
 
 
 
 

 الجديد اإلعالمي الخطاب
 الواقــع موت وأطروحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. المصطفى عمراني 
 

 اهللا عبد بن محمد سيدي جامعةبمشارك  أستاذ
 يةالمغربالمملكة  -فاس

mamrani15@gmail.com 



 2016) إيار/حزيران/نيسان(ــــــــــــــ  السنة الثانية - الثا�الفصل  -الخامسالعدد  -نقد وتنوير 

 

 
 

) 388 ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

 عمراني المصطفى. د

 الجديد اإلعالمي الخطاب
   الواقــع موت وأطروحة

 ملخص الدراسة 

(عرص الفضاء  إن الصورة اإلعالمية انتقلت من عرص املشهد/الحقيقة إىل عرص الصور املحاكية   

تعويضه�  وتمّ  ،عن موته� واإلعالنقلب الواقع والحقيقة  تمّ  ،الرقمي). وأثناء هذا التحول

فبعد أن كنا في� مىض أمام "صورة الواقع"، أصبحنا اآلن أمام  بأشكال وصور من الزيف والتمويه.

ال باعتبارها  ،اآلن استغاللها وتوظيفها إعالميا يتمّ  ،باعتبارها واقعا ،"واقع الصورة". فالحرب مثال

نقلها بكل تفاصيلها وجزئياتها  ويتمّ  ،ويف نقطة جغرافية معينة ،مشهدا لحدث وقع يف زمن مع�

إخضاع صورة الواقع لكل عمليات التنقيح والتعديل والنقص  دون نقص أو إضافة، وإ�ا يتمّ 

هذا يعني أن الصورة اإلعالمية . عىل وسائل اإلعالمبا يخدم مصالح الفئة املسيطرة  ،واإلضافة

 لعبة الخداع واملكر، فن صنع واقع آخر غ� الواقع الفعيل. عربتارس، 

Abstract 

The media image has moved from the era of the scene / era of truth to the age 
of the simulated images (the era of digital space  ) . 

 During this transition, reality and truth have been hearted and were replaced 
by the diverse forms of falsehood , deception and camouflage. 

After that we in the past before the "image of reality", we are now in front of 
"the reality of the image." The war, for example, as a reality is being exploited 
and manipulated from a media perspective, not as a scene of an event that took 
place in a specific time and at a specific geographical location without any 
modification, but as a scene of an event that is subject to elision, addition, and 
modification to make it in harmony with the interests of the category that 
dominates media image .Mean that the image of the media through the game of 
deception and craftiness, exercises the art of creating a reality witch is different 
from the actual one. 
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تروم ورقتنا املوسومة بـ" الخطاب اإلعالمي الجديد وأطروحة موت الواقع اإلجابة عن 

 بعض التساؤالت التالية: 

هل الصورة اإلعالمية باعتبارها تأريخا للحظة جامدة يف الزمن، أو لحظة متحركة يف  - 

 الحارض، خطاب محايد أم أنها خطاب غ� بريء تحكمه مقصدية معينة؟ 

ورة اإلعالمية أن تلعب وظيفيا دورا مزدوجا، أي باعتبارها من جهة كيف �كن للص-

وسيلة لكل أشكال الوضو  والتجيل والحقيقة...، ومن جهة أخر  مرتعا لكل تظهرات 

 الغموض والخفاء والزيف وااللتباس...؟ 

 ؟هل صورة الواقع هي واقع الصورة؟ أم أن ميالد الصورة اإلعالمية يبدأ بوت الواقع -

باعتبارها  ،أد  التطور املعارص للتكنولوجيا البرصية إىل تحول يف وظيفة الصورة لقد

إىل عملية اختزال  وتوثيقا برصيا للحظة زمنية ستاتيكية وجامدة، ،تثيال وانعكاسا للواقع

الواقع يف الصورة عرب جزئية معينة، تكرس من خاللها مفهوم الحيادية واملوضوعية 

ن الصورة املعارصة   تعد تثيال للواقع وال انعكاسا له، ك� أنها ال إ والحقيقة... بعنى آخر 

تحوي الواقع كله، بل جزءا من هذا الواقع منظورا إليه من زاوية محددة، إما أن تكون 

 أو عرقية...  ،أو مذهبية ،أو سياسية ،زاوية إيديولوجية

ال تنقل الواقع كله  إنهاوعليه، فالصورة هي معرفة جزئية ونسبية بالواقع، من حيث 

ما  واملثال عىل ذلكتر عرب مصفاة إيديولوجية معينة.  ،بل جزءا منه. وعملية النقل هذه

وإ�ا  ،من محاولة لنقل الواقع ال ك� هوتحاول الصورة السين�ئية املكسيكية أن تروجه، 

"إذا كان أساس السلطة هو اإلقناع، فإن الصورة توفر 

اليو  قدرة إقناعية ل يسبق لها مثيل، فمن يتحكم بإنتاج 

 ريجيس دوبريه  وتسويق الصورة يتحكم باملجتمع كله"
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أن تارس عملية / املشاهد؛ أو تحاول  ك� تريد أن تبلغه الصورة وترسخه يف ذهن املتلقي

 ال الواقع كله. ،االنتقاء أو الرتكيز عىل جزئية من الواقع

ف� تتناقله السين� املكسيكية مثال من تركيز عىل الوجه اإليجا  للواقع املكسيك 

(مناظر طبيعية خالبة، بنايات عرصية آرسة، أناس جذابون، سيارات فاخرة...) هو يف 

 اقع ال الواقع كله.الحقيقة تركيز عىل جزئية من الو 

، أي تكرار التكرارآلية  عىل هو اعت�دهاوما يدعم هذا البعد الجزئ يف الصورة،  

له بغية ترسيخه يف  اختزاٌل نفس املناظر والشقق واألشخاص. ويف هذا تقزيم للواقع و 

 ك� لو أنه هو الواقع كله.  ،ذهن املتلقي

 ،تثل املتلقي لهذا الجزء من الواقع يبدو أن تقليص عملية اإلدراك من خالل ،من هنا

تكون بؤرة للتمويه والخداع  يف أنتنجح  ،باعتباره كال، هو ما يجعل السين� عموما

يجعل اآلخر ينجذب إىل املكسيك  ،ن ما تسوقه من صور إىل العا  الخارجيأ واألرس، حيث 

وهنا يكمن البعد  ك� تراهن عليه الصورة باعتباره واقعا مفرتضا. بلال كواقع حقيقي، 

: " إن Thibault-Lauranالقصدي أو اإليديولوجي يف الصورة. يف هذا السياق يقول 

) هي تكرار ألنها تعيد إنتاج الواقع بوصفه أصال، وهي 0F1الصورة هي أوال تكرار وقلب".(

 ،تقوم بقلب هذا الواقع األصل ،قلب ألنها يف م�رستها ألساليب التمويه واإليهام بالواقع

 الصورة.  عربوإنتاج واقع جديد يت�  ومقصدية الرسالة التي يراد تريرها 

هكذا يتضح أن الصورة السين�ئية تراهن عىل واقع آخر غ� الواقع الحقيقي، ويف هذا 

والالموضوعية... من خالل اخضاعها لكل أشكال الحذف أو  تارس الصورة الالحياد

جذب املتلقي  قصدليط الضوء أو م�رسة التعمية... اإلضافة، والتحجيم أو التقليص، وتس

(السائح املفرتض) للت�هي مع واقع الصورة املروجة، ال مع الصورة الحقيقية للواقع. 

 وهذا مكمن اإليديولوجيا.

                                                      
 .120، ص 1996/ 5الزار: الصـورة ، ترجمة: حميد سالس ، مجلة عالمات عدد  جوديت  -1
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بدرجة  -إن هذا التقطيع املقصود الذي تارسه الصورة السين�ئية للواقع هو نفسه،  

الصور التي اإلعالمي، حيث  الخطاب اإلشهاري والخطاباملعمول به مع  -كثيفة وعميقة

ينقلها الخطابان هي صور حول عوا  مخلقة، أك  منها صورا حول عوا  واقعية أو 

حقيقية، إذ   تعد الصور تقوم عىل أساس امل�ثلة واملشابهة والنسخ املرآوي، بل عىل 

 ير للصور قائة. ، م� جعل إمكانات التزييف والتزوالرتكيبوالتهج�أساس 

 )1F2فقد أصبح ممكنا مع الصور اإلشهارية، تركيب وجوه ألشخاص عىل أجساد آخرين.(

الخطاب اإلعالمي ال يعكس الواقع أن  يف نفس املنحى، وبشكل أك  إثارة وتأث�ا، نجد

يف عملية بنائه وتشكيله عرب عمليات إدراك  صارمساه�ك� كان دوره يف السابق، وإ�ا 

يتوافق مع الخط التحريري والسياسة  ،من منظور مغاير ،وتقطيعية لهذا الواقع ةانتقائي

 العامة للمؤسسة اإلعالمية. 

تحاول عربه املؤسسة اإلعالمية عرب خطابها  ،وميثاق جديد ،إننا هنا أمام تصور جديد 

واقعا باعتباره  ،بصدقية الخرب أو الحدث الذي تعرضه أمامه إلقناعهأن تربمه مع املتلقي 

 بنسخة منقحة ومعدلة. 

وأملت عليه مهمة أخر  ليصبح متفاعال،  ،قد أسقطت الصورة الدور املحايد للمتلقيل

ودخلت  ،تجاوزت وظيفتها التقنية بلإذ   تعد الصورة تسجيال للحظة مرئية يف مكان ما، 

ىل فضح ولعبة الحقيقة والزيف. فالصورة وإن باتت قادرة ع ،يف عملية الصياغة الذهنية

من أجل إخفاء حقائق كث�ة ح� تارس فعال  ،صالحة أيضا لالستع�ل إال أنهاالحدث، 

                                                      
عىل غالفها صورة للمذيعة املشهورة أوبرا وينفري بوضع رأسها عىل  TV Guideنرشت مجلة  1989يف أغسطس -2

من  ، وتم الكشف عن التالعب بالصورة1979) قد تم تصويرها يف 96جسم ممثلة أخر  هي آن مارجريت كان (ص
نقال عن : ثقافة الصورة يف خالل مصمم أزياء املمثلة الذي اكتشف أن املالبس املعروضة هي للممثلة وليس ألوبرا .[

] . 96ص 2008اععال  واتصصا  ، ممووعة من التاا،، ممتر فيالدلفيا الدويل الثا� عرش، منشورات جامعة فيالدلفيا 
، يتم "تركيب" وجهي املمثل� والكوميدي� املغربي� محمد الجم ومحمد Maroc Telecomويف إشهار اتصاالت املغرب 

 الخياري عىل جسدي ممثلي� أسيوي� وه� �ارسان فنون الحرب.
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 -يف سياق حديثه عن التضليل اإلعالمي -تشيللر  إنها أشبه با يسميه هربر) 2F3ضديا. (

. يقول شيللر: " "ال بد من إخفاء شواهد وجوده[التضليل]، أي أن بإخفاء آثار الجر�ة

ناجحا،عندما يشعر املضللون أن األشياء هي عىل ما عليه من الوجهة التضليل يكون 

املستمر  الطبيعية والحتمية. وبالتايل، فإن التضليل اإلعالمي يقتيض واقعا زائفا هو اإلنكار

 )3F4لوجوده أصال ".(

من كون  ،املعارصة JEAN Baudrillardأبحاث جان بودريار أيضاوهذا ما أقرته  

الصورة اإلعالمية انتقلت من عرص املشهد / الحقيقة إىل عرص الصور املحاكية (عرص 

وتم  ،قلب الواقع والحقيقة وإعالن موته� الرقمي). وأثناء هذا التحول تمّ  الفضاء

 تعويضه� بكل أشكال وصور الزيف واملخادعة والتمويه. 

واقع آخر تت هو بل  ،حقيقي املبارشليس هو الواقع ال ،فالواقع الذي ينقله اإلعالم

، ويعرب عنه بودريار ( )معالجته وتحريره بحيث يكون أك  واقعية من الواقع الحقيقي

، أو الواقع املصطنع. ويصف Hyperrealityأو الواقع الفائق ،بصطلح الواقع املفرط

ىل واقع عوال تحيل  ،بودريار "االصطناع" بكونه عملية توليد �اذج ال تحتفظ بأصل

حقيقي، مخلوقة من خاليا مصغرة قادرة عىل افرتاض الواقع ملرات غ� متناهية، ال يخضع 

4Fملقاييس أو إىل أية مرجعيات

5
 . 

                                                      
أبريل  26-24فؤاد إبراهيم : ثقافة الصورة.. التحدي واالستجابة، املصدر : مؤتر فيالدلفيا الثا� عرش(ثقافة الصورة)  -3

 www. Philadelphia.edu.jo/arts.conf/papers/ 3 .docكرتو�).(املوقع االل2007

ص  1999/  243شيللر : املتالعبون بالعقول، ترجمة : عبد السالم رضوان، مجلة عا  املعرفة الكويت عدد  هربرت -4
20. 
يف ثقافة ما بعد الحداثة أصبحت الصور التي تعال  بواسطة التلفزيون أو السين�، عىل سبيل املثال، أك  واقعية  -5

وجاذبية مقارنة بحياة الناس الحقيقية. ويف بعض األحيان ال تكن للواقع بأية صلة مثل شخصيات باربـي وفلة 
ال أصول لهــــا يف الواقــع الحقيقي . ومع ذلك تبدو من خالل تعاطي وساندريــــال ...  إنها كائنات تلفزيونية بامتياز، 

 الناس معها، السي� فئة األطفال، أك  واقعية من الواقع.
 



 املصطفى عمرا�  ــــــ د.ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الواقــع موت الجديد وأطروحة اإلعالمي الخطاب

 

 

)393 ( 

حيث   يعد هناك وجود لحقيقة أو مرجع، بل فقط مكان لوجود الغموض الذي بدأ 

نا الوجودي، بظاللها عىل أفقتلقي إنها إيذان برحلة جديدة . )5F6يغمر مبدأ الحقيقة.(

إىل بنية تلّف وجودنا  ،كان يهيمن عليها منطق الواقع ،حيث العا  انتقل من بنية تقليدية

 )6F7( .املعارص وهي بنية االفرتايض

وإفراغ جذري ملحتوياته.  ،واالفرتايض، حسب تصور جان بودريار، هو سلب للواقعي

يوضع تحت رحمة عمليات ا إ�ألن الواقع عندما ينتقل ك�دة خام إىل مجال االفرتايض، 

 .)7F8الرتميم والتجميل واإلخراٍج(

فالحدث مثال ال ينقل عىل صورته األصلية أبدا باعتباره مادة خاما، بل ينقل بعد  

توغرافية يف و التحرير والتلوين، حيث يخضع لكل العمليات التي تخضع لها الصورة الف

حذف وإضافة وقلب.... ومن ثة أو عرب الشاشة الرقمية من تعديل و  ،الغرفة السوداء

حدثا جديدا بامتياز، أو تولّد تغدو الصورة،وهي تبتعد عن تحقيق أي انعكاس للحدث، 

 بتعب� بودريار أصال قائا بذاته. 

الفعيل، حيث بإمكانها أن  الواقع آخرغ� واقع صنع فن تارس الصورة أضحت ،هكذا 

وبفضل الصورة �كن أن نربح حملة  د�وقراطي.يف صورة نظام تربز نظاما قمعيا 

انتخابية، ونلحق الخسارة بالخصم. وبفضل الصورة �كن أن نضخم من اإلمكانيات 

البرشية واالقتصادية والعسكرية، ونقلل من إمكانيات العدو. وبفضل الصورة �كن أن 

نقيم الحجة وننقضها، ونرفع الشخص ونحط من قدره، ونزيد من قدسية املدنس، ومن 

ونقدم  ،أو �ارس عليه التعتيم ،) وبفضل الصورة، �كن أن نلغي الرصاع8F9املقدس. ( دنس

 بدال منه الوفاق واالنسجام، أو أن نربز التناقض الطبقي عىل أنه تعددية وليربالية.... 

                                                      
املنظمة العربية  : منشوراتب�وت(الطبعة: األوىل  ،جوزيف ترجمة: د. عبد الله -ملصطنع واالصطناع :اجان بودريار -6

 .70ص 2008)  للرتجمة أبريل
( الدار أطروحة موت الواقع ، ترجمة: من� الحجوجي وأحمد القصوار. الطبعة األوىل  :جان بودريار. الفكر الجذري -7

 .39صفحة  )2006دار توبقال للنرشالبيضاء: 
 .39 ،بودريار -8
 (املوقع    2010/09/09كيف تتحكم أجهزة اإلعالم فينا؟:    نادر كاظم -9

 http://www.startimes.com/f.aspx?t=25231202االلكرتو�)

http://www.startimes.com/f.aspx?t=25231202
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وعليه، فالحدث ال يتخذ قيمته انطالقا من ذاته كواقع، بل �تح قيمته من عملية  

اإلعالمي. ويف هذا الوضع ينطبق قول دوبريه عن أن "ما ال  نقله وعرضه عرب الوسيط

 يظهر يف التلفزيون ال وجود له".

و�كننا توضيح هذه املسألة باملثال التايل: لنتخيل حدثاً كإرضاب ع�ل إحد   

فهذا، من حيث املبدأ، يعترب حدثاً، ولكن منطق  .الرشكات أو اعتصام للعاطل� عن العمل

ول غ� هذا، فقد يتم حجب هذا الحدث وتجاهله كأنه   يكن، فهو وسائل اإلعالم يق

حدث عاطل وفارغ. ولكن ح� يتم عرض هذا الحدث  ، هوبهذا املنطق ليس حدثاً، أو

سيتخذ  هأو ح� يتم تغطيته يف نرشة أخبار تلفزيونية، فإن ،كخرب يف جريدة أو إذاعة

يف ترسيخه يده املؤسسة اإلعالمية مسارات تأويلية بحسب التوجه اإليديولوجي الذي تر

بصورة تجعل  ،ذهن املتلقي، حيث �كن عرض الحدث بعد املونتاج وتوضيب اللقطات

ورجال الرشطة محارصين أو مدافع� عن أنفسهم، وعندئذ تأت  ،املعتصم� معتدين

 :الصياغات الخربية بهذه العناوين الرئيسية

 .الرشطة تنهي اعتصام املخرب� -

 أمني عىل مث�ي الشغبهجوم  -

 الرشطة تضع حداً لفوىض االعتصامات -

أو أن التغطية اإلعالمية تسمح بعرض هذا الحدث بصورة متعارضة مع السابق، إذ �كن  

بصورة تجعل رجال الرشطة املدجج� باألسلحة هم من يبدأ االعتداء  ،توضيب الرشيط

ة السابقة �كن أن تتصدر العناوين عىل املعتصم� بصورة سلمية، وبدل التغطيات الخربي

 :الرئيسية مثل

 الرشطة تعتدي عىل اعتصام سلمي -

 .)9F10اعتصام سلمي ينتهي بالعنف. ( -
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)395 ( 

إن هذه األمثلة، وغ�ها، تكشف أن الواقع أو الحدث ليس معطى، بل هو بناء  

م� يعني أن الواقع الذي �ثل مرجعية  ،ويأتينا من خالل الوسيط ،نشّكله بالتأويل

أصبح منعدماً، وبانعدامه ال يبقى عندئذ غ� االختالف ورصاع التأويالت. وبلغة  ،احتكام

إن الواقع واألصل والحقيقة واألحداث املقصودة بالتغطية اإلعالمية ليست  ،امليديا نقول

أو  ،طريقة تأويلية ال وصفيةب ،وبثّها ،موضوعات معطاة، بل أشياء يتم تشكيلها وإنتاجها

انعكاسية، م� يعني أن عا  امليديا ال يتعامل مع حقائق بل مع تأويالت، وتحديدا مع 

 ).10F11رصاع التأويالت(

نتيجة للتحول الذي عرفه املشهد اإلعالمي عموما والعر   هيوهذه املسألة الحتمية  

ر املعلومة الواحدة منه عىل وجه الخصوص، حيث كرست الفضائيات العربية احتكا

والرواية الوحيدة، وأصبح املتلقي العر  أمام مجموعة من الخيارات، التي تسمح له 

بتجاوز األطروحة الواحدة واالنطالق يف ال نهائية من الدالالت التي تنت  مسارات تأويلية 

قريبة من الحقيقة. وهذا يعني الخالص من الحكاية املكررة التي كانت  وأ محتملة 

قبل ظهور العوملة اإلعالمية وتحرير القطاع اإلعالمي،  ،وجها املؤسسة الواحدة والوحيدةتر 

كل أشكال  ،أي الفرتة التي كانت تحكم فيها املؤسسة اإلعالمية ذات القطب الواحد

الرقابة والتوجيه والحجب... بحيث كان الفرد إزاءها مقيدا ومسيجا وحبيس الرؤية 

 . هأحادية االتّجااإلعالمية 

يف هذا السياق اإلعالمي املتعدد واملختلف، وأمام هذا االكتسا  الذي تشهده  

الفضائيات، تصبح مهمة تسويق املقوالت والتأويالت أك  صعوبة، حيث تكون لعبة 

الصور واأليقونات مجاال لكل الرهانات التأويلية املحتملة، أو لرصاع التأويالت.وهو رصاع 

ف حول واقع حقيقي، بل نتيجة السنن الذي تكيف به املؤسسة نتيجة االختال  ْبَ   يُ 

ن الصورة ال تشتمل عىل خاصية اليشء املمثل فحسب، إ اإلعالمية هذا الواقع، بعنى آخر 
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) 396 ( 

بل أيضا تنقل من خالل سنن خاص ترسم مالمحه املؤسسة اإلعالمية من خالل مجموعة 

 ىل متلق� مفرتض�. من التقنيات واإلجراءات التي تعتمدها للتوجه بها إ

)، حيث يتم تحديد cadrage( التأط�ومن أهم هذه التقنيات واإلجراءات طريقة  

 املراد عكسها أثناء عملية التلقي. تعي� الزاوية)، وكذا Scène(املشهد

وربا  ،انطباع� متباين� ،ملشهد واحد ،فقد تخلق صورتان من زاويت� مختلفت�

شاهد عىل مجاميع من املؤيدين لتيار سيايس يف لبنان وهم  متناقض�. ومن وحي تجربة

يدلفون نحو ساحة الشهداء وسط العاصمة ب�وت، وجد نفسه أمام خدعة برصية مث�ة 

للدهشة ح� شاهد عىل شاشة التلفزيون صورة أمامية ملظاهرة حاشدة يف ب�وت توحي 

من زوايا علوية أن الحشد  عدد املشارك� قد ناهز املليون، في� كشفت صور أخر  بأن

 )11F12ضئيل الشأن بالقياس إىل (الواقع املصور). (

وهو اليشء نفسه الذي حدث أثناء تغطية الفضائيات العربية لربيع الثورات العربية،  

 من شأن الحدث التي تراوحت ب� التهوينحيث نجد تباينا عىل مستو  الصور املعروضة 

 ي للمؤسسة اإلعالمية.بحسب املنظور اإليديولوج ،تضخيمهو 

 ،وإحالله واقعا آخر ،واقع مع� طمسإن هذا التوظيف املحموم للصورة من أجل  

هو واقع الصورة، هو الذي جعل املتلقي حائرا أمام حقيقة األشياء وصدقية الواقع، حيث 

أن تعطي  ،عرب عملية التبئ�للواقع ،�كن للعبة الزوايا التي تتقنها الصورة اإلعالمية

انطباعا للمتلقي بأننا أمام حشود كب�ة من الج�ه�(صورة أمامية) أو أمام حشد ضئيل 

 (صورة علوية)...

زاوية النظر إىل نفس الحدث تختلف من  ،فإنّ الحدث أنّه رغم وحدةيتضح  ،من هنا 

صور موقع آلخر. فكل موقع يحاول أن يخدم أجندة ما، ليتيه بذلك املتتبع، ويبقى أس� ال

 اختالف الرؤ  اإليديولوجية املتبناة.  ،بأطياف مختلفة ،التي تعكس الواقع

                                                      
 .فؤاد إبراهيم .(املوقع االلكرتو�) -12

www. Philadelphia.edu.jo/arts.conf/papers/ 3 .doc 
 



 املصطفى عمرا�  ــــــ د.ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الواقــع موت الجديد وأطروحة اإلعالمي الخطاب

 

 

)397 ( 

 ،وإىل جانب تقنية التأط� والزاوية املوظفة يف الصورة، نجد تقنيات أخر  جديدة 

". بعنى أن املؤسسة اإلعالمية تعتمد السيناريوترسم مالمح اإلعالم الجديد، منها تقنية "

كصورة بدل صورة الواقع. فبعد أن كنا في� مىض  ،عىل السيناريويف نقل الخرب أو الحدث 

يجسد  ،أمام "صورة الواقع"، أصبحنا اآلن أمام "واقع الصورة" املنقول عىل شكل سيناريو

األطراف املتنازعة واآلليات املعتمدة والوسائل اللوجستيكية وأساليب التدخل وبؤر 

 االحتدام ونتائ  الرصاع... 

ال باعتبارها  ،يتم اآلن استغاللها وتوظيفها إعالميا ،باعتبارها واقعا ،فالحرب مثال

نقلها بكل تفاصيلها  يتمّ ، ويف نقطة جغرافية معينة ،مشهدا لحدث وقع يف زمن مع�

إخضاع صورة الواقع لكل عمليات التنقيح  دون نقص أو إضافة، وإ�ا يتمّ  ،وجزئياتها

مصالح الفئة املسيطرة عىل وسائل اإلعالم. فحرب با يخدم  ،والتعديل والنقص واإلضافة

وقبلها حرب الخلي  هي حرب الصورة بامتياز. حيث ال يعاين املتلقي تفاصيل  ،لبنان

، ك� يف الحروب السابقة، بل يتم إمداده عرب املؤسسات الحرب بشكل مبارش وحيّ 

تجسد تحركات  بكل السيناريوهات التي -الفضائية منها عىل وجه الخصوص-اإلعالمية 

ن املتلقي ال يكون إزاء مشهد لحادث أو حرب يراه بع� إ األطراف املتصارعة. بعنى آخر 

تريد املؤسسة  اللت�واقعية، وإ�ا أمام نسخة وصورة لهذه الحرب. أي النسخة والصورة 

 املتلقي.  �اإلعالمية أن يدركه

"محتجبا" و، ما عاد ظاهرا، بل عرب آلية السيناري لواقع، ك� تحاول أن تبينه الصورفا

خلف واقع مصطنع ورقمي. افتقد فيها املتلقي ما هو حيس وحقيقي، جراء غياب قيمة 

ليستعاض عنها بتاهة مصطنعة من الصور املتخيلة والوهمية،  ،األشياء وموضوعاتها الحية

 . وحقيقتها اليشء الذي يجعله حائرا أمام صدقية األحداث املعروضة عليه

يف -ألننا  ن " حرب الخلي  ل تقـع"،إهذا ما دفع جان بودريار إىل القول ولعل 

و  نر دما حقيقيا وال موت...  ،  نعاين تحركات األطراف املتصارعة بشكل مبارش -اعتقاده

أطروحة الحلفاء، أي النسخة املعدلة يف دهاليز املؤسسة  تعرضهبل كل ما نراه هو ما 

 اإلعالمية. 
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) 398 ( 

هده الجمهور يف تلك الحرب هي (الواقع املتخيل) ا"مانولكاستي" أن ما ش في� " اعترب

الذي فرضته تكنولوجيا االتصال، حيث تختلط الحقيقة بالواقع املصنع صوريا، انطالقا من 

 ).12F13مرحلة اإلعداد العسكري وصوال إىل االستعراض التلفزيو�"(

�ً من حرب الفيتنام، حيث كان فهناك من يقول بأن اإلعالم األمريك تعلّم درساً مه 

مراسل عسكري ينقلون  600اإلعالم األمريك مفتوحاً ومتعدداً، وحيث كان أك  من 

 ،مليون جهاز تلفزيون يف أمريكا، وبأسلوب غ� محّرر 100تغطيات متعددة ألك  من 

رب. نقصه الكث� من صناعة املونتاج، م� أد  إىل انقالب املجتمع األمريك عىل الحيو

وح� بدأت حرب الخلي ، كان اإلعالم األمريك قد وعى الدرس جيداً، حيث نقل الحرب 

عىل شاشة التلفزيون، بطريقة مقننة، حيث ال وجود ملراسل� منترشين يف كل بؤر التوتر 

والرصاع، وليس هناك من مصدر ملجريات الحرب غ� قيادة الحرب ذاتها. ولهذا انترص 

روحة والنسخة الوحيدة التي نجحت يف تجنب االنقسامات وردات الحلفاء يف نقل األط

 )13F14الفعل الرافضة للحرب ك� جر  سابقا.(

" نسخة تلفزيونيةإننا اذن، ك� يقول جان بودريار حول حرب الخلي  الثانية، أمام "

من إخراج أمريك بامتياز. ولعل هذا ما دفع برئيس الوزراء املاليزي السابق مهات� محمد، 

) إىل القول: " إن ما نسمعه أو  1993 كلمة أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة، (يف

 )14F15(.نشاهده هو يف الواقع ما قررت وسائل اإلعالم الغربية هذه أن نسمعه أو نشاهده "

إن خطورة الطرق واألساليب التي تعتمد عليها املؤسسات اإلعالمية يف نقل األحداث 

يتم بوجبها محو  ،تجاوزها إىل تقنيةتالذكر، بل سابقة قنيات قف عند التتواألخبار ال 

 التقطيعالوقائع األصلية وتعويضها بوقائع أخر  بديلة. إننا أمام ما �كن تسميته بعملية 

)، أي عملية نسخ coller /copier( اإللصاقو النسخ) أو couper  /coller( اإللصاقو
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)399 ( 

عىل  املثالوكأنه سياقه األصيل. و  ،ومحاولة إلصاقه يف سياق آخر وتقطيعه لواقع مع�

) اإلسبانية من خالل استغاللها لصورة طفل�  EL Paisصحيفة "أل باييس" (لذلك ما وقع 

أصيبا بجرو  أثناء القصف اإلرسائييل عىل قطاع غزة، وإبرازها(  فر  وأحمد)فلسطيني�(

عيون املغربية أصيبا خالل تفكيك مخيم الصورة) عىل أنها لطفل� من مدينة ال

 "إكد�إزيك". 

إننا إذن بصدد عملية تقطيع لصورة التقطها املصور الفلسطيني "إبراهيم أبو 

مصطفى" لعملية تضميد طفل� فلسطيني� يف غزة أصيبا بشظايامن صاروخ أطلقته 

محاكاة للواقع  ، ومحاولة إلصاقها وكأنها2006يونيو/ حزيران  21مقاتلة إرسائيلية يف 

 املغر .

بث  عىل) Antena3( "3أنـتينـا"يف ذات السياق أقدمت القناة التلفزيونية اإلسبانية 

صورة لجثث أربعة قتىل، زاعمة أنهم ضحايا لألحداث التي عرفتها مدينة العيون املغربية؛ 

ت بالهاتف صور التقط“وذيلته، عىل موقعها اإللكرتو�، بتعاليق وعناوين بارزة من قبيل: 

يف ح� أن الصورة تتعلق بجر�ة “. تؤكد العنف الذي مارسته القوات املغربية بالعيون

 26( 2010تدخل ضمن نطاق الحق العام، تعرضت لها أرسة مغربية بداية سنة 

) بدينة الدار البيضاء عىل يد احد أفرادها املختل� عقليا. وهذه الصورة موثقة 2010يناير

 ، أي بعد حدوث الجر�ة بيوم� فقط.2010يناير  28املغربية) بتاريخ  بيومية (األحداث

ك لإدراج تلك الصور يف ذ إىل "أل باييس"ليبقى السؤال مطروحا ملاذا عمدت 

ملاذا نهجت القناة التلفزيونية "التوقيت؟ وملاذا   تظهرها إبان العدوان اإلرسائييل؟ و

 نفس النه ؟  "3أنـتينـا"االسبانية 

 منظورمن أن الصورة هي واقع  بسطنا القول فيها آنفا،ا تتأكد األطروحة التي من هن

 أو إيديولوجية ما.  ،تخدم أجندة ما ،إليه من زاوية معينة

لذا �كن اعتبار اإليديولوجيا نوعا من املكر السيايس، فهي حرب داخل نطاق مغاير، 

هو الصور، فكل جهة تسعى حيث ال وجود ألسلحة دمار، غ� أن السال  األوحد فيها 

 للوصول إىل مبتغاها وهو تشويه صورة اآلخر وزعزعة مكانته ضمن املنظومة الدولية.
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) 400 ( 

ب عىل األرشيف األيقو� و إننا هنا أمام عملية تزييف ملسارات الحقيقة، عرب الرك 

 الفلسطيني أو املغر ، من خالل اعت�د صور تعكس واقعا معينا، ومحاولة إلصاقها يف غ�

)، أي couper  /collerع وإلصاق" (يطتقسياقها. وكأننا بصدد عملية مفربكة أو عملية "

قطع الجذور واالمتدادات التاريخية لصور مرتبطة بسياقاتها األصلية ومحاولة إلصاقها يف 

 مواضع وأحداث ال تت لها بصلة.

ائع وإلصاقها ، وعملية نسخ وقوتزييفها واألحداثللوقائع نحن إذن أمام عملية قلب  

)copier  /collerهدفها م�رسة فعل التضليل والتمويه وتوجيه الرأي  ،) يف مواضع مغايرة

العام الخارجي يف اتجاه مغاير ملا يحدث عىل أرض الواقع. بعنى أن املؤسسة اإلعالمية 

اج إعادة إنت إىلاإلسبانية تسعـى عرب "اغتيال الواقع" (واقع غزة وواقع الدار البيضاء) 

 ال �ت له� بصلة (واقع العيون). ،هذين الواقع� ونسخه� داخل مجال جغرايف مغاير

"، بعنى أن املؤسسة صناعة األحداث والوقائع"ـأمام ما �كن تسميته ب نإننا اذ 

إىل حقيقة أخر  هي حقيقة  ،اإلعالمية اآلن تتدخل يف تحوير الواقع وقلب حقيقته

 املؤسسة املوجهة. 

ي أن الصورة عرب لعبة الخداع واملكر، تارس فن صنع واقع آخر غ� الواقع هذا يعن 

 -جان بودرياريف ضوء فلسفة  -التي انطلقنا منها سابقا طروحة األ الفعيل. وعليه، تتأكد 

 يةم  الووة  اعالمية  اعارصة  بدأ  بوت الواقع.من أن: 
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