظمة ضد املظاهرة يف ومشاِرًكا ناشًطا كان أنه أيًضا وولف ادََّعى ذلك، مع

بالفيديو. َرها صوَّ التي العاملية
مقابل «يف للمدَّعني. الفيديو من نسخًة تسليمه نظريَ النهاية يف وولف رساح أُطِلق
وولف؛ مع األساسية الخالف نقطة عىل املدَّعون واَفَق عائلته]، أفراد زعم [حسب هذا
يف املوجودين ُهِويَّة وتحديِد كربى محلفني هيئة أمام املثوِل عىل يُجَرب أن يريد ال أنه وهي

.(٢٠٠٧ (سايتس، الفيديو» رشيط
ال: أم صحفيٍّا وولف كان إْن حول يتفقون ال الصحفيون حتى

فرانسيسكو سان صحيفة يف املحافظة العمود كاتبة سوندرز، ديربا تُِشيد
«أعتقد صحفيٍّا. ى يُسمَّ أن يجب أنه تعتقد ال لكنها وولف، بإخالِص كرونيكل،
[هذا عليهم ينطبق أناٌس فثمة … صحفيٍّا وتكون مدوَّناٍت كاتَب تكون قد أنك
ال فأنت رهم، تُصوِّ الذين مع فرًحا تَِثُب ناشًطا تكون عندما لكن الوصف]،

حينئٍذ.» صحفيٍّا تكون
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الرأي صفحات يف وولف وأيَّدت التقييم، هذا عىل صحيفتها تعرتض
وولف جوش أن «حقيقُة كرونيكل: صحيفة يف دياز جون يقول بالصحيفة.
ال كما تماًما صحفيٍّا، ليكون ل مؤهَّ غريَ تجعله ال قوية سياسية آراء لديه
غريَ االفتتاحية، الصفحة محرِّر وأنا سياسية، آراءً امتالكي حقيقُة تجعلني
يجمع الحشد هذا ضمن موجوًدا كان أنه فالحقيقة صحفيٍّا؛ ألكون ل مؤهَّ

صحفيٍّا.» يجعله هذا أن وأعتقد الناس، عىل نرشها أجل من املعلومات
املدونات وُكتَّاب الصحفيون يقرِّره ال األمر هذا إن سوندرز تقول النهاية، يف
هم َمن ستقرِّر التي هي املحاكم النهاية، «يف سوندرز: تقول الحكومة. وإنما
ولن الصحفيني، اعتقال يف تبالغ األسف، مع الحالية، اإلدارة ألن الصحفيون؛
بطرٍق االتهامات الناس توجيه مع سيزداد فاألمر بوش؛ إدارة مع األمر ينتهي
هذا يعجبك لن ربما الصحفيون. هم َمن ستقرِّر املحاكم أن هذا ويعني شتى،

(٢٠٠٧ (سايتس، األمور.» تجري هكذا لكن األمر،

ما وولف، مثل املدونات، ُكتَّاب يمثِّل «الصحفي»، تعريف حول التساؤالت من الرغم عىل
ينرش اإلنرتنت. عرب األخبار عىل الجديد الديمقراطي الطابع إضفاء من جزءًا كثريون يراه
الشخصية ومن ،(٢٠٠٦ (جاهران، العادية حتى العميقة من اإلنرتنت، عىل موادَّ الناس
مليون ٥٧ أن ٢٠٠٦ عام يف اإلنرتنت عىل بيو موقع استطالُع أظهر كذلك. العاملية حتى
املدونات ُكتَّاب من املائة يف ٥٤ أن إذن عجَب ال املدونات؛ يزورون بالغ أمريكي شخص
إن املائة) يف ٣٧) املدونات ُكتَّاب من بعيٍد حدٍّ إىل الكربى النسبة وقالت الثالثني، سن تحت
ثاني عىل كبري بفارق يتقدَّم كان وتجاربي»، «حياتي وهو ملدوَّناتهم األسايس» «املوضوع
يف ٥ إال يَُقل لم املائة).5 يف ١١) والحكومة» «السياسة وهو يُذكر، أسايس موضوع أكثر
إديتورز، (فيجوال الجارية» واألحداث العامة «األخبار كان األسايس موضوعهم إن املائة

.(٢٠٠٦
العامة األخبار عىل تركِّز التي املدونات من املنخفضة النسبة عن النظر برصف
تقول األخبار. جمع عملية يف اإلنرتنت مستخِدِمي الصحُف تُِرشك الجارية، واألحداث
لكلية التابع واملجتمع لإلنرتنت بريكمان مركز يف البحثية الزميلة ماكينون، ريبيكا
من الهائل الكمَّ يغطي أن ببساطة، صحفي، أي يستطيع «ال هارفرد: بجامعة الحقوق
من الناَس بكامريات املزوَّدة الهواتف مثل أجهزٌة تُمكِّن يوم. أي يف يواجهها التي األحداث
الهواتف كامريات توفر .(٢٠٠٦ (كريتز، العالم» إىل وقصصهم وصورهم رسائلهم نرش
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«املوبلوج» أجهزة عرب والتدوين التلفزة من لكلٍّ واملتحركة الثابتة الصور حاليٍّا الخلوية
و«ويبلوج»). «موبايل» كلمتَْي من مزيج وهي Moblog) املحمولة

نقل يف مواطنني» «صحفيني وإرشاك للمدونات الصحف إلنشاء األسايس الدافع إن
النارشين بحث «ويزداد رسيع، انخفاٍض يف الصحف تداول واضًحا؛ يبدو اليومية األخبار
نسخهم يتجاهلون أنهم يبدو الذين سنٍّا األصغر القراء خاصًة القراء، عن اإلنرتنت عىل
الصحف جميع تعرض جدد، قراء لجذب محاولة ويف .(٢٠٠٦ (ميالميد، تماًما» املطبوعة
األخبار جمع طريقَة جذريٍّا يغريِّ وبعضها اإلنرتنت، عىل ما بطريقٍة نفَسها تقريبًا

وتقديمها. وتنسيقها
املتزايد التأثريَ لتعكس أخبارها غرفِة تنظيَم جانيت رشكُة تُِعيد املثال: سبيل عىل
األخبار غرفة تسمية إعادة يف جانيت رشكة خطُة «تتمثَّل املجتمعي. والحوار لإلنرتنت
الرقمي، والقسم العامة، الخدمة قسم أقسام: سبعة إىل وتقسيمها املعلومات»، «بمركز
وقسم الخاص، املحتوى وقسم املحيل، والقسم املجتمعي، الحوار وقسم البيانات، وقسم

6.(٢٠٠٦ (آرينز، املتعددة» الوسائط
باستخدام اإلنتاج من لالستفادة كثرية طرق يف األخرى السائدة اإلعالم وسائل تبحث

العاملي.7 وجمهورها واإلنرتنت، املتعددة، الوسائط

نقاش حلقة وهي جلوبال»، «بوست مؤخًرا بوست [واشنطن] ذي أضاَفْت
أقساًما أضافت كما الدوليون، الصحفيون يديرها اإلنرتنت عىل جماعي
الساعات مئات واستضافت املدونات، عرشات وأضافت القصص، عىل للتعليقات
لتسجيل للمراسلني فيديو كامريا ٥٠ نحو املوقع سلََّم الحية. املناقشات من
الذي االجتماعي، للتواصل الخاص موقَعها كذلك وأنشأَْت لإلنرتنت. محتًوى
الصفحات إنشاء من املستخدمني تمكني أجل من سبيس»، «ماي موقع يشبه

(٢٠٠٦ (ميالميد، اإللكرتونية. واملجتمعات

محطة مثل تلفزة، ملحطات حة منقَّ فيديو مقاطع أيًضا washingtonpost.com موقع باع
مقطع ثمن تدفع فاملحطة األقل؛ عىل لسنتني املوقع عىل بالربح ذلك وعاد إس، بي بي
برادي، جيم يرشح العمل. إنتاج بسبب الهواء عىل الثناء عىل يحصل واملوقع الفيديو،
إنتاج مع التعامل يف أسلوبه washingtonpost.com ملوقع التنفيذي التحرير رئيس
عن نسمع عندما أننا يف فلسفتنا «تتمثَّل فيقول: املتعددة، والوسائط اإللكرتوني املحتوى

.(٢٠٠٦ (ميالميد، فلنجربه» حسنًا، نقول: حوَله، ضجٌة وتوجد جديد، يشءٍ ظهوِر
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عىل الصحيفة قدرة عىل وايس، كني تايمز، أنجلوس لوس صحيفة يف الكاتب يُثِْني
تقديري، يف ألننا، لالهتمام؛ ا جدٍّ مثريًا هذا «أرى اإلنرتنت: عرب عريض جمهور إىل الوصول
يشرتكون ال ألنهم هذا؛ يعرفون ال الرشقي الساحل يف الناس لكن رائعًة، صحيفًة نملك
أنحاء جميع يف جمهوٍر إىل الوصوَل لنا تتيح اإلنرتنت لكن الغربي. الساحل صحف يف

.(٢٠٠٧ (وايس، العالم»
جمهور إىل والوصول القصص، رسد يف الجديدة الطرق بشأن الحماس من الرغم عىل
تكنولوجيا تبنِّي يف تباطأَْت الصحف صناعة أن البعض يرى الدخل؛ وتوليد عاملي،
عائدات انهيار قبل بالركب اللحاق تحدَِّي حاليٍّا يُواِجهون الصحف مالك وأن اإلنرتنت،

تايمز: ُرَوانوك صحيفة تحرير رئيس راييل، مايكل يقول بالكامل. الصحف

خطَّا به بيانيٍّا رسًما سأرسم فإنني اقتصاٍد، رجَل بصفتي هذا إىل نظرُت إذا
أن يمكن أين ألرى سأنظر الرسم، هذا يف مستقبلنا. رشح أجل من اتجاٍه
إىل الطباعة من األخبار نرش يف جهدنا ثقل يتحرك حينما ل، التحوُّ نقطة تقع
القراء التزاَم الوقت، بمرور باستمراٍر يهبط الذي األول، الخط يمثِّل اإلنرتنت.
عن فيعربِّ باستمرار، يصعد الذي الثاني، الخط أما املطبوعة؛ الصحف تجاه
يف ما، نقطٍة يف األخبار. عىل الحصول أجل من اإلنرتنت إىل املستخدمني لجوء

الخطان. هذان سيتقاطع ا، جدٍّ البعيد غري املستقبل
معرفِة يف هذان االتجاه خطَّا يساعدنا التحول، نقطة نحو اتجاهنا مع
بالتدريج، اإلخبارية. عملياتنا يف ُمواِكٍب ٍل تحوُّ حدوِث من بالفعل بد ال أنه
إىل الطباعة من تحويلها إىل وإما — ومال أناس — موارد إضافة إىل إما نحتاج
فنحن تواِجهنا؛ التي القضايا أهم من هذه املوارد توزيع إعادُة تُعتَرب اإلنرتنت.
تخصيِص أجل من الجهود بذل يف بالفعل نبدأ أن يجب أننا خربتنا من نعلم
املزيد وتعلُّم الرقمي القصص رسد لتجربة األخبار غرفة يف للصحفيني وقٍت
حادة بالرضورة التحول هذا مقايضات تكون لن الجيد، التخطيط ومع عنه.

(٢٠٠٦ (راييل، موهنة. أو

هي الطويل املدى عىل واإلجابة مربح. اإلنرتنت عىل «النرش قائًال: فوكس ترافيس يضيف
الصحيفة» يف واإلعالنات التداول يف الرتاُجع لتعويض يكفي ربًحا ق نحقِّ كنا إذا ما معرفة

.(٢٠٠٦ (فوكس،
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جمهور من القادمة اإلعالنات عائدات بني التفاوت بسبب تعقيًدا املعادلة تزداد
االتحاد رئيس أورييل، جافني «يقول اإلنرتنت. نسخة جمهور مقابل يف املطبوعة النسخة
اإلنرتنت، عىل القراء من قيمًة أكثر املطبوعة النسخة قراء إن باريس، يف للصحف العاملي
إيكونوميست، (ذي ومتقطِّعة»» عشوائية «بطريقة الصحف مواقَع يستخدمون الذين
يرتاوح عدٍد عىل الحصول يجب — للغاية دقيقًة ليَسْت األرقام أن من الرغم عىل .(٢٠٠٦
املطبوعة للنسخة قارئ كل عن العائد لتعويض اإلنرتنت عىل قارئ و١٠٠ قراء ١٠ بني
استبداَل تحاول عندما كبرية تحديات تواجه الصحف أن عىل يتفقون فالنارشون — يُفَقد

.(٢٠٠٦ إيكونوميست، (ذي املطبوعة النسخة بعائد اإللكرتونية النسخة عائد
أيًضا: أخرى مسائَل اإلنرتنت مواقُع تواجه

اإلذاعة لهيئة التابعة «ورلد» قناة يف األسايس املقدِّم جاولينج، نيك يشعر
قال الحقيقي». الوقت ف «تعسُّ عليه يُطَلق ما حيال بالقلق … الربيطانية
املواعيد مواقف يف والدقة الحقيقة قياُس للصحفيني يمكن كيف يتساءل إنه
ويف برسعٍة، األخبار بنرش يطالبون والقراء املشاهدين إن وقال الثابتة، النهائية
الجمهور منَّا «يريد وقال: هذا. تحقيق يف منهم كثريٌ يساعد الحايل، العرص

مصدرها.» وتحديَد معلومٍة كلِّ مشاَركَة
صالحًة معلوماٍت دوًما تقدِّم ال قوله، حد عىل االستجابات، هذه أن إال
والحافلة القطار تفجريات يس بي بي تغطية أثناء يف حدث ما وهذا لالستخدام؛
يكن لم أنه اتضح رجًال الرشطة قتَلت مطاردٍة، فبعَد املايض؛ يوليو يف لندن يف
الفورية الرسائل من فيٌض الحادثة هذه عن نتج التفجريات. هذه يف متورًِّطا
بهم موثوق عياٍن شهوُد لدينا «كان جاولينج: قال املحمولة. الهواتف وصور
كانوا جميعهم أن واتضح بهم، موثوًقا جميًعا كانوا األوىل. الثالث الساعات يف

(٢٠٠٦ (كريتز، ُمْخِطئني.»

فوائد من اإلنرتنت عليه تنطوي ما م تُضخِّ التي األمثلة من عدًدا العراق يف الحرب قدََّمت
صوٌر غريب؛ أبو سجن من البَِشعة الصوُر األمثلة هذه أفضَل كان ربما محتملة. وتحديات
وصلت اإلنرتنت.8 عرب أرستهم وأفراد أصدقائهم إىل وأرسلوها امليدان يف جنوٌد التَقَطها
معاملة طريقة يف تحقيقاٍت إجراء إىل ْت وأدَّ مصدوم، أمريكي جمهور إىل النهاية يف الصور
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سيطرة تتحدَّى ونرشها والصور املعلومات تسجيل عىل الجنود قدرُة كانت إذا السجناء.
الحكومة قادة يبدو ما (وعىل األمريكيني املواطنني تنوير عىل أيًضا تعمل فهي الحكومة،

أيًضا).

أن إىل الكونجرس، لجان أمام شهادته يف رامسفيلد، دونالد الدفاع، وزير أشار
كان … األمريكية السلطات سيطرة نطاِق خارَج اآلن أصبح هذا الصور فيض
بقيوِد نعمل «نحن وقال: الصور، هذه مثِل نْرشِ من مستاءً رامسفيلد السيد
يسري حيث املعلومات، عرص يف الحرب وقت يف قانونية، بمتطلبات السالم، وقت
يمكن ال التي الصور هذه مثل ويلتقطون رقميًة كامرياٍت معهم حاملني الناس
يثري بما اإلعالم، وسائل إىل للقانون، مخاِلف نحٍو عىل يمرِّرونها، ثم تصديقها،
بَت ترسَّ حينما إال االدعاءات خطورة يدرك لم بأنه اعرتف ذلك، ومع دهشتنا.»

(٢٠٠٤ (ماسيدا، اإلعالم. وسائل إىل الصور

الجنود منظور بخالف متنوعة نظر وجهات من ورؤيتها األخبار نْرش فرصَة اإلنرتنت ر توفِّ
لألفكار؛ حقيقية سوًقا تكون ألن دوًما) ق تتحقَّ ال (التي اإلمكانية تتيح فهي امليدان؛9 يف
يف الرسمي» َه «التوجُّ تناِقُض وصوٍر قصٍص عىل بالحصول األخبار ملستهلك تسمح فهي
ولديه وكمبيوتًرا، رقمية، كامريا يحمل شخٍص أيَّ وألن .(٢٠٠٤ (زيلزر، العراق حرب
أيِّ بأعني الحرب تَُرى أن يمكن ،(٢٠٠٤ (سيمون، صور نْرشَ يستطيع باإلنرتنت اتصاٌل

والنشطاء. السياسيني، واملؤيدين الثقافات، من عدٍد
وجود إمكانية يحتمل للجميع املجانية املعلومات من النوع هذا إن البعض يقول قد
سو مؤسِّ واَجَهه الذي نفسه املتحزِّب التنافس نوع هو هذا أن إال رصيَحنْي، وتزييٍف دعايٍة

خاصة. امتيازات وأعطوه املتحدة الواليات
احتواء بسبب اإلنرتنت عرب العراق حرب عن معلوماٍت عىل الحصوَل البعض يتجنَّب
مناسبة تجعلها ال بدرجٍة ُمْفِجعًة املطبوعة اإلعالم وسائُل اعتربتها صور عىل اإلنرتنت
يجب للحرب الوخيمة العواقب إن آَخرون يقول بينما .(٢٠٠٤ وستاينربج، (كارتر للنرش

هاو: بري يقول ل. تُجمَّ أو تُخَفى أن ال تَُرى، أن

جريمًة نرتكب تجميلها نحاول مرة كل ويف دوًما، ومقيتة ُمْفِجعة الحرب
وجوَد ال حيث دعايتنا؛ لنا ره توفِّ الذي األمان خلف نختبئ فعندما أخالقيًة؛
ويحتشد شديدًة، تشوُّهاٍت تسبِّب إلصابات وجوَد وال األرواح، يف خسائر أليِّ
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جانبية» «أرضار مثل عباراٌت وتصبح بسعادة، قواتنا حول نحرِّره الذي الشعُب
مأساوي و«افتقار أبرياء» «ضحايا مثل لعباراٍت مربكًة بدائَل صديقة» و«نريان
هذا، من واألسوأ أنفسنا، نقنع فإننا القصوى. الخطيئة نرتكب فإننا للكفاءة»،
ونساء رجال إنتاُج بإمكاننا كان إذا به. بأَس ال أمٌر الحرب بأن أطفاَلنا، نقنع
مجتمًعا، بصفتنا فإننا، الحرب، يف فعليٍّا يحدث ما لتصوير الشجاعة لديهم

(٢٠٠٤ (هاو، يرونه. ما عىل لالطِّالع الشجاعَة نتملك أن يجب

قصص قراءة أو مزعجة صور رؤية عىل الجمهور إجباَر أحٌد يستطيع ال النهاية، يف
عرض بشأن بالغًة انقساماٍت الرأي استطالعاُت تُظِهر املتحدة. الواليات سياسة تنتقد
فعليٍّا يبحث ال ،٢٠٠٤ عام يف أُجِري للرأي استطالٍع يف جاء ملا فوفًقا املفجعة؛ الصور
والتلفاُز الصحُف اعتربَتْها العراق من صوٍر عن اإلنرتنت مستخدمي من قليلة نسبة إال
أن يعتقدون الذين األمريكيني عدُد يزيد ذلك، إىل إضافًة عْرَضها. تمنع لدرجٍة مفجعًة
أن ينبغي بأنها يعتقدون الذين عدد عىل اإلنرتنت، عىل تُنَرش أالَّ ينبغي الصور هذه مثل

.(٢٠٠٤ ورايني، (فالوز تُنَرش
أو العام الرأي مع يتعارض يشء أي نْرشِ يف اإلعالم وسائُل ترتدَّد ذلك، إىل باإلضافة
التي اإلنرتنت مواقع عكس فعىل اإلنرتنت؛ عىل نرشه أو مشفرة، أو مفتوحة قنوات عرب بَثِّه
جماهري إىل الوصوَل السائدة اإلخبارية اإلعالم وسائل تحاول ا،10 خاصٍّ جمهوًرا تخدم

مالية. عائدات أكرب تحقيق يف أمًال أعرض،
إن، إن يس محطة يف ومنتجًة أجنبيًة ُمراِسلًة السابق يف عملت التي ماكينون، «حذََّرْت
تجعلنا ال الحديثة «فالتكنولوجيا اإلنرتنت»؛ عىل فاضلة مدينة «وجود بشأن التوقعات من
مع .(٢٠٠٦ (كريتز، منها»» نصنعه ما عىل األمر «سيتوقف تقول. كما ديمقراطيًة» أكثر
ما لنرى ننتظر أن املمتع من سيكون للمعلومات، مقدِّم أكرب إىل اإلنرتنت ل تحوُّ تزايُِد
تُعَرض التي املعلومات من وعميًقا واسًعا نطاًقا اإلنرتنت ستقدِّم فهل إليه؛ األمور ستَئُول
ويُطِلع السياسيني، الناخبني يف النشاط بثِّ إعادة يف يُساِعد أخالقي نحٍو وعىل بدقٍة
حلٌّ أنها عىل اإلنرتنت إىل ينظرون الصحف مالكي أن أم حولهم، من العاَلم عىل املواطنني

الهادف؟ املحتوى حساب عىل القراء عدد لرتاُجع اقتصادي
فعلت مثلما تماًما املعلومات، ق تدفُّ عىل جوجل، مثل التجميعية، املواقع ستسيطر هل
وَسٍط يف املحتوى عىل لألسلوب األفضلية ستصبح وهل املايض؟ القرن يف السائدة الصحف

تفاعلية؟ وإمكانيات بارعة برصية بمواد يتَِّسم
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عليه أطلق كما — أمريكا يف الفكري» املستوى «تراُجع مثل مهمة، أسئلة هذه
والكوكب. الدولة ملستقبل يًا تحدِّ والبيئية الدوليُة القضايا فيه أصبحت وقٍت يف البعض—

هوامش

نرش عىل الصحف بقدرة املرئية الصحافة يف العاملون الصحفيون يُِشيد (1)
املحررين كبري يقول طباعتها. تستطيع مما أكثر اإللكرتونية مواقعها عىل مرئية معلومات
الحادي أحداث أثناء يف حدثَْت التي األشياء «أحد سميث: مايك تايمز، نيويورك صحيفة يف
صورة ٢٠ ننرش كنا فإذا بالصور. يعجُّ اإللكرتوني موقعنا أصبح أْن سبتمرب من عرش
أنحاء جميع يف الناس وكان املوقع، عىل صورة ٥٠ نضع أن بإمكاننا أصبح الجريدة، يف
وأنهم األمَر فهموا أنهم القراء فعل ردِّ من واضًحا كان الصور. هذه مع يتفاعلون العالم

.(٢٠٠٤ (سميث، يقدِّرونه»
مدونات عرب القراء مع مباَرشًة التواُصل أيًضا الصحف صحفيو يتعلَّم أن يجب (2)
قُة محقِّ . أقلَّ اآلخر البعض حماُس يكون بينما املهمة، بهذه يرحب بعضهم الجريدة.
عرصنا يف «املراسلني إن «تقول هاويل، ديبورا بوست، واشنطن صحيفة يف الشكاوى
التاريخ»، مدار عىل صحفيني أيِّ من أكثر القراء من يومي تقويم عىل يحصلون الحايل
كيف معرفة أجل من الصحيفة يف واملراسلني املحررين من العديد آراء تستطلع كما
حيث مختلطة؛ الردود كانت الجمهور. من ْونه يتلقَّ الذي اإللكرتوني الربيد مع يتعاملون
اإللكرتونية «الرسائل يكرهون آَخرون كان بينما لألمر، حبِّهم عن املراسلني بعض َ عربَّ
تأتي أنها يبدو التي للسامية» واملعادية والعنرصية، جنسيٍّا، واملتعصبة ة، والفجَّ الَوِقحة،

.(٢٠٠٦ (جرير، القصص» عىل تلقائي فعٍل ردِّ صورة يف
الصحافة، أشكاِل أحَد مدونتهم املائة) يف ٣٤) املدونات ُكتَّاب إجمايل ثلُث «يعترب (3)

.(٢٠٠٧ (فينا، األمريكية» والحياة لإلنرتنت بيو ملرشوع دراسٍة يف جاء ملا وفًقا
بعيٍد حدٍّ إىل التقليديني) الصحفيني مثل (تماًما املدونات ُكتَّاب حياُة تكون قد (4)
«مراسلون مؤسسُة «أَعدَّْت قمعية. نُُظٌم تحكمها التي الدول يف للخطر عرضًة أكثَر
وبورما، البيضاء، (روسيا لإلنرتنت» «عدوَّة دولة عرشة بخمس قائمًة حدود» بال
واململكة الشمالية، وكوريا ونيبال، املالديف، وجزر وليبيا، وإيران، وكوبا، والصني،

… وفيتنام) وأوزبكستان، وتركمانستان، وتونس، وسوريا، السعودية، العربية
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من اآلالف مئات إىل الوصوَل تمنع أنها رصاحًة إيران يف املعلومات وزارة تعلن
وكذلك الجنيس، املحتوى من نوٍع أيَّ الحاكمون هللا آيات يستهدف اإللكرتونية. املواقع
عدٌد أُلِقي — وَسْجنهم املدونني معظم عىل بالقبض إيران تتميَّز املستقلة. األخبار مواقع
بال (مراسلون «٢٠٠٥ عام وصيف ٢٠٠٤ عام خريف بني الفرتة يف السجن يف منهم كبريٌ

.(٢٠٠٦ حدود،
مناظرًة إن إن ويس وجوجل يوتيوب رشكاُت موََّلْت ٢٠٠٧ عام يوليو من ٢٣ يف (5)
محرِّرو اختار الجنوبية. كارولينا والية يف تشارلستون مدينة يف ساعتان مدتها رئاسيًة
مايكل قال يوتيوب. إىل أُرِسلت التي الفيديو مقاطع بني من األسئلة من عدًدا إن إن اليس
املناقشة هذه يف ابتكاٍر ««أعظم «إيكوديتو»: اإلنرتنت عىل االستشارات رشكة من سيلربمان
تليفزيونية شخصيات من بدًال حقيقيني ناخبني عىل يردُّون وهم املرشحني نرى أننا
حديثهم عند حاالتهم أفضل يف يكونون الذين للمرشحني مكسبًا هذا «يمثِّل المعة».
العاديني األمريكيني املواطنني لدى أصبح حيث للديمقراطية؛ مكسب وهو الناخبني، مع
(بيكلر، املرشحني»» عىل مباِرشٍة أسئلٍة لطرح الفرصُة األوىل املرحلة واليات خارج من

.(٢٠٠٧
للمناظرة جديد شكل هناك كان حني «يف بهذا. املشاهدين جميع يعجب لم ذلك، مع
ولم لحديثهم، املحددة النقاط من يتملَّصون املرشحون كان طويًال؛ التغيري يمِض لم …

.(٢٠٠٧ وزليني، (هييل بينهم» الفعيل الجدال من كثريٌ هناك يكن
بالكامل. اإلنرتنت عىل (unity08.com) «٠٨ «يونيتي السياسية الحركة تكوَّنَت
عىل نوعه من افرتايض ع تجمُّ «أول عرب اإلنرتنت، عىل للرئيس ترشيحاٍت الحزب فيستميل

مدونته. عرب اإلنرتنت عىل مناقشة ويُجري اإلنرتنت»
تقديمها يمكن أنها بمعنى متعدِّدة»؛ منصات «عىل الرشكة أخبار «ستصبح (6)
إىل وما محمول، جهاز عىل أو اإلنرتنت، عىل أو الورق، عىل القارئ؛ يريدها طريقة بأية
املحتوى استخدام إعادة يمكن حتى التصميم؛ عن املحتوى فصل .(٢٠٠٦ (آرينز، ذلك»

العملية. هذه تسهيل عىل يعمل عدة؛ وسائط يف أخرى ألغراٍض نفسه
اإلنرتنت. عىل الرئيسية صفحتها شيبستيد، النرويجية، الصحفية الرشكة تمتلك (7)
مونك السيد «يقول املعلنني. من جمعه تستطيع الذي املال كمِّ يف كبريًا فرًقا هذا ق يحقِّ
يف مدفونة قصص إىل جوجل من الزائرون جاء «إذا لشيبستيد]: التنفيذي الرئيس [نائب
السنتات؛ عىل إال نحن نحصل وال الدوالرات عىل جوجل فستحصل رحلوا، ثم الصحيفة
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يورو ألف ١٩ عىل نحصل قد فإننا األمامية، صفحتنا خالل من جذبهم استطعنا إذا لكننا
زال ما هذا، من الرغم عىل ساعة.» ٢٤ ملدة إعالٍن شعار عرض نظريَ دوالر) ألف ٢٥)

.(٢٠٠٦ إيكونوميست، (ذي التجميعية» األخبار مواقع عىل يعتمد الصحف معظم
جنوٌد التَقَطها لصوٍر اإلنرتنت عىل مجموعة نيوتن كيم املصور الصحفي أنشأ (8)
«يهدف الرقميون) (املحاربون ووريرز» «ديجيتال املسمى املوقع وهذا العراق. يف يخدمون

.(٢٠٠٥ (كولومبو، الجنود» هؤالء أعمال أفضل تقديم إىل
خالل يف ظهرت التي للقصص ٢٠٠٧ عام يف أُجِري للمحتوى تحليٌل أظَهَر (9)
واملدونات، الصحف مصادر بني االختالفات دراسة أجل من م ُصمِّ العراق، عن واحد أسبوع
قلَّ بالصحف، مقاَرنًة (و) … مصادرها يف اليشء بعض تنوًُّعا أكثر كانت «املدونات أن

.(٢٠٠٧ (فينا، رسمية» عراقية مصادر عىل اشتمالها احتماُل كثريًا
فيه يتبادل مكانًا بوصفه «بدأ NowThatsFuckedUp.com يُدَعى موقع ثمة (10)
كريس املوقع، مالك قول حدِّ عىل والصديقات. للزوجات هاوية إباحية مقاطع الناس
الجنود لدى مشهوًرا أصبح ما ورسعان ،٢٠٠٤ عام أغسطس يف املوقع أُطِلق … ويلسون
األمريكية العسكرية املؤسسُة منعت حينما .(٢٠٠٥ (جالسري، وأفغانستان» العراق يف
للمجندات استجابًة بعُد، فيما لها التابعة الكمبيوتر أجهزة من املوقع هذا إىل الوصوَل
مجانًا، للموقع الجنود استخدام إمكانيَة ويلسون أتاح املوقع، عىل عاريات ظهْرَن الالتي

العسكرية. رتبتهم إثباَت استطاعوا إذا
للجنود، اليومية األنشطَة تُظِهر ضارة غري صوًرا نرشوا كثريين أن من الرغم عىل
فيه تُظِهر … املوقع عىل كامل منتًدى حاليٍّا «يوجد إفجاًعا. أكثر صوًرا البعض نرش
مع يُنَرش الجسم. خارج تتدىلَّ وأمعاء متفجرة، رءوس مثل أشالءً، الدموية الصور هذه
عن ويتحدثون دعابات، ويُلقون بالقتل، يحتفلون أناس من مستمرة تعليقات الصور
يحتدم عندما أيًضا يتدخلون الوسطاء أن إال هذه. القتل عمليات يف امُلستخَدم السالح نوع

… وأهدافها العراق يف الحرب عن جاد حواٌر ينشأ قد وأحيانًا النقاش،
قوانني ثمة إن األمريكية، املركزية القيادة باسم املتحدِّث كارنز، كريس النقيب قال
غري نحٍو عىل ومعاملتها الجثث تشويه ضد جنيف واتفاقيات الدفاع وزارة وضَعتْها
إدارة أن إىل وأشار الجثث. بتصوير عالقة لها قوانني وجود بشأن يعلم ال لكنه إنساني،
حسني» صدام ابنَْي وُقيصٍّ ُعديٍّ لجثتَْي مفجعة صوًرا بالفعل اإلعالم وسائَل أعَطْت بوش

.(٢٠٠٥ (جالسري،
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اخلامتة

بشهٍر وصويل وقبل إليونيفرسو، صحيفة مع أسبوعني ملدة ألعمل اإلكوادور إىل مؤخًرا ُعْدُت
اإلعالناِت، وأبرَزت العنوان، مساحَة فزاَدْت الصحيفة؛ تصميَم خارجية مجموعٌة أعاَدْت
والعناوين امللونة التصميم عناُرص وتسعى األمامية. الصفحة يف الصور مساحَة َدْت وحدَّ

القارئ. انتباه جذْب إىل الضخمة
األمامية. الصفحة لتصميم النماذج من عدٌد به ا ملفٍّ هذه التصميم مجموعة ترَكْت
اعرتاضاتي كانت البداية، يف النارش؛ مع األمر يف ثُْت وتحدَّ للمرونة، االفتقار أزعجني
بتميُّز ا مهتمٍّ كنُت أنني بعُد فيما أدركُت لكني الصور، استخدام عىل القيود عىل منَصبَّة

املحتوى.1 من أكثر الشكل
الصحف معظم خضعت فقد كثريًا؛ أحرتمها التي الصحيفة إليونيفرسو، تمييز أريد ال
قرائها؛ عدِد زيادَة بذلك محاِولًة املايض، العقد خالل تصميم إعادة إىل املتحدة الواليات يف

.(٢٠٠٤ (ماير، تسويقها إمكانية عىل تقلق فالصحف
عىل تحصل — عام بوجٍه اإلخبارية اإلعالم ووسائل — األمريكية الصحف أن إال
الصحافة حرية لجنُة عرََّفْت ١٩٤٧ عام يف عامة. خدمًة تقديمها نظري خاصة امتيازات

بأنها: الخدمة هذه

ثانيًا، معنًى؛ يعطيها سياق يف اليومية لألحداث وبارع وشامل صادق رسٌد أوًال،
املجتمع يف املجموعات آراء لتوصيل وسيلة ثالثًا، والنقد؛ التعليق لتباُدل منربٌ
وِقيَمه املجتمع أهداف لعرض طريقٌة رابًعا، بعض؛ نحو بعضها وتوجهاتها
ق تدفُّ خالل من املجتمع يف عضٍو كل إىل للوصول طريقٌة خامًسا، وتوضيحها؛
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الصحافة، حرية (لجنة الصحافة.» تقدِّمه الذي واملشاعر واألفكار املعلومات
(٢١ ص٢٠، ،١٩٤٧

يف أساسيٍّا عنًرصا الصحافة حريَة رأوا املتحدة الواليات دستور واضعي أن الواضح من
جيفرسون: توماس كتب السياسية. العملية

يكون أن بد ال األول هدفنا فإن الشعب، رأي عىل ترتكز حكوماتنا لكون نظًرا
ووجود صحف بال حكومٍة وجود بني سأختار كنُت وإْن الحق؛ ذلك عىل الحفاَظ
حرية (لجنة الثانية. تفضيل يف للحظٍة أتردَّد لن فإنني حكومة، بال صحٍف

ص١٣) ،١٩٤٧ الصحافة،

وسائل عن للغاية مختلفة الصحافة كانت الدولة، نشأة من األوىل السنوات يف ذلك، مع
املبلغ إىل ولكن التكنولوجية، التطورات إىل أشري ال الحايل. عرصنا يف اإلخبارية اإلعالم
املتحزبة. طبيعتها وإىل صحيفة، إلنشاء رضوريٍّا ما وقٍت يف كان الذي املال من الصغري
تأسيس عقب األول القرن خالل السياسية القناعات كل عن تعربِّ التي الصحف ظهرت
القرن، عن قليًال يزيد ما منذ إال كبرية تجارية مرشوعات إىل الصحف ل تتحوَّ ولم الدولة.
فيه «املوضوعية» أصبَحِت الذي نفسه الوقت يف هذا حَدَث أْن الصدفة قبيل من وليس

للصحافة. شعاًرا
كبرية، تجارية مرشوعات إىل اإلخبارية اإلعالم وسائل ُل تحوُّ — العامالن هذان يلعب
أدَّى الحايل. عرصنا يف األخبار صناعة وضع يف رئيسيٍّا دوًرا — «املوضوعية» ومفهوُم
البداية، يف خاصة ملكيًة مملوكًة كانت (التي العرشين القرن خالل للصحف املادي النجاح
التعبري وإىل النفوذ، ذوي املالك من أقليٍة سيطرِة إىل رشكات)، تملكها كيانات صارت ثم
[تشبه] االحتكار صحف كانت «[ألجياٍل] األرباح. لزيادة أكرب وحاجة أقل، أصوات عن
امتالك وكان … عمالئهم وبني املحليني التجزئة تجار بني املعلومات عربها تمر التي املنافذ

ص٣٤). ،٢٠٠٤ (ماير، مبيعات» فرضرضيبة عىل القدرة امتالك بمثابة صحيفة
عن والبُْعد الجدل تجنُّب عىل اإلخباريَة املؤسسات االقتصادية االسرتاتيجياُت تحثُّ
كانت املتحدة، الواليات نشأة بداية منذ ذلك، مع األخبار. مستهلكي ينفر قد يشء أي
األفكار لتباُدل أساًسا بوصفها تعمل أن هي الحرة للصحافة األساسية االجتماعية الوظيفة

النخبة. حكم من حمايًة وبوصفها املختلفة،
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لألفكار، سوًقا بوصفها الصحافة، يُعرِّضدوَر الحالية اإلخبارية اإلعالم وسائل تركيُز
الرشكات من اإلعالم وسائل ك ملالَّ االقتصادية املصالُح تتنازع هذا، إىل باإلضافة للخطر.

قائًال: هذا عىل مويرز بيل يُعلِّق النخبة. حكم ضد رقيبًا بوصفها الصحافة دور مع

يف العاملني كبار من املتنافسني العمالقة جهوُد تضاَفَرْت إذا … سيحدث ماذا
اتفقوا وإذا اإلذاعي؟ البث مجال ويف النرش مجال يف العاملني وكبار الحكومة،
السوق اقتصاديات بعد الثانية املرتبة يف لألخبار الجمهور حاجة وْضِع عىل
التنظيمية» القيود «إزالة شعار تحت حاليٍّا يحدث ما بالضبط هذا الحرة؟
يكن لم التي الكربى، اإلعالمية للمؤسسات العمالقة التكتالت تجد األيديولوجي.
ارتباط يف معه تدخل قويٍّا حليًفا إمربيالية دولة يف روها، ليتصوَّ دولتنا سو مؤسِّ
َفاح السِّ أبناء من النوع ذلك ولكن وبناتها، الحرية أبناء بالتأكيد يثمر لن

… والدولة الكنيسة بني امُلدبَّر القديم الزواج من الناتجني
عىل وال الرسية، التزام يف االنضباط من الدرجة هذه عىل بإدارٍة نْحَظ لم
وعن عام، بوجه الشعب عن املعلومات إخفائها وترية يف الدقة من القدر هذا
ملثل الواضح للسعي قطُّ نتعرَّض ولم للدستور. باملخالفة الكونجرس؛ يف نوابه
باري ابتَكَره املفهوم هذا — اإلعالم لوسائل األقلية احتكار من القوي النوع هذا
مثل تماًما والقوة، الثراء من املزيد عىل للحصول — اخرتاعي من وليس ديلر،
والقفاز اليد كتواُفق املريح التواُفق هذا ملثل قبُل من نتعرَّض ولم القيرص.
نفسها، الحكم لفكرة االزدراء وغرس الحر، السيايس بالنقاش التالعب عىل

(٢٠٠٣ (مويرز، املعرفة. إىل الناس بحاجة واالستخفاف

التقارير من بديًال «موضوعية» تقارير الحايل عرصنا يف اإلخبارية اإلعالم وسائل تقدِّم
فلن «بموضوعية»، األخباَر الصحفيون نَقَل فإذا والتنافسية؛ املتنوعة املتحزبة الصحفية
وثقافُة الصحافة مدارُس تبرش .(١٩٧٢ (توكمان، بديلة نظر لوجهات كبرية حاجٌة توجد
الصحفيني. لجميع فيه، ومرغوبًا تحقيقه يمكن هدًفا بوصفها «باملوضوعية»، األخبار غرفة
االقتصادية املصالح «أيديولوجيَة ذاتيٍّا تقدِّم «املوضوعية» إن تشومسكي يقول ذلك، ومع

.(١٩٧٩ (تشومسكي، سياسيٍّا محايدة نظٍر وجهَة بوصفها املسيطرة»
جزئيٍّا السائدة اإلخبارية اإلعالم وسائل جانب من «املوضوعية» مفهوُم يُستخَدم
عىل األخبار غرف يف العادة جرت فقد األخبار؛ غرفة داخل املحدود للتنوع تربيًرا بصفته
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األقليات نسبُة وتزداد األقليات. نساء خاصًة األقليات، من نسبيٍّا منخفضة أعداد تعيني
إىل األقليات نسبة زيادة معدل من كثريًا أبطأ بمعدٍل األخبار غرف يف يعملون الذين

.(٢٠٠٧ وآخرون، ويفر ١٩٩٦؛ وويلهويت، (ويفر السكان عدد إجمايل
حرية لجنِة إمالءاِت تنفيذ صعوبة من األخبار غرفة داخل املحدود التنوُع يزيد
القصص أفكار قائمة إىل تصل ال معينًة مجموعاٍت تهمُّ قد التي فالقصص الصحافة؛
عوامل وثمة الِبيض.2 من األحيان معظم يف يكونون الذين والُكتَّاب املحررون يضعها التي
وإجراءاتها األخبار غرفة فثقافة اليومية»؛ لألحداث الشامل «الْرسَد أكرب بقدٍر تعيق أخرى
صنع عىل واملحرِّرون املراسلون يُجَرب عندما اآللية، العقلية من نوًعا تخلقان االعتيادية
هذا، إىل باإلضافة النهائية. املواعيد ضغط تحت والصور القصص بشأن رسيعة قرارات
أخريًا اإلخبارية».3 «األهمية مدى عىل حكمهم يف الصحفيني الصحافة مدارس تدريُب ه يوجِّ
وإنما األخبار، غرفة يف العاملني مجرد عن الحايل عرصنا يف اإلخباري التضليل يعرب «ال
الرجال إىل تلقائيٍّا الصحفيون «فيلجأ … أخبارهم نغطي والذين نستشريهم الذين عن
(ليهرمان، الخرباء»» وبوصفهم السلطة، أصحاَب بوصفهم البيضاء البرشة وأصحاب

.(٢٠٠٦
واالقتصادية االجتماعية املكانة أساس عىل أيًضا والخرباء املصادر اختيار يحدث
مورت يقول األخبار»، رسق «َمن بعنوان ١٩٩٣ عام نُِرش الذي كتابه يف والنفوذ.
ويرفض الدولة، رؤساء مع تُجَرى التي اللقاءات كثريًا املحررون «يقدِّر روزينبلوم:
عليه الحصول ألن األجرة؛ سيارات سائقي كالَم يقتبسون املراسلني يََدعوا أن معظمهم
أكثر» أموٍر عن األجرة سيارات سائقي كالُم يكشف ما عادًة الواقع، يف للغاية. سهًال يبدو

4.(١٩٩٣ (روزينبلوم،
الحياة، مجاالت جميع من الناس أفكار معرفة إىل الصحفيون يسعى أن يجب
صحيفة نارش عىل املرات إحدى يف اقرتحُت ذلك. إىل وما وإحباطاتهم، وأحالمهم،
وبرَّْرُت خمسة، إىل أيام ستة من األسبوع يف املصور عمل أيام عدَد يقلِّل أن إليونيفرسو
مع املدينة استكشاف يف العمل من الخايل اإلضايف اليوَم هذا سيقضون املصورين بأن هذا
والنشاط االنتعاش من بمزيٍد الصحفيني شعور عىل هذا تأثريُ يقترص لن ربما أَُرسهم.
يمثِّلون ربما الذين املجتمع، أفراد مختلف مع تفاُعلُهم أيًضا عنه سينتج وإنما فحسب،

لألخبار. محتملة مصادَر
يف عام) بوجٍه اإلخبارية اإلعالم (ووسائل السائدة األمريكية الصحف فشُل يؤدِّ لم
يف فقط البيضاء» «الصحافة لقب عىل حصولها إىل األقليات؛ نظر وجهات عن التعبري
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وربما سيايس،5 اضطراب حدوث يف إسهامها عىل أيًضا تُالُم جعلها ولكنه األحياء، بعض
الصحافة «تتضمن غامًضا. اقتصاديٍّا مستقبًال الصحف تواِجه ملاذا ما، حدٍّ إىل هذا، يفرسِّ
مستهلكي من كبرية أعداًدا نتجاهل ونحن مناِسبًة. الجمهور يراها التي القصص ْرسَد
عىل للحصول نسعى أن بد فال املهنة، يف البقاء أردنا إذا للخطر. يعرضنا بما األخبار

.(٢٠٠٦ (ليهرمان، ومشاهدينا» ومستمعينا لقرَّائنا املمتعة أو املهمة األخبار
للعديد مراعاٍة دون املعلومات، ق تدفُّ عىل مسيطرًة ألجياٍل، السائدة، الصحف ظلت
املركزية من مزيٍد إىل ملكيتها ل وتحوُّ الصحف، عدد تراُجع ومع املجتمع. قطاعات من
مصادر من ق تتدفَّ املعلومات أصبَحت واآلن، األرباح. ارتفَعت العرشين، القرن أواخر يف
بنسبٍة ربٍح عىل الحصوَل فيها تتوقع أن الصحف بإمكان كان التي األيام ومضت متنوعة.
العمل ازدهاُر «كان الفضائية. والقنوات اإلنرتنت ظهور مع املائة يف و٤٠ ٢٠ بني ترتاوح
ووعيه التجاري، نجاحه بني املالءمة عىل قدرته يف يتمثَّل املتحدة الواليات يف الصحفي
ص٤). ،٢٠٠٤ (ماير، اليوَم» مهدَّدتان الوظيفتني وكلتا املجتمع. خدمة يف بمهمته الذاتي
اإلعالم وسائل من (بديًال وعمًقا اتساًعا أكثر تقارير إعداِد إمكانيَة اإلنرتنت ر توفِّ
املصورة للصحافة مًعا وتحديات فرًصا تمثِّل اإلنرتنت أن إال السائدة). املطبوعة
ظاهريٍّا، اإلنرتنت، َوَسُط يبدو .(٢٠٠٤ كينيدي، ٢٠٠؛ (فوكس، املصورين والصحفيني
ينجذبون املحتملني املشاهدين أن املواقع منتجو ويدرك املصورة، للصحافة مثاليٍّا وَسًطا
الثابتة الصور بني املزَج التكنولوجيا ل وتسهِّ املرئية. املواد بسبب الفردية املواقع إىل
تَُعدُّ التي املساحة لقيود وجوَد وال أيًضا، والكلمات والصوت والرسومات الفيديو ومقاطع

املطبوعة. اإلعالم لوسائل دائًما هاجًسا
بمعرفة بصخٍب يطالب فالجمهور املفتوحة؛ بشهيتها اإلنرتنت تتَِّسم نفسه، الوقت يف
وما السياسية، والفضائح الرياضية واألحداث والحروب املشاهري عن اللحظية األخبار
ال والتي أحيانًا، الدقيقة املعلومات، من متواصًال ًقا تدفُّ اإلنرتنت ر وتوفِّ ذلك.6 شابه
تحرير رئيس ماكوي، كريك يقول ثرثرًة. أو شائعًة كْونَها أخرى، أحيان يف تتعدَّى،

تايمز: أنجلوس لوس صحيفة

تلجأ فأنت اآلن، أما الصحيفة؛ إىل تذهب أن أخبار إىل تحتاج حينما السائد كان
يف املشكلة لكن ممكن. وقت أرسع يف عليها وتحصل اإلنرتنت، أو التلفاز إىل
كثريًا أستمع كنُت أني أذكر . ٍّ حيسِّ طابع ذات أخبار صنع إىل يؤدي أنه هذا
ال تعلم، كما أوًال». هذا لك َم قدَّ َمن «تذكَّْر وشعارها: والتلفزة، اإلذاعة ملحطات
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إذا إما صحيحة؛ معلومات لك نقدِّم دمنا ما أوًال، هذا لك َم قدَّ َمن معرفة تهم
(٢٠٠٤ (ماكوي، هذا؟ نفع فما خاطئة، كانت

اإلخبارية اإلعالم وسائل تتعرَّض املتواِصل، املعلومات نرش عاَلم يف للمنافسة محاولٍة يف
كثريون يلتمس ومسلية. ممتعة بطريقة حدوثها وقَت ونقلها األخبار جمع أجل من لضغٍط
هجمات مثل أحداث عن نتج فقد الجمهور؛ عامة من املستخِدم» ينتجه «محتًوى حاليٍّا
مؤخًرا، تك فريجينيا جامعة ومذبحة ،٢٠٠٤ عام وتسونامي سبتمرب، من عرش الحادي
وسائل عرب ونُِرشت هواة التَقَطها التي الثابتة والصور الفيديو مقاطع من هائلة كمياٌت

اإلنرتنت. ومواقع السائدة اإلعالم
إيجابياٌت امُلستخِدم ينتجه الذي واملحتوى واملدونات اإلنرتنت لظهور يكون ربما
األخبار، ومنتجي اإلخبارية املصادر دائرَة بشدٍة ع توسِّ يوتيوب مثل مواقع وألن وسلبياٌت.
نظر وجهات من األخبار عىل ويحصلون للعالم، تنوًُّعا أكثَر لرؤيٍة املشاهدون يتعرَّض
الجمهورية. تأسيس من األوىل األيام يف الصحف َع تنوُّ ما، حدٍّ إىل هذا، يضاهي متنوعة.
وتجاربي». «حياتي هو اآلن حتى شيوًعا األكثر املدونات موضوُع أصبح نفسه، الوقت يف
(جاهران، املدونات أصحاُب عنه يكتب فيما كثريًا األخبار، وكذا والحكم، السياسة تتوارى
برامج (أو اليشء بعَض عرش الثامن القرن بيوميات أشبه املدونات تكون ربما .(٢٠٠٦

عرش. الثامن القرن بصحف منها والعرشين)، الحادي القرن يف الواقع تلفاز
من تزيد لألحداث، دوًما مواِكبًة تكون أن إىل اإلنرتنت حاجُة هذا، إىل باإلضافة
املصورين من ع يُتوقَّ املثال: سبيل عىل السائدة؛ اإلعالم وسائل صحفيي عىل الضغط
الكامريات أن من الرغم وعىل الجمالية. الناحية من وقوية ومثرية فورية صوٍر التقاُط
أيًضا تزيد فإنها الفوتوغرافية، التقارير إعداد عمليَة تُِرسع الرقمية املظلمة والغرف

الخداع. واحتماالت اإلنتاجية بشأن عات التوقُّ
عىل إليهم املوكلة املهام إلنهاء الكايف الوقُت لهم يتوافر ال الذين الصحفيون يميل
نادَر هذا كان وإْن رقميٍّا، الصوَر ون يغريِّ ما وأحيانًا مخترصة، طرق اتِّبَاع إىل جيد، نحٍو
إىل يفتقرون الذين املصورون، الصحفيون يرىض أن هو أكرب بقدٍر املعتاد الحدوث.7
إىل ترمز نمطية بصور معنًى؛ له ومحتًوى سياٌق، لها برصية قصٍة لصنع الالزم الوقت
رموًزا تكون أن بها يُقَصد التي الصور، هذه تصبح منهم. املحررون طلبها التي املفاهيم
بالفعل. املعتنقة امُلدَركات خ ترسِّ ما وعادًة املشاهدين، أعني يف الواقع عن ًة معربِّ برصية،
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املال جنْي إمكانيَة اآلن تدرك اإلعالمية التكتُّالت أن إزعاًجا األمور أكثر يكون ربما
هذا. لتحقيق خطواٍت تتَِّخذ وأنها اإلنرتنت، من

أصبَحِت فقد للجميع؛ مفتوحًة اإلنرتنت بوابات إبقاء أجل من نحاِرب أن علينا
الديمقراطية، دولتنا يف الجديدة األصوات من كثريٌ منه يُسَمع منربًا اإلنرتنت
غري واملؤسسات واألفراد، والفنانني، التأييد، مجموعات العالم: مستوى وعىل
تأثري يكون ما وعادًة اإلنرتنت، عرب التحدث تقريبًا أحد ألي فيمكن الربحية.
صناديق عىل فيها يقفون الخطباءُ كان التي باأليام مقاَرنًة بكثرٍي أكربَ كالمه
اإلنرتنت، إىل اإلعالم صناعة يف الضغط جماعاُت تشري الحدائق. يف خشبية
وسائل ملكية تركيز بشأن املخاوف أساس ضعف يف السبُب إنها ويقولون
القنوات مئات فعليٍّا بها وتوجد ُث، التحدُّ فيها أحٍد أليِّ يمكن بيئٍة يف اإلعالم

املتنافسة.
أنماَط أن الكبرية اإلعالم لوسائل التابعة الضغط جماعات به تخربك ال ما
والتلفاز؛ للمذياع نظريتها تشبه بدأَْت االفرتايض العالم يف االستخدام معدِل
(كما وارنر تايم إل أو إيه رشكة نصيب أن دراسٍة يف ورد املثال: سبيل عىل
اإلنرتنت، عىل امُلستخدم يقضيه الذي الوقت ثلث نحو بلغ آنذاك)، تُعَرف كانت
يف ٥٠ إىل الرقم هذا — ومايكروسوفت ياهو — أخريان رشكتان أوصَلْت كما
الكوابل، قنوات نُُظم يف حاليٍّا املتاحة للقنوات املتزايد العدد أما بالكامل. املائة
والتسعني اإلحدى الشبكات بني فمن الرشكات؛ من صغري عدٌد يملكه فمعظمه
من جزء هي منها شبكة ٧٩ الكوابل، قنوات نُُظم معظم يف تظهر التي الكربى
وإن ميديا، وليربتي وفياكوم، وارنر، تايم مثل: الشبكات متعددة مجموعات
يجب الكوابل، قنوات ضمن قناٍة بثَّ حاليٍّا تستطيع وحتى وديزني. يس، بي

له. تابعًة أو العمالقة ألحد ِملًكا تكون أن
تتحول قد اإلنرتنت عىل املفتوحة الواسعة املساحات فإن الحذر، نتوخَّ لم إن
إىل الرسيع الوصول عىل سيطرتَها الرشكات من حفنٌة فيه تستخدم نظام إىل
عىل العريض، النطاق عرص يف الرقمي التل قمة يف بقائها لضمان اإلنرتنت
من نحارب أن علينا لذا، الرائعة؛ التكنولوجيا لهذه الديمقراطية القدرة حساب
لذلك الحايل النظريَ بوصفها للجميع، مفتوحًة اإلنرتنت بقاء من التأكد أجل
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توكفيل. دو املؤرُخ كثريًا به أُعِجب الذي الصغرية الصحف من املتنوع العاَلم
(٢٠٠٣ (مويرز،

دار حواًرا أذكر وممارستها؟ املصورة الصحافة مهنة يف جميًعا العوامل هذه تؤثر كيف
هو فاز قد كان عدة. سنوات منذ أولسون، راندي الجوائز، عىل الحائز املصور وبني بيني
مسابقة يف اإلخباري التصوير بجائزة املصورة) وزميلته راندي (زوجة فارلو وميليسا
ورد الوقت، بمرور هات توجُّ أيَّ لحظ كان إذا عما راندي سألُت عقود. طوال العام، صور

التوضيحي. التصوير إىل الوثائقي العمل من التحول كان واضٍح ٍه توجُّ أكثر بأن عيلَّ
االهتمام الصميم؛ يف الفصل هذا بداية يف ذكرتُها التي الشكوى الظاهرة هذه ترضب
ويحبها املصورة، الصحافة أساس هي اإليضاحية فالصور املحتوى؛ من أكثر بالشكل
الصحفيون يختارها التي للمفاهيم مطابقة توضيحية صور ألنها عادًة واملحررون الُكتَّاب
وتكوين الضوء يف يتحكمون ألنهم الصور هذه بالتقاط املصورين بعض يستمتع الُكتَّاب.
املفاجأة عامل ألن اإليضاحية الصوَر الصور بعضمحرري ل يفضِّ كما واملوضوع، الصورة
سيحصل املصور أن فيعلمون يُستبَعد، «حقيقيني» أشخاص مع العمل عند يحدث الذي
ذات صحف يف يعملون الذين مون املصمِّ يسعد ما وعادًة لالستخدام. صالحة صور عىل
فنِّيُّو ل يفضِّ كذلك املساحة. مع تتناسب الصور ألن اإليضاحية؛ بالصور محكم تنسيق
بعناية. إضاءتها يف املتحكَّم الصوَر — للصور الكلية الجودة عن املسئولون — الصور

وحميمية؛ وعاطفية ذاتية دوًما حاالتها أفضل يف ظلت املصورة الصحافة أن إال
أيو معركة يف األمريكي العلَم يرفعون وهم للمارينز روزينتال جو صورة نذكر فنحن
النريان إطالق تحت الشاطئ إىل يعودون وهم الحلفاء لجنود كابا روبرت وصورة جيما،
الثانية. العاملية الحرب من املكتوبة التقارير تذكُّرنا من أكثر نورماندي، يف اإلنزال يوم يف
بالنابالم قصف بعد وعارية الثياب محرتقة وهي فوك، كيم للفتاة أوت نيك صورة أن كما
إىل ينتمي أسريًا يعدم وهو لوان نوس نويان للجنرال آدامز إيدي صورة شأن شأنها —
هذا عىل تشابنيك هوارد يعلق فيتنام. لحرب املأساوية للعواقب ترمز — كونج فيت جبهة

قائًال:

مشعل انتقل فقد وضمريهم؛ ممارسيها وعي يف املصورة الصحافة جذور تمتد
مضيئًا جيل، إىل جيل من اإلنسانية، النزعة ذات الصور من تراث االهتمام،
إنها اإلنساني. السلوك فهم يف إيانا ومساعًدا الجهل، وكاشًفا الظالم، أركان
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بشأن وتبرصنا وتعلمنا تخربنا إنها األكاذيب. وأحيانًا املجردة، الحقيقة تعرض
والفخامة. والفقر والقبح، الجمال تسجل إنها املايض. تيضء وهي الحارض،

التمهيد) ،١٩٨٨ (تشابنيك،

تايمز، أنجلوس لوس مثل فصحف األدوار؛ هذه كلَّ املرئية الصحف أفضل تؤدِّي
نيوز، ماونتن وروكي تايمز، ونيويورك أوريجونيان، وبورتالند كورانت، وهارتفورد
املصورة الوثائقية التقارير وحتى التوضيحية الصور من بدايًة متنوعة، صوًرا تنرش
الصور ويتجنب بالصور، اإليضاحات عىل يعتمد الصحف من ا جدٍّ الكثري لكن املتعمقة،

الحياة. يف إزعاًجا األكثر الجوانَب توثِّق التي املؤثرة
يف احرتاًما الحروب مصوِّري أكثر البعض يعتربه الذي ناشتوي، جيمس يقول
تعلم الحرب». عن مؤثرة قصًة يمثِّل أن يمكن الفوتوغرايف «التصوير إن التاريخ،
الفوتوغرافية، الصور بها تتمتع التي اإلقناعية القدرة العسكرية واملؤسسات الحكومات
الصحف تستبعد وعندما للحرب. البرصية الصورة يف التحكم التاريخ مدى عىل وحاوَلْت
لتتجنب بأكملها) الصحيفة من (أو األمامية الصفحة من املدنيني الحرب ضحايا صور
بتقديم التزامها عن تتخىلَّ فإنها املعلنني، و/أو القراء لغضب املحتملة املادية العواقب
إىل تيسء كما معنًى»، يعطيها سياق يف اليومية لألحداث وبارع وشامل صادق «رسد

الحرب. عواقب رؤية من مواطنيها بحرمان بالدها
املعَلن األخالقي الرتدِّي بسبب مشكلٍة يف واقعة املصورة الصحافة إن البعض قال
ينتجه الذي «املحتوى من املنافسة وبسبب الحدوث)، دائم غري يكن (وإْن بوضوح عنه
ريادَة يخوِّلها جيد مركز يف املصورة الصحافة أن ذلك، عكس عىل أعتقد، وأنا امُلستخِدم».
وسائُل تَعتَْد لم التي املجتمع فئات بتمثيل أفضل دوًرا يؤدِّي الصحافة، من جديد نوٍع
يف اليومية لألحداث وبارًعا وشامًال صادًقا «رسًدا ويقدِّم تمثيلها، عىل السائدة اإلعالم

أكرب. بقدٍر معنًى» يعطيها سياق
الصحفيون يُمضيه مما الشوارع» «يف أطول وقتًا املصورون الصحفيون يقيض
االجتماعية املستويات كل من الناس مع عالقات تكوين عىل اعتياًدا أكثر فهم الكتاب؛
القصص تدور اإلنرتنت. عىل أو بالهاتف تقاريرهم إعداَد يستطيعون ال ألنهم االقتصادية؛
والعمل الحياة يف والصعوبات املباهج حول املصورين الصحفيني من كثريٌ يُِعدُّها التي
املجتمع طبقات صعيد عىل آِخره، إىل األرس، وراعية العقائد وممارسة واملوت والحب
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بسبب أسهل، نحٍو عىل األقليات مع يتواصلون املصورين الصحفيني أن كذلك أعتقد كافة.
األخبار. غرفة داخل الثانية») «الدرجة من (وأحيانًا األقلية وضع يف أنفسهم هم كونهم

كما ذاتي، بأسلوب قصًصا تحكي صورهم أن املصورون الصحفيون يعلم أخريًا،
قصة رسد يف التصوير باستخدام — امللتزمة» «الصحافة فكرَة يتبنَّى معظمهم أن أعتقد
انتهاَج ذلك من بدًال ويقرتح باملوضوعية، التظاهر يزيح ما وهذا — معني منظور من

األفكار». «منرب أسلوِب
لدينا توجد فرصة بأية بعمٍق ترتبطان والديمقراطية «الصحافة أن مويرز بيل يؤكِّد
(مويرز، الثورية» ُمثُلنا واستعادة سياستنا، وتجديد الظلم، برفع للمطاَلبة البرش نحن
القراء، اهتمام عىل تستحوذ أن بفعالية، استُخِدمت ما إذا البرصية، الصور يمكن .(٢٠٠٣
الحصول إىل دوًما املصورون سعى كافة. الحياة بجوانب وتُعرِّفهم مشاعرهم، وتحرك
استخدام ضد قراًرا عادًة يتخذون املحررين لكن املوضوعية، املواد من واسع نطاٍق عىل
باالهتمام». جديرة «غري كونها أو رؤيتها»، «تعذُّر أو قراءتها»، «تعذُّر بسبب ما صورٍة
هاو، بيرت قال وكما قراؤنا». يريده ما «ليَسْت أنها املحرِّرون يعلن الحاالت، من كثرٍي يف
… أكرب بقدٍر مفجعة صوٌر تُلتَقط لم أنه أصدِّق «ال العراق: يف الحرب عن حديثه عند
اإلعالمية» الرشكات من داخلية رقابة من ناتجة انتقاءٍ عمليُة هو هنا نراه أننا أعتقد ما

.(٢٠٠٤ (هاو،
منهم اعتقاًدا خاصة، وحمايات حقوًقا اإلخبارية اإلعالم وسائَل الدولة مؤسسو أعطى
نموذٍج ظهوِر بدنوِّ البعض يعتقد الصالح. الحكم أجل من مطَِّلع شعب وجود برضورة
استثماراتهم، عىل منخفضة مالية عوائَد ُك املالَّ فيه يقبل نموذٍج اإلعالمية، للملكية جديد
.(٢٠٠٦ نايت، (مؤسسة عامة خدمة تقديم يف مسئولياتهم عىل أكرب بقدٍر فيه ويركِّزون
من الصحُف قلََّلت فطاملا املرئية؛ للصحافة بُْرشى سيكون التحوُّل هذا مثل أن أعتقد
بالكامل. صحفيني بوصفهم املصورين تعيني كرَهْت و/أو للصور، الرسدية القدرة شأن
وتغطيَة الجمهور، من أوسع نطاٍق إىل الوصوَل تحاول التي اإلخبارية، اإلعالم وسائل أما
القصص؛ لرسد جديدة أساليب عن وتبحث عاملية، أهمية وذات تنوًُّعا أكثَر موضوعاٍت
استعداًدا التاريخ مدار عىل املصورون الصحفيون أبدى وقد املرئية. بالصحافة فسرتحب
ص١٠٧). ،١٩٨٨ (فولتون، واملنيس» واملجهول الخفي و«إلظهار األحداث»، عىل «ليشهدوا
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الصور أفضُل وتستطيع الكلمات، قها تحقِّ ال بطرٍق وبالحياة بالعاَلم الناَس الصوُر تُعرِّف
العالم. تحسني عىل العمل عىل الناس حثَّ

هوامش

املحتوى؛ عىل الشكل إلعالء مثال أفضَل التليفزيونية فوكس شبكُة تقدِّم ربما (1)
«عارضة جونز، لورين تشارك «املذيعة») (بعنوان األخرى الواقع» عروض«تلفاز أحد ففي
يف إخبارية نرشٍة إذاعِة يف صحفية»، خربة أية لديها ليس التي املمثِّلة السباحة، مالبس
واملؤسسات الصحفيني بعُض انتقد تكساس. والية يف تايلر مدينة يف مساءً الخامسة
[إال العرض، هذا الستضافتها إكس» تي واي «كي محطَة بوينرت، معهد مثل الصحفية،
… النقد هذا تجاَهَل هاريل، فيل العام؛ ومديرها إكس، تي واي كي محطة «رئيس أن]
قنوات يف حاليٍّا أرى أَُعْد لم إذ قليًال مضحٌك أمٌر هذا أن أعتقد الصحافة؟ «مصداقية وقال:
أن املفرتض ومن متلفز، عرض هذا الوقت.» طوال هيلتون، باريس إال اإلخبارية الكوابل

.(٢٠٠٧ (جوف، محطتنا» يف روا يصوِّ أن اختاروا فقط هم كوميديٍّا. يكون
منذ ع التنوُّ بالتزام اإلعالميني املسئولني د تعهُّ من الرغم عىل الحايل، العرص «يف (2)
… الِبيض من … الصحف تحرير يف العاملني من املائة يف ٨٦ األقل عىل عقدين، من أكثر
األمريكية الصحف يف إخبارية غرفة ٣٤٦ األقل عىل ،٢٠٠٥ عام يف قريب وقٍت حتى (و)
.(٢٠٠٦ (ليهرمان، املائة» يف ١٠٠ بنسبة بيضاء كانت — عددها ُربْع بنحِو يُقدَّر ما أو —
كليات إن تريني جون يقول االفتتاحية، للمقالة املقابلة الصفحة يف نُِرش مقاٍل يف (3)
الِفْكر عىل الصحفيني وتدرِّب األوىل، بالدرجة وديمقراطية ليربالية الجامعات يف الصحافة
إىل الصحافة كليات عىل يسيطرون الِبيض إن أيًضا القول ويمكن .(٢٠٠٥ (تريني، نفسه
يرون املؤسسات هذه مثل يف تدريبهم عىل يحصلون الذين الصحفيني فإن لذا كبرٍي؛ حدٍّ

البيضاء. البرشة ذوي ِفْكُر عليه يهيمن منظوٍر من العاَلَم
كنُت والعرشين، والحادي العرشين القرنني يف لإلكوادور العديدة زياراتي خالل (4)
ال املثال، سبيل عىل فهم، الحكومة؛ فساد من األجرة سيارات سائقي شكوى إىل أستمع
فكان للنفط؛ مصدِّرة دولة يف الوقود أسعار يف الشديد االرتفاع سبب معرفَة يستطيعون
األخرية، السنوات يف اإلكوادور ساد الذي السيايس االضطراب حدوث ُع توقُّ السهل من

نزيه. شعبي رئيٍس عن املستمر الناخبني وبَْحث
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الحايل، ورئيُسها املاضية. العرش السنوات خالل رؤساء ثمانيُة اإلكوادور عىل تعاَقَب
شديد. جماهريي بدعٍم يتمتَّع شعبيٌّ رئيٌس هو كورِّيا، رفاييل

فصل يف املتحدة الواليات مدن شوارع يف الشغب أعمال احتدام سبب تحليل «يف (5)
مجتمع عزل إىل [١٩٦٨ عام يف كرينر [لجنة تقرير أشار متتالية، سنوات ألربع الصيف
قبل لدورها، اإلخبارية اإلعالم وسائَل وانتقدوا وتجاُهلهم، ود السُّ لألمريكيني الِبيض
املؤسسات فشَلت عام، «بوجٍه برصاحٍة: الختام يف اللجنة وقالت … وبعدها االنتفاضات
تواجهها التي املشكالت عن فكرًة ود والسُّ الِبيض من جماهريها إىل توصل أن يف اإلخبارية
نظِر وجهِة من وتكتب التقارير تُِعدُّ اإلعالم «وسائُل املحتملة». الحلول ومصادر أمريكا

.(٢٠٠٦ (ليهرمان، الِبيض»» الرجال عاَلم
ومجالت صحف «فثمة أيًضا؛ املطبوعة اإلعالم وسائل عىل بالتأكيد هذا ينطبق (6)
مادة عن وتبحث الرتفيهي، اإلعالم من جزءًا نفسها وترى الواقع، من تتهرَّب كثرية
التمهيد). ،١٩٨٨ (تشابنيك، عرصنا» واقع عن منفصلة هروبية، نزعة ذات موضوعية

املقبولة املعايري بخالف رقميٍّا صوَرهم املصورون الصحفيون يغريِّ ما نادًرا (7)
جميُع يعرف األلوان. وتعديل وزيادتها، الكثافة إنقاص درجات وأقل القص، يف املتمثِّلة
ويتجنَّبون رقميٍّا، الصور تعديل عىل املرتتِّبة األخالقيَة اآلثاَر تقريبًا املصورين الصحفيني
املقبولة، املعايري بخالف صوَرهم ون يغريِّ الذين رون املصوِّ ذلك، إىل باإلضافة هذا. فْعَل

وظائفهم. يفقدون ما عادًة
املصورة، بالصحافة اهتماًما أكثر الناس عامة أصبح العرشين القرن بداية مع
جعَلت الفيلم بكرة ألن أفضل؛ نحٍو عىل الفوتوغرايف التصوير آليات يفهمون وأصبحوا
األخبار مستهلكو أصبح باملثل، .(١٩٩٧ (كارلباخ، للهواة متاًحا الفوتوغرايف التصويَر
برامج من وغريه فوتوشوب برنامج ألن املظلمة؛ الغرفة بآليات معرفًة وأكثَر اهتماًما أكثَر
أن األخبار مستهلكو يعرف كمبيوتر. لديه شخٍص ألي متاحًة أصبحت الرقمي التصوير

التجاُوزات. من يحرتسون ولذلك تعديلها؛ يمكن الصور
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