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 م.م. حنين سعد سلمانالمرحلة الأولى                                   التصوير الصحفي الرقمي

 ( يالصحف المصور :الثامنة)المحاضرة 

 من هو المصور الصحفي؟

عزل مبر المواضيع الصحفية المختلفة، و تحري يهو محرر صحفي يعتمد على آلة التصوير ف          
عن توجيهات النص المكتوب حرفًا، ولكن وفق خطة واضحة محددة، تفاديًا لالزدواجية أو سوء الفهم، 

سياسي لوهذه الخطة تعدها األقسام المختصة بالصحيفة أو المجلة أو القناة، مثل: القسم االقتصادي أو ا
سير فية ؤ بكيرًا الستحالة التنبظأن تتضمن تحديد أفكار التصوير؛ نأو الفني... الخ، وال يجب 

  د ذلك من قدرات المصور وابداعه في التصرف في موقع الحدث أو التصوير.حاألحداث، وحتى ال ي

 نوعين: إلىوينقسم المصورون الصحفيون 

 Free Lancerالمصور الصحفي المستقل  .1
 Staff Photographer المصور الصحفي الموظف .2

 ويختلف المصور المستقل عن الموظف فيما يلي:

 Staff Photographerالمصور الصحفي الموظف  Free Lancerالمصور الصحفي المستقل  ت

يعمل لحسابه الخاص وال المصور الذي وهو  1

 ينتمي لمؤسسة اعالمية بعينها

المؤسسات  حدىاوهو المصور الذي يعمل كموظف لدى 

 .اإلعالمية

دواته التي يحتاجها في أيوفر لنفسه معداته و 2

 عمله

توفر المؤسسة للمصورين العاملين بها كل احتياجاتهم التقنية 

 .والمالية

يكون حراً في اختيار المواضيع التي يقوم  3

 بتصويرها وتغطيتها

 التي يقوم بتصويرها، إذ تحدد له مقيداً بالمواضيع يكون غالباً 

بتصويرها في اطار سياسة  المؤسسة الموضوعات التي يقوم

 المؤسسة واحتياجاتها.

الجهات المعنية  إلىيبيع انتاجه التصويري  4

مثل: وكاالت األنباء،  ،بالصورة الصحفية

 والصحف والمجالت.

 هايعمل ب التي اإلعالمية تكون حقوق الصور محفوظة للمؤسسة

 .المصور
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 الناجحالرقمي صفات المصور الصحفي 

 بصفات عدة:ن يتمتع المصور الصحفي أال بد 

ة التعامل مع فيكي) في المعرفة الكافيةال بد ان يكون للمصور الصحفي  :ةالكافي المعرفة .1
صول ا( و)األنسب للموضوع الذي يقوم بتصويرهاختيار العدسات ( و)الكاميرا الرقمية

 وغيرها. (قاعدة الثلث والثلثينمثل   الجيدة وقواعد التكوين المختلفةالصورة 
ه، من تطوير نفس إلىان يسعى وبشكل دائم ال بد للمصور  التعليم والتدريب المستمر: .2

 ر.بالتصوي لمتعلقةاورات وورش العمل خالل االلتحاق بالد
 من خالل التقاط صور ، أن يتحلى باألمانة: يجب على المصور الصحفي الرقمي األمانة .3

ياديَّة اللتزام بالح، فال بد له من اتجميله أو اإلساءة له إلىوال تهدف عن الواقع  رُتعب
وان ال يتالعب  ،حد األطراف المتنازعةألحياز االندون والموضوعيَّة في نقل الصورة 

 .برامج المعالجة الرقميةال استعممن خالل  -ضافةالو اأ الحذفب واءس-بالصورة 
ة، ومراعاه التقاط الصور لمتعلق بااتخاذ القرار ي فيمتاز بالسرعة ان البد للمصور  السرعة: .4

ن وكلما كاحجم اللقطة، والزاوية، وعمل حبكة وربط المواضيع ببعضها فى الصورة، 
من المصور الذي  كثر نجاحاً أكان كلما  سرعة البديهة وقوة المالحظةيتمتع بالمصور 

 .تلك الصفات إلىيفتقر 
على المصور الصحفي ان يكون مستعدًا لاللتقاط الصورة، من خالل  االستعداد الدائم: .5

لحصول ل هاتفه المحمول ن يستعملاتكن معداته جاهزة يفضل وفي حال لم  ،تجهير معداته
 .توثيق الحدث أهم من جودة الصورة ، ففي بعض الحاالت يكون على سبق صحفي

 لمصورون الصحفيون والسلامة المهنيةا

ن لذلك البد أن يكو في مناطق النزاعات عماًل محفوًفا بالمخاطر،  الصحفي يعّد التصوير
وط من خالل اتباع شر  ،الميدانفي  المصور واعيًا ومدركًا للخطر المحيط به ويحرص على سالمته

 .تحقيق سبق صحفيبحياته من أجل ال يجب أن يضّحي و ، السالمة المهنية
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 : "اتباع اسلوب العلم السليم الذي يجنبنا الحوادث ويقينا من االصابات".بالسالمة المهنيةيقصد و 

 ةهنالك الكثير من األخطاء الشائعة التي يقع فيها المصورين الصحفيين عند اتخاذ اجراءات السالمو 
 المهنية، منها:

، هتمام بثقافة الحرص على السالمة البدنية وغير البدنيةوتتمثل في عدم اإل الالمباالة والتهور: .1
 والالمباالة في الميدان واهمال التوثيق.

ية أو غير بسبب قناعاته السياس ؛ت المختلفةيأبى بعض المصورون التنسيق مع الجها الترفع: .2
التنسيق مع زمالء يعتقد أنهم أقل منه شأنًا على الصعيد  المصور عن ذلك، وربما يترفع

 المهني.
ليس من حق الصحفي التدخل في أي عمل أو االنحياز ألي طرف  المشاركة في األحداث: .3

 لفعل.من األطراف سواء بالقول أو ا
ي ف اب ان يتوجه المصور للتغطية وحدهليس من الصو  أماكن التوتر وحده: إلىالتوجه  .4

 .ماكن الخطرةألا
إذ يتعامل بعض الصحفين مع تلك االدوات وكأنها  الثقة المفرطة بأدوات السالمة المهنية: .5

 سوف تحميه من المخاطر بشكل مفرط وهذا خطأ فادح.
يقع تحت طائلة العقوبات الخاصة وذلك من خالل تجاوز بعض القوانين، ف أخطاء مهنية: .6

 بالقدح والذم والشتم، أو قوانين انتهاك الخصوصية.

 في ميدان الحروب العاملين لمصورين الصحفيينلنصائح حول السلامة المهنية 

المصور الصحفي هو المسؤول األول عن حماية نفسه أثناء عمله في مناطق النزاعات، على  ان      
فير سبل ، التي يتوّجب عليها تو اإلعالميةغم من المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المؤسسات الر 

من  ذلك ال بد لهلالحماية والسالمة لطواقمها العاملة تحت وابل من الرصاص والقنابل والصواريخ، 
 :تيةآلااللتزام بالنصائح ا
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 لىإلصحفي بدورات توعوية وبرامج تدريبية تحاكي واقع الحروب ضرورة مشاركة المصور ا .1
 حدٍّّ ما، وذلك بهدف تحسين أدائه في حالة مواجهته لخطر حقيقي.

الميدان، يفضل ان يقوم المصور الصحفي بدارسة المنطقة المراد التوجه لها  إلىقبل التوجه  .2
ت المخارج وعادات سّكانه، وما جغرافيا المكان واتجاها إلىجيًدا، بما يشمل التعرف الدقيق 

ع على نوع االطال اً قة التغطية، ويستلزم اإلعداد أيضنوع التصاريح المطلوبة قبل الدخول لمنط
ية معرفة نوع عن فضالً  وتاريخ الصراع القائم، أي هل هو سياسي أو طائفي أو عسكري،
لحة فجأًة، كاألس ستعمالهاااألسلحة المستخدمة في النزاع بما يضمن التعامل مع آثارها عند 

 ّية مثاًل.ئايالكيم
حّدد فيها المخاطر المتوقعة وغير المصور الصحفي بوضع خطة سابقة تُ  يجب ان يقوم .3

وكيف يمكن مواجهتها، وذلك في حال تعرضه لإلصابة أو  ،المتوقعة التي قد يصطدم بها
 االختطاف أو فقدان وتعطُّل المعدات اللوجستية.

ا أن  .4 ون معه ، وأن  تكبسيارة تناسب طبيعة تربة المكان يخرج المصور الصحفيمن المهم جدًّ
ان يتحقق من صالحيَّة الهواتف المحمولة واألجهزة  من هلحقيبة اإلسعافات األوليَّة، كما ال بد 

 ".GPSاإللكترونيَّة ومعدات التصوير وإن يصطحب معه جهاز تحديد المواقع "
المصّور المحافظة على لياقته البدنية، فأحيانًا تحصل تطورات ميدانية غير متوقعة يجب على  .5

كتعطل السيارة، قد تفرض عليه السير مشًيا على األقدام لمسافات طويلة، أو قد تجبره على 
الركض نحو األماكن اآلمنة، لذلك ال بد له من المحافظة على لياقته البدنية وممارسة الرياضة 

 .بشكل دائم
ترة الواقية الميدان، كالس إلىينصح بارتداء الشارات المميِّّزة لعمل المصور الصحفي عند النزول  .6

ان يمتلك "خوذة الرأس" الموسومة بالكلمة ذاتها،  ه منل، كما البد  Pressالموسومة بإشارة
 وقناع للحماية من الغازات السامة.

 ساعات حظر التجوال قد يعرِّض المصورهمية اختيار الوقت المناسب للتنقل، فالخروج في أ  .7
 الصحفي لألذى.
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يجب أن يعمل المصور في إطار مجموعات لرفع مستوى السالمة، وال يقف في المنطقة  .8
الفاصلة بين الطرفين المتنازعين، وكذلك ال بد له من تشكيل شبكة تواصل مع مرشدين من 

يعرف  أماكن ال إلىفي الدخول أهل المنطقة حتى يستعين بهم في الطوارئ، وكي ال يتوّرط 
 .اً عنها شيئ

 (؛ZOOMالعدسات المقربة ) داً دسات تصوير مالئمة لألحداث وتحديالحرص على استعمال ع .9
 لكونها تبعد المصور عن مناطق الخطر قدر اإلمكان.


