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بري الفين، ووسائل اإلعالم وCتصال  يOيئ من وسائط ا لتع         لقد صار الفن ا لس
يات تعددة ا ية ا تخذها ارشاكت العا سـامجلاهريية اليت  مل مل جلنت ات، واحلكومات العابرة للقار/ ل

يطرة الفكرية علهيا يدا  ها وأفاكرها  يخ  سـأداة gجعة لfعاية واإلعالم وتر ه للسـ ً مت  . قمي
يمل و نقرأ  شف عن بعض طالمس ا نحاول أن  ية  يولو لف       يف هذه املقاربة ا نكج سـ لسـمي

يمل يات ا با لفأ يل اكللغة / ئلف تح بل ا يمل، ذv أن الصورة  لالصورة،  من خالل ملصق ا ل تق لف
يح اإلطالع عىل مدى غىن وتعدد دالالت خطاهبا تثال، ودراسـهتا  تم ً . 

يمل أمرييك للمخرج األمرييك Black hawk dawn      سقوط الصقر األسود  ف  
هامير  Ridley Scott الربيطاين األصل ريديل سكوت تاج جريي برو ك إ  Jerryن

Bruckheimer ناريو كني نوالن تاب مارك القصة مأخوذة من .Ken Nolanسي  ك 
ثة Mark Bowden بودين   من بطو° A story of modern warي حاكية حرب حد

ثلني جوش هارنات  تبة من ا ملم  Tom  طوم سزيمورJosh Hartnettخن
Sizemoreشرن يويام   . وآخرونEwen Bremner  اوان برمرنWilliam Fichtner فل

شو اليت جرت يف  يمل معركة موقاد ي     يصور ا توبر 3لف  بني قوات من املاريزن 1993كأ
رشة ساعة  يني واليت دامت ست  ية واملقاتلني الصوما عاألمر ل ية ) ساعة16(يك نوخلفت مثا

يل يف صفوف  نني ومثانني جرحيا يف صفوف املاريزن، مقابل مخس مائة  يال وا ترش  ث قت ق ع
يني هويودية. لاملقاتلني الصوما يات احلرب، ويف ا#عاية ا يمل سؤال يف أخال لا ل ق  ومدى لف
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يال 11مسامههتا يف احلرب ضد اإلرهاب بعد أحداث  خلمترب، وقدرة CعÐد عىل ا سب

هود احلريب ساند هذا ا ناع اليت ميكن أن  Öاخلالق، وÔارات اإل تان . تق يمل سا عمدة ا لف
يقة رشون د قوثالث و  .  ع

    ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــاملداخلاملداخلاملداخلاملداخل
يمل: : : : أوالأوالأوالأوال تاج ا ية إل يا ية ا يملا تاج ا ية إل يا ية ا يملا تاج ا ية إل يا ية ا يملا تاج ا ية إل يا ية ا لفا لفخللف لفخللف لفخللف نخللف سـ نسـ سـ نسـ سـ نسـ سـ     ::::للللسـ
ندق يف 2001مفرب  نو11يف            بط من األحداث املأساوية جرى  Û هرين بف بعد  لضش

يلز هيفريل  يض  ,Karl Rove  لقاء مجع اكرل روفBeverly Hills ب يت األ ببعوث ا ب لم
يO يف احلرب ضد . لبأرÛب العمل يف هويوود ناعة ا سامهة  ناقش  لسلقد جاء روف  ص م لي

نيت. اإلرهاب توديوهات، أنه ال Jack Valentلوبعد CجÐع أكد جاك فا C ثل سـ   مم
يال اخلالق، وÔارات  سأ° الرقابة أو ا#عاية، وأن األمر يمكن يف CعÐد عىل ا خلوجود  مل
يون مرة أخرى  يع األمر هود احلريب حىت  ساعد هذا ا ناع اليت ميكن أن  يكاإل Ö تطق يسـت

ية ياة  يش  يف  طبيعا ح  . لع
تعريف اéي ي  le Petit ورده القاموس الفرنيس روبري الصغريل    هل يه دعاية أم ال؟ ا

Robertvعىل بعض :  ملصطلح ا#عاية واحض مع ذ ñفعل ممارس عىل الرأي العام محل
ثل ياسة حكومة،  ية، #مع  ÐجCية و يا مماألفاكر ا سـ ع سـ متجيد مزاô فكرة، " أو فعل "  لسـ

 .من أجل احلصول عىل عضوية، أو عىل دمع... نظرية، لرجل
تعاون مل يفاجئ اøرج املرصي يوسف شاهني اéي يرى وجود عالقة قوية بني        لهذا ا

يض يت األ بهويوود وا  : لبل
يض... يت األ بسوف تدمع هويوود دامئا ا ية ومدافع عهنا  . لبل ية  يOتوغرا ناعة ا محمفا فلص لس

يعي نطن ، وهذا أمر  بمن طرف وا بوا ، و. طشـ ليع الرؤساء طا تج-مج بدأ ا لÛمس   ارة م
يO األمريية-احلرة نة ا كÛحلق يف  لسمي تون. ه يل  ينوحىت   اكن من Bill Clinton لكب

هذه الفكرة سني  لا يض يدافع عن مصاحل هويوود، وهويوود تعرف ذv . ملتحم يت األ لا ل ب لب
بل بح أكرث ارباطا عن ذي  تايل فإن مصريهام أ Ûقيدا و تج ص  . ل

هويوودي عىل       هجوم ا ليف الواقع جيري ا ل ناعة ل ص ثالث جهبات؛ أوال  جيب عىل 
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هذه القوات عىل Cرض ها   هر د يO  أن  لا مع تظ ثالت يقومون بزôرة . لس ثلون وا ملما ملم
بعض األفالم رش. لللقوات وحضور العروض األوىل  يط احلادي  عيمل ا حمل  Ocean ف

Elevenتقاء يفC تطاعوا متركزة يف تريا اéين ا بحرية ا شاة ا ل قدم إىل  سـ ك ل  نفس ملم
ثلني؛ جويا روبرتس Û بة نا لا ملم سـ يتJulia Roberts مل   وجورج لكوينBrad Pitt ب براد 

George Clooneyومات دميون , Matt Damonيا . Andy Garcia سـ وأندي غار
سون بحارة العاملون عىل منت حام� الطائرات يو اس اس اكرل  ثل شاهد ا Ûنو ل  USS فمل

Carl Vinson  يج الفاريس فيف ا  Behind Enemy ) وراء خطوط العدو(يمل خلل
Linesهم تواجدا  يمل اéي اكن  متعوا بطامق ا مع وا م لف  . ج
يالد لصاحل        يد ا يث مت ورسعة مترير رسائل  تلفزيون،  ية يه ا ثا ملواجلهبة ا ع ل ن بل ح

سل  تحدة  مضن  سالت، وأدرجت الوالôت ا نود، وقد اضطلع بقراءهتا جنوم ا سلا مل سل مجل مل
بكة  JAG [Judge Advocate General] ]ايم العامالقايض احمل[ شـ اéي  بث عىل 

تانCBSيس يب اس  سكرية يف أفغا يات ا بارشة من ا ناريوهات تذاع  سـ  لع لعمل نس م . ي
تربير  تلفزيون ترك الواقع ماكنه للرتيه يف غضون بضعة أôم، كام لو أنه حماو°  لبفضل ا فل

رسعة، حىت أن حلقة من القايض احملا بت إىل حد حمامكة أحد باحلرب  هيم العام ذ
سكرية اليت  هار معل احملامك ا نظمي القاعدة، وهذا األمر يدخل يف إطار إ يني من  لعاإلرها ت ظب

تاغون يدمع بقوة معل هويوود. ئشلكهتا إدارة الريس جورج بوش ليعة احلال  فا ب نب ل .  بط
يويورك 0ميز سب  نو تاغون اكن قلقا، "New York Times ح يش لبن، فإن ا جل ألن ا

تلفزيون يه احملللون يف ا لنظر إىل ما  سم بارها واحدة من أكرث  "militainment" يي Ûعت
هم مترير رسا ية  ئلالطرق فعا ل يارون . ل ية  ا س� األمر بكة يس يب اس ا ثت  لطكام  سل يكشـ لب

نذ American Fighter Pilots املقاتلون ياري املقاتالت، و هرت تكوين  يث أ م  ظ طح
بداية ربطت بني مترب 11 أحداث لا سب .  ودور الطريان يف ماكحفة اإلرهاب2001سب  حو
نظمة Craig R. Quigley كويغيل.األمريال كريغ ر يادة املركزية  ا تحدث Ûمس ا مل ا لقمل

تان،  سكرية يف أفغا يات ا سؤو° عن ا سـا لع لعمل توفري املعلومة ((نمل تعددة  لناك طرق  مه
ها  فضلشعب األمرييك وهذه من بني أ هوما اآلن رس ولع وزارة ا#فاع ق)). لل بح  مفد أ ص

سكريني  تجون مه حتت رمحة ا تلفزيوية، ألن أوئك اéين  ت@ الربامج ا ية  لعاألمر ي ل ن ل نب يك
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توى تأثري عىل ا حملاéين ميارسون بعض ا  .ل
تجت اكنت من طراز        ية اليت أ يO، فاألفالم ا#عا ثة يه  ثا نأخريا اجلهبة ا ئ ل بالك (للسل

يمل اéي حييك معركة ) Black Hawk Down هوك داون توبر 3لفا  يف 1993ك أ
شو Ûلصومال  .يمقد

يايايايا AAAAيئ: : : : ننننOي يOيئامللصق ا يOيئامللصق ا يOيئامللصق ا ته    للللسسسسامللصق ا ته وأ ته وأ ته وأ         ::::مهمهمهمهيييي وأ
يمل وال ياكد  ية #خول عامل ا بوابة الر هو ا ية خاصة وبرية،  يOيئ أ لف      للملصق ا ف سـس ل ك ئيمه ل

ثريون يه ا لكبه إ لت نوان داليل يؤرش .. ين يمل و عمع انه رمز  تحول ... طبيعته وموضوعهللف يو
يه يمل املعروض  يOيئ اéي هو ا تعريف Ûلعمل ا علإىل العالمة  لفلل تصدر واBات .. لس يهو  ف

يديو واألقراص املدجمة اليس دي  تصدر أرشطة ا يOيئ و لفصاالت العرض ا يس وغري .. ل
سويق للعامل تعريف وا#عاية واإلعالن وا تذv من وسائل ا بوسرت ا. لل لوعىل ا ناحج ل ليOيئ ا س

تعددة   . ملأن يليب احلاجات ا
ناعة وجتارة إىل جانب   Oي ثل أي ملصق يعلن عن بضاعة لكون ا ص    فضال عن كونه  س لم
يه، وأن يكون عالمة فارقة ممزية،  باه إ C يئ أن يلفتOي نا، يفرتض Ûمللصق ا لكوهنا  تن س لف

تواه ويعرف بأبرز جن يمل ويؤرش  حموأن يلخص دالالت ا يهلف متد امللصق . ممثلومه و يعوقد 

ية، وهذه الرسوم  متد الرسوم ا سه، أو  يمل  ية ممزية من أحداث ا يلصورا فوتوغرا لتشكنف يع لف ف
قد تكون بأسلوب واقعي أو اكرياكتريي ورمبا تكون رسوما جتريدية رمزية، وحىت الصورة 

ية يك تكون أقرب إىل يات  ها  تعامل  ية قد جيرى ا نالفوتوغرا ن فل بتق مع ية مهنا إىل ف لفن اللوحة ا
بارش يل الواحض ا ملا تخصص . لتسج تقل و نان  ناد Ôمة تصممي امللصق إىل  بغي إ مو ف سـن سـ مي

با يد عن .. ليف ذv غا يس  نه  يمل، و ناعة ا يه أن يكون من فريق  شرتط  بعوال  ص بي ل لك لف ف
ته نا يمل ومضمونه وأهدافه وظروف  عا ص  ..لف

ناك أسلوÛن شائعان يف تصممي معظم م ية أحدهامه     Oي ئلصقات األفالم ا اعÐد : لس
ساحة امللصق  ها يف  ها وتوز يمل جيري  ية من ا ممجموعة من الصور الفوتوغرا يع يع لف تقطف
ية يف  ية إلهيا عىل الرمغ من تقدم األBزة ا ية  سات  ناية بزôدة  ناحملدودة، دون  ن ن مل لفع تق ف

نوات األخرية  .لسـا
ثاين شائع ا لواألسلوب ا يني يف هو رمس صور ب: ل ثلني الر سـأسلوب واقعي عادة لوجوه ا ئيملم
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ناية بدقة  يه  برية وهو األسلوب املألوف يف معظم ملصقات األفالم املرصية و عتل  ك فك
بري ية ا شابه أكرث من CهÐم جبام تعا ل لت  .ل

ثا Aيمل : ل يولوM مللصق ا يل ا تح لفا مي ل  Bernard Cocula et Claudeشـبكة (لسـل
Peyroutet( 
تطلب      إن وض يOيئ  تة يف امللصق ا ثا برصية ا يل الرسائل ا تح تاكم�  ية  يع  ب ل ل ل ل سمهنج لم

ثة،  ية احلد يولو باô من خالل املقاربة ا شاف ا متكن من ا ينا معارف وثقافات  مي خل جت لسـم ك لل

نوع من  تحمك يف هذا ا يق األيديولوM اéي  ية  للوصول إىل ا بحث عن اإلحيا لاليت  ي سـ ئ لتنت
 .املعامالت
مت ية يهتع     ية عىل أربعة حماور أسا سـد هذه ا ية : ملهنج جوصف الرسا°، مقاربة إيكونولو

ساعد  ية اليت  يولو تتوحض خصائص الرمز يف امللصق ورشOا، إىل جانب املقاربة ا جمي لسـ ت
ها، وأخريا الرتيب  ية اليت  هم القوانني ا هم العالمات وا#الالت، وعىل  كعىل  حتمكن ف لتقف

 .واخلامتة
 :::: الرسا° الرسا° الرسا° الرسا°وصفوصفوصفوصف----1111      

نة :  املرسل- تج وخمرج أجنلزيي و#  سري ريديل سكوت   سـا ن  يف ساوث 1937مل
تج طوين سكوت اéي أسس معه رشكة South shieldsشـيلس للمن، هو األخ األكرب 

Scott free productions 1995 عام . 
نة  يمل 1977سـ     أجنز يف  يث حاز به جائزة Les dualistesف   ،U يمل ح وهو أول  ف

تابعني لـ تجني ا لÔرجان اكن  كأفضل معل، وهذا ما جشع ا  عىل  th century fox 20ملن
يمل   واéي حاز به عىل جائزة املؤثرات اخلاصة Alien,le huitième passagerفمتوين 

ناحجة نذكر  لوإضافة إىل هذين العملني أخرج ريديل سكوت مجموعة أخرى من األفالم ا
  Gladitor,Hannibal,Black hawk dawn,Kingdom of:مهنا

heaven,American gangster,Robin hood . 
نوان الرسا°-  Black Hawk Down .سقوط الصقر األسود:ع 
ها-  2001: خي 0ر
يل أفقي:  نوع الرسا°- بارة عن إطار  يايس، ويه  يOيئ ذو بعد  تطملصق  ع مسـسـ  س
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توبر 120/160بقياس  ثالث من أ سد معركة ا كمس  ل ييل واقعي برمس1993جي  .تشك 
ية سامء: نننناملقاربة Cيقويةاملقاربة Cيقويةاملقاربة Cيقويةاملقاربة Cيقوية----    2222 نا هدين عىل أساس  ئحتمل الصورة  ث  :أرض هام/مش

ها رجل أسود يرصخ وأربع : األول بدو دا بد سامء زرقاء ترمق إىل أعىل  تحة يف  خلعني  يتف ك م
ية إنزال يات من نوع هاوك  سوداء اللون يف  معلمرو  .ح

ثاين سكري ا: لا هم ا با لعنود أمرياكن  سبل ية ج بين يف  هر Ûللونني األسود وا معلéي  ل يظ
شو وقد  ندق موقاد باين بلون رمادي يعلوها امس  ميني  ناك إىل ا نة و شار داخل املد يا ه ي فت م ل ن

ية  بتب بلغة أ سجد بلونني أصفر وبرتقايلOlympiaجنك ئذنة  هر  سار  م وإىل ا مي تظ  .ل
ية----    3333 يةاملقاربة اإليكونوغرا يةاملقاربة اإليكونوغرا يةاملقاربة اإليكونوغرا  ::::ففففاملقاربة اإليكونوغرا
ثقايف. . . . أأأأ ثقايفاÖال ا ثقايفاÖال ا ثقايفاÖال ا     ::::للللاÖال ا

هوية هذه الرسا°ل    ا ية  ل ا يا يف : لفن تضح  جلمتي إىل امللصق امللون، وقوة الصورة  ت تن

سجد باين وا ية، ا نارص اليت مشلهتا العني والطائرات املرو ملا مل نرصان األوالن ال_ان . حلع لعوا
سار Cباين يف األسفل الضعف و ثل ا  Oي سان القوة والرعاية  نكثالن العلو  مل مت يعك  .بمي

    ::::يييي امجلايل يف الرسا°، وشمل امجلايل يف الرسا°، وشمل امجلايل يف الرسا°، وشمل امجلايل يف الرسا°، وشملجمجمجمجمال اإلبداعال اإلبداعال اإلبداعال اإلبداع. . . . بببب
سـمي الصورة خبط أفقي واحد:  سنن األشاكل واأللوان- اجلانب العلوي جاء : تقإذ ميكن 

شعب الصومايل من احلرب  يل الطويل اéي عاشه ا لبلون أزرق وهذا اللون يرمز إىل ا لل
هر اللون األصفر اéي ير توجه ويف األفق  تظر زواU، به لون  ية وهو  يظاأل م ين مز إىل هل

يحققه األمرياكن يل إىل الهنار يه . سـبزوغ الفجر جفر احلرية اéي  للفكرة Cتقال من ا ن
ياة حلCتقال من املوت إىل ا يمل . ن ية ا با مع نو نا نا  لفأما لون الطائرات جفاء دا ع سـ ت فيمل (ك

هول) حريب بارات Ûللغة .  Öويرمز أيضا إىل ا ميىن  هة ا تب عىل ا عويف هذا اجلزء  لك جل
 :Cجنلزيية

     somalia octobre 3,1993 A group of American soldiers were 
surrounded by a nation enraged and their only way out would be 
each other.An incident few remember will became the event no 

one will forget.   شف نة  سا مض بلون أصفر وهو من األلوان ا تك يمل، وختزتل خل لفية ا ن
هر U وجود يف الصورة سوى ما يعرب عن انÐئه) الصومايل(صورة اآلخر الغائب   يظفال 
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سجد ( احلضاري  ). ملصورة ا
نه مج�   "ال ترتك أحدا وراءك"عكام يرمز اللون األصفر إىل Cحتاد والوفاء وهو ما تعرب 

leave no man behind 
هر بلونني نف، أما اللون األسود يظ     اجلزء األسفل  لع الربتقايل واألمحر وهام يرمزان إىل ا

تلقى . فهو رمز القلق، واحلرب واملوت كام يرمز أيضا للحركة يهذا اجلزء هو اéي 
نوان( يض Ûرز مائل إىل Cصفرار Ûللغة ) لعا تب شلك و احض وبلون أ بواéي  ب ك

ثري وملفت لالBlack Hawk Down األجنلزيية  نوان  ن  تب أسفñ أسامء مع كباه، و ت
نة خروجه عىل صاالت العرض  يمل و شارك يف ا سـالطامق ا تحقق . العرض) 2002(لفمل تو

ساعد يف قراءة واحضة للصورة ها، ما  سجام األلوان وترا ية يف ا يالوحدة امجلا ن  . بطل
ية- سنن ا يل ا تت العني من خالل توازن العالمات : لتشكل يد هو اéي ال  تكوين ا يشإذ ا جل ل
توهيا الصورة وتاكمل معانهياال يل الصورة. حتيت  بدو Ûرزة بني : تشكو نود األمرياكن  تا جل

بدو  توتر والرتكزي، ويف نفس الوقت  تحركون إىل األمام حركة تعرب عن ا تالظل والضوء  ل ي
ها  همة اليت جاءت من أ جلنة ومدركة  للم   .مطمئ

يخرجون العامل من  هم  نود األمرياكن Ûرزا يف وسط امللصق يعين أ هر ا سـ        هنجل مظ
رش  يل(لا يوم، الضوء(وإدخاU يف عامل اخلري ) للالظالم، يف ا تعون به من ). لا يمتبفضل ما 

ية نود يف الضوء. تضحبطو° وجشاعة و ية، هؤالء ا نظر األخال جلمن وBة ا مه يواBون  قل
شاهد عىل امل بلملا رشفني ا سـتقلصق،  ملت  .مس

ية- بولو سنن ا جا ت  :لل
يدة اليت تربز يف  يات الو نود األمرياكن مه ا هر أن ا ح       من خالل امللصق  شخصيظ لجل

ية عىل .الصورة شو يف Ôمة Ûلغة األ يدان املعركة Ûلعامصة موقاد تواجدون يف  مه  ي مي
Ôنهيم عىل إمتا بدو يف الصورة من  ثبل الصومال، وال  يتق يسـ هم ماضون يف اإليقاع م فا، 

شو حتت أنظار القوات . يبـأمراء احلرب اéين يزرعون الرعب واملوت يف اكمل أحناء موقاد
ث� يف العني يف وسط  همة بعد أن ختلت عن دورها األسايس  ية اليت ترعى هذه ا مماأل ملمم

بعات الزرقاء سامء بلون أزرق هو لون ا لقا  . ل
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نف----جججج نقد ا Û يات نفعالقة ا نقد ا Û يات نفعالقة ا نقد ا Û يات نفعالقة ا نقد ا Û يات لعالقة ا ل لشخص ل لشخص ل لشخص ل     ::::يسيسيسيسللللشخص
هرت  علهيا فرقة  باهThe Task Force Ranger ظ        إن الصورة اليت  تثرية لال  ، نم

تجه حنو األفق، و يف  ية اليت يه علهيا، خصوصا وأهنا  ئة والو توذv من خالل ا ضع لهي
يكون علهيا الصومال بعد القضاء عىل أفول اإلرهاب  سـذv دال° عىل أن مرح� جديدة 

بوا يف حرب ية  وجماعة خلفت  ثالث مائة ألفتسباéين  قتيل،  وأن ) 300000(هل أ
ساعدات ا#وية دون أن تقع بأيدي  هم ا نة و شون يف طمأ يني  لالصوما مل ن ي تصلل سـي سـيع

يديد تابعة للجرنال فرح  يات ا عا ل  . ملليشـ
تفاؤل، ويف  تجديد، وعىل ا تابة U دال° عىل ا يض  يار اللون األ ل        كام أن ا ل ب للكت خ

متحي لك أثر لإلرهاب وتعمل عىل إقرار نفس الوق شاهد، وأن أمرياك  باه ا سـت يلفت ا مل تن
سمل وإهناء الرصاع  .لا

نوان  يل اللغوي  تح للع      وفo خيص ا ل شري " سقوط الصقر األسود"ل بدو وكأنه  يفإنه  ي
ناست امجلوع  يار ماكن الرصاع أين  Û vتدخل وذ بدأ ا تعلقة  ياسة  تإىل نوع من ا ت ل مب خسـ م ل

ية من أراضهياالغ ها ليك خترج القوات األ يني نزا بفرية من الصوما جنل هامير. "ع " كفربو
يار " سكوت"و نفس، وا ية إىل القواعد وا#فاع فقط عىل ا تمع عودة القوات األمر خل يك

نود يف إحدى  يه صورة ا شري إ بال، وهو ما  يه  جلاملاكن اéي جيب اللعب  ل ت تق مسـف
يقات امجلاهري الغفرية اليت اصطفت لاللقطات ومه عائدون إىل امللعب ا تاين حتت  تصفبا كسـ

يقة أهنم فارون جبfمه من هول  حلقتحيي أوئك األبطال وكأهنم عدائو املاراطون، وا ل ل
تدخل . اكنت القاعدة أال يرتكوا وراءمه أحدا. املعركة ياسة ا شري إىل  نوان إذن  لفا سـ ي لع

ناها الصقور  ية اليت  هام اإلسا ببدعوى ا تمل ن به ديك ئالري(ن gمرييك جورج بوش وC ئس
ية،  ياسة ا#فا به بول وولفويزت، ريس ا gو fي عيين ووزير ا#فاع دوg# را سـ لئ ئ سف مش ت

شارة األمن القويم كوندولزيا رايس شارد بريل، و تر ست ثري من )  مي با ما حتصد ا لكواليت غا ل
نة األفارقة وامل. أرواح املاريزن ـي إحا° عىل  حسأما صفة األسود  يه هف فاكن اéي سقطت 

نات ويه عىل أنواع  يات بدأ العمل به يف ا نوع من املرو تان علام بأن هذا ا ياملرو ل لسـبعي ح ح
ية الواحدة سة ماليني دوالر للمرو ميهتا عىل ا حتعددة وتربو  مخلم  .    ق

ية املعركة واليت لن جتري يف ساحة  نو  tـي تو ميني  هر عىل ا باين اليت  ع   أما عن ا ب ف همل لتظ
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يث احلارات واألسواق، مكشو حفة وإمنا يف أماكن آه� Ûساكن يف وسط العامصة  ل
ساطة معركة شوارع تكون من أرشس املعارك ألهنا  تايل  Ûبو سـ هر . بل سجد اéي  تظأما ا مل

ية ألحداث املعركة ألن اإلرهاب يف  ية اإلسال Û tهو يو سار امللصق  ته عىل  مئذ خللف ف يم ن
هرون بني .  حدد سلفانظر األمرياكن U لون واحد وقد نود األمرياكن  تايل فا Ûيظو جل ل

نطلق مهنا  يا اليت  نازل وبني كامشة األيديولو Û نني تني؛ كامشة املقاتلني ا يكام مل تحص جشـ مل
شاهد وثين عىل  تهؤالء املقاتلني يف حرهبم ضد األمرياكن، صورة تزيد من تعاطف ا مل

نود األمرياكن  .جلجشاعة ا

نق نقا نقا نقا     ::::ددددــــــــــــــــــــــــللللا
نة     إن صور توبر من  ثالث من أ شو يف ا سد معركة مقاد سـة امللصق اéي  ك ل ي   1993جي

ساعدات  تدخل األمرييك يف الصومال حبجة تأمني وصول ا ملحياول أن يؤكد عىل رشية ا ل ع
تقال  ية يف ذv، عن طريق ا شلت القوات األ ياع بعد أن  يني ا ية إىل الصوما عالغذا مم ف جل ل ئ

بني يف موت  يات ا تسـبقادة ا ململل ينييشـ لئات من الصوما غري أن الواقع يقول غري ذv، . م
ية  ففي تحدة األمر هر فرض الصقور يف الوالôت ا يكغضون أ ئالريس األمرييك جورج (ملش

به بول وولفويزت، ريس  gو fي يين ووزير ا#فاع دوg# را به ديك  gئبوش و سف ئش مئ ت
شارة ألمن القويم كون شارد بريل، و ية ر ياسة ا#فا تا ت ع سسـ مي ية ) دولزيا رايسل لصليبمحلهتم ا

نة  رش تغلوا  هذه احلرب ضد اإلرهاب  يع أحناء العامل بدعوى حماربة اإلرهاب و ا عيف  سـ لمج
تان هم يف الصومال والعراق وأفغا نسـتد تلخص إال يف هذه . خل ية ال  تCتخاÛت األمر يكن

ثل انرون . احلرب ساد يف ارشاكت  مسرت عىل ا ل لفلل تح نقاش حولEnronت الرصاع  ف أو 
ناك  ناك األعداد املزتايدة من األمرييني من دون تأمني حصي، و يين،   ييل ا هاإلرسا ك ه سط لفلئ

بالد بة  زôدة الفقر يف ا لأيضا  يون . نسـ سه، سوف لن يعارض ا#ميقرا طيف الوقت  نف
نظر "خيشون أن يكونوا عىل اجلانب اخلطأ من احلرب"ئالريس ألهنم  ي، وهذا يعين أن 
بار Û ينيعتإلهيم بة اإلرها بمه وxء يعملون عىل تعزيز   . لع

ية----دددد يا نوية و ا ية ا ية األ يا نوية و ا ية ا ية األ يا نوية و ا ية ا ية األ يا نوية و ا ية ا سـ األ سـ ملع سـمه سـ ملع سـمه سـ ملع سـمه سـ ملع     ::::للللمه
تحدة  يمل، فالوالôت ا يايس  بعد ا يدا ا نا للملصق ندرك  مل      من خالل قراء سـ ل للفت لج
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تقطب الرأي العام العاملي حول رشية احلرب اليت تقودها ضد  ية حتاول أن  عاألمر تسـ يك
بت من خالل ذ شل Ôمة القوات ا#وية يف تثاإلرهاب، و تدخل يف بعد  ية ا لv أ ف ل حق

تحدة ساحة ا#فاع عن  تصدر الوالôت ا تايل  Ûبة، و تفاء Ûملرا Cسالم، و ملإحالل ا ت ل ك قل
ية يف خدمة األمرياكن حني ترسل يف  بح القوات األ ي�، بل  ية ا ممالعدا° والقمي اإلسا تص ن ن بن ل

ن شال ا يمل عرÛت مصفحة ال جلهناية ا نت هم إىل لف نة وتو صيلود األمرياكن من وسط املد ي
تاين با سـامللعب ا  . كل

يدان امجلايل----هههه يدان امجلايلا يدان امجلايلا يدان امجلايلا     ::::ململململا
يمل؛  نارص املكونة حملاور ا ية اليت مت هبا رمس ا هر امجلايل للملصق يف ا بدو ا لف     يف لعملظ لك ي
تابة اليت أضفت بلوهنا  سامء وا باين وا ية وكذv ا نود األمرياكن والطائرات املرو لكا لح مل جل

ب ته عىل لا يقة #ال ناية د تري  لارز معىن آخر للملصق، وهذا يؤكد أن الرمس قد ا قبع خ
يد علهيا تأ يمل، وعىل الرسا° اليت أراد املرسل ا كمضامني ا ل تقاة . لف ملنكام أن األلوان ا

يؤديه امللصق ناسب مع املعىن اéي  تعملت مبا  سـا ي ية . تسـ ضعومن جانب آخر اكنت لو
هون صوب األ نود ومه  يتجا ية أخرى تأكدت جل توجه، والطائرات يف حا° إنزال جام لفق ا مل

نارص يف لقطة واحدة  .لعمن خالل دمج لك ت@ ا

 :ك الرتيب واخلامتة-4444
شلك،  ها هبذا ا بدعه قد تعمد ر تج أن  يولوM للملصق  يل ا تح لبعد هذا ا ت مي ل مسل م ن نسـ لسـ

 : وذv لعدة أهداف  و أبعاد مهنا
يايس----أأأأ بعد ا يايسا بعد ا يايسا بعد ا يايسا بعد ا سـا سـل سـل سـل     ::::للللل

ث ية عىل مت   واéي  تحدة األمر ية ا#وية حلرب الوالôت ا رش يكل يف حماو° إضفاء ا مل ل ع ل
سب أصوات الرأي العام  يجي  يايس و Cسرتا تجريب ا لكاإلرهاب اليت اكنت حقال  ت سـ للل

نظام , العاملي يلكة ا ية  ياسات يف وضع تصورات  لوتكريس رشية هذه ا ه بل سـ لع مسـتق ل
ية , العاملي ته بدميوقرا طفo ميكن   .اإلكراهتسمي

بعد اإلعاليم-ب   : لا
يث مت الرتكزي يف املقام األول عىل جشاعة  توى ا#اليل للصورة  سد يف ا ح   واéي  حمل جت
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يل الرأي العام العاملي بة حماو° مهنا  نود األمرياكن يف معركة ر تضلوبطو° ا ي لجل حبيث  ه
ساع تأمني وصول ا ية أمرياك يف دخوها للصومال  سن  ملسدت الصورة  ل ن ح دات وإهناء لج

ية يف  Oي سخة ا ية، وهو رس جناح هذه ا يا ندة  يمل بأ يات، إنه  ئيطرة ا ن سـ سـ شـ سسـ ج لف ل مللي
ساطة غابت عهنا ا#عاية  ية أخرى ألهنا  شلت أفالم حرية أمر بأمرياك والغرب يف حني  ب بف يك

هود احلريب من خالل إزا° القضاô . والرقابة ندت وسائل اإلعالم خلدمة هذا ا Öلقد  ج
نازعاحلرج ي� يف العامل بال  ية ا سالم والقضاô اإلسا ية  ية وتقدمي أمرياك را مة واألخال ب نق ن ن لل  .لع

يمل ية ا لفدال° امللصق عىل   :مضن
ية: : : :  اللقطة األو اللقطة األو اللقطة األو اللقطة األوىلىلىلىل سا يةاéريعة اإل سا يةاéريعة اإل سا يةاéريعة اإل سا ناéريعة اإل نن نن نن     ن

ية----1111 تأ يةاللقطة ا تأ يةاللقطة ا تأ يةاللقطة ا تأ سـاللقطة ا سـل سـل سـل يمل  EstablishinEstablishinEstablishinEstablishingggg shot shot shot shot : : : :سسسسييييل بدأ هبا ا لف ويه لقطة واسعة جدا  ي
هر أحد حضاô األوضاع املأساوية اليت  وتوحض يث  نات،  يظعاشـهتا الصومال بداية ا ح لتسعي

سا يف  ية جا نة إفر نه، ورجل ذو  تظار د نا وقد ربط إىل كريس يف ا لاملأساة  حس يقن ف مكف
تظار  يه األحداث-رمبا-نا تدور  شاهد يف املاكن اéي  تضع ا ف دوره  سـ مل كام تربز لقطات . ل

ساعدات الغذ يني عىل ا ملأخرى هتافت وتدافع الصوما ية اليت أÛن املصور عن مصدرها ل ئا
تب علهيا  كيث   .USAح

ية ثا يةاللقطة ا ثا يةاللقطة ا ثا يةاللقطة ا ثا ناللقطة ا نل نل نل ية لألألألألحداثحداثحداثحداث: : : : ل ية اإلسال ية لا ية اإلسال ية لا ية اإلسال ية لا ية اإلسال ما مخللف مخللف مخللف      : : : :خللف
سلس       لنقل بني اللقطات عرب القطع ا تن سائق cutل بدي ا تعلق  هد ا ل داخل ا بع مل ملش

يات  ية اكمريات املرو يث تالحقه يف بداية ا ية  حاéي يعمل مرشدا للقوات األمر ح لعمليك
ت Cتجاري املزدمح تزيهنا سـ يارته  هبدوء وبطء شديدين وسط احلي ا ية وهو يقود  لطال سـ ع

يحدث الحقا من جمازر يف حق مواطين بfه ية غري مكرتث مبا  سـآôت قرآ ولكن هل . ن
نة؟ وهل  ية وهو يصيل وآذان الفجر يقطع سكون املد بل ا ته  ياكن من الرضوري رؤ لعمل قي

توبر3(ملعركة اكن من الرضوري اإلعالن عن يوم ا ئذنة؟  ) كأ  ملعىل صورة ا
نا بعض اإلشارات املرية إىل أماكن تصويره يف املغرب     ئكام  نة ساال( حتيل الطابع ): يمد

تان  تخدمة يف إخفاهئا،  ية ا Oي نارص ا باين واليت جعزت ا بعض ا لقطاملعامري  سـ ئ لع مل ملل لس
ها  ية نقرأ فو يحة معد هران  تان  قرس صف نتظ يدارين(يع تاÛت عرية عىل اجلدران مع ) تزنقة  بو ك

ست العرية هذا اخلطأ العارض أو املقصود واéي اكن  ية يف الصومال  بالعمل أن اللغة الر ي لمس
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شو نة موقاد نا يف مد ية األحداث وبأ نا جغرا يÛإلماكن تفاديه يف املوتاج  ي ن س فن ي  . ين
ثة ثا ثةاللقطة ا ثا ثةاللقطة ا ثا ثةاللقطة ا ثا لاللقطة ا لل لل لل يات احلرب:  :  :  :  ل يات احلربسؤال يف أخال يات احلربسؤال يف أخال يات احلربسؤال يف أخال     ::::ققققسؤال يف أخال

تجدي سقوط الصق تأثر من خالل اللقطة يسـ        ثري من ا تفرج ا لر األسود من ا لكمل
يني لقطة   very big close shotيالقربة جدا ية الصوما تورع عن تقدمي  يث مل  ل  مهج ي ح

هر فهيا  شاهد  ندي األمرييك عرب  ية ا سا ندي اéي شطرته قذيفة إىل نصفني وإ يظا م جل ن ن جل
نح ماألسري الصومايل وهو حيظى Ûلكرم األمرييك؛ غرفة  يO مل   ،gهافا متيفة جسائر ا ب ل ك

نجاة يار األسري أية فرصة  هاجئة ا شود ا للا لط ية،  .لحل يد أن ت@ اللقطات مل تكن جما ن واأل ك
تعاطف مع  تعمدا وبإرصار وترصد هبدف احلصول عىل قدر أكرب من ا للقد قدÔا اøرج  م

ت تفرج وحىت حتريضه عىل ا شاعر ا نود األمرياكن، وإAرة  لفا مل م ك بأول إفريقي يصادفه بعد جل
هر إحداها أحد القادة  شاهد املقززة واليت  تظخروجه من صا° العرض خاصة ت@ ا مل

يض مل تقرتب الاكمريا من  ت@ . باألمرياكن وقد شطرته قذيفة أريجي إىل نصفني لنقوعىل ا
Û ،شاهد الرتمح علهيا يف رسه سـىن  ية اليت سقطت يف املعركة  يالك ا للما ت لعظم يه لرمغ من لل

تىل  يمل مقابل ) 500(لقعدد ا جرجيا يف صفوف ) 82(قتيال و ) 18(لفوفق ما ذكره ا
 . األمرياكن
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