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  داءـــــــــــإھ

 

 ونبراسا في حیاتي ا صدى في أذنيمإلى من كانت دعواتھ

 حفظھما هللا وأبي إلى أمي

 

ة رمز التضحی إلى أم كانت وال تزال في قلبي

 .وأب لطالما كان سندي في الحیاة والحنان،

كل  لھم إخوتي وحبي فرحتينظراتھم  إلى من كانت

 إسمھان، جمیلة، مونیا، حبیب، رضا،  واحد باسمھ

دون استثناء ما دامت الحیاة  إلى أحبتي وأصدقائي

ت دربھا اإلخالص والوفاء والحب، إلى صفحا

یاسمینة  وحیاة، صدیقة عمري نزیھـــة سنوسي،

عدالن،  رفیق بخوش،جیاللي أحمد، ، وـــعت

 فیصل، زھرة حبیبة قلبي.یاسین، 

 

 



 

 

 

 

 

  :لىإوال أأتوجھ بالشكر  -

كان ف واستندناهللا عز وجل، فھو وحده المستحق للحمد والثناء والذي علیھ توكلنا 

 حسبنا فھو رب العرش العظیم.

  .لى الصراط المستقیمإلى الحبیب المصطفى الھادي إو

 عبد هللا الثانيالمشرف دكتور لالى إ

 إلى رئیس قسم اإلعالم واالتصال األستاذ بوعمامــــة

   إلى األستاذ عریس، عبد القادرإعالم واتصال األستاذ مالفي عبة إلى رئیس مسار ش

إلى قناة الشروق نیور بكل طاقمھا من إعالمیین، صحفیین خصوصا التقنیین الذین 

  .لم یبخلوا علي بالمعلومات في ھذا العمل

ساتذة المناقشین الذین رحبوا بھذا العمل والذي كان محل اھتمام األ ادةــــــوإلى الس

 المناقشین فیھ.

 كل واحد باسمھ. ذةـــــوإلى كل األسات

 

 

 



 أ

 

 :املقدمــــــــــة 

يف ظين أن موضوع تناول وبث القنوات التلفزيونية لصور اجلثث والقتلى هو موضوع *لغ األمهية وأنه مل ينل  

حقه يف الدراسات والبحوث املسحية االجتماعية األكادميية بصفة خاصة يف ظل ما يتعلق *ملسائل السياسية 

 واملخاوف اجلديدة واألزمات .

ما أحوجنا إىل مثل هذه الدراسات بعمق وeمل وإمعان يف ظاهرة اإلعالمية التلفزيونية .وعليه فإنه ^يت 

عاما يف املقام األول مع تطور تقنياته وأساليبه بني  90التلفزيون هذا اجلهاز العجيب الذي رافق البشرية على مر 

اهد *لدرجة اليوم eثريها الكبري على حياة اxتمع واملش وسائل اإلعالم واالتصال والتكنولوجيات احلديثة اليت هلا

واليت تتكون يف اللغة العربية من   télévisionاألوىل وعليه يستخدم الكثريون كلمة تلفيزيون كتعريف لكلمة 

" وهي يو�نية األصل األوىل تعين " بعيدا " أما الثانية تعين "  vision" ، فيجن "   téléكلمتني هي تلي "

شاهدة " ويدور اجلدل حول ترمجة الكلمة، نلجأ إىل تعريف *كتساب الكلمة وزن من أوزان اللغة العربية فنقول م

 .1" تلفاز" 

يف الواقع أعتقد أن التلفزيون من خالل اآلليات املتعددة اليت تتطلب منهجا وحتليال معمقا يكشف عن خطر  

 لسفة.والفالثقايف، فن األدب، اإلعالم علم النفس كبري جدا يهدد جماالت خمتلفة على مستوى اإلنتاج 

إنه يتضمن الكثري من التأثريات السياسية *إلضافة إىل اإلرشادات والتعليمات السياسية املباشرة والرقابة 

الذاتية *متالك هذه القوة قوة الصورة التلفزيونية وeثريا�ا على املشاهد من خالل مضامينها وعلى كل حال ليس 

 متغرية.شيئا أكثر صعوبة من أن جتعل املشاهدين يشعرون *لواقع يف أوضاع  هناك

، ور الدمويةللعنف واملعا�ة و الصيف زماننا هذا عند مشاهدتك التلفزيون تتعرض إىل صور ومشاهد التعرض 

شاهد املوت ماجلثث والقتلى سواء حصل هذا عرب برامج ومضامني إخبارية أو توثيقية أو روائية فمن الصعب جتنب 

 احلقيقي.

                                           

  1 145ـــ  144، ص  1988ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر  فضيل دليو، مقدمة يف وسائل اإلتصال اجلماهريي ، 



 ب

 

قال :" كل شيء جثث مقطوعة الرؤوس 4كلها الكالب أطفال وأشالء  " يف بوسنا روينزرايناكما قال " 

مبعثرة ال تنتمي إىل فرد معني أو إىل شيء معني ، قتلهم رصاص قناصة طفلة يف Oنية عشر مت اغتصاHا وتتحدث 

منا رأيناه يف مشاهدm للربامج احلوارية وقد قكله التلفزيون " .....وقال لقد رأينا ذلك   عما جرى هلا أمام كمريات

  q1ستهالكه املفزع خاصة qملوت ".

 وعليه نستخلص أن تعرض عقولنا وانفعاالتنا هلذه الصور مأساوية اليت قدمها التلفزيون .

مية قد فتح ن مثل هذا التلفزيون والقنوات اإلعال� ويذكرm " رجيس دوبريه " يف كتابه حياة الصورة ومو|ا ,

عقولنا وانفعاالتنا على معاmة والقمع وأنه qلفعل هذا قد خلق نوعا من الرأي العام العاملي وعليه فإن وسيلة اإلعالمية 

ف نتلفزيون حيصل على غذائه من الصور الدموية اجلثث والقتلى وهذا صارت األحداث منتجة للصور القوية عن ع

احلروب ، معاmة حتتل مكان الصدارة يف األخبار وتتقدم على املواضيع اإلخبارية وqلتايل تؤثر على املشاهد وتلعب 

، وهلذا السبب بلغ بوسائل اإلعالم إىل التنافس منها من تقوم بعملية املعاجلة  2على اجلانب العاطفي والنفسي

 لغ املشاهدين من خطر مشاهدة ومنها ال حتجب الصور الدمويةوتباإلعالمية للصور واجلثث القتلى وصور العنف 

 وعليه أردm أن نعرف األسباب . 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

. ترمجت نسخة عربية ، دار أزمنة  2003 اآلخرين @إلجنليزية عن دار النشر ، هامش هاميلتون عام أملسوزان سونتاغ : اإللتفاف إىل   1 

18ـــــ  17، ص  T (2005ريخ النشر 1بعمان ، الطبعة (      

20، ص  2005سوزان سونتاغ : اإللتفاف إىل أمل اآلخرين ،  نفس املرجع ،  2  
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 حتديــــــــــــــــــــــد املوضــــــــــــــــــــــــوع :  -1

 .تسلم التلفاز السلطة 1991يج عام يف 7ريخ اإلعالم فمنذ حرب اخللهام نقف اليوم على عتبة منعطف 

إلعالمي اإلخباري ا ، بل أصبح يشكل الوسيطىل يف جمال التسلية ومتضية الوقتومل يعد الوسيط اإلعالمي األو 

اإلجتاه وحيدد أمهية اخلرب والصور يفرض نظامه وجيرب وسائل اإلعالم األخرى خاصة الصحافة  يعني  ،األوىل حاليا

 املكتوبة على اللحاق به .

 حبيثثريا i ة مركزية حتدث يف ذهن اجلمهوراآلن تبدأ مرحلة جديدة يف تطور اإلعالم فهو الوسيلة إعالمي

 . 1جتد وسائل اإلعالم األخرى نفسها جمربة على مواكبة أي iثري من صور دموية مشاهد املعاnة 

ودراستنا هذه تسلط الضوء على معاجلة اإلعالمية للصور اجلثث والقتلى وiثريها على اجلمهور وعليه مت تركيز 

ا القنوات التلفزيونية اإلخبارية مع صور اجلثث وأشالء القتلى ، وما إذا كان ينبغي عرضهعلى جانب كيفية التعامل 

 ومعرفة وإكتشاف طبيعة املعاجلة اإلعالمية ، ومىت يعد بث الصور خاصة vجلثث والقتلى نقال للواقع .

مي مع األحداث " منوذج للتفاعل اإلعال Newsالتلفزيونية vجلزائر العاصمة "  الشروققناة  كانتولقد  

الذي يتضمن الكثري من iثريات السياسية واالجتماعية واإلرشادات التعليمية والرقابة الذاتية العامل. واألزمات يف 

 من اجتاه إعالمي لقناة الشروق vمتالك هذه القوة االستثنائية أال وهي قوة الصورة . ةاملستوحا

v ستخدام تقنية املقابلة واملالحظة كما تكمن أمهية هذه ولذلك كانت حمل اهتمامي معتمدة على الوصفي

الدراسة يف إثراء معرفة علمية للتأثري الصورة القوية للجثث والقتلى على مشاهد " اجلمهور " وطبيعة هذه املعاجلة يف 

 بث خمتلف صور العنف الدموية مرافقة لتحليل مواضيع إخبارية أو احلوارية.

                                           

30، ص  2006عبد هللا عنقاوي ،التلفزيون والعنف ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، . حناند  1  
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ر واجلوانب السوسيولوجية والنفسية للمشاهد وإبراز عالقة كل فئات جمتمع مع إضافة إىل التطرق إىل اآل�

 ".News مضامني قناة املتخصصة الشروق "

تفردت إىل معرفة تقنيات التغطية مباشرة ملشاهد العنف وصور القتلى اليت تعمد عليها قناة الشروق 

"News" 

ان  األساسية لعرض هذه الصور الدموية "اجلثث والقتلى"وأيضا دراستنا اهتمت بكشف الضوابط واملعايري 

وجدت يف ظل إحرتام اإلنسانية والدين الذي مينع صور املوتى " املتطرفة " إن صح التعبري واليت تكشف عن عورات 

 اجلثث واملوتى .

الشرف  قالقانون للقناة " الشروق " يف ظل ميثا يضا إىل شروط ممارسة نشاط مسعي بصري fخذd النظر أ

 املهين .

 حتديـــــــــــــــــــد اإلشكاليــــــــــــــــــــة :  -2

مرحلة عصر الصورة ، إذا كان التلفاز قد فرض نفسه /ذه  يف *ريخ اإلعالم ... تبدأ مرحلة أو زمن جديد

الطريقة من خالل الصور ، فذلك ال يعود إىل أنه يقدم حمتوى الربامج تسلية والرتفيه فقط ، بل أصبح والسيلة 

 "اإلعالمية األسرع بني وسائل اإلعالم األخرى واألكثر قدرة تقنيا على بث الصور الدموية آنية بسرعة كبرية عرب

 سواتل الساتيليت "  .

أصبحت القنوات التلفزيونية حتتل رأس اهلرم بني وسائل اإلعالم األخرى Xتت مزاجيتها واهلوس Xلصور 

، وتسوق تلك  ختلف املضامني اإلخباريةمل اجلمهور املستهلكaثري مباشر ورد فعل على اإلعالمية القوية اليت هلا 

 زة للتلف هو غري مرئي وليس صورة ليس قابال .... كل ماو اجلديد يف اإلعالم إن املرئي هالفكرة اجلديدة مبعىن " 

  1وIلتايل ال وجود له إعالميا "

                                           

100،ص1978يف يناير  صدرتTليف أ.د إمام عبد الفتاح إمام ، الطاغية ، دراسة فلسفية لصور من االستبداد السياسي ، دار علم املعرفة   1  
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  لفلسطينينيال : كثرية هي صور اجلثث وأشالء القتلى ومشاهدة دماء الضحا* و ومن هذا القبيل ميكننا أن نق

 اليت نشاهدها يف وسائل اإلعالم املختلفة . 

على  وبورما والعراق واليمن بفعل تزايد احلروب * مشاهد عنف احلروب والصور الدموية يف سور وكثرية هي 

 .اإلخبارية الدولية منها وحملية احلكومات واألنظمة اليت تبثها القنوات التلفزيونية

الصور  روأين هي مسؤولية  وسائل اإلعالم يف نش فلماذا نشاهد هذه الصور يف وسائل اإلعالم التلفزيونية ؟

 املأساوية الدموية ؟ 

bا إ ظهر يف الواقع ما تفعله احلرب كحرب ..... ت تقول سوزان سونتاغ األديبة األمريكية : " إن الصور ال

دف لكن ، يكون فيها املدنيون هم اهلقة كانت توصف يف وقت أbا بربرية، طريشن احلربلتظهر طريقة حمددة 

تسارع تقنيات التصوير ونقل الصور وعرضها بعد فرتة قصرية من حصول احلدث كما نرى اآلن ميكن أن جنعل 

 1املشاهدة يف جزء من املعركة الدائرة ". 

جثث لوعليه إن التدفق املستمر للصور عرب القنوات اإلعالمية والتنافس على مثل هذه الصور الدموية ل

من sب التأثري ويف فوالقتلى أصبح يشكل هاجسا للسبق الصحفي ولكل قناة إعالمية دور يتجلى يف التأثري والتأثر 

 االنفتاح اإلعالمي ظل اإلنفتاح على اإلعالم و

 تعاجل مواضيع إخبارية سياسية واجتماعية ذات صلة االخبا رية  للخواص يف اجلزائر ظهرت قناة الشروق

ية وعليه صار الزما علينا أن نتساءل ونطرح اإلشكالتزامنا مع االحداث واألزمات  sلصور الدموية اجلثث والقتلى 

 اآلتية 

 

 

                                           

86نفس املصدر سوزان سونتاغ ن اإللتفاف إىل أمل اآلخرين ، ص   1  
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 اإلشكاليـــــــــــــــــــــــة : -3

التعرف على مدى االهتمام الذي توليه قناة الشروق ملثل هذه الصور من جهة وحتديد مدى طبيعة املعاجلة 

القناة   Newsالشروق الوطنية مؤسسةعينة اإلعالمية التلفزيونية لصور اجلثث والقتلى من جهة أخرى من خالل 

TV 

 هور)؟صور اجلثث والقتلى وLثريها على املشاهد(اجلم التلفزيونيةنيوز  ما مدى معاجلة قناة الشروق ·

 التلفزيونية صور اجلثث والقتلى ؟  newsما مدى طبيعة معاجلة قناة الشروق  ·

 اهد)؟اجلثث والقتلى على اجلمهور (املش صور  التلفزيونية Lثري newsما مدى معاجلة قناة الشروق  ·

 : فرضيــــــــــات الدراســـــــــــــــــــــة -4

تعمل الفرضيات يف أي دراسة على حتديد املسلك املنهجي وتوضيح املعامل الواجب إتباعها من طرف الباحث 

مع ضرورة ربطها ^إلشكالية وأهدافها حىت ال يكون أي تعارض علمي أو فكري أو منهجي بينهما ولكي يتدعم 

مر الذي اع الفرضيات ومؤشراgا لإلختبار األاالنسجام املرغوب لعناصر البحث ^إلقرتاب من الواقع املدروس وإخض

ينتج للباحث كشف دقيق وأبعاد الدراسة بكل موضوعية ودقة بعيدا عن األحكام املسبقة والذاتية ذلك أن الفروض 

تطرقنا إىل بث ، ويف حبثنا هذا  1تعترب تفسريات أولية مقرتحة للعالقة بني متغريين أحدمها nبت و اآلخر مستقل

 التلفزيونية صور اجلثث والقتلى وكيف تساهم يف معاجلة الصور اليت هلا Lثري املشاهد(اجلمهور)القناة 

 وعليه دراستنا تتجسد وgدف إىل الفرضيات التالية :

وLثريها ورة عالقة مع ثورة الص ارسة نشاط مسعي بصري بكل حرية لهإن دور وسائل اإلعالم التلفزيونية من مم

 هور ) بشكل واسع له يرتبط إرتباطا طرد| مبا يلي :على املشاهد ( اجلم

                                           

  1 خالدي  اهلادي وفريد عبد اFيد ، املرشد يف منهجية وتقنية البحث العلمي، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر ،1966،ص25 
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طبيعة الصورة اليت تبثها القناة التلفزيونية املتخصصة ذات القطاع اخلاص أكثر دموية مقارنة �لصورة اليت / 1

 تعرض يف قناة تلفزيونية ذات قطاع عمومي .

 بل العرض .تطبق القناة التلفزيونية تقنيات رقابة معينة للصورة ومعاجلتها ق/ 2

نقل الواقع من خالل تغطية القناة التلفزيونية كل األحداث واجلرائم واألزمات احمللية والدولية ومواكبة / 3

 األخبار يف الساحة اإلعالمية اليت جتسدت يف الصور الدموية .

يف ممارسة  الذي كرس مبدأ احلرية 04/14اإلعالم  الذي عرفته اجلزائر منذ Rسيس قانون بعد اإلنفتاح / 4

، شجع التنافس اإلعالمي للقنوات اجلزائرية متخصصة من أجل احلصول على الصدارة واكتساب نشاط مسعي بصري 

 اجلزائرية . newsأكرب نسبة مشاهدة يف اجلزائر منها قناة الشروق 

 التســــــــــــــــــــــــــــــاؤالت : -5

وذجا " من نيوز اإلخباريةيتضمن موضوع الدراسة املعاجلة اإلعالمية لصور اجلثث والقتلى" قناة الشروق 

 التالية:التساؤالت 

 هل يتم تقدمي الصور كاملة أم ختضع إىل رقابة معينة ؟ـــ  1 

 ما مدى Pثري الصور الدموية على مجهور مشاهد ؟ـــ  2

 عاجلة املباشرة لصور اجلثث والقتلى ؟املو  التغطيةماهي تقنيات ـــ  3

 أم هل ختضع صور اجلثث والقتلى إىل معاجل إعالمية ؟ـــ  4

 ومىت يعد بث أو عرض صور اجلثث والقتلى نقال للواقع ؟ـــ  5

 كيف ينبغي للصحافيني التعامل مع صور اجلثث والقتلى ؟ـــ  6

 مسبقا بذلك ؟ هل حترتم قناة الشروق مشاعر املشاهدين وتعلمهمـــ  7
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 أهداف الدراســـــــــــــــــــــة :  -6

ؤال اإلنطالق ساألساسي سؤال تسعى الدراسة إىل حتقيق هدف رئيسي وأهداف فرعية وذلك *إلجابة على ال

 وتتفرع منه أسئلة فرعية 

 / أوال :1

ريقة تناوهلا هلذا طالكشف عن طبيعة املعاجلة اإلعالمية لصور اجلثث والقتلى يف قناة الشروق اجلزائرية وتقييم 

 طار اإلعالمي " .القوي " ونظرية " اإل التأثريطار نظرية " املوضوع يف إ

 / +نيــــا :2

 وللدراسة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي :

 جلزائرية ملواضيع وبرامج ذات صلة مع صور اجلثث والقتلى .حتديد حجم إهتمام قناة الشروق ا ·

 أو اخللل يف معاجلة القناة اإلعالمية لصور اجلثث . الكشف عن مدى التوازن ·

 تقييم طريقة تناول القناة اإلعالمية الشروق اخلاصة لصور اجلثث والقتلى يف ظل السياسة الوطنية . ·

 . الشروق مواضيع ذات صلة *لصور الدموية من جوانب خمتلفةالتعرف على مدى طرح القناة التلفزيونية  ·

 أيضا أمهية الدراسة لكوrا ميكن االستفادة منها يف اnال املعريف . mيت ·

تربز قيمة هذه الدراسة كوrا من الدراسات النادرة اليت تدرس معاجلة وسائل اإلعالم ، قناة تلفزيونية بصفة  ·

 لى يف اجلزائر .خاصة ظاهرة بث صور اجلثث والقت

حبيث مل أمتكن أو يتمكن الباحث من احلصول على أية رسالة ماجيسرت أو دكتورا تدرس هذا املوضوع  ·

 حتديدا مما يعطي هلذه الدراسة طابع اجلدية .

ية يف علوم اإلعالم واالتصال والعلوم السياسية والعلوم االجتماع األكادميينيتساعد هذه الدراسة الباحثني  ·

 .ا على املشاهدلتلفزيونية وmثريهول على معلومات ودراسات تبحث العالقة بني وسائل االعالم اعلى احلص
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تزايد إهتمام الرأي العام الدويل بقضية الصور الدموية خاصة بعد تزامن األحداث واألزمات اإلرهابية  ·

 Dثريها على املشاهد وحاجتها لدراسة علمية دقيقة يف ا7ال .وواحلروب 

معلومات وبياNت للقائمني Kالتصال حول طرق املعاجلة العلمية الدقيقة للصور املأساوية اخلاصة  تقدمي  ·

 Kجلثث والقتلى .

ائر ترجع Kلفائدة على يونية يف اجلز يف سياسة القنوات التلفز توفري قاعدة بياNت دقيقة وحديثة الستخدامها  ·

 ملشاهد .ا

 الدراسة:حتديد مفاهيم  -7

 :املعاجلة كلمة   -7-1

Kللغة الفرنسية فعندما نقول عاجل األمر  traitementمن فعل عاجل املعاجلة يف اللغة العربية  لغــــة: ·

نقول عاجلا او  إذDيت املعاجلة مبعىن املمارسة ما عالجا ومعاجلة تعين زاوله وداواه ك عاجله مشكلة، أصلحه، عاجل

 شيء زاولته ومارسته فقد عاجلته ومن خالل هذه املقارنة اللغوية يتنبوكل  .به ليه وعمالإكلفه   يذرس العمل الما

 1.ب وكتب ومزاولته Kلطرق املباشرةأن معىن املعاجلة من ممارسة أمرها واالستغالل به عن قر 

ة مبعاجلة املشاكل ومعاجلة القضاs ويقصد rذا االستخدام لإلشار  : كما يرتبط مصطلح "املعاجلة"اصطالحا ·

عل خمطط تقوم به حتسبا لتضاعف معينة أو مضاعفات ملشكلة كانت قائمة أصال وذلك بعرض اإلعاقة إىل أي ف

 2اجلزئية أو الكاملة للمشكلة أو ملضاعفاzا أو Dثريها القوي.

فهو ال خيتلف كثريا عن التعريف اللغوي املذكور أعاله وهناك استخدامات هلذا املصطلح يف  إجرائيا: ·

إلعالمي أو العمل ااستخدم أكثر شيوعا يف البحوث اإلعالمية املعاجلة اإلعالمية يقصد rا «العلمية البحوث 

                                           

  1                             858د م ، ص  والعلوم،املنظمة العربية للرتبية والثقافة  األساسي،املعجم العريب  وآخرون،أمحد العابد   

2404، ص 4ابن منظور، لسان العرب، حتقيق عبد هللا علي الكبري، حممد أمحد حسب هللا، هاشم حممد الشاذيل، دار املعارف، ت س ج  2  
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العلمية أو الطريقة اليت يتم و  واالجتماعيةالطريقة اليت يتم من خالهلا تناول وتغطية خمتلف األخبار السياسية والثقافية 

  1 .دم يف الدراسةمن خالهلا تناول أخبارها أو عرض وقائع وأحداث وهو مصطلح مستخ

 مفهوم الصورة:-7-2

 جاء يف لسان العرب البن منظور مادة الصورة.لغــــــــــــــة:  ·

صور يل والتصاوير فتوقد صوره فتصور وتصورت الشيء تومهت صورته  صور الصورة يف الشكل واجلمع  ج :

 الشيء تومهت التماثيل.

 لغتهم على ظاهرها وعلى معىن حقيقة الشيء وهيئته وعلى" الصورة ترد يف لسان العرب األثري:ـــ قال ان 

 2.معىن صفته يقال : صورة الفعل كذا أو كذا أي هيئته وصفته "

 كلي.شـــ أما التصوير فهو إبراز الصورة إىل اخلارج بشكل فين والتصور إذا عقلي أما التصوير فهو 

 3.اللغةفقط، أما التصوير فأداته الفكر واللسان و إن التصور هو العالقة بني الصورة والتصور وأداته الفكر 

 وروجاء يف لسان العرب املصور هو الذي ص صور ، يصور ، واملصور من أمساء هللا احلسىنتعين  ـــ الصورة :

 4 .كثرfاو  اختالفهااملوجودات ورتبها أعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز aا على  مجيع 

 تعين الرومان رسوم األسالف مشمعة  imageأما يف اللغة الالتينية حند كلمة 

 وعادة ما يتعلق يف فناء املنزل الروماين . د، وهي مبثابة النظري للفقي portraitوكانت تعين

 شيء.يعرفها روينز "qrا إنتاج طبق األصل أو متثل متشابه لكائن أو اصطالحــــــــــــا:  ·

                                           

 -ميةدراسة حتليلية، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلزائر: كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسال -هند عزوز، املعاجلة الصحفية النتفاضة األقصى 1

 . T2006تنة،  -جامعة احلاج خلضر

  2 لسان العرب ألبن منظور ج3 ص 47، سورة يونس  [ اآلية 92 ]

  3 أمحد زكي بدوي، أمحد خليفة (تقدمي): معجم مصطلحات اإلعالم، ط2 ، دار الكتاب املصري ،القاهرة ، 1994، ص 124

.  982، ص 1961معجم اللغة العربية، املعجم الوسيط اجلزء الثاين (القاهرة) جممع اللغة العربية     4  
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األيقونة ويشمل   Iconeأما اصطالح السيميولوجي فإن الصورة تنطوي نص نوع أعم يطلق عليه مصطلح 

ل ويف آخر والتماث ة واملدلول يف اللغة اإلعالمية وهو على مشاAالعالمات اليت تكون فيها عالمات بني الدال 

دها عن الواقع بطريقة ، تتفاوت يف قر5ا أو بع تعريف هي تصوير أشياء وظواهر العامل إىل مماثالت أيقونية أو متثيلية

 .يدوية بواسطة آلة التصوير

ثقايف جلمع ما وسيو سأسطورة الصورة هي عبارة عن نسق دايل تواصلي مرتبط Eجلانب التارخيي والثقايف واال

  1 .كرUتة للذ ، صور الالحقة وارتسامية والذاكر ل عليه الصورة ومنها صورة معنوية، صورة مادية، صور اخلياليد

ألن املوضوع إشكايل وتعدد املشارب والرؤى نشري إىل الصورة اإلعالمية أي صورة يف ميدان  إجرائيـــــــــــــا: ·

ة حبدث من ، وهنا نشري إىل الصورة احلية النابضة Eحلياة املرتبطوع كو_ا صورة ^بتة صورة متحركةاإلعالم وهي تتن

ي يتم Eعتبارها خطاE بصرU متحركا وتتجسد يف أكثر من صورة مسعية بصرية تلفزيونية، أاألحداث احمللية والعاملية 

 عرضها عرب التلفاز منها صور اجلثث والقتلى.

االحداث واألزمات حسب موضوع الدراسة واليت هلا أثر على املشاهد وهل من املمكن معاجلة هذه الصور 

 إعالميا ؟

 والقتلـــــــــــــى :مفهوم اجلثث  -7-3

 اجلثث لغـــة:  ·

 األرض.ثة ليس هلا أصل يف وقيل قطع الشيء من أصله وشجرة جمتالقطع  جلثث أيا

فسرت x_ا املنتزعة املقتلعة، قال  )1رار(فمن فوق األرض ماهلا من  إجتثت"الشجرة اخلبيثة  :تعاىلقال 

 جثة ج        اإلنسان واجلثث مجعالزجاج أي استؤصلت من فوق األرض واجلثة شخص 

                                           

يف تفاعل األنساق اللسانية واأليقونية  يائيةسيمأ.د/ إبرير بشري، الصورة يف اخلطاب اإلعالمي، دراسة   1  
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وقيل جثة اإلنسان شخصه متكئا أو #ئما فأما  وأجثاث،اجلثة شخص االنسان قاعدا #ئما واجلمع جثث 

 1.القائم فال يقال جثة إمنا يقال قمته

 :اصطالحا  ·

ريف اآليت ولذلك ميكن تعريف اجلثة 5لتع اإلنسان،ورد يف مصطلح اجلثة عند الفقهاء اجلثة هي بعد موت 

[هي جسد اإلنسان بعد مفارقة الروح للبدن وهي املرحلة اليت مير Hا اإلنسان نتيجة احلكم بوفاته نتيجة عرف الطب 

 والشرع].

حلرمة بدليل ا يفعن حرمة أذية امليت أو جسم امليت قال: وامليت كاحلي وقال املقدسي يف معرض حديثه 

 2.ة امليت ليأخذها من أوليائه فيناهلا سوء من حرق وإتالف جاز أن حياموا عنها 5لسالحمن قصد جث

 القتلى من قتيل ضمن قاموس عريب فارسي قاموس املعاين 

، ذحبه أماته، تل الشخص]ق احليوان،وقتلى [قتل فهو قاتل واملفعول مقتول  قتلى،مجع  قتال، قتيال، يقتل،قتل 

 به.فتك  روحه، أزهق

 احلروب واإلرهاب  لالقتلى مجع قتيل هو فعل أماiم بفع

 3 .قتله قتال " ويقال قتل هللا فالن " دفن شره وقتل جوعه أو عطشه معجم الوسيط:

 ألفاظ ذات صلة:-8

5لعظم  د" فتاp واملقصو أءذا كنا عظاما ورفا," تعاىل:رفتا قال  يرفت،من رفت، الرفــــــــــــــــات:  ·

 رفاp أي فتاp أو sعما ومطحوs.الذي أصبح 

                                           

أطروحة ماجيسرت يف الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا يف   رفيق أسعد، صاحل عرار، أحكام التحكم يف اجلثة يف الفقه اإلسالمي،  1  

.2010جامعة النجاح الوطنية، Pبلس، فلسطني      

.   982، ص 1961الثاين (القاهرة) جممع اللغة العربية  معجم اللغة العربية، املعجم الوسيط اجلزء 2  

102ص  ،1961 ،ةالقاهر  ،2املعجم الوسيط اجلزء  العربية،جممع اللغة   3  
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.لتخفيف والتشديد ضد احلي وأما احلي فهو .لتشديد ال غري مبعىن من سيموت، ومنه امليــــــــــــــت:  ·

 واملؤنث." إنك ميت وإBم ميتون " استوى فيه املذكر تعاىل:قوله 

  السابقـــــــــــة:الدراسات  -9

اإلعالم جامعة اإلمام بن مسعود اإلسالمية بتقدير ممتاز، وكان عنوان يف  أطروحة درجة ماجيسرتأوال :

وتداعياLا يف الصحف السعودية  2001الرسالة " املعاجلة الصحفية اإلعالمية ألحداث احلادي عشر من سبتمرب 

،  2001" وقد تناولت الرسالة Rلوصف والتحليل تقومي املعاجلة الصحفية ألحداث احلادي عشر من سبتمرب 

 طار اإلعالمي الذي حيكم املمارساتومدى اتساق هذه املعاجلة مع اإل وتداعياLا يف عدد من الصحف السعودية

 املتمثل يف طبيعة املواد واجلانب املهين االتصاليةقيم اaتمع ونظمه الصحفية يف اململكة جبانبه الفكري املتمثل يف 

د يف اململكة السائ االتصاليةkدف التعرف على iثري النظام املنشورة حول االحداث من حيث املضمون والشكل 

 لألحداث الدولية ذات العالقة aRتمع. لسعودية على طبيعة معاجلة الصحف ا

من حيث  الطارئة،وقد تناول الباحث يف اجلانب النظري للدراسة Rملعاجلة الصحفية لألحداث واألزمات 

ة املتمثلة يف املصداقية، للمعاجل ملعاجلة والتغطية وأنواع املعاجلة والسمات املهنيةحتديد ا معاجلة الصحفية والفرق بني ا

 والشمول.، العمق املوضوعية، الدقة، احلالية

بنظرuت  وعالقتهتناولت فيه مفهوم اإلطار كما أفرد الباحث فصال مستقال عن نظرية اإلطار اإلعالمي 

 .االتصال

مارسة ر املالنظري للدراسة فقد خصصه الباحث للحديث عن حمددات إطاأما الفصل الثالث من اجلانب 

 .اإلعالمية يف اململكة

عتمد عليها الباحث تتمثل يف مدى وضوح الرؤية لدى الصحف السعودية يف تعاملها مع اإلشكالية اليت ا

ة هلذه األحداث يف لصحفيا ةكذلك التعرف على اجلوانب املهنية للمعاجل  وأحداثها،األحداث املتغرية يف طبيعتها 

 الصحف.
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رة إجياد خطة و الباحث دراسته جبملة من التوصيات املستنبطة من نتائج الدراسة ومن أبرزها ضر  اختتموقد 

 1.غري الرمسيةو  اOتمعيةاسرتاتيجية لعمل وسائل اإلعالم يف اململكة إلدارة األحداث وتوصيها حنو خدمة املصاحل 

لوى ائل اإلعالم " دكتورة سلنشر أخبار اجلرمية األخالقية يف وس التغطية اإلعالميةدراسة حول "  %نيا:

ية اليت تكتسبها مهمتثلت يف األ واليتاجلرمية من نشر االعالم لصور  الباحثة على مشكلة الدراسة اعتمدت، عزازي

 مبوضوع.ىل الدالالت العلمية السابقة ذات العالقة تنادا إهذه الدراسة واس

بني مفاهيم النظرية متعلقة بنشر أخبار وصور اجلرمية يف وسائل اإلعالم  الباحثة إىل بناء عالقة تسعى

عينة من اإلعالميني  اجتاهاتمن خالل التعرف على  lالتصالوانعكاساkا التطبيقية يف املمارسة املهنية للقائمني 

مية ساليب معاجلتها وطرح منوذج للمعاجلة اإلعاليف وسائل اإلعالم السعودي حنو نشر أخبار اجلرمية األخالقية وأ

ألخبار اجلرمية يقضي إىل أداء إعالمي يوازن بني املتطلبات املهنية للعامل مع أخبار اجلرمية األخالقية واملسؤولية 

 التالية:االجتماعية لوسائل اإلعالم يف اOتمع املسلم وقد طرحت التساؤالت 

 األخالقية؟المية يف التعامل مع اجلرمية ــــ ما أبعاد املسؤولية اإلع 1

ــــ ما مدى رضا القائمني lالتصال يف وسائل اإلعالم السعودية عن النهج الذي تتبعه الوسيلة اليت يعملون  2

داف النشر أه اإلخراج،طريقة  املعاجلة،أسلوب  النشر،التعامل مع أخبار اجلرمية األخالقية من حيث جهة  فيها؟

 ومصادر اخلرب.

معينة  تماعيةاجتعد هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية الكيفية وغاية البحوث الكيفية هي وصف حالة 

 2 .وهذا الوصف يعتمد على النص أكثر من اعتماده على األرقام احلدث،حدث فهم مشويل عن احلالة أو  أو

 

 

                                           

  1 13709العدد 1426ذي احلجة  5م،2006يناير  5عن مؤسسة اليمامة الصحفية، اخلميس  الصادرةنسخة إلكرتونية جريدة الر&ض،  

 موقع للدراسات واألحباث  azazy studyموقع إلكرتوين  2
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 الدراسة:منهج   -10

البحوث  طارإنظرا لطبيعة املوضوع املتناول فإن أحسن منهج خيدم حبثنا هو املنهج املسحي الذي يندرج يف 

يلية وذلك من األدوات التحل والتحليل كأداةمدعما Eسلوب املقابلة  وصفي،الوصفية وعليه منهج الدراسة منهج 

يف تغطيتها لوقائع احلرب من خالل  newsروق قصد الكشف عن طبيعة املعاجلة اإلعالمية اليت تبنتها قناة الش

جات أنباء وتقارير وبرامجير  اإلخبارية،بث الصور الدموية صور اجلثث والقتلى من خالل النشرات   إخبارية. بو̂ر

فيه  لجأأسلوب يهدف تقرير احلقائق حبيث ي" فيعرف املنهج الوصفي يف البحوث االجتماعية على أنه 

d1 "الكشف  التحليل أوت ميدانيا عن طريق املقابلة بوسائل متعددة بغرض الوصف أو الباحث إىل مجع البيا ،

وهو ما نسعى إليه من خالل دراستنا هذه وقد اعتمدd على املنهج الوصفي hلدرجة األوىل ومن بني األدوات 

 قدر ممكن من على أكرباملستخدمة املقابلة والتحليل البياdت واملعطيات من dحية نوعية وكمية jدف اإلجابة 

  .طروحة وعلى إشكالية الدراسة من خالل حتليل حمتوى العينةالتساؤالت األ

 والعينـــــــــــــــة:جمتمع البحث  -11

يتمثل جممع البحث يف دراستنا من وسط اإلعالم التلفزيوين املتمثل يف املؤسسة اإلعالمية لقناة الشروق نيوز 

news،  يت أنwملونتاج واملخرجني وأيضا ارh ويتمثل يف اإلعالميني ، مراسلني ، مصورين ، املركبني ومكلفني

أضيف أساتذة اإلعالم hعتبار طبقة مثقفة وهلم دراية وإملام hملوضوع أال وهو معاجلة الصور الدموية من خالل القناة 

 التلفزيونية .

أثر فيتعامل االتصالية hعتبار املشاهد هو الذي يتوقد وسعنا رقعة جممع البحث الذي هو املتلقي يف العملية 

 لشروق.اللقناة أو املؤسسة اإلعالمية  إخباريةبرامج لى اليت تعرضها خمتلف مضامني مع صور اجلثث والقت

 

                                           

، مرجع سابق . 1996، والنشر، اجلزائرللطباعة  ةدار هوم العلمي،املرشد يف املنهجية وتقنيات البحث  يد،ا;خالدي اهلادي وفدى عبد   1  
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 مربرات اختيــــــــــــــار العينــــــــــــة :  -11-1

، خباريةالشروق اإلخبارية تقارير إمن أجل إجناز هذه الدراسة ار,ينا اختيار العينة مكونة من مضامني من قناة 

جتماعي " لغز اجلرمية " العتبارات عديدة وما حيمل من صور واقعية من بر=مج إخباري ا سياسية،ور;جات بيور 

وار وخاصة تنوير وفرض احل جديدا االعالم بدأت عهداالقناة ىل ان إ دموية إضافة احمللي. صورجممع اجلزائري 

واأليديولوجية الفكرية و  خمتلف الشخصيات السياسيةاإلجيايب بني  التعددي واالختاليف وإمكانية خلق تقاليد التفاعل

  .احمللي واقع جمتمعمن  مكونة

نية هائلة لى إمكانيات فكما يتوجب أن أشري إىل أن القناة تتوفر على طاقات إعالمية شبابية مقتدرة وع

مثنت برامج إخبارية ذات صلة مبوضوع الدراسة وقد حققت مادة إعالمية مت عرض فيها خمتلف الصور الثابتة 

 اجلزائرية.اليت تتبناها الشروق  واملتحركة ومن خالهلا سوف تكشف طبيعة وكيفية املعاجلة

 للدراسة:الزمين  ا!ال-11-2

، ذلك ملا  2016فيفري  01إىل غاية  2016جانفي  01الفرتة الزمنية من لقد حرصنا على اختيار 

qا وخالل الفرتة وحملي ، وبورما ]  شهدته هذه الفرتة من أحداث سياسية وأمنية إقليميا [ احلرب يف العراق ، سور

ريب من خالل الع إعالمية لتغطية كل جمرqت األحداث واألزمات السياسية يف الوطنالزمنية وجهت القناة تغطية 

معها يف حتليل  تعامل الصحفينيعرض تقارير إخبارية يف النشرات تتضمن على معاجلة إعالمية للموضوع والصورة 

األحداث ووصفها وهذه املدة مكنتنا من االلتقاء �ملبعوثني وتنظيم مقابالت وطرح أسئلة على املبعوثني {دف 

توضيح اهلدف األساسي ، نعطي فكرة واضحة عن مضامني والربامج اليت تواكب األحداث احمللية والعاملية واليت من 

 مية للصور أثناء العرض.إعالخالهلا متارس معاجلة 

 ذاتاإلخبارية  يف مضامني نيوزالشروق إذا ما هي تقنيات والطريقة هذه املعاجلة اليت تعتمد عليها قناة 

  ؟ صلة

 



 

 

 

 

 اجلانب النظري

 

 

 

 



 

 :الفصـــــــــــــــــــــــل األول

ــــة واألخالقيــــــــــــــــة ملعاجلــــــــــــــة الصـــــــــــــــورة   اجلــــــــــــــوانب القانونيـــــــــــ

 اإلعالميــــــــــــــــــــــــــة

 متهيـــــــــــــــــــــــد  ·

 اإلعالمية.الضوابط األخالقية ملعاجلة الصورة  األول:املبحث  ·

 واملصور.القائم Gإلعالم الصحفي  األخالقيات العامة األول: املطلب -

 األخالقيات العامة الثاين: املطلب -

 الضوابط القانونية ملعاجلة الصور اإلعالمية  الثاين:املبحث  ·

 ميثاق الشرف  املطلب األول:  -

 ميثاق الشرف العريباملطلب الثاين: مواد  -

 مية.اإلعالصلة Gستخدام الصور  والقانونية ذاتالقضاR األخالقية  الثالث:املبحث  ·

 قضية املصداقية والتالعب Gلصور املطلب األول:  -

  قضية اخلصوصية واحلق يف الصوراملطلب الثاين:  -

 الفكرية  قضية امللكيةاملطلب الثالث:  -

 خالصـــــــــــــــة  ·

 



 

 الثاين:الفصـــــــــــــــــــــــل 

 املعاجلة اإلعالمية للصور وطبيعة 'ثريها

 

 متهيـــــــــــــــــــــــد  ·

 املبحث األول: ماهيــــــــــــة املعاجلــــــــــة اإلعالميـــــــــــة للصور ·

 املطلب األول: نظرية مارشال ماكلوهان -

  frame analysis theoryاملطلب الثاين: نظرية التأطري اإلعالمي  -

 املبحث الثاين: طبيعة برامج املعاجلة اإلعالمية للصور ·

 املطلب األول: برSمج املنطق الضبايب للصورة  -

 املطلب الثاين: برامج معاجلة الصــــــورة -

 يوز.تقرير وحصة "لغز اجلرمية" قناة الشروق ن –املبحث الثالث: حتليل مضمون صور األخبار   ·

 خالصـــــــــــــــة  ·

 

 

 

 



 

 

 

 اجلانب التطبيقي

 



 

 اخلامتــــــــــــة

 



 

قائمة املصادر 

 واملراجع

 



 

 املنهجياجلانب 

 حتديــــــــــــــــــــــد املوضــــــــــــــــــــــــوع  ·

 حتديـــــــــــــــــــد اإلشكاليــــــــــــــــــــة  ·

 اإلشكاليـــــــــــــــــــــــة ·

 فرضيــــــــــات الدراســـــــــــــــــــــة ·

 التســــــــــــــــــــــــــــــاؤالت  ·

 أهداف الدراســـــــــــــــــــــة ·

 حتديد مفاهيم الدراسة ·

 ألفاظ ذات صلة ·

 الدراسةمنهج  ·

 جمتمع البحث والعينـــــــــــــــة ·
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 : متهيـــــــــــــــــــــــد

 يف تشكل األخالق اإلعالمية أحد األسس الرئيسية يف مهنة الصحافة مبعىن أن نزاهة اإلعالمي أمر رئيسي

وقائع ن خالل تزويد ا@تمع Hلحتديد هدف املهمة اليت هي يف األساس خدمة عامة تسعى إىل خري ا@تمع م

، هذا الدور أساسي نظرا لكون الرأي العام هذا يشكل مصدر ائق الضرورية لتشكيل رأي عام واعاملعلومات واحلقو 

 .ألنظمة الدميقراطيةالسلطات يف ا

مية من خالل حتديد جمموعة ضوابط ومبادئ وقيم وسلوكيات أخالقية تتوجه يف ق اإلعاللذلك فإن األخال

آن واحد إىل مؤسسة إعالمية والقيمني عليها والصحفيني والعاملني عليها حبيث تضمن احلفاظ على الرسالة اإلعالمية 

 1.خريناألساسية وتبعد الصحايف عن تصرفات يكون داخلها متطلبات شخصية تكون مضرة Hجلميع واآل

 ؟الضوابط األخالقية ماذا نعين lاوعليه البد أن نعرف Hملبادئ و 

 الماإلعنظام من املبادئ اليت ترشد وتوجه العمل الصحفي والقوانني  2:املبادئ والضوابط األخالقية هي

ميكن القيام به يف وضع معني واملبادئ األخالقية مبنية على قيم شخصية ومهنية  وتشريعات وهي اليت حتدد ما

اجتماعية وأخالقية يف نقل املعلومات بنزاهة وإنصاف من أجل قيم الدقة واملوضوعية ومحاية الشرف والكرامة وعدم 

 احلياة الشخصية. انتهاك

  :األسس الرئيسية للممارسة املهنيةأ ـــ 

 وهي: 3لقد Hتت هذه املبادئ األخالقية أحد العناصر الثالثة الضرورية ألداء صحفي سليم 

                                           

.121ص  102ص  148، ضمري الصحافة ص أمحد قريعي، القواعد واملبادئ األخالقية  1  

.12، ص2008بريوت ، 1مؤسسة مهارات الطبعة ، ق اإلعالمية بني املبادئ والواقع، \شر الكتاب، األخالجورج صدقة. د  2  

  3 49 ، صجورج صدقة. ، دمرجع سابق 
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: أي جمموعة القوانني والتشريعات املنظمة للمهنة اليت حتمي املواطنني من جتاوزات وسائل القانـــــــــــــــــــون

لكل نظام م تبعا لألنشطة القائمة يف الدول فختتلف قوانني اإلعال راقية،اإلعالم حياهلم وتضمن هلم خدمة إعالمية 

ول ملمارسة واحرتامها هو الضمان األفلسفة اليت حتدد موقع وسائل اإلعالم والدور املناط Pا، غري أن وجود القوانني 

 الصحافيني مهنتهم.

س تلك اليت تعلمها أحداث وليوهي املساحة احلقيقية اليت يتمتع Pا الصحفي فكرا وكتابة وعرض احلريـــــــــــــــة: 

ة غري أن السلطات واسعسلطوية، تنص القوانني على حرbت القوانني يف نصوصها ففي الكثري من الدول السيما ال

حتد منها من خالل ضغوطها وقيودها املعلنة أو املضمرة ضد هذه احلرية اليت تزعج النظام، ألfا قد تكشف جتاوزاته 

 لكافية من حرية اإلعالميني يعين انعدام دور حقيقي لوسائل اإلعالم.لذلك فإن غياب املساحة ا

لكل شخص  احلرية:عشرة على هذه ) يف مادته التاسعة 1948" أكد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (

ة  يلراء دون أي تدخل واستقاء األنباء واألفكار وzي وسلتعبري ويشمل هذا احلق اعتناق اآلاحلق يف حرية الرأي وا

 اجلغرافية.كانت دون تقيد }حلدود 

ك لوهي جمموعة قيم مبادئ خلقية سلوكية يلتزم Pا الصحفي أثناء ممارسة عمله وذاألخالق اإلعالميــــــــــة: 

زاهة خالق يف القيم عامة التقاليد والتصرفات بعضها عام ومشرتك كقيم الصدق والنتلتزم Pا مؤسسة تتمثل هذه األ

 أو مؤسسات احتادات صحفينيتت هذه املبادئ متجسدة يف شرعات إعالمية أو مواثيق شرف أقر هلا والتوازن وقد }

 إعالمية أو هيئات نقابية.

د دـــ إن هذه العناصر الثالثة القانون واحلرية واألخالق اإلعالمية ليست zمهية بعضها لكن غياب أحدها يه

ومن دون القوانني تصبح  ،يصبح مضمون الصحافة بيا�ت رمسية، من دون احلرية رسالة الصحافة وحسن سري عملها
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ترتاجع بصري فاسد ف ومسعية صحاف، ومن دون األخالق تصبح قطاع ة غري حممية وعرضة لكل التجاذ�تمهن

   1.الضوابط وينتهي دورها الرئيسي املراقب والناقد

 : الضوابط األخالقية ملعاجلة الصورة اإلعالمية. األولاملبحث 

إن أي تصور أخالقي للمعاجلة الرقمية للصور الثابتة أو متحركة اليت تنقل أحداث ووقائع احلرب وجمتمعات 

جيب أن يؤكد على كون التصوير علم وفن وأنه مهنة تستحق التقدير واالحرتام ،وتلعب دورا مهما يف اإلعالم 

عايري األخالقية ة جيب أن يسعوا جاهدين لاللتزام �ملهذه املهنة والعاملني معها جبوانبها املختلف  احلديث وأن ممتهين

الواجب إتباعها يف جمال الصورة وينقل الواقع احلقيقي مع اإللتزام بكل معايري الصدق واألمانة واحلرص على مصداقية 

ية ر الصورة واحلفاظ على مكانتها كوسيلة اتصالية مرئية مميزة والتضامن من أجل حتقيق أكرب مساحة ممكنة من ح

احلصول على الصورة ونشرها مع احلفاظ على قيم اnتمع وتقاليده والدين مع األفراد حبدود إمكانيات أي ميثاق 

  2 .شرف يعىن مبعاجلة الصورة يقضي املرونة وتفعيل البداهة واحلس الصحفي السليم

" أو "جيوز  جيب وال جيبرv على عادة مواثيق الشرف اإلعالمية يف صياغة ضوابطها وأدائها وفق مبدأ " جو 

، سنحدد بعض الضوابط واآلداب املهنية املسموح wا وتلك غري املسموح wا فيما يتعلق مبعاجلة الصورة 3أوال جيوز" 

الدموية والصور الفوتوغرافية ، فمن بني املمارسات املهنية اليت ميكن اتباعها يف جمال معاجلة الصورة �لتقنيات الرقمية 

 ا يلي :احلديثة يف م

، ضبط التباين ملعاجلة الفنية والتحريرية للصورجيوز للصحفي أو املصور أو حمرر اجلرافيك أو املسؤولني عن ا -

 .ةشكل الوسيلة اإلعالمي اللوين يف الصور والتحكم يف درجة ملعان وإ~رة الصورة مما جيعلها تتوافق مع

                                           

50صد جورج صدقة،  ،سابق مرجع  1  

 الشرف.الصحافة األمريكية واهتمامها بصياغة مواثيق  Boynteeعن موقع معهد  Kenny Irbyمقال  2 

. 84 ص 74ص، 2006، 1الصورة يف وسائل اإلعالم العربية عدد  نصر الدين لعياضي،  3  
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 لصورة.ايؤدي من تغيري حقائق  أالبشرط جيوز القيام بعمليات تفتيح أو تعميق بعض األلوان  -

جيوز إعادة ترميم بعض الصور القدمية وإزالة ما قد يعلق Jا من غبار وخدوش ومبا يشري عملية استخدامها  -

 منها.صحافيا وإعالميا لكن بدون إجراء أي عمليات تؤدي إىل حذف أجزاء 

 : ة للصور فيما يليإلخراجية الرقمياملعاجلات التحريرية واومن املمارسات املهنية اليت ينبغي عدم القيام Jا يف 

 ال جيوز استخدام الوسائل الرقمية dي طريقة خلداع اجلمهور وتغري حمتوى الصور بشكل سليب. -

 .قائمة تلفيق واختالق وقائع ليست ال جيوز إضافة عناصر وحذف عناصر من الصورة ومبا يؤدي إىل -

  الصورة.يع الصور قد يؤثر على بياjت مج فالتر عندال جيوز استخدام  -

 لوقت.اكما ال جيوز دمج صورتني مت التقاطهما يف uرخيني خمتلفني لإلحياء أoما وقعا يف نفس  -

 تتم.كما ال جيوز اصطناع حدث مصور لوقائع مل  -

على  عتماداكما ينبغي تقييم إختيار الصورة بناء اعلى أدوات الدين والعادات والتقاليد أكثر من  -

 الشخصية.القيمة اخلربية أو الرؤية 

" ومن :تعاىلكما ال جيوز عرض صور القتلى وجرحى مسلمني وكشف عن عورا�م ونشرها لقوله  -

 سرت مسلما سرته هللا يوم القيامة ".

   Poynteeعلى موقع معهد  Kenny Irbyكما مت االستفادة من جمموعة مقاالت اليت كتبها املراجع 

 للصور.ألمريكية واهتمامها بصياغة مواثيق الشرف تناول املعاجلة الرقمية عن الصحافة ا 

 واملصور.القائم @إلعالم الصحفي  خالقيات العامةاأل: األول املطلب

أخالقيات املصور سواء كان مصورا فوتوغرافيا أو سينمائيا أو فيديو فاملصور الصحفي يقع بني  إطاريرد يف 

واحد ألن الصور  يتحول إىل خمرب وحمرر يف آن التقطهانقطة مشرتكة ما بني املخرب واحملرر فهو من خالل الصورة اليت 

لك ت وقدرته على سرقة الصورة سرا كل ذمن صورة يف نفس الوق حتكي احلدث لوحدها وإن إمكانية التقاط أكثر
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ولذلك البد على املصور الصحفي االلتزام 2ألخالقيات  العمل،جيعل املصور خاصة سالح "ديد وانعطاف يف 

ما  وافقته وهوم شخص دوني أل صورة ماعدم   التقاط  ومتمثل يف اإلعالمية.اإلعالمية اليت يلتزم ?ا أخالقيات 

  .مل حيدث

وفضح  االبتزازو مطلوب من املصور االلتزام 2ملوضوعية اليت تنص بعدم تسخري الصور للتشهري ومتمثل 

العورات واألعراض و"ديد مؤسسات وتصوير مشاهد العنف السلبية اليت تضر Yخالق اإلعالمي واملشاهد يف نفس 

 صورة ما ألي شخص دون موافقته وهو ماال حيدث عادة .  التقاط، عدم 1الوقت 

 األخالقيات العامة:: الثاين طلبامل

 ــــ خصوصية أخالق الصورة: 

إن كان موضوع األـخالقيات يشمل الصحافيني كافة يف خمتلف املؤسسات ، فإن بعض الفوارق بني اإلعالم 

قة املكتوب واإلعالم املرئي التلفزيوين تعود إىل خصوصية التعامل مع الصورة الثابتة أو املتحركة التلفزيونية تتطلب الد

صرية ، ة ، تشري إىل قواعد خمتلفة عنها يف الصحافة البأكثر، لذلك فإن شرعات حمطات تلفزيونية من هذه الزاوي

موضوع الصورة  18بنود منها من أصل  10فاملبادئ األخالقية حملطة التلفزيون الفرنسية األوىل مثال تتناول يف 

يد ر ات 2إلضافة إىل التزامها 2لشرعات األخالقية العامة للصحافيني وهو بتحري ماوالتحقيقات الصورة واستعمال الك

خصوصية الصورة لناحية الواقع اليت قد حتدته على مشاهد وكيفية التعاطي مع الصور الدموية ، صور احلرب والعنف 

لصور واملشاهد والتمييز ا التقاطواإل2حية وعملية تكرار املشاهد اليت تعتمدها احملطات واحلاالت اليت مينع الصحايف 

 2 .حلقيقيةبني صور األرشيف والصور املركبة والصور ا

                                           

  1 62، ص األخالق اإلعالمية بني املبادئ والواقع صدفة،املرجع السابق د جورج  

172 صب ط، ب س، األردن، ــ  والتوزيع، عمانأسامة للنشر  اإلعالمي، دارالعمل  الرمحن، أخالقياتRليف أ بسام عبد   2  
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ري مقبولة  واألمثلة على ذلك عديدة نشر صور غتحركة للقيم اإلنسانية أو املفكثريا ما تتعرض الصورة اجلامدة 

األملانية اليت نشرت على غالف صفحتها األوىل صورة للوزير " Eرشل"  ، كما يف جملة " شتارن"كصور االنتحار

 ،رائم وصور أسرى احلرب، صورة جثثحيتجزون رهائن ، صور ج) مقابالت مع جمرمني 1987ميت يف مغطسه (

ور أمعاء جورج حاوي قة، صيلي حبيكيني احملرتقة املعلقة على جسر بغداد ، صور أشالء الوزير السابق لبناين إياألمر 

نع نشر مثل ألخالقية متإن املبادئ ا لبنانية ونشرmا الصحف ... معلقة على مقود سيارته كما بثتها حمطات تلفزيونية

هذه الصور إuا مبادئ نفسها اليت منعت نشر أي صور آلالف الضحاr الذين سقطوا يف تدمري مبىن التجاري 

 على منع ذلك .كد وما يؤ  2001العاملي يف نيويورك عام 

اجلرائم بكافة  عن وصف اإلمتناع اآليت:امليثاق الشرف اإلعالمي العريب يف مادته العاشرة اليت تنص على 

أو منع  دوافعها،ا وتربير تكبيهأشكاهلا وصورها بطريقة تغري Eرتكا�ا أو تنطوي على إضفاء البطولة على اجلرمية ومر 

 واحملفزين عليها أو املروجني هلا فرصة استخدام وسائل األعالم منربا هلم " رتكا�اا

 الضوابط القانونية ملعاجلة الصور اإلعالمية  :الثايناملبحث 

   الشرف:ميثاق  املطلب األول:

يكشف حتليل بعض مواثيق الشرف اإلعالمية اخلاصة ببعض وسائل اإلعالم وحمطات التلفزيونية العربية اليت 

لفكرية للتعامل اوردت ضمن نصوصها بنود تتعلق Cملعاجلات الرقمية للصور عن مجلة من القضاF املتعلقة Cلرؤية 

متحركة الرقمية ومقارنة بني أساليب القدمية اليت كانت متبعة يف معاجلة الصورة واألساليب  الثابتة أومع الصورة 

التكنولوجية احلديثة كما تطرق هذه املواثيق لوضع ضوابط حقيقية ملموسة للتجاوب مع التطورات الراهنة يف جمال 

  الصورة.معاجلة 
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 1.املواثيق األمريكية يف معاجلة الصورة الرقمية ومنع عرض الصور الدموية من نشرهاوقد اجتهدت 

إن غالبا ما ال تتطرق مواثيق الشرف العربية ملوضوع معاجلة الصور اإلعالمية ومن بني املواثيق األمريكية اليت 

يثاق يف ضوابطه إىل ضرورة وقد أشار امل NPPAعاجلت هذه هو ميثاق مجعية القومية األمريكية ملصوري اجلرحى 

متسك املصورين الصحفيني Qحلرص على الدقة واملوضوعية والشمولية ومقاومة حماوالت التالعب Qلصورة وعرض 

دم حتيز يف وعالصورة يف سياقها وجتنب تنميط االفراد واجلماعات من خالل الصور واحرتام اإلنسانية واألطفال 

الء تغيري أو السعي للتغيري أو حماولة iثري يف األحداث من خالل صور احلرب وأشالتمثل اآلخرين وعدم مسامهة يف ال

االسرى واملعتقلني وأي حماوالت تغيري وحترير صورة مع احلرص على احلفاظ على األفراد واجلماعات وسياقها وعدم 

 دفع مقابل للمصادر أو تقدمي مكافآت مقابل احلصول على معلومة.

موعة من معايري حتكم رؤية بعض وسائل اإلعالم يف جمال التعامل مع املعاجلة كما يكشف عن وجود جم

الرقمية للصور من بينها أن الصور مثل األخبار جيب أن تعكس احلقيقة wكرب قدر ممكن وأن هدفها وروحها جيب 

ملشاهدين احملطات انستهم يف خداع القراء و  أن يكون السعي حنو نقل احلقيقة ،وأنه جيب أن نلتزم مبعايري الصدق

ما وقعت دون لقطة حقيقية وتسجيلها ونقلها ك التقاطوكما ينبغي Qلدور املناط Qلصورة الو|ئقية واملتمثل يف 

ظ على مرئية عادلة ودقيقة لألحداث واحلفاتغطية إحداث أي تغيري يشوهها أو حيور حمتواها مع السعي لتقدمي 

ا يؤدي إىل من االستخدام السليب للتكنولوجيا احلديثة ملعاجلة الصور ملذر مصداقية ونزاهة املؤسسة اإلعالمية واحل

 وعد متثيل احلقيقة بصورة صادقة . .التضليل واخلداع ..

ؤخذ مشاعر ا�تمع يجب أن تف أمل،وتشري هذه املواثيق إىل أنه عند نشر صور مثرية للجدل للتعبري عن حالة 

مع إعطاء أمهية للمشاعر االجتماعية والذوق العام أكرب من تلك اليت يتم  ذاتهعتبار وكذلك موضوع الصورة يف اال

                                           

 http : // Commfacty.Fulleetou.Edu/Lester/Writing/Nppa.Htmlمت االستفادة من موقع لرصد أبعاد الصورة   1  
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اعطاءها للقيمة احلربية للصورة بينما تسمح هذه املواثيق 4مكانية ضبط الصورة واحرتام أخالقيات وتنظيمات تشريعية 

  ون.تلفزينما أو يس ،الفيديوللمهنة اإلعالمية واحرتام اIتمع وحقوق االنسان من خالل مضمون الصورة 

 ميثاق الشرف العريبمواد املطلب الثاين: 

م بكافة عن وصف جرائ االمتناع" من ميثاق الشرف العريب اليت تنص على اآليت" 10يف املادة العاشرة "رقم 

ير دوافعها أو البطولة على اجلرمية ومرتكبيها أو ترب  إضفاءتنطوي على  أشكاهلا وصورها بطريقة تغري dرتكاcا أو

  1.منع مرتكبيها واحملفزين عليها أو املروجني هلا فرصة استخدام وسائل اإلعالم منرب هلم"

" تتحمل وسائل اإلعالم العربية مسؤولية خاصة جتاه اإلنسان العريب وهي تلتزم oن تقدم له 3املادة الثالثة "

ىل خدمة قضاtه وتعمل على تكامل شخصية القومية وإمنائها فكرt وثقافيا واجتماعيا حقيقة خاصة صادقة إ

وسياسيا وإظهار حقوقه وحرtته واحرتام حقوق اإلنسان ومشاهد اإلعتداء على شخصية من خالل صور ويلتزم 

عة يف احلصول شرو اإلعالميون العرب dلصدق يف نشر األنباء والصور ميتنعون عن وصف اجلرائم والوسائل غري م

 على األخبار والصور غري أخالقية ...."

 اإلعالمية.صلة Mستخدام الصور  ذاتالقانونية و القضاD األخالقية  :الثالثاملبحث 

  Mلصور:قضية املصداقية والتالعب  املطلب األول:

~ر تحليل اآلدراسات عديدة بمتثل املصداقية متغريا وسطا بني اإلعالم والتأثري يف الراي العام وقد اهتمت 

 السلبية اليت ترتتب على فقدان وسائل اإلعالم ملصداقيتها واليت متثل األساس الفعال لتأثريها و�يت قضية مصداقية

را ذا�ا  مريالكااالصور يف مقدمة القضاt األخالقية فبينما كان النقاش يدور يف الفرتات املاضية حول مدى مصداقية 

مية وقد أثرت قضية التالعب 7لصور اليت توفها املعاجلات الرق تكذب؟ال  الكامريايف نقل احلقيقة أو صدق وهل 

                                           

. 120ص  ،أخالقيات العمل اإلعالمي نفس املرجع السابق،  1  
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<شكال وطرق خمتلفة من جهة ومتجددة من جهة أخرى مع تطوير برجميات املعاجلة ومن بني الدول األوىل للتالعب 

 ليتكون له ، ووضع رأس على lester 1991ن الصور السالبة Gعادة تلوي B1840لصور قيام املصور األملاين 

القرن العشرين ومثة  جتمعهم بداVتومسح أعداء ستالني من  1860عام هوجون كاهلان آجسم سياسي 

عوامل عديدة أدت النتشار ظاهرة التالعب Bلصور من بينها نقص التدريب واخلربة وقلة االتصال بني القائمني 

 على نشر الصور.

  الصور:قضية اخلصوصية واحلق يف  ملطلب الثاين:ا

لشخصية األنسان ليس فقط يف مظهرها املادي اجلسماين وإمنا يف مظهرها املعنوي فهي  انعكاساتعترب الصور 

تعكس مشاعر اإلنسان وأحاسيسه ورغباته واحلق يف الصورة ختويل صاحب الصورة احلق يف االعرتاض على إنتاج 

الصورة يتضاءل يف  احلق يفوكذا احلق يف إBحة اإلنتاج أو النشر مىت ثبت توافره وإن كان صورته ونشرها دون رضاه 

بعض األحيان أمام املصلحة العامة للجمهور وحقه يف املعرفة واإلعالم وال ميثل تشويه شخصية اإلنسان عن طريق 

م وتزييف اجلمهور يف وسائل اإلعال لثقةة عامة فتشويه الصورة يعد خيانة على مصلح اعتداءنشر صورته فقط 

 زييف املادي للصورة يف املعنوي .شخصية اإلنسان قد يتم من خالل الت

وBلرغم من ظهور الكثري من حاالت على حدوث االنتهاكات للحق يف اخلصوصية من خالل نشر صور 

أشخاص دون رضاهم فقد ازدادت تكنولوجيات املعاجلة الصورة حاالت تعدي على خصوصيات اآلخرين ويف ذات 

عيني علق بعالقة الصورة Bحلق يف اخلصوصية ومن بينها هل تالوقت ال تزال الكثري من األسئلة مطروحة فيما يت

 اإلعالم؟من أجله خروجا عن أخالقيات مهنة  التقطتعمليات الصورة يف غري الغرض الذي 

 املشاهد أن يعرف تالعبات الصورة؟ وهل يستطيع
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 الفكرية:قضية امللكية  املطلب الثالث:

لكية للصور األحداث واألزمات قضية حقوق مالقانونية اليت أ2ر1ا املعاجلة الرقمية  القضا' األخالقيةمن 

Kحية أصبح من  الفكرية، فمنأEا أ2رت مشكلة كبرية أخالقية وقانونية تتعلق حبقوق النشر وامللكية  للصور إال

 ملكيتها.اليسري نسخ الصور واستخدامها دون الرجوع إىل أصحاب حقوق 

من اليسري تنقل الصورة من فرد آلخر دون معرفة املصدر األصلي هلا مع صعوبة معرفة التغيريات كما أصبح 

اليت حدثت على الصورة ويف أي مرحلة متت هذه التعديالت ومن قام بتصوير األوىل للحدث أو الواقعة ومن قام 

  e. 1ا

ية بعض الصور البعض حلق ملك ادعاء املبدعني واملصورين وسهولة ضياع حقوقومن التأثريات السلبية لذلك 

 الصورة.اليت ينتجوها فضال عن تزييف حقيقة منتج 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

.53ص، 2004عامل الكتب ،القاهرة  Qثري الصورة الصحفية بني النظرية والتطبيق، حممد عبد احلميد السيد Cنسي،  1  



 واألخالقيــــــــــــــــة ملعاجلــــــــــــــة الصـــــــــــــــورة اإلعالميــــــــــــــــــــــــــةاجلــــــــــــــوانب القانونيـــــــــــــــة        :الفصـــــــــــــــــــــــل األول

 

30 

 

اجل      

 

 خالصـــــــــــــــة :

تشري كل املؤشرات إىل حدوث حتوالت جذرية يف مكانة ودور الصورة يف اإلعالم احلديث وإىل تعاظم الصورة 

اإلعالمية وتزايد إدراكها وتصورها كوسيلة اتصالية متميزة لنقل األحداث والوقائع وحىت احلروب هلا تقنيات ودالالت 

ى على جمتمع ت حتوالت سلبية تتمثل يف Zثري القو وZثريات سوسيولوجية وفردية ونفسية ومن Uحية أخرى حدث

ومن جهة ظهرت ممارسات أخالقية مغايرة يف الصورة اإلعالمية رغم املزاb الكثرية اليت أضافتها التكنولوجيا احلديثة 

ا h على الصورة إال أgا أوجدت الكثري من ممارسات أخالقية غري مقبولة واملثرية للجدل من Uحية أخرى اليت تقوم

وحدوث الكثري من األخطاء األخالقية يف اmال كما بعض املؤسسات اإلعالمية الشهرية ترك التالعب iلصور 

تكشف الدراسة عن غياب وجود مواثيق شرف حمددة فيما يتعلق بضوابط املعاجلة الرقمية للصورة وعدم الوعي بثقافة 

ان صا إذ كانت تنقل واقع اإلنسانية وانتهاك حقوق اإلنسأخالقيات الصورة الرقمية وZثرياvا على املشاهد خصو 

واألطفال يف العامل ومن جهة أخرى مثة حاجة إلعادة Zهيل الصحفيني يف جمال التعامل مع الصورة والعمل على 

زbدة وعيهم مبواطن الوقوع يف األخطاء كما مثة حاجة لنقاش إعالمي أكادميي جاد للوصول إىل مواثيق شرف مهنية 

  ددة تتناول كل جوانب املعاجلة الصور وZثريها على املشاهد والرأي العام. حم
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 للصور.: ماهيــــــــــــة املعاجلــــــــــة اإلعالميـــــــــــة األولاملبحث 

  :نظرية مارشال ماكلوهان املطلب األول:

دور وسائل  احلديثة اليت ظهرت عنتعد النظرية التكنولوجية لوسائل اإلعالم منها التلفزيون من النظر�ت 

كان يعمل أستاذ   هذه النظرية (مارشال ماكلوهان)ز كوبرت  ،1اإلعالم وطبيعة Fثريها يف خمتلف جممعات على املشاهد

 ) .1للغة اإلجنليزية جبامعة تورنتو بكندا ويعترب من أشهر املثقفني النصف الثاين من القرن األول(

 هناك أسلوbن أو طريقتان للنظر إىل وسائل اإلعالم التلفزيونية من حيث: وبشكل عام ميكن القول أن

 ـــ أfا وسائل لنشر املعلومات والرتفيه والتعليم. 1

 ـــ وأfا جزء من سلسلة معاجلات تقنية للتطور التكنولوجي الذي له دور يف التأثري والتغيري. 2

ضمون منها نحن fتم أكثر مبضموfا وطريقة استخدامها هلذا املوإذا نظرm إليها أfا وسيلة للرتفيه والتوعية ف

أجزاء من العملية التكنولوجية اليت بدأت تغري وجه جمتمع كله وFثري  5الرسالة اخلطابية وإذا نظرm إليها  الصورة،

 مضموfا.حينئذ fتم بتأثريها بصرف النظر عن  wخر، فنحنعليه بشكل أو 

وسائل اإلعالم ال ميكن النظر إليه مستقال عن تكنولوجية الوسائل  (مضمونن يقول مارشال ماكلوهان أ

اإلعالمية فالكيفية اليت تعرض |ا مؤسسات اإلعالمية اليت توجه له رسالتها يؤثران على ما تقوله تلك الوسائل 

االتصال، ضمون ا مولكن طبيعة معاجلة وسائل اإلعالم اليت يتصل |ا اإلنسان تشكل ا~تمعات أكثر مما يشكله

 technologica التكنولوجية] نسميه[bحلتميةينظر ماكلوهان إىل التاريخ �خذ موقفا نستطيع أن  فحينما

Peterminism. 

 

                                           

  1 د جيهان أمحد رشيت، األسس العلمية لنظرXت اإلعالم، ط2 ،القاهرة ،دار فكر العرب 1978، ص 145.



 املعاجلة اإلعالمية للصور وطبيعة 'ثريها                                            :الثاينالفصـــــــــــــــــــــــل 

 

33

 

                                          

   frame analysis theory :1نظرية التأطري اإلعالمي املطلب الثاين: 

ظروف حتليل الرسالة تقوم هذه النظرية على أساس أن أحداث ومضامني وسائل  وتدرس  هي نظرية حتليل 

األلفاظ  األطر تنظم إعالمية، هذهيكون هلا مغزى يف حد ذاGا إال إذا وضعت يف تنظيم وسياق وأطر ال اإلعالم 

 السائدة.والنصوص واملعاين ونستخدم اخلربات والقيم االجتماعية 

 .االجتاهاتو وفر القدرة على قياس حمتوى الرسالة ويفسر دورها يف التأثري على اآلراء Zطري الرسالة اإلعالمية ي

يعين عندما حيدث حادث معني ال يكون له داللة كربى عند الناس ولكن وسائل اإلعالم نضعه يف إطار 

" عي ويعرفه اإعالمي من حيث اللغة والصياغة والرتكيز على عنصر معني حىت يصبح هاما يف قلب اإلطار االجتم

اجلماعي sنه بناء حمدد للتوقعات اليت تستخدمها وسائل اإلعالم لتجعل الناس أكثر إدراكا  ال اإلطارجوفمان" 

للمواقف االجتماعية يف وقت ما فهي إذا عملية هادفة من القائم uإلتصال عندما يعيد تنظيم الرسالة حىت تصب 

م واإلطار اإلعالمي حياول أن يشابه ومياثل بني ما يدركه الناس يف حياG يف خانة إدراكات الناس ومؤثراته اإلقناعية

اليومية وبني بناء الرسالة وتشكيلها كما تفعل الوسيلة اإلعالمية مبعىن أن الوسيلة اإلعالمية ال Gدف إىل تغيري أو 

 بناء قيم جديدة ولكنها Gدف إىل االستفادة من الفهم العام .

ل الرسالة[ الصورة ] لإلجابة عن السؤال: من املسؤو  uالتصالالذي يضع القائم ولية :حتديد إطار املسؤ  -أ

عن األفراد واملؤسسات والدولة معنيون مبعرفة املسؤول عن احلدث وحتديده يف شخص أو مؤسسة أو القانون أو 

 سلوك أو حكومة حمددة. 

 يضع هذا اإلطار الوقائع يف سياق النتائج والتأثريات اإلنسانية والعاطفيةاإلنسانية :  االهتماماتإطار  -ب

العامة اليت تصيغ الرسائل يف قوالب وقصص درامية ذات نزعة عاطفية مؤثرة ( االستشهادية اليت فجرت نفسها يف 

                                           

Site .iugaza.edu.ps نظر1ت اإلعالم واالتصال   1  
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 ،ها ألمهاعجيش االحتالل الصهيوين يتم 3خريها يف سياق إنساين يدور حول قصة قرار االستشهاد حلظة ودا

  اللحظات األخرية الفتاة اليت صارت منوذجا لألطفال العرب وهكذا   

 : طبيعة برامج املعاجلة اإلعالمية للصور.الثايناملبحث 

تتعدد طرق وتقنيات املعاجلة اإلعالمية الصور متحركة أو Lبتة ولكل منها 3ثريات أخالقية مرغوبة وغريها 

 اإلعالم ووكاالت األنباء من أبرزها:غري مرغوبة تستخدمها وسائل 

 نطق الضبايب للصورة املبرBمج املطلب األول: 

امست تنافس ومعاجلة الصور بقوة و  يةاحلاسوب يةجمال الرؤ  يةت الضبابياٌة دخلت التقنيالسنوات املاض يف

من الطرق  ديدالعملعاجلة الصور.  خطة الغريالفالتر  `لتحديدونذكر  ،ءواالدا حيث اجلودةالكالسيكية من الطرق 

 وقوة االستدالل تتبني أمهيةكما   اآلن.وطرحها حىت  عليهامت العمل اليت  واملنهجيات

استخراج املعلومات من  عمليةتؤثر على  اليت uncertainty اليقنياوجها حباالت عدم  يفالضباب 

 . ال احلصرسبيل املثال الصور على  يف `لضجيجاملخربة  املعطيات

تتبىن  حبيث خطة غريمعامالت  يه If Else action معامالت االستدالل الضباب املقادة `لقواعد

 . الصور معطياتملعاجلة  fuzzy rule ضبابيةقواعد 

 من مشاكل معاجلة الصور مبا يف العديداملتوفرة حلل  الضبابية operators من املعامالت العديد يوجد

 ..... اخل . Sharpening شحذ الصور ،احلواف استخراج ، somoothing الصورة تنعيمذلك 

ور من الص الضجيجتتعامل مع ازالة وحذف  من معامالت االستدالل الضباب اليت جديدجد صنف يو 

شكل هذا الفلرت يث تغري حبpiecewise linear fuzzy على هذا الفلرت مبين PWL-Fire الفلرت يدعىد

فعالة  طريقة قدميميكن ت التصميم`العتماد على هذا  يةعلى خصائص الصورة احملل يعتمد حبيث ديناميكيبشكل 

 . ال تؤثر سلبا على دقة وجودة الصورة الضجيج حبيثإلزالة 
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 Window-Based بشكل اساس على معاجلة 1فذة جوارات البكسل يعتمدالفلرت الذي سنتعامل معه 

حسب حجم  ةيجمموعة البكسالت اFاورة الثمان أيضانعاجل  جند اننا ال نعاجل فقط كل بكسل لوحدة وامنا حبيث

 هو احلجم املثايل  3سنتعامل معها ولكن حجم النافذة ختتلف القواعد اليت خيتلفنتعامل معها وعندما  النافذة اليت

 3للعمل. * احلجم 

 قواعد من الشكل الالزم اجراؤه وفق التصحيحمعدل  لتقدير ضبابيةقواعد  تطبيقٌة املعاجلة على يتقوم عمل

if then else  اللونية الرماديةالبكسل  بعملية تصحيح قيمةحال حتققت احدى القواعد نقوم  ويف 

Luminance ي  بينماf حال عدم حتقق اي من القواعد . يف تعديلال نقوم 

 ورةــــــاملطلب الثاين: برامج معاجلة الص

 :)Photomontage(الفوتو نتاجعملية  -أ

هي أخطر برامج إلكرتونية وهي أخطر عمليات تغيري مالمح الصورة وهي تقوم على حذف أو اإلضافة أو  

كون عملية وترويعا للمشاهد وقد تالرتكيب أو طلهم معا وغالبا ما تستعمل يف حذف مشاهد الدموية وأكثر oثريا 

ه صورة ما وتقدمي وقد uدف إىل تشوي ومعرب،وuدف إىل جمرد تقدمي مشهد معني  تقنية حسنة النية الفوتو مونتاج

 الصور.معني سيء عن موضوع أو أشخاص يف داخل صورة أو جمموعة من  انطباع

اية  عن طريق عمليات قص أجزاء من أكثر من صورة مث تركيبها معا مث طبعها يف النه الفوتو مونتاجوتتم عملية 

 ،1كصورة واحدة وهو نفس تكنيك املونتاج السينمائي الذي يصنع لقطة قبل لقطة أو بعدها ليعطي oثريا معينا

يب الصور مبا يؤدي ملعاين طق ترتوعامة يؤثر منطق ترتيب املشاهد املصورة على القيم اليت حتملها لنا ال جيب تغيري من

 حقيقية.غري 

                                           

86،85،51حممود علم الدين ،الصورة الصحفية ،العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ص   1  
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 : Crppingمن أجزاء الصورة االقتطاععملية  -ب

وهي عملية يتم من خالهلا حترير أو حذف أجزاء من الصورة لز2دة االهتمام -ا أو تغيري نسبها أو الصورة 

اليت تعرب عن انتهاكات جسمانية كما تعين أيضا عملية التقطيع الرمزي(اجلمايل) للصورة األصل حلذف األجزاء 

ء معني من ل بعضها يقوم -ا املصور عند حترير جز الزائدة وهي عملية أساسية يف معاجلة الصورة وهي تتم على مراح

رقميا وحتديد أحجام  اعهاقتطحيث يتم استعاد جزء من الفيلم أو  الصور، التقاطاملشهد للرتكيز عليه كما قد يتم بعد 

  1.الصورة ومساحتها

وبينما ال يوافق البعض على القيام hقتطاع أجزاء من الصورة خشية إخفاء حقائق معينة أو عدم بيان عناصر 

ل الصورة وضبط حجمها أو مساحتها يعد عمال ضرور2 يف العم اقتطاعالصورة nكملها فإن البعض الثاين يرى أن 

 الصورة لبا ما يتم بغية الرتكيز على أهم بعد يفاإلعالمي لكي تتناسب مساحتها مع املساحة املخصصة هلا وأنه غا

ورة فإن  يتوقف على مضمون الصوكذلك حىت ال يتم إهلاء القارئ يف النظر على األجزاء غري ضرورية كما أن األمر 

 .كان املضمون قو2 استوجب أن تكون الصورة كبرية والعكس صحيح

التعتيم يعمل و لتعتيم أو تفتيح بعض مناطق الصورة بر~مج معاجلة صورة ما يعرف h :ج/ اإلضاءة والتلوين

على ز2دة املناطق الداكنة أو املظلمة يف الصورة وعكسه هو التفتيح ومها عمليتان منفصلتان حيت أن بعض اجلرائد 

 حوا�الت تقيدان العمل يف جملة لنيويورك يقيدون أنفسهم إما hلتفتيح أو تعتيم الصورة اإلخبارية مع عدم السما 

�متام العمليتني معا وقد يتم تعمية اخللفية أو إزالتها CUTOU  إطارأو تغيريها أو وضع عناصر الصورة يف 

وكذلك حتويل ،خلفية مغايرة للخلفية األساسية اليت التقطت وأحيا~ ما يتم تعديل املساحة اللونية لعناصر الصورة 

 . CEOMEY2002الصورة ملونة إىل أبيض وأسود hستخدام فنون لونية

                                           

1 http://swehsc.pharmacy.arizona-edu , Cromey, DW digital Imaging : Ethics 

Retrived fraunthe net. 
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قعة محراء واليت هي عبارة عن بومن أشكال التعامل مع اإلضاءة والتلوين أيضا ما يعرف "زالة العني احلمراء 

 تظهر يف الصورة :مجة عن استخدام فالش الكامريا أحيا:.

 ةقال معظم املصورين أMم ال يرون عضاضة يف تصحيح العني احلمراء يف الصور  shora2006ويف دراسة 

Sعتبار أMا من التعديالت العرضية يف الصورة وليست تعديالت جوهرية تغري معىن الصورة وSلرغم من أنه قد يكون 

فإن بعض الصحف تتحفظ على تغيري  ،ة لتأكيد بعد معني يف الصورةمقبوال أحيا: ضبط الدرجات اللونية للصور 

 كما كانت عليه يف الواقع.ألوان الصورة  

وهي أداة تقوم Sستبدال جزء من الصورة مبناطق أخرى من ذات الصورة ـــ برBمج أداة استنساخ :  ه

خيفي العيوب إىل استنساخ أجزاء من الصورة وفكرة األداء تقوم على تكرار جزء من الصورة  متجاورة جمرد إصالح

بريوت د الدخان املندلع من أحد املباين بوكالة رويرتز بتكرار مشهوهو أمر غري مقبول مثلما حدث عند قيام مصور 

لإلشارة إىل فظاعة االعتداءات اإلسرائيلية ،أحيا: يصعب اكتشاف هذا التكرار وبصفة عامة ال تسمح مؤسسات 

 إعالمية عديدة للعاملني xا استخدام هذه األداة إال إلزالة غبار عن الصورة .

اء "ضافة ات الصورة على عدم جواز تغيري حمتوى الصورة سو حمتوى الصورة يكاد يتفق معظم املعنيني yخالقي

 ويشرتطون إلحداث أي تغيري يف احملتوى أن يكون ألغراض إبداعيةبعض عناصر أو إزالة بعضها أو حجب بعضها 

أو وضع |ثري خاص على القصة ولكن جيب اإلشارة لذلك يف كالم الصورة مع |كيد من قدرة املشاهد على فهم 

وأنه جيب السماح هلم بدرجة من اإلبداع إال أن ذلك ال يتناقض مع احلقيقة القائلة yن تغيري حمتوى الصور التعبري 

 يعد خداعا للجمهور.

الكثري من التساؤالت حول |ثرياته األخالقية على  1990: من بداية ظهوره عام ر ـــ برBمج فوتوشوب 

تواس  للتالعب Sلصورة ففي أواخر الثمانينات يف القرن العشرين قاممعاجلات الصورة حيث يوفر إمكانيات  كثرية 

بتصميم بر:مج كمبيوتر يفتح ويعرض أنواع خمتلفة من ملفات الرسومات على جهاز  thowas knollنول
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ماكنتوش بلس وكانت هذه البداية متواضعة للرب4مج الذي حتول فيما بعد ليصبح على ز%دة القدرة على ختزين 

 photoshop 1بصيغ خمتلفة وفتح مالفات صور يف برامج أخرى وطباعتها وقد يتم إصدار نسخ  الصور

ADOBE وتساعد أدوات الرب4مج يف أنشاء وتلوين األشكال كما أن به العديد من البدائل اليت تساعد يف،

للون وإنشاء تكوينات متنوعة ميكن استخدامها يف عملية التلوين ]ستخدام اخلق أشكال جذابه 

 percilورسم خطوط صلبة  مصمة أو أشكال حسب الفرشاة املستخدمة Foreground Brushاألمامي

املساحات ]للون األمامي  لئومل Grandientوإلنشاء تدرجيات لونية تتوقف على إختبارات األداة 

Foreground  أو ]ستخدام منوذجpaint bucket  وإلنشاء مساحات لونية خمتلفة األشكال يتضمن بر4مج

فوتوشوب أدوات لتحرير الصورة على درجة عالية من األمهية ميكن من خالهلا معاجلة ما يظهر يف الصورة من عيوب 

وكذلك تعديل وإصالح الصورة اليت تعرضت ألضرار بسبب العوامل الزمنية أو لسوء استخدامها ،]إلضافة إىل 

o ثريات خاصة فمثال تستخدم أداة إضافةmove  لتحريك العناصر واألداةcrop اة  لقص جزء من الصورة و]ألد

م تستخدم ملعاجلة ]ستخدا .CLANE STAMPميكن النقل من إحدى مناطق الصورة ألخرى واألداة نفسها 

  patchألداة ملعاجلة اخلدوش أو الكرمشة  يف الصورة وا healling beuchواألداة  PATTERNمنوذج 

 ملعاجلة مناطق من الصورة ]ستخدام مناطق أخرى.

ومن اجلوانب اإلجيابية يف الرب4مج أنه ميكن توظيفه ألغراض تنويرية وليس جمرد إزالة العيوب أو اهلجوم على 

اآلخرين أو لتالعب مبكو4ت الصورة ]لرغم من اإلجيابيات اليت أضافها الرب4مج على العمل الصحفي واإلعالمي 

م ويف نزاهة اليت تؤثر يف مصداقية الصحافة ووسائل اإلعالوالتلفزيوين فإنه جلب الكثري من اإلشكاليات األخالقية 

جدال سياسيا  للصور اليت تقوم ]لتالعب �ا وكذلك يثري االحرتامكما جعلنا أكثر ميال لفقدان الصورة اليت تعرضها  
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يم مفاإلمكانيات الدميقراطية لفوتوشوب تساعد على ارتكاب األخطاء ولذا يسعى بعض مربجمني لتص اجتماعياأو 

 .) roten 2005 .( 1تقنيات للكشف عن حاالت الزيف والتالعب اليت يتم بواسطة مثل هذا الربHمج

 .قناة الشروق نيوز "لغز اجلرمية" وحصة ريرتق –املبحث الثالث: حتليل مضمون صور األخبار  

القاعدة األساسية اليت يتبعها السينمائي تكمن يف تركيب الصورة بدء بشكلها وتنظيمها الداخلي واخلارجي 

 الصورة.مث انتهاء dستخدام عمق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حادثة مىنرسالة بصرية : 01الصورة 

                                           

  roten2005ثقافة الصور الرقمية  ، موقع اإلعالم اجلديد ،  1 
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 تتمثل فيما يلي:

 :وصف الرسالة  -1

) 01(الصورة) Chorouk Newsنيوز اجلزائرية ( نشرت الرسالة البصرية أو الصورة الفوتوغرافية بقناة الشروق

 2015وهي صورة مصاحبة لتقرير إخباري أجرته قناة الشروق نيوز عن حادثة التدافع يف مىن ملوسم احلج 

 كمجتمع مسلمغة  Tلاحتل املوضوع أو احلدث تغطية واسعة من طرف القناة والقائم Tالتصال ملا هلذا املوضوع أمهية 

 وحدث أgر كل القنوات اإلعالمية Tعتباره من األزمات اليت تعرض العامل العريب هلا.

 فهي صورة رئيسية عن موضوعها وإىل جانب الصورة Tعتبارها نسقا أيقونيا يف حتليل منهاج.

رب عن صورة ععرضت يف خمتلف القنوات واجلرائد احمللية والدولية وشبكة التواصل االجتماعي واألنرتنت. الرسالة ت

 )01صورة فوتوغرافية ذات بعد إنساين اجتماعي وهي عبارة عن إطار مربع  (

تعترب الرسالة البصرية عن جثث للحجاج موسم احلج حادثة تدافع وقعت ذات بعد ودالالت إنسانية 

ت الصورة أgر اجتماعية روحانية كما أgرت هذه األيقونة بعد سياسي للفعل ورد الفعل عن مأساة موسم احلج. 

ومثيال�ا {ثري قوي تراكم جثث اجلرحى واجلثث {ثريا أوىل وجداين، عاطفي يعرب عن مشاعر الرأي العام واألمة 

 العربية واإلسالمية.

التأثري القوي على أهايل وعائالت املفقودين واملسلمني كان هلا حزمة من نتائج سلبية نفسية وجسدية وكذا 

له املشاهد من مجيع فئات وشرائح ا�تمع وعلى األطفال من خالل تناوهلا عرب مجيع  اخلوف والفزع الذي تعرض

 القنوات التلفزيونية.
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اآل;ر الفكرية والنفسية لن ينمحي أثرها عرب الزمن وإن مدلول الصور يكمن يف تبين قضية وحادثة مأساوية 

 694شخصًا على األقل وإصابة  769مقتل  اليت حصدت 2015أسباDا ودوافعها يف تدافع احلجاج موسم 

 .الرمسية السعودية اجلهاتآخرين حسب 

 :على مستوى املرسل  -2

يتمثل املرسل يف هذا التقرير اإلخباري يف الصحفي الذي أجرى التقرير واملصور الذي شاركه هذا وكذا 

 املؤسسة اإلعالمية اليت ينتميان إليها قناة الشروق نيوز.

فاملرسل هو الذي أنتج الرسالة وعرب عنها مبا اقتضاه النسق اللغوي والنسق األيقوين متمثل يف صورة تراكم اجلثث 

  )01الصورة اليت تقرأها ونسمعها عرب التعليق اإلخباري ( F.Expressiveوتتولد عن املرسل وظيفته تعبريية 

اة وهذا التعبري ما يشوق املتلقي واملشاهد لإلقبال أوال وتناوهلا عرب القن واليت تتمثل "صور جثث متالشية..."

 التلفزيونية والتفاعل معها.

 :حماور الرسالة البصرية  -3

اد القوات قية تدل على احلياة يف صورة أي هناك أفر ي) ميثل املنطقة املعنوية أو ميتافيز 01 اجلانب األعلى (صورة -أ

فى حياولون إنقاذ بعض جرحى احلادثة وحماولة نقل اجلثث إىل املش -ىنم–افع األمنية ينتشرون يف موقع التد

 فور وقوعها والتعرف على شهداء موسم احلج.

) ميثل املنطقة الواقع جثث لصور مسلمي احلجاج وهم يف وضعيات مفزعة 01 اجلانب األسفل: (الصورة -ب

 ملقني على األرض. تراكم بعضهم البعض داللة على �زم املوقف واملوت األكيد وهم

ج يف مث انتشار الصورة عرب القنوات التلفزيونية العربية ويف اجلزائر يف خمتلف الربامج احلوارية والتحليلية إثر حادثة احل

 خمتلف الربامج احلوارية والتحليلية إثر حادثة احلج وتفاعل اجلمهور معها بشكل واسع.
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سياق فضاء ميتافيزيقي ملوضوع الصورة الفوتوغرافية أما يف اليدل مكان التقاط الصورة على مكان احلج وهو 

 االجتماعي للصورة حناول فهم أيقونة تعرب عن تراكم جثث بشكل Aلغ التأثري الوجداين والنفسي.

 :حصة لغز اجلرمية : حتليل الرسالة البصرية02الصورة 

 جثة طفل يف رواق منزل. 02: الصورة وصف الرسالة  -1

) وهي صورة عرضت ضمن بر_مج "لغز 2016بصرية يف قناة الشروق نيوز اجلزائرية (ماي نشرت الصورة ال

 اجلرمية".

"لغر اجلرمية" عنوان بر_مج اجتماعي يعىن بطرح واقع اإلجرام يف اجلزائر وقضاj القتل وكشف حقائق واألساليب 

 اليت يستعملها اqرم لينكل Aلضحاj، أطفال، شباب، نساء...

مبعىن عدد احللقة احلادي عشر عنوان احللقة خاصة جبرمية والية سيدي بلعباس  11عرضت يف العدد  02الصورة 

 مكان وقوع اجلرمية هي "رائحة املوت"

سنوات جثة هامدة هو وأفراد عائلته، جثة الطفل ملقاة على أرض  10عبارة عن طفل يبلغ من العمر  02الصورة 

 طعن والقتل.منزله وهو غارق يف الدماء نتيجة ال
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ق معي صورة 9بتة هلا -ثريات اجتماعية نفسية وإيديولوجية على املتلقي، هلا -ثريات نفسية وفكرية على األطفال خل

الفزع والرعب واخلوف وأيضا اجلرمية هلا دالالت إيديولوجية راجعة للتنشئة االجتماعية للجاين واألفراد ا?تمع أو 

 والعنف يف ا?تمع اجلزائري. راجع لرتاكم صفات ومسات الغضب

الوسيلة اإلعالمية حتاول مدعاة لإل9رة واملتعة عن كل صور حامية على حساب املتلقي ومترير صور فيها عنف 

 إعالمي دون حجبها عن املشاهد على األقل.

 : وتشمل النسقيةمقاربة   -2

اليت ظهرت من خالل عنوان احللقة "رائحة املوت" داللة على نسق لغوي  02الرسالة البصرية املتمثلة يف الصورة 

يشمل وظيفة تعبريية عن العنف وفضاعة املشاهد اليت تعرض يف الربnمج واليت يتلقاها املشاهد دون حجب بعضها 

 واملتمثلة يف جثث وقتلى.

ليق عن ية اليت تناوهلا املرسل وظيفة تعسرية تفاعلية من خالل التجريد الصحفي والتعحىت عند مراجعتنا للغة اإلعالم

 اجلرمية حىت ألوان الصورة تكمن يف األسود واألمحر داللة على الدم واحلزن.

 :   املقاربة اإليكولوجية وتشمل  -3

خمر واملخدرات حالة هستريية متعاطي للا?ال االجتماعي أو التنشئة االجتماعية للمجرم حني ارتكابه اجلرم كان يف 

 والغضب الشديد.

ويظهر ذلك من خالل  ا?ال االجتماعي هو مجلة الظروف واألحوال والسياقات االجتماعية احمليطة yذا اإلنتاج

 تفاصيل الصور الدموية يف ا?تمع اجلزائري مت ارتكاب هذه اجلرائم.
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 أ/ا أهم وظيفة يف الرسالة البصرية هلا غاية إعالمية وصفية وتذهب إىل F.Référentieleالوظيفة املرجعية 

 إخبارية للمتلقي عن اجلرائم وواقعها احلقيقي من جهة نوعية ومن جهة أخرى اإل8رة وجلب املتلقي.

نتاج برامج إ إذن املعىن التقديري للصورة نقل واقع حقيقي لطفل نكل جبسده وقتل Lبشع الطرق واملعىن التضمين

 اإل8رة والعنف لكسب أكرب نسبة مشاهدة Xلنسبة للعنوان اخلاصة واملنافسة.  
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 :خالصــــــــــــة

نستخلص أن هناك عديد من التقنيات املعاجلة اإلعالمية للصورة سواء 1بتة أو متحركة اليت هلا (ثريات مرغوبة أو 

امج اإللكرتونية على الصورة منها الرب أو غري مرغوبة على الصورة منها برامج االلكرتونية غري مرغوبة على الصورة منها 

 الصراخ.الضجيج و  وبرامج استخدامالفوتوشوب وبرTمج تفتيح وتغميق، 

يتم استخدامه بشكل فعال يف القنوات األجنبية وذلك نسبة إىل االتفاق اإلنساين واألخالقي ومنطق الضبابية الذي 

 واحرتام أخالقيات املهنة واحرتام املشاهد.

لكن هناك برامج معاجلة جديد ظهرت بفعل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة اليت مكنت وكاالت األنباء 

ع تسويقية سواء دموية أو غري ذلك ألغراض سياسية ودواف تغيري الصورةالدولية من استخدام بعض الربامج املتطورة يف 

برامج االستنساخ الذي هو غري مقبول sعتباره برTمج يقوم sستبدال جزء من صورة منها املال، ربح للمعلومة و 

 حقيقية مبناطق أخرى وهذا الربTمج يستخدمه متخصصون حسب اجتاه اإلعالمي للقناة.

sلنسبة ابية بأما فيما يتعلق بنموذج الدراسة الذي يتجسد حول قناة الشروق نيوز فهي تستخدم برTمج منطق الض

الربامج  بعض التغطيات اإلخبارية وتقنية التنبيه واإلشعار املسبق يف بعضللصور أكثر دموية أو حيث القتلى يف 

واحلصص فقط، sعتبارها قناة خصوصية تسعى إىل فرض وجودها يف ظل هذا الزخم واالنفتاح السمعي البصري 

 sجلزائر للقنوات التلفزيونية.
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 د:ـــــــــــــــــــمتهي

يعد الروبور9ج السمعي البصري من األنواع الصحفية املتعددة ، نظرا ألمهيته يف جتسيد الوقائع واألحداث 

هين سواء عند الصحفي املبتدأ أو الصحفي امل فقد أصبح حمور إهتمام ،مع إقامة الدليل واحلجج على ذلك السارية

ر9جات ، فيمكن أن يصنف أيضا طبقا لطبيعة املوضوع ، فهناك عدة روبو اعتباراتف ، وهو يصنف تبعا لعدة احملرت 

جلمهور ونظرا ، فالروبور9ج يكتفي بتصوير الواقع ونقله اىل اواالجتماعي والثقايف اىل غري ذلكمن بينها السياسي 

لذي يلعبه الروبور9ج يف جناح الرسالة االعالمية سنحاول أن نعرض يف هذا اجلزء أهم اجلوانب املتعلقة للدور ا

 eلروبور9ج السمعي البصري.
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 :الشروق قناة عن نبذة -1-1

 العاصمة من اختذت حيث) اجلزائر( اليومي الشروق جريدة 2سيس وذكرى الثورة عيد يف التجرييب البث انطلق

 مؤسسة أطلقت. وهوتبريد وعربسات Oيلسات على القناة تبث Jجلزائر، معتمد مكتب وهلا هلا مقرا عمان نيةداألر 

 يالصناع القمر على الشروق لقنا^ا التجرييب البث ،2011 نوفمرب األول ليوم الصفر الساعة من بداية الشروق

 لتأسيس 11 الـ والذكرى املباركة، اجلزائرية التحرير ثورة الندالع 57 الـ الذكرى يف االنطالقة هذه وجاءت Oيلسات،

 . 2012 مارس 15 يف الرمسي بثها بدأت فيما الشروق، يومية

 الشروق اإلخبارية: قناة عن نبذة -1-2

 لتصنع الشبكة توسعت مث ،2011 منذ عامة فضائية كقناة  بثها بدأت البداية يف. خاصة تلفزيون شبكة

 .أخرى عاملية بومكات الوطين املستوى على املكاتب من جمموعة الشبكة متتلك. اإلخبارية الشروق Iسم أخرى قناة

 قناة املؤسسة أطلقت 2014 مارس 19 وبتاريخ الشروق، لتلفزيون الرمسي االنطالق من كاملني  عامني بعد

 قناة طبخوال Iملرأة خاصة قناة أطلقت الشروق أصبحت سنوات ثالث وبعد اإلخبارية، الشروق قناة وهي أخرى

 .، ومن أهم براجمها "لغز اجلرمية"، "املاهر يف القرآن الكرمي"، "خط أمحر"خاصة جزائرية Iقة أول بذلك لتصبح" بنة"

 :TVاإلخبارية والشروق  قناة الشروق ترددات -1-3

 .بعدة تردداتقمار و أالشروق قناتيها على عدة  تبث ·

 القمر الصناعي
 التردد

Frequency 
 االستقطاب

Polarization 
 معدل الرمز

Symbol Rate 
 التصحیح

FEC 
 القناة

 .الشروق اإلخباریة 3/4 27500 أفقي 12418 غربا  °7نایل سات

 .TV الشروق 5/6 27500 أفقي 11958 غربا  °7 نایل سات

 .TV الشروق 3/4 27500 أفقي 12303 شرقا °26عرب سات

 الشروق اإلخباریة 3/4 27500 عمودي 11623 شرقا °13 ھوت بیرد

 الشروق اإلخباریة 2/3 1555 عمودي 12505 غربا  °12,5 أتالنتیك بیرد
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 بور+ج :ي+ريخ الر  -2-1

 حلياة،ااقرتن 7ريخ ظهوره بنصوص الكتاب الذين وضعوا الطبيعة احمليطة )م، والناس الذين كانوا يتقامسون 

اوه، ر وميكن إدراك الرحالة ضمن هذا الصنف كو6م طاقوا عرب عدد كبري من البلدان واالماكن وعادوا بوصف ما 

وقصدوا بذلك "report " ول من استخدم كلمةأ هم االجنليز ويعتربه من أطعمة ارتدوه من ثياب وما ذاقو  وما

 لعصر،لوTذا يعد مراة او صورة للتيارات االجتماعية واالخالقية  الفياضاOت، احلوادث، الربملان،وصف دورات 

 اذن الروبور]ج هو الذي خيص امليدان ويهتم به. والتارخيي،واثناء التعبري االجتماعي 

 بور+ج:يمفهوم الر -2-2

هو فن من فنون الكتابة الصحفية وواحد من االنواع االخبارية ويسمى احياO االستطالع بل هو  الروبور]ج

التسمية العربية للروبور]ج وهو كما يقول الدكتور سامي ذبيان:"هو تصوير dلكلمات تتحول معه الكلمة او اجلملة 

 اىل كامريا" .

 كما ان هناك جمموعة من التعاريف:

 كما يلي :اخلليفي د.طارق امحد يعرفه 

هو برOمج اذاعي او تلفزيوين يقوم بتقصي حقيقة حدث معني مطروح على ساحة االهتمام اجلماهريي، 

ويعتمد على احلوار املتعمق والنص االذاعي الذي يعكس املعاجلة املتنوعة للموضوع حيث يهدف اىل تقدمي معلومات 

فزيونية مع ت االذاعية او التلوهو يعتمد غالبا على املقابال طة،احملواراء متعددة عن احلدث نظرا المهيته جلمهور 

 جمهور.ذه املقابالت وتقدميها للشخصيات مرتبطة Tذا احلدث وقد يستخدم مقدمة التلفزيون لسرعة امتام ه

ويعرفه طارق جميد اخلليلي على انه : كلمة الروبور]ج تعين اعادة نقل احلدث واحلديث بصورة من زواx خمتلفة 

نذ و غري مباشرة، وفن الروبور]جات قدمي ، رافق الصحافة مأوتقدميها من موقع احلدث اىل اجلمهور بصورة مباشرة 

 تلفزيون وكان يستعمل يف الربامج الشائعة.نشأ|ا انتقل من الصحافةاملقروءة اىل االذاعة اىل ال
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 :بور6جيأنواع الر  -2-3

الميكن ان نقدم تصنيفا واحدا النواع الروبور5ج بل هناك عدة تصنيفات وهناك قاسم واحد جيمع بينهم وهو 

 ان الروبور5ج نوع اخباري يقوم على النقل والوصف .

 :التصنيف االول

زيون تغطية صحفية حثيثة Mحلدث وتكون مباشرة خاصة يف االذاعة والتلفهو ور6ج االين(املباشر):يالرو  -1

 وهذا النوع هو اقرب اىل التقرير الصحفي لوال مجالية اللغة واالسلوب والوصف الطاغي على لغة الصحف.

ة وكل هذا الروبور5ج ال يرتبط Mحلدث وتسقط فيه االنية واحلداثبور6ج املوضوعي ( غري مباشر):يالر  -2

 مايف االمر ان املؤسسة االعالمية ختتار موضوعا ما ينجزه الصحفي ويتم بثه يف وقت معني.

ويصنف الروبور5ج السمعي البصري اىل ثالثة اقسام على اساس مدى حتليل احلدث ومىت يتدخل الصحفي 

 يف نقله.

ملوضوعي 5ج احلدث اقصري جدا ،يدعى ايضا روبور5ج االحداث الساخنة أوروبور بور6ج السريع :يأ) الر 

كما هو   احلدث الذي مت نقلهاخلام، والذي يشكل املادة االولية املدونة يف النشرات االخبارية املصورة واملقصودة 

مضمونه احداث راهنة يف زمان ومكان حمددين، فيه يقوم الصحفي Mالجابة على االسئلة يف و  دون التصرف فيه

 اربعة دقائق. التالية: من؟ اين؟ وال تزيد مدته عن

 قتصاد،مواضيع خمتلفة عن عوامل خمتلفة (عامل احليوان، عامل اال وهي اليت تعاجل بور6جات الكربى:يب) الر 

 دقيقة.  45-45عامل البحار) وتستغرق وقتا كبريا يف اجنازها ، ترتاوح مدyا بني 

 بور2جات املتوسطة: تنقسم اىل:يج) الر  

 البالصحفي Aلتعمق يف معاجلة احلدث وعرض الواقع وتفسريه ، فهو يعاجل يف غ يقومبور2ج املعمق:يالر  -

االحيان نفس مواضيع النوع السابق ، غري انه يشمل املادة االعالمية للمجالت االخبارية املصورة كذلك احلصص 
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ع أكرب عدد من ق مجاخلاصة االسبوعية ، وفيه يقوم الصحفي /الجابة على االسئلة التالية : من ؟ كيف؟ عن طري

 املعلومات مث تصنيفها وانتقاء منها ما خيدم املوضوع .

دقيقة املباشرة ، اذا حياول  26ينطلق من واقعة معينة او ظاهرة حتت املالحظة بور,ج التحليلي:يالر  - 

لبا االصحفي الكشف عن الدوافع اليت ادت اىل وقوع احلدث ، وحتليل اسباب الظاهرة واستخالص نتائجها وغ

 دقيقة. 26تكون مدته الزمنية ب

 بور,ج : يخصائص الر  – 2-4

 كونه يصنف من االنواع االخبارية فهو يطرح املوضوع ويعاجل فكرته وله جمموعة من اخلصائص أمهها :

 .يقوم الروربورpج الصحفي على وصف احلياة االنسانية وتداخالnا وتفاعالnا يف حميط معني 

 ذاتية الصحفي ورؤيته لالشياء وأحاسيسه وميوله ويعكس ثقافته كذلك .الروبورpج يعرب عن 

يصور فن الروبورpج كما هو يف كل املؤسسات اإلعالمية فهو أقرب اىل الواقعية لذلك يعتمد يف املعاجلة 

تسعا ماإلعالمية لبعض املشاكل النه يسمح /لتمايز بني املؤسسات اإلعالمية يف املوضوع الواحد ويرتك هامشا و 

 البداء توجهات بطريقة غري مباشرة .

يعتمد كثريا على مجالية اللغة واالسلوب اجلميل فهو |خذ نسبيا الكتابة االدبية وخاصة فن الرواية واالدب 

 الشعيب .

ر فيها املتلقي ر لدرجة يشعيركز على خاصييت الوصف والسرد وحياول ان يصور الواقع ويقر به أكثر للجمهو 

 نتاج الفين أو ما يسمى لدى البعض بتغليب عنصر املشاركة تتبعا لالحداث وتطوراnا .االانه جزء من 

يتقاطع الروبورpج مع فن التحقيق الصحفي من حيث أنه يسلط الضوء على الفاعلية يف األحداث ويكشف 

 التفاعالت االنسانية وعالقتها /ملوضوع  

 



  اجلانب التطبيقي

52 

 

ي

 بور0ج:يمراحل اجناز الر  -2-5

نقوم 2جناز املادة املصورة الجل تغطية حدث ما، او معاجلة موضوع ما او وصف واقع : املوضوعحتديد  -1

معني ، وEذا فان االغراض تتعدد بتعدد املواضيع فيجب حتديد املوضوع من البداية من اجل تسطري العمل والبدء 

 يف اجناز اي عمل مصور.

 كتابة السينويسيس:  -2

يقة مفصلة حول سري العمل ، وهو ملخص Oمل العمل الذي تقوم به حيث يتمثل يف وثيقة مكتوبة بطر 

 يتكون من عناصر عديدة وهي:

 اهلدف والغرض من هذا االجناز -

 املشكلة من هذا املوضوع املطروح  -

 الشخصيات املشاركة يف االجناز  -

 السرد لألحداث اليت سنقوم بتصويرها  -

 املعلق -

يعترب حتديد اماكن التصوير مهمة صعبة نوعا ما حيث يكون تسطري على كل حتديد أماكن التصوير: -3

املشاهد متعلقا 2الماكن اليت ستصور فيها كما جيب حتديد املكان الذي يتماشى مع املوضوع كما ان اماكن التصوير 

 .تعطي صورا متكن املتفرج من التعرف عليها

ل مراحل سري التصوير تقوم برسم كل لقطة من اج وهو عرض بصري 2لصورة حول: السيناريوكتابة   –4 

 اظهار وتبني امكانيات iطري الصور واحلركات اليت ستقوم Eا الة الكامريا.

تستدعي عملية التصوير حضور ثالثة اشخاص للقيام Eذا العمل واعطائه صبغة احرتافية  التصوير: -5

 ملتقط الصوت واالضاءة .وميكن حتديد هؤالء االشخاص يف املصور ومساعد املصور و 
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وهو املكلف بوضع الة التصوير (الكامريا ) يف املكان املناسب وبتحديد حركتها وامكانية للتاطري املؤطر: -6

 ونقصد Cلتاطري وضع املشهد وضبطه داخل اطار الرؤية اللة الكامريا.

 الذي يرافق اللقطات واملشاهد املصدورة  القيام Hلتقاط وتسجيل الصوت ملتقط الصوت: -7

هو املرحلة االخرية يف االخراج واصعبها يف الفيديو الQا تعمد على التنسيق والتناسب التام بني  املزج: -8

 .اصوات طبيعية الصوت والصورة مثل :املوسيقى والتعليق الصويت،

وHت الصوتية املوازنة الفنية اين كافة املست ومتزج هذه االصوات املختلفة بطريقة فنية خاصة، تراعي فيها  

احد  و االخراج والقواعد الفنية السليمة لنحصل بعد ذلك على شريط  ألسلوبوذلك تبعا  املختلفة وطبيعة املشهد.

 الصورة.كافة عناصر الصوت اخلاصة Cلشريط يطابق متام 

 ان املصور الرتكيب الن هذه احلالة تعتربوعلى مستعملي الوسائل البسيطة مراعاة ذلك عند التصوير واثناء 

 ، الرتكيب واملزج.وم بكل عمليات التصوير واملعاينةهو الذي يق

تؤخذ املادة املصورة وتركب يف قاعة الرتكيب بعد االنتهاء من عملية التصوير حيث يعمل  :الرتكيب-9

 ق واملوسيقى املناسبة.املركب على بناء الصور والصوت بطريقة متناسقة كما يقوم Cضافة التعلي

رج يدرك العالقة بشكل جيعل املتف تليها،توجد طرق االنتقال من لقطة اىل اللقطة اليت  الرتكيب: طرق-10

قاء اللقطات  االلكرتوين (الفيديو) حيث ميتاز Cلسرعة والدقة يف انتوتستعمل هذه الطرق Cملونتاج  بسهولة،بينهما 

، موسيقى ة االلكرتونيةاملؤثرات اخلاصة، الكتاب مثل، يف القطع،وااللكرتونية اليت تت كما ميكن اضافة املؤثرات الصوتية

 املشاهد للعالقة. إدراكنفس الغرض غري اQا ختتلف يف وظائفها من حيث كمية rدف اىل حتقيق 

شر من اتعد هذه الطريقة االكثر استعماال نظرا لبساطتها يف الربط بني اللقطات وهو تغيري مب :القطع-11

 .لقطة اىل اخرى اي انه انتقال مفاجئ من لقطة اىل لقطة اليت تليها
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 السينوبسيس:-3

والتقارير  الربامج منالتلفزيونية ض الشروق قناة يف تعرض اليت والقتلى اجلثث الصور حول موضوعنا فكرة تدور

 كيفية  اولنا التطرق إىلح املشاهد. قوي على Oثري هلا اليت الصور هده ملثل اإلعالمية طبيعة املعاجلة اإلخبارية وحول

 مند القناة منيمضا  نالحظ كنا  وقد .واملنتجني معها والصحفيني االعالمني تعامل الدموية وطبيعة الصور معاجلة

 مبىن يف _لتصوير اقمن وقد  األخرى _لقنوات مقارنة حبثنا مصدر هي اإلخبارية الشروق القناة فكانت   حبثنا بداية

 التصوير eبعنا أيضاو    للضرورة  االستوديوهات وحىت  الصحفيني ومكاتب املونتاج قاعات يف   اإلخبارية نيوز القناة

 تتعلق اليت الصور هده مثل  تلقيه حول اجلزائري املشاهد يأر  ذخألن الشارع يف وحىت  عكنون بن اجلزائر جامعة يف

 واألطراف ويرالتص إلجراء الشخصيات مع املواعيد  حتديد مت  دلك اىل إضافة  االزمات وخمتلف االحداث بطبيعة

 ومت  اإلخبارية يوزن الشروق قناة يف املشاهد على  يعرض الدي اجلرمية  لغز برtمج معدة منها  الريبورeج ختدم اليت

 هده وكل قتلىوال اجلثث صور تعرض  إخبارية تقارير من طفاتتمق وأيضا  الربtمج أرشيف من مقطع  استخدام

  _لتواريخ  حمددة األولية املراحل

  األطراف كل  ختدم عمل اجندة يف مضبوطة

        الريبور7ج اعداد مراحل -4

  :  التصوير  قبل ما مرحلة-4-1 

  :  التحضري -4-1-1 

 مبوضوعناالقة ع هلا بعدة أطراف A @تصالأالتحضري بد مرحلة خالل عمل خطة املوضوع ووضع اختيار بعد

 حفينيجبمع املعلومات واملعطيات اخلاصة بطبيعة عمل الص مث قمنا لقاءات وحوارات معها عدة جريناأبه ف املعنية او

 عرضها على قبل رالصو  معاجلة القناة يف داخل العمل براجمهم ونظام ومضامني تقاريرهم يف والقتلى اجلثث صورمع

  . الصور املونتاج وتركيب القسم طرف من   املشاهد
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 : التطبيقي  اجلانب -4-1-2

 عن البحث من انطلقنا حيث القضية معاجلة يف تساعد3 اليت واألطراف الشخصيات جممل ىعل اشتمل   

 مواصلة على  نااسري لكذ رغم لكن التحدث  قبوهلا  إمكانية اىل إضافة  Lملوضوع صلة  اتذو  املناسبة الشخصيات

  قابلة..  الوقت قوضي Pلعمل مرتبطة  Mاأ حبجة األوقات بعض يف  حتتج اليت  الشخصيات ىلإ والوصول العمل

 اجلرمية غزل بر]مج مقدمة  بليلي نوال اإلعالمية و نيوز الشروق بقناة  االخبار مدير – عمار بن قادة-  اإلعالمي

 بعد  معنا ويروالتص الشاشة على والظهور قبل   املواطنني من جمموعة قابلنا كما   ملونتاجاو  الربجمة عن واملسؤول

 عن عامة فكرة وا حملة oعطاء قمنا املقابالت إلجراء املواعيد  حتديد بعد   الريبورmج هدا عمل طبيعة هلم شرحنا

 .Pلتصوير لنقوم التواريخ حدد] كما   األسئلة وعن املوضوع

 :Repérage املعاينة مرحلة -4-2-2

 العرض عملية يف ةأساسي  كوسيلة  الريبور4ج  رواختيا  عملنا  عليها يسري خطة ووضع املوضوع حتديد بعد  

 يف املعنية  اجلهات اىل توجهنا مث اجلامعة إدارة من رخصة  على @حلصول قمنا والصورة الصوت بواسطة  الوصف و

  القناة على لقائمنيا  املسؤولني مع أخرى مرة حاولنا مث  املرجو  التجاوب نلقي مل البداية يف  مل لكننا اجلزائر والية

  . لكذ بعد  التوفيق وكان  اإلخبارية

 :التصوير -4-2-3 

  على اعتمدb حيث يل املرافق املصور مع تصويره جيب ما على االتفاق بعد مباشرة القناة إىل النزول كان  

   Panasonic E250 P2 HD le son HF lumière avec projecteur النوع من كامريا

 التصوير إىل فاضطرت اليومية 0عماهلم مرتبطة الريبور!ج ختدم اليت األطراف ألن يوما 20 التصوير مدة واستغرقت

 مع ودائما الصباحية ةالفرت  خالل نيوز الشروق قناة مبىن يف التصوير كان  البداية يف الزمن، من متباعدة فرتات على

 تتعلق اليت دمويةال الصور مع يتعاملون الذين واإلعالميني الشخصيات مع املقابالت تصوير أجل من املصور مرافقة
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 للتصوير كنون  نب  واالتصال لإلعالم اجلزائر جامعة إىل انتقلت بعدها املذكرة، موضوع ختدم واليت عملهم بطبيعة

 .Pملوضوع اآلخر هو عالقة له الذي السياسي االجتماع علم أستاذ مع

Qمتتبعي من كانوا  من ومنهم معهم للتصوير املواطنني بعض استجواب أجل من الشوارع إحدى أيضا اخرت 

 على أحتصل الهلاخ من اليت األسئلة بطرح بدأت معي التصوير على موافقتهم وبعد اإلخبارية الشروق قناة برامج

 .املبتغى اهلدف ختدم أجوبة

 :التصوير بعد ما مرحلة -4-2-4

 قمت يثح املعاينة خلية إىل توجهت اخلام اإلعالمية واملادة املطلوبة املعلومات كل  لدي توفرت بعدما

 مث البحث، وضوعمل املالئمة والصور اللقطات lدف اختيار يل املرافق املركب مع مرات لعدة املصورة املادة مبشاهدة

 يف والصوت صورةال مع تتناسب حىت حذر بكل املنتقاة الصورة نوع مع يتناسب الذي التعليق نص بكتابة قمت

 .املوضوع صلب على يقف تعليق كتابة  اهلني @ألمر يكن ومل واحد آن

 هادفة موسيقية طعمقا عدة مساع بعد املوضوع مع واملالئمة املناسبة املوسيقى اختيار إىل تطرقت األخري ويف

 .للريبورXج

 :الرتكيب  -4-2-5

 واليت املونتاج بعد مةمه جد مرحلة وهي وترتيبها إسقاطها اللقطات تركيب قصد فنية عملية الرتكيب يعترب

 يعرف البصري معيالس @لرتكيب خاص رقمي نظام يف الكمبيوتر جهاز إىل املختارة اللقطات كل  حتويل على تقوم

 تتماشى حبيث العمل بداية يف حصرها مت اليت املشاهد وتوزيع املكتوب للنص وفقا العملية هذه وتسري @ملونتاج

 اختيار مراعاة مع دjاحد اليت للخطة وفقا املختارة الصور برتكيب قمنا هنا ومن املعروضة الصورة مع املكتوبة الكلمة

 تعديلك  والصوتية املرئية املؤثرات بعض على اعتمدo كما  يوما 20 مدة ذلك واستغرق للموضوع املناسبة املوسيقى

 .للموضوع املناسبة املوسيقى واختيار @لتعليق الصويت @لتسجيل قمت مث واإلoرة األلوان
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 :زجـــــــــامل  -4-2-6

 حيث الصور، شريط عم تتزامن واليت الفيلمي التصوير أثناء حمضرة صوتية أشرطة مزج يف تتمثل عملية هي

 حيث علوا ألقلا وهو املختارة للموسيقى أو للحدث الطبيعي والصوت األعلى وهو املعلق صوت بني املزج يكون

 .املعلق للصوت خلفية يعترب

 :أنفوغرافيا -5

 ختصص أو املهنية ةوالصف واللقب االسم حتديد ويتم Mملتحاورين اخلاصة األمساء كتابة  يف تتمثل عملية هي

  العمل جنس د\ك حىت ومهية ليست حقيقية أمساء تكون أن البد املتحاورين وأمساء خطأ أي دون تفاصيله بكل

 إىل إضافة القتلى ثجث صور عليها الضوء تسليط يتم اليت والقضية الدراسة موضوع وطبيعة الريبور_ج الصحفي

 إىل ضافةإ املركب طرف من وخمتار ملفت بلون وتكون" املوت عدسة" حماورة كل  خالل الريبور_ج عنوان حتديد

 صور هناك كانت  إذا أرشيف كلمة  كتابة  إىل إضافة اإلعالمية، األنفوغرافيا عن مسؤول يضفيها اليت اإلبداعية ملسته

 هذه لك  استخدام مت الريبور_ج ويف ذلك حتديد من البد آخر مصدر أو القناة أرشيف من ومصادرها استخدمت

 الريبور_ج هذا على منيالقائ كل  كتابة  مت كما  الريبور_ج اإلعالمي جلنس األنفوغرافيا عملية يف تتمثل اليت املراحل

   .والنهاية البداية جنريك ضمن
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ي

 :الفنية البطاقة

 عدسة املوت :التلفزيونية التسمية

 مصور ريبو2ج: النوع

 >نية 44و دقيقة 13: املدة

 عصرية تثري الفضول :املوسيقى

 .عكنون بن جامعة العاصمة، شوارع الشروق، قناة مبىن: التصوير أماكن

 وسام خمتارية صياد: اإلعداد

 الثاين هللا عبد الدكتور األستاذ: اإلشراف

 خبوش رفيق :واملونتاج الرتكيب

 2016: اإلجناز Aريخ

 :النهاية وجنريك البداية شارة

 قسم الجتماعيةا العلوم كلية  -مستغامن Xديس بن احلميد عبد جامعة -العلمي والبحث العايل التعليم وزارة

 البصري السمعي ماسرت – االتصال علوم

 :يقدم 

 بصري مسعي ماسرت شهادة لنيل مصور ريبورAج 

 عدسة املوت  :عنوان حتت

 وسام خمتارية صياد:  إعداد

 الثاين هللا عبد. د: إشراف

 وسام خمتارية صياد:  التعليق
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ي

 عدالن: التصوير

 خبوش رفيق :الرتكيب

 وسام خمتارية صياد :اإلخراج

   :النهاية جنريك

 :مع كنتم

 بصري مسعي ماسرت شهادة لنيل مصور ريبور9ج

 عدسة املوت  :عنوان حتت

 وسام خمتارية صياد:  إعداد

 الثاين هللا عبد. د: إشراف

 وسام خمتارية صياد:  التعليق

 عدJن: التصوير

 خبوش رفيق :الرتكيب

 وسام خمتارية صياد :اإلخراج

 تشكرات

 العمل، هذا إعداد يف ساهم من كل  نشكر

 الدراسي املشوار هذا طوال رافقوJ الذين األساتذة كل  إىل

 الثاين هللا عبد الدكتور األستاذ إىل

  القادر عبد مالفي األستاذ وإىل

  اجلزائر نيوز الشروق قناة عمال كل  إىل خاص شكر
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ي

 شكر خاص إىل عتو &مسينة وحطاب العريب

 2016 إنتاج
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 :ينـــــــع الفــــــــدول التقطيـــــــــــج

اية
بد

 ال
ارة

ش
 

 شريط الصوت شريط الصور

 حركة الكامريا حمتوى اللقطة املدة الرقم
نوع 

 اللقطة
 الضوضاء املوسيقى احلديث التعليق

01 21 T 

جمموعة من الصور املأخوذة من 

أرشيف احلرب يف سور\ وليبيا 

 تقارير 

متحركة يسار 

 ميني
 / / عامــــــــة

عصرية تثري 

 الفضول
/ 

02 1 T بتـــــة صور املتحاور األولT عامـــــة / / 
عصرية تثري 

 الفضول
/ 

03 3 T 
صور ملواطنني يف شارع oجلزائر 

 العاصمة
 / / عامـــــة Tبتـــــة

عصرية تثري 

 الفضول

/ 

04 6 T عامـــــة %بتـــــة صور العمل يف استوديو البث / / 
عصرية تثري 

 الفضول

/ 

 % 31املدة اإلمجالية لشارة البداية:  لقطات 04عدد لقطات شارة البداية: 

حمتوى 

ج
Lالروبور

 

01 3 % 
صور جثث أطفال أرشيف 

Tحرب على سور 

متحركة يسار 

 ميني
 / / عامــــــــة

عصرية تثري 

 الفضول
/ 
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02 04 ! 
صور جثث أطفال أرشيف 

 على ليبيا احلرب

متحركة يسار 

 ميني
 عامــــــــة

ال وسيلة ممكنة خلفض 

مستوى الرتويع يف الصور 

 اآلتية...

/ 
عصرية تثري 

 هادئة  الفضول
/ 

03 06 ! 
صور جثث أطفال احلرب على 

 ليبيا

متحركة يسار 

 ميني
 عامــــــــة

يقتضيهما االلتزام مبعايري 

 ومواثيق العمل الصحفي....
/ 

تثري عصرية 

 هادئة الفضول
/ 

 / / عامـــــــة زوم أمامي صور جثث أطفال متالشية  ! 03 04
عصرية تثري 

 الفضول
/ 

05 04 ! 
صور جثث أطفال احلرب يف 

 lبورما -سور 
 / هي صور جثث متالشية... عامــــــة !بتة

عصرية تثري 

 الفضول هادئة
/ 

 صور جثث مهاجرين سوريني  !  03 06
ميني  !بتة

 يسار
 عامــــــة

ضربت عرض احلائط 

 السياسات اإلعالمية...
/ 

عصرية تثري 

 الفضول هادئة
/ 

 / موسيقى هادئة / / عامــــــة زوم أمامي صور جثث مهاجرين ! 03 07

 / عامــــــة !بتــــــة صورة املتحاور األول  ! 18 08
حديث 

 املتحاور
 / موسيقى هادئة

 / عامة  !بتة صور جثث املساجني املوثقة  ! 8 09
حديث 

 املتحاور
 / موسيقى هادئة

10 13 ! 
صور جثة فتاة تعنف مث تقتل 

 أرشيف بر�مج لغز اجلرمية
 عامة !بتة

على العنف واجلرمية على 

 تعرضهم لسلوكيات ا�رم...

حديث 

 املتحاورة 
 / موسيقى هادئة
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11 4 !  
ناة بقصورة من استديو األخبار 

 الشروق نيوز

!بتة ميني 

 يسار
 عامة

حتاول أن تكسر الكالسيكية 

والرPبة اليت متيز Lا القطاع 

 العمومي...

/ 
موسيقى عصرية 

 هادئة 
/ 

 / عامة  !بتة صورة حماور الثاين ! 20 12
حديث 

 املتحاور
/ / 

 صورة قاعة حترير قناة الشروق  ! 3 13
زوم أمامي 

 وخلفي 
 / / عامة

عصرية تثري 

 الفضول
/ 

 / عامة  زوم أمامي لقطة من غرفة املونتاج ! 35 14
حديث 

 املتحاور
 / هادئة عصرية

 / عامة !بتة  صورة حماور مرة أخرى ! 26 15
حديث 

 املتحاور
 / هادئة عصرية

 صورة مدخل قناة الشروق  ! 5 16
!بتة ميني 

 يسار
 عامة

قناة الشروق اليت واكبت 

 التوتر... بعض بؤر
 / عصرية هادئة /

17 56 ! 
صورة طريقة عمل حجب 

 الصورة 
 / عامة زوم أمامي 

حديث 

املتحاور 

 األول

عصرية تثري 

 الفضول
/ 
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18 51 ! 
صورة احملاور اإلعالمي معد 

 بر;مج "هنا اجلزائر"
 / عامة لقطة جامعة

حديث 

املتحاور 

 الثاين 

 / عصرية هادئة

19 96 ! 
طفلة ملطخة Pلدم صورة جثة 

 "أرشيف"
 / عامة !بتة 

حديث 

 املتحاور
 / عصرية هادئة 

 عامة !بتة صور دمار واحلرب يف بورما ! 66 20
تسعى من وراء عرض هذه 

 الصور التأثري على املشاهد...
/ 

عصرية هادئة 

 تثري الفضول
/ 

21 50 ! 
صور جثث مرتاكمة ملهاجرين 

 سوريني 
 عامة !بتة

داست على مشاعر املشاهد 

وانساقت حنو اإل!رة متخطية 

 احلدود املهنية 

/ 
عصرية هادئة 

 تثري الفضول
/ 

22 45 ! 
صور من خمتلف إنتاج برامج 

 قناة الشروق نيوز
 عامة !بتة

اعتمدت قناة الشروق وترية 

 عمل جديدة...
/ 

عصرية هادئة 

 تثري الفضول
/ 

23 62 ! 
لغز صور من أرشيف بر;مج 

 اجلرمية
 عامة !بتة 

يبدو هذا جليا يف بر;مج لغز 

 اجلرمية ...
/ 

عصرية هادئة 

 تثري الفضول
/ 

24 42 ! 
صور املتحاورة الثالثة معدة 

 بر;مج لغز اجلرمية 
 / عامة !بتة 

حديث 

 املتحاورة

عصرية هادئة 

 تثري الفضول
/ 

25 36 ! 
مقتطفات من تقرير بر;مج لغز 

 اجلرمية

متحركة ميني 

 يسار
 / عامة

حديث 

 املتحاورة 

عصرية تثري 

 الفضول واخلوف
/ 
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 صور تراكم جثث احلجاج  ! 50 26
متحركة ميني 

 يسار
 / تراكم اجلثث من دون حجبها  عامة

عصرية تثري 

 الفضول واخلوف
/ 

 / عامة !بتة صورة املتحاور الثاين  !62 27

حديث 

املتحاور 

 الثاين

 / عصرية هادئة 

28 9 ! 

صورة جثة الرئيس معمر 

القذايف (احلرب يف ليبيا) 

 أرشيف  

 / هي حرب الصورة اإلعالمية عامة زوم أمامي 
عصرية تثري 

 الفضول 
/ 

 ! 05د و 13 املدة اإلمجالية حملتوى الريبورkج:                                          لقطة 28: عدد لقطات حمتوى الريبورkج  

اية
نه

 ال
ارة

ش
 

01 3! 
خلفية صور شوارع اجلزائر 

 العاصمة 
 / موسيقى عصرية  / / عامة !بتة

02 4! 
خلفية صورة داخل استوديو 

 البث بقناة الشروق 
 / موسيقى عصرية / / عامة !بتة 

03 3! 
خلفية شاب يطالع اجلريدة يف 

 الشارع
 / موسيقى عصرية / / عامة زوم أمامي

                       ! 10املدة اإلمجالية جلنريك النهاية:                                                        لقطات 03عدد لقطات جنريك النهاية:    

 



 أ

 

 

 :املراجـــــــــــــعقائمة املصادر و 

 

 :املعاجم ·

ابن منظور، لسان العرب، حتقيق عبد هللا علي الكبري، حممد أمحد حسب هللا، هاشم حممد الشاذيل، دار املعارف،  .1

 .4ت س ج

، دار الكتاب املصري ،القاهرة ،  2أمحد زكي بدوي، أمحد خليفة (تقدمي): معجم مصطلحات اإلعالم، ط .2

1994. 
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 :املراجع ·
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 ب ط. ،األردنــ  والتوزيع، عمانأسامة للنشر  اإلعالمي، دارالعمل  أخالقياتالرمحن، أ بسام عبد  .4

 1جورج صدقة، األخالق اإلعالمية بني املبادئ والواقع، }شر الكتاب، مؤسسة مهارات الطبعة   .5

  .2008بريوت،

 .9781 ،،القاهرة ،دار فكر العرب 2جيهان أمحد رشيت، األسس العلمية لنظر~ت اإلعالم، ط.د  .6
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 .2004القاهرة  الكتب، عامل �ثري الصورة الصحفية بني النظرية والتطبيق، حممد عبد احلميد السيد �نسي، .8

 والتوزيع، القاهرة.للنشر  الصحفية، العريبالصورة  الدين،حممود علم  .9

 ةترمج .2003هامش هاميلتون عام  النشر، اآلخرين �إلجنليزية عن دار أملإللتفاف إىل ا ،سوزان سونتاغ .10

 .نسخة عربية، دار أزمنة

 .1988اجلزائر  اجلامعية،ديوان املطبوعات  اجلماهريي،فضيل دليو، مقدمة يف وسائل اإلتصال  .11

 ة والنشر،دار هومة للطباع املرشد يف منهجية وتقنية البحث العلمي، ا�يد،وفريد عبد  خالدي اهلادي .12

  .1966،اجلزائر
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 :املقاالت ·

الصحافة األمريكية واهتمامها بصياغة مواثيق  Boynteeعن موقع معهد  Kenny Irbyمقال   .1

 الشرف.

 .2006، 1الصورة يف وسائل اإلعالم العربية عدد  نصر الدين لعياضي، .2

  

 الرسائل واملذكرات: ·
 

ية العلوم دراسة حتليلية، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلزائر: كل -هند عزوز، املعاجلة الصحفية النتفاضة األقصى .1

 .2006_تنة،  -جامعة احلاج خلضر -االجتماعية والعلوم اإلسالمية

لتشريع بكلية اأطروحة ماجيسرت يف الفقه و  رفيق أسعد، صاحل عرار، أحكام التحكم يف اجلثة يف الفقه اإلسالمي، .2

 الدراسات العليا يف  

ذي  5م،2006يناير  5عن مؤسسة اليمامة الصحفية، اخلميس  الصادرةنسخة إلكرتونية جريدة الرiض،  .3

  13709العدد 1426احلجة 
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1. http://swehsc.pharmacy.arizona-edu , Cromey, DW digital Imaging : Ethics 
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 :خامتــــــــــــة

تستحوذ هذه املشكلة على حيز كبري من النقاش الدائر اليوم حول التغطية اإلعالمية لألحداث الدامية، 

 ماعية.الدموية اليت تعرضها على املشاهد من خمتلف الفئات االجتقنوات التلفزيونية مع الصورة وكيفية تعامل ال

جتربة قناة الشروق اإلخبارية هي من بني القنوات اليت تستحوذ إىل نشر صور جثث والقتلى يف خمتلف  

مضامينها اإلخبارية حسب معاينتها لإلنتاج اخلاص lلقناة من حصص وتقارير إخبارية حتاول أيضا أن تستعمل 

lحلياة السياسية  تتعلقاء حملية أو دولية هذه الصور لتكسب مجهور واسع التأثري والتفاعل، مع األحداث الدامية سو 

 واالجتماعية واإليديولوجية للمجتمعات.

منها من متتنع عن التلفزيونية يف اجلزائر فوlلتايل تفرض هذه اإلشكالية مسؤولية كبرية على وسائل اإلعالم 

ؤر التوتر يف وتغطية كل ب عرض هذه الصور احرتاما لإلنسانية، ومنها من تتناول عرضها حبجة نقلها للواقع ونقل

 اجلزائر والعامل العريب.

لكن تبقى  ليهاالشرف املهنية املتفق عقناة الشروق كانت عينة الدراسة، وعليه فهي تساهم يف احرتام مواثيق 

رغبة منها يف نشر صور اجلثث والقتلى �دف �كيد اخلرب حني وقوعه وlلفعل ال ميكن جتاهل التفاعل واجنذاب 

وهذا ما جعل نسبة  تكمن يف التأثري والتأثر،املتلقي أو املشاهد، إضافة إىل اتباع اإلعالميني يف القناة اسرتاتيجية 

أو التنبيه  قطفما إذ اعتمدت القناة على تقنية منطق احلجب الضبايب للصور  ية للصورة ضعيفة نوعااملعاجلة اإلعالم

 املسبق لكن هذا ليس معمما على مجيع املضامني اإلخبارية.

لكن هل حيق لإلعالم يف اجلزائر أن يفرض علينا صور اجلثث والقتلى اليت هلا /ثريات نفسية إيديولوجية  

 قناة تفرض وجودها يف الساحة اإلعالمية يف اجلزائر مبنطق اإل�رة واخلوف منأم أن ال ؟على املدى القريب والبعيد

، هناك فراغ قانوين كبري حيدد ويضبط مسار العملية اإلعالمية يف عرض مثل هذه الصور اليت خالل عرض الصور

 تسوق للعنف غايتها وهدفها اإل�رة وكسب املال.  


