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تــوطــئة

تــم إعــداد هــذا الدليــل التطبيقــي يف إطار دعــم برنامج األمــم املتحدة   

ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري التــي انطلقــت  ــة العلي اإلمنــايئ للهيئ

ــيني يف  ــني التونس ــدرات الصحفي ــز ق ــي إىل تعزي ــي ترم ــنة 2019 والت ــذ س من

وســائل اإلعــالم العمومــي والخــاص والجمعيــايت يف مجــال التحقــق مــن األخبــار 

ــار. ــل هــذه األخب ــا النتشــار مث الزائفــة يف مســار مكافحته

  

ــرى  ــاور ك ــة مح ــن ثالث ــون م ــي املك ــل التدريب ــذا الدلي ــاول ه يتن  

أهميــة الحقيقــة كقيمــة صحفيــة وأنــواع الزيــف وتاريخــه وأســباب انتشــاره 

ورضورة مكافحتــه، ويعــرض بعــض التجــارب الرائــدة يف مجــال التحقــق ســواء 

عــىل الصعيــد الــدويل أو اإلقليمــي أو الوطنــي، ويقــدم العديــد مــن العــروض 

التعليميــة  ألدوات التثبــت مــن صدقيــة املعلومــات املتاحــة عــىل شــبكة 

األنرتنــات.

ــار الخاطئــة واملضللــة  يــأيت هــذا الدليــل يف وقــت عرفــت فيــه األخب  

انتشــارا منقطــع النظــر خاصــة مــع تعاظــم دور األنرتنــات واعتامدهــا كمصــدر 

مهــم للمعلومــة، وهــو موجــه باألســاس إىل الصحفيــني واملدربــني وطلبــة اإلعالم 

ــتخدامها.  ــاركتها واس ــني ومش ــر املضام ــني بن ــع املهتم ــال وجمي واالتص
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متهــيد: 

لــن أتاحــت املنصــات الرقميــة والشــبكات االجتامعيــة فضــاءات رحبــة لحريــة 

الــرأي والتعبــر، فإنهــا شــكلت يف الوقــت نفســه بيئــة مالمئــة النتشــار األخبــار 

ــم  ــد تعاظ ــون. وق ــث املضم ــن حي ــكل أو م ــث الش ــن حي ــواء م ــة س الزائف

انتشــار األخبــار املظللــة واإلشــاعات مــع هيمنــة األنرتنــات وشــبكات التواصــل 

االجتامعــي واعتامدهــا كمصــدر للمعلومــة وكنمــط الســتهالك املضامــني املتاحة 

عــىل صفحاتهــا.

ــدة ومتطــورة  ــات جدي ــات وآلي ــور تقني ســاعد التطــور التكنولوجــي عــىل ظه

لألخبــار الزائفــة مصدرهــا الــذكاء االصطناعــي الــذي عجــل بانتشــارها بشــكل 

 )Deep Fakes( فــرويس وصــوال إىل مــا أصبــح يعــرف اليــوم بالتزييــف العميــق

الــذي تجــاوز التالعــب باملضامــني املكتوبــة ليشــمل فركــة الصــوت والصــورة. 

بلغــت األخبــار الزائفــة مســتوى مــن االنتشــار جعــل مــن الباحثــني واملتخصصني 

يف حقــي اإلعــالم واالتصــال يســمون الحقبــة الحاليــة بعــر »ما بعــد الحقيقة« 

الــذي تكــون فيــه األخبــار غــر الدقيقــة أكــر تأثــرا عــىل عقــول الجامهــر مــن 

الحقيقــة، وتعتمــد أساســا هــذه األخبــار املشــكوك يف صدقيتهــا عــىل املعتقدات 

ــس يف  ــار الرئي ــا املعي ــح بدوره ــي تصب ــاعر الت ــخصية واملش ــازات الش واالنحي

الحكــم عــىل صحــة األخبــار.

ــرح  ــث الط ــن حي ــداوال، م ــر ت ــة« أك ــار الزائف ــح »األخب ــح مصطل ــد أصب وق

ــني  ــي ب ــع انتشــار وســائل التواصــل االجتامع ــي، م ــاول العلمــي واألخالق والتن

ــات  ــرتة االنتخاب ــذ ف ــة من ــة، وخاص ــبكات االجتامعي ــتخدمي الش ــوف مس صف

ــة  ــذه الفئ ــخ ه ــة يف تاري ــة مفصلي ــت نقط ــي مثل ــنة 2016 الت ــة لس األمريكي

مــن األخبــار، حــني عمــد دونالــد ترامــب خــالل حملتــه االنتخابيــة إىل تشــويه 
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خصومــه السياســيني مــن خــالل تغريــدات عــىل موقــع تويــرت، وصــف أغلبهــا 

ــل. ــف والتضلي بالزي

ــذ انتشــار جائحــة كوفيــد 19، ســيل مــن  ــة، من كــام غــزا الشــبكات االجتامعي

األخبــار الزائفــة متحــور خاصــة حــول أعــداد املصابــني وآراء املتخصصــني وأصــل 

الفــروس ومصــدره وحقيقــة انتشــاره، وقــد انخرطــت بعــض وســائل اإلعــالم 

ــض  ــارعت بع ــني س ــره يف ح ــف ون ــذا الزي ــاركة ه ــهوا يف مش ــا أو س طوع

ــط  ــزام بالضواب ــرة بااللت ــذه الظاه ــن ه ــي« م ــرى إىل »التوق ــات األخ املؤسس

ــق. ــة التحق ــة واالنخــراط يف مســارات صحاف املهني

ــع  ــىل مواق ــة ع ــة املتداول ــار الزائف ــي املطــرد لحجــم األخب ــذا التنام ــام ه وأم

ــن  ــن م ــد مبأم ــة مل تع ــائل اإلعالمي ــإن الوس ــة، ف ــواب والشــبكات االجتامعي ال

ــور  ــة الجمه ــزع عالق ــا وتزع ــدد مصداقيته ــي أصبحــت ته هــذه الظاهــرة الت

بهــا، بــل أن هــذه الظاهــرة متــادت لتصبــح ســالبة إلرادة املتلقــي مــن خــالل 

تشــكيل وعيــه وفــق غايــات بــاث اإلشــاعة، كــام أصبحت تهــدد قيمــة الصحفي 

كفاعــل مجتمعــي. 

ــا وأن  ــح جدي ــة أصب ــار الزائف ــدم االنســياق وراء األخب ــدو أن التحــدي يف ع يب

التصــدي لهــا ومحاربــة تداعياتهــا الجســيمة عــىل املجتمعــات بــات أمــرا 

رضوريــا نظــرا ملــا تشــكله مــن خطــر يف إحــداث البلبلــة وزرع الخــوف والهلــع 

بــني األفــراد وإشــاعة األفــكار املتطرفــة وســلب إرادة املتلقــي وتشــكيل وعيــه 

ــل.  ــف والتضلي ــق أهــواء صانعــي اإلشــاعة والزي ــه وف وردود أفعال

ــا تجســم  ــد بخطورته ــدأ يتشــكل وعــي جدي ــام تفــي هــذه الظاهــرة، ب وأم

ــي  ــالل التعاط ــن خ ــة وم ــية والتريعي ــادرات السياس ــالل املب ــن خ ــة م خاص

اإلعالمــي مــع هــذه القضيــة الشــائكة، أو حتــى مــن خــالل خوارزميــات 
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ــي  ــع التواصــل االجتامعــي الت ــات ومواق محــركات البحــث عــىل شــبكة األنرتن

ــار  ــن انتشــار األخب ــا الحــد م ــدة غايته ــق سياســات جدي ــل وف أصبحــت تعم

ــتعامل  ــهلة االس ــة س ــة أدوات تقني ــا وإتاح ــتثامر يف التكنولوجي ــة كاالس الكاذب

ــف.  ــة والزي ــني الحقيق ــز ب ــداع والتميي ــل والخ ــف التضلي ــا كش ــرض منه الغ

ــة عــىل وســائل  ــت التجــارب املؤسســية حــول العــامل يف مجــال الرتبي كــام تتال

اإلعــالم لتثقيــف الناشــئة ومتكينهــم مــن اكتســاب بعــد نقــدي فيــام يتلقونــه 

مــن أخبــار ومعلومــات، وانخرطــت العديــد مــن املؤسســات األكادمييــة يف هــذا 

املســار بــإدراج مناهــج تعليميــة جديــدة ضمــن برامجهــا لتمكــني املتلقــني مــن 

ــد  ــم ملزي ــي بينه ــق الوع ــة، ولتعمي ــار الزائف ــن األخب ــق م ــان أدوات التحق إتق

التحــري والتحقــق فيــام ينــر مــن معلومــات عــىل مواقــع الــواب والشــبكات 

االجتامعيــة. 
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األخبــار الزائفــة ليســت ظاهــرة جديــدة، فهــي تولــد وتنتــر وتنتقــل وتتضخــم 

بــني األفــراد عندمــا يكــون هنــاك نقــص يف املعلومــات التــي تــم التحقــق منهــا 

وعندمــا تتوفــر األرضيــة املالمئــة النتشــارها، وعــادة مــا يرتبــط انتشــارها بوجود 

ــة  ــاء مصداقي ــا أو إلضف ــخص م ــويه ش ــائعات لتش ــق ش ــداع لخل ــة يف الخ رغب

عــىل نظريــة أو فكــرة مــا.

ــات  ــت املعلوم ــث كان ــار، حي ــدة لالنتش ــا جدي ــة طرق ــار الزائف ــت األخب عرف

تســتغرق أيامــا لتنتــر، لكــن اآلن مل يعــد األمــر يســتغرق ســوى بضــع ثــوان 

ــات  ــم دور األنرتن ــع تعاظ ــة م ــخاص خاص ــن األش ــدد م ــر ع ــول إىل أك للوص

وتصــدر شــبكات Facebook و Twitter قامئــة الوســائط االجتامعيــة.

كــام أن بعــض الســياقات الخاصــة قــد تخلــق مناخــا النتشــار األخبــار الكاذبــة، 

فعــىل ســبيل املثــال أثــارت األخبــار املتعلقــة بجائحــة كورونــا حالــة مــن الذعــر 

لــدى األفــراد متكنــت خاللهــا الشــبكات االجتامعيــة مــن أن تكــون يف الوقــت 

نفســه أداة هائلــة لإلخبــار ومحــركا رهيبــا للمعلومــات الزائفــة.

ومــن جهــة أخــرى، فــرض النســق املتســارع لنــر األخبــار والتنافــس الشــديد 

بــني وســائل اإلعــالم ومطالبتهــا بالســبق وظهــور شــبكات التواصــل االجتامعــي 

كمصــدر جديــد للمعلومــة، بيئــة جديــدة للتعاطــي مــع األخبــار متيــزت خاصــة 

بنقــص التثبــت مــن صدقيتهــا. 

ــالم  ــة إىل وســائل اإلع ــار الزائف ــدا حــني تتســلل األخب ــر تعقي ــر أك ــح األم يصب

ــة مــن جهــة  ــة الصحفي ــات املهن ــزام بأخالقي ــة بااللت الرســمية والجــادة املطالب

وخاصــة التحــري والدقــة والصــدق يف نقــل الخــر ولوثــوق الجمهــور بهــا مــن 

ــة  ــس الجمهوري ــاة رئي ــر وف ــر خ ــار ن ــال أث ــبيل املث ــىل س ــرى، فع ــة أخ جه

ــاء  ــا لألنب ــس إفريقي ــة تون ــل وكال ــن قب ــارص م ــد الن ــت محم ــية املؤق التونس

يف نوفمــر 2019 جــدال كبــرا لــدى جمهــور التونســيني وحتــى يف صفــوف 

الصحفيــني ذاتهــم حــني تبــني زيفــه الحقــا، وقــد قامــت لجنــة أخالقيــات املهنــة 
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لنقابــة الصحفيــني التونســيني بالتشــهر بوســائل اإلعــالم التــي تورطــت يف نــر 

تلــك اإلشــاعة. 

كــام يكتــيس األمــر خطــورة حــني يتــم تــداول األخبــار بشــكل زائــف ومضلــل 

مــن قبــل شــخصيات عامــة مؤثــرة التــي عــادة مــا يتابعهــا جمهــور عريــض لــه 

االســتعداد تلقائيــا بــأن يثــق يف مــا تنــره وتروجــه مــن معلومــات، ولعــل أكــر 

دليــل عــىل ذلــك هــو إشــاعة وفــاة رئيــس الجمهوريــة الباجــي قائــد الســبيس 

ــي إىل  ــيايس ينتم ــط س ــمية لناش ــة رس ــا صفح ــي روجته ــر 2017 الت يف نوفم

حــزب معــروف يف تونــس.

1 – األخبار الزائفة: ما هي ؟

 Fake News « بالفرنســية أو » Les fausses nouvelles « األخبــار الزائفــة أو

ــدة، وإمنــا هــي قدميــة قــدم اإلنســان  ــة ليســت بالظاهــرة الجدي « باإلنجليزي

وقــدم األخبــار ذاتهــا. تعاظــم انتشــارها مــع هيمنــة األنرتنــات وشــبكات 

التواصــل االجتامعــي كمصــدر للمعلومــة وكنمــط الســتهالك املضامــني املتاحــة 

عــىل صفحاتهــا. 

ــت  ــا ارتبط ــوم وإمن ــدة الي ــت إذا ولي ــا ليس ــة ونره ــار الزائف ــة األخب صناع

ــة القــرن التاســع  ــة الصفــراء كمفهــوم وكصناعــة نهاي ــور الصحاف ــا بتبل تاريخي

عــر، وذلــك لغايــات الروباغنــدا أو تضخيــم الحقائــق أو تزييفهــا أو تشــويهها، 

ــة. ــة أو مجتمعي ــة أو تجاري ــح سياســية أو إيديولوجي ــا ملصال وفق

عرفــت صحيفــة الـــ New York Times األخبــار الزائفــة عــىل أنهــا »نــوع مــن 

الصحافــة الصفــراء أو الدعايــة التــي تتكــون مــن التضليــل املتعمــد، أو الخــدع 

املنتــرة عــر وســائل اإلعــالم املطبوعــة واإلذاعيــة التقليديــة، أو وســائل اإلعــالم 

ــار  ــه أخب ــدو أن ــات«، ويف بعــض الحــاالت، فــإن مــا يب ــة عــىل األنرتن االجتامعي

زائفــة قــد يكــون يف الواقــع »هجــاء إخباريــا، يســتعمل املبالغــة ويدخــل عنارص 

غــر واقعيــة، ويهــدف إىل التســلية أكــر منــه إىل الخــداع، وميكــن للدعايــة أن 
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تكــون أيضــا يف شــكل أخبــار وهميــة« .

تنتــر األخبــار الزائفــة مــن خــالل الصحافــة الورقيــة التقليديــة ووســائل اإلعالم 

ــع التواصــل  ــواب ومواق ــع ال ــن خــالل مواق ــة وم ــة املســموعة واملرئي اإلخباري

ــل  ــن أج ــل أو م ــد التضلي ــار بقص ــن األخب ــة م ــذه الفئ ــر ه ــي. تنت االجتامع

ــق مكاســب  ــا أو مــن أجــل تحقي ــان أو شــخص م إلحــاق الــرر بجهــة أو كي

ــة أو سياســية. مادي

ــا  ــرا رضوري ــة أم ــا اإللكرتوني ــزوار إىل مواقعه ــتقطاب ال ــألة اس ــت مس أصبح

بالنســبة إىل وســائل اإلعــالم مــن أجــل الحصــول عــىل عائــدات إشــهارية ضامنــا 

للبقــاء واالســتمرارية، وهــو مــا جعلهــا يف ســباق مســتمر مــن أجــل الحصــول 

عــىل املعلومــة والتفــرد بهــا، كــام أن زيــادة االســتقطاب الســيايس ورواج مواقــع 

 News « ــرف بـــ ــا يع ــة أو م ــة اإلخباري ــي، ال ســيام التغذي التواصــل االجتامع

Feed « عــر شــبكة الفايســبوك، تعتــر مــن العوامــل التــي ســاهمت يف انتشــار 

األخبــار الكاذبــة ورواجهــا.

2 - األخبار الزائفة: ظاهرة جديدة أم قدمية ؟

ظاهــرة األخبــار الزائفــة ضاربــة يف القــدم، وهــي قدميــة قــدم صناعــة األخبــار 

ــا إىل  ــا عدن ــري. إذا م ــخ الب ــا إىل الجــذور األوىل للتاري نفســها، يعــود تاريخه

ــا  ــا ســنجده حافــال بالشــائعات، ففــي بريطاني ــخ اإلنســانية الحديــث فإنن تاري

ــار.  ــاف »Zinoviev Letter« شــاهدة عــىل زيــف األخب ــزال رســالة زينوفي ال ت

بــدت هــذه الرســالة حقيقيــة للبعــض يف ذلــك الوقــت لكــن املؤرخــني أكــدوا 

أنهــا مــزورة وأدت إىل فــوز املحافظــني فــوزا حاســام يف االنتخابــات وانهــت أول 

حكومــة عامليــة يف البــالد، حيــث نــرت أربعــة أيــام قبــل انعقــاد االنتخابــات 

الريطانيــة ســنة 1924، وكانــت موجهــة إىل اللجنــة املركزيــة للحــزب الشــيوعي 

ــني  ــات ب ــخ العالق ــن تاري ــاس م ــت حس ــرت يف وق ــى، وظه ــا العظم لريطاني

https://www.nytimes.com/2019/09/23/opinion/fake-news.html
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بريطانيــا واالتحــاد الســوفيايت بســبب رفــض املحافظــني املصادقــة الرملانيــة عىل 

ــة الســوفياتية. أججــت هــذه الرســالة القلــق عــىل  ــة التجــارة اإلنجليزي اتفاقي

أســاس أن اســتئناف العالقــات الدبلوماســية مــن قبــل حكومــة عامليــة ســيزيد 

ــني  ــني الريطاني ــض الناخب ــت بع ــة، وأخاف ــة الريطاني ــة العامل ــرف الطبق تط

وحولتهــم ضــد حــزب العــامل.

 Valéry Giscard ســنة 1977، أقنعــت رشكــة بلجيكيــة الرئيــس الفرنــيس

d›Estaing بأنهــا طــورت طائــرة قــادرة عــىل اكتشــاف حقــول النفــط بعــد أن 

روجــت حــول هــذه الروايــة أخبــارا كاذبــة، ودفــع 800 مليــون فرنــك فرنــيس 

ــار  ــها رواج أخب ــل أساس ــة تحي ــة عملي ــع ضحي ــه وق ــد أن ــام بع ــف في ليكتش

ــرة. زائفــة حــول هــذه الطائ

ــكو يف  ــوالي تشاوشيس ــام نيك ــة بنظ ــا باإلطاح ــة أيض ــار الزائف ــت األخب عجل

ــداث  ــة األح ــون العاملي ــات التلفزي ــت محط ــث نقل ــنة 1989، حي ــا س روماني

ــة  ــار األنظم ــد انهي ــة بع ــة القامئ ــد الديكتاتوري ــعبية ض ــورة ش ــا ث ــىل أنه ع

الشــيوعية، الســيام مــن خــالل التلفزيــون الرومــاين الــذي عــرض صــور مجــازر 

ومقابــر جامعيــة قــال إن الجيــش الحاكــم ارتكبهــا. لكــن بعــد ســقوط النظــام 

انكشــفت الحقائــق عــن وقائــع مغايــرة كليــا، فالثــورة مل تكــن انتفاضــة شــعبية 

ــرات  ــه املخاب ــل هــي انقــالب عســكري نفذت ــالم، ب ــا وســائل اإلع ــام صورته ك

ــة  ــذ اللحظ ــة من ــون الروماني ــة التلفزي ــىل محط ــيطرت ع ــي س ــكرية الت العس

األوىل.

ــة  ــات الرئاســية األمركي ــان االنتخاب ــة إب ــار الكاذب ــن األخب ــد م ــت العدي ترسب

لســنة 2020 بــني املرشــح جــو بايــدن ودونالــد ترامــب، وكانــت هــذه األخبــار 

ــر  ــارة عــن صــور ومقاطــع فيديــو وإحصــاءات مضللــة حــول تزوي املــزورة عب

ــوىت أو احتســاب  ــرتاع امل ــن الصحــة كاق ــا م ــم ال أســاس له ــات ومزاع االنتخاب

ــة  ــق رسي ــب أصــوات عــر صنادي ــني أو ترسي أصــوات أكــر مــن عــدد املصوت
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ــي مــألت وســائل التواصــل االجتامعــي.  وغرهــا مــن اإلشــاعات الت

يف تونــس، القــت العديــد مــن األخبــار الزائفــة رواجــا حــول بعــض السياســيني 

ــد الســبيس والرئيــس األســبق  ــا مــن وفــاة الرئيــس األســبق الباجــي قائ انطالق

محمــد النــارص ووصــوال إىل إصابــة رئيــس مجلــس النــواب الحــايل راشــد 

الغنــويش بفــروس كورونــا واســتقالة رئيــس الحكومــة هشــام املشــيي، وغرهــا 

مــن األخبــار.

كــام مثــل انتشــار فــروس كورونــا مجــاال خصبــا لتنامــي ظاهــرة األخبــار الزائفة 

ــا مــن عــدد  ــة، انطالق ــني مســتخدمي الشــبكات االجتامعي ــا خاصــة ب ورسيانه

ــا  ــاف دواء للكورون ــا إىل اكتش ــم بأملاني ــيس مقي ــب تون ــل طبي ــني وتوص املصاب

وارتفــاع أســعار الثــوم بعدمــا هــرع املواطنــون إىل اإلقبــال عــىل رشائــه بســبب 

مــا تــردد حــول مســاعدة مــن يتناولــه عــىل مقاومــة تلقــي العــدوى بفــروس 

كورونــا املســتجد.

ــة جــراء بــطء صــدور املعلومــة مــن  ــار انتــرت برسعــة برقي كل هــذه األخب

الجهــات الرســمية مــن جهــة واعتــامد الجمهــور عــىل شــبكات التواصــل 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــار م ــىل األخب ــول ع ــل للحص ــي كبدي االجتامع

3 - أسباب انتشار األخبار الزائفة:

يختلــف انتشــار األخبــار الزائفــة مــن بلــد إىل آخــر ومــن ســياق إىل آخــر ومــن 

ــة األفــراد لتصديــق الشــائعات واملعلومــات  ثقافــة إىل أخــرى، وأيضــا إىل قابلي

ــر  ــي الكب ــور التقن ــة والتط ــال الحديث ــائل االتص ــار وس ــل انتش ــة. يظ الخاطئ

الــذي شــهدته العقــود األخــرة يف مجــال االتصــاالت ورسعــة نقــل املعلومــات 

ــار الزائفــة واملضللــة. البيئــة األكــر مالمئــة لنــر وترويــج الشــائعات واألخب

كــام شــكل االنتشــار الواســع لوســائل التواصــل االجتامعــي مناخــا جيدا النتشــار 
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 https://cutt.ly/Mg3OpWo  

/https://www.digital-discovery.tn/chiffres-digital-internet-tunisie-2021  

ــة  ــو املفرك ــع الفيدي ــور ومقاط ــة والص ــار الزائف ــة واألخب ــابات الوهمي الحس

واملتجــزأة مــن ســياقها )أعلنــت رشكــة فايســبوك أنهــا متكنــت مــن إلغــاء أكــر 

ــر إىل  ــن أكتوب ــدة م ــرتة املمت ــارات حســاب وهمــي خــالل الف ــة ملي ــن ثالث م

مــارس 2019، وهــو مــا يعــادل ضعــف عــدد الحســابات الوهميــة التــي ألغيــت 

خــالل األشــهر الســتة األوىل مــن نفــس الســنة(.

يف تونــس، يــزداد عــدد مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتامعــي يومــا بعــد 

يــوم )قرابــة 7.5 ماليــني مســتخدم لشــبكة الفايســبوك و2.5 مليــون مســتخدم 

ــل  ــن (، ويف املقاب ــبكة لينكدي ــتخدم لش ــون مس ــتغرام و1.4 ملي ــبكة األنس لش

تشــهد العالقــة بــني وســائل اإلعــالم التقليديــة والجمهــور تصدعــا مــرده تراجــع 

ــتهالك  ــىل اس ــف ع ــال املكث ــرس اإلقب ــا يف ــو م ــائل، وه ــذه الوس ــة ه مصداقي

املضامــني واملعلومــات الرائجــة عــىل الشــبكات االجتامعيــة ســواء كانــت 

ــة.  صحيحــة أو كاذب
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ال بــد مــن اإلشــارة أيضــا إىل أن عــدم خضــوع وســائل التواصــل االجتامعــي إىل 

ــر مــن األســباب  ــة يعت ــة والتدقيــق عــىل غــرار وســائل اإلعــالم التقليدي الرقاب

الرئيســة التــي عجلــت بتنامــي انتشــار ظاهــرة األخبــار الكاذبــة، وأيضــا عــدم 

إتاحــة األخبــار بشــكل رسيــع عــر منصــات اإلعــالم التقليــدي تســبب يف لجــوء 

الجمهــور إىل مواقــع التواصــل االجتامعــي للحصــول عــىل املعلومــة، بالرغــم مــن 

أن الكثــر مــن تلــك األخبــار عــادة مــا تكــون زائفــة ومضللــة.

ــايئ  ــر التلق ــات الن ــوم بعملي ــي تق ــات الت ــور الرمجي ــار وتط ــى انتش وال نن

عــىل شــبكات التواصــل االجتامعــي وجلــب عــدد كبــر مــن املتابعــني وزيــادة 

Slack Social, HootSuite, But- )التفاعــل واملشــاركات الوهميــة عــىل غــرار 

tonPushFacebookLeads, FB Wall Poster(، األمــر الــذي يعطــي انطباعــا 

ــا  ــا ورمب ــه لتصديقه ــايل تدفع ــة وبالت ــل حقيقي ــا ردود فع ــي بأنه ــدى املتلق ل

تبنيهــا.

كــام يلعــب الــذكاء االصطناعــي والتقنيــات الحديثــة دورا كبرا يف انتشــار األخبار 

ــق  ــف العمي ــل التزيي ــر مث ــنة 2017 ظواه ــذ س ــرت من ــث انت ــة، حي الزائف

)Deepfakes( والحنــني العميــق )Deep Nostalgia(، والتــي تعنــي اســتخدام 

ــات  ــب بالفيديوه ــل التالع ــن أج ــي م ــذكاء االصطناع ــة وال ــات الحديث التقني

ليظهــر األشــخاص مبالمــح غــر مالمحهــم، حيــث يســتخدم املزيفــون فيديوهات 

حقيقيــة ثــم يقومــون بالتالعــب بالصــوت فتبــدو الصــورة حقيقيــة. لعــل مــن 

ــورغ   ــارك زوكرب ــة فايســبوك م ــق صاحــب رشك ــف العمي ــا التزيي أشــهر ضحاي

والرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــني والرئيــس األمريــي األســبق بــاراك أوبامــا.

 https://www.youtube.com/watch?v=g5wLaJYBAm4&ab_channel=BBC
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)Deep Fake( التزييف العميق)Deep Nostalgia( الحنني العميق

ــره  ــة أي شــخص وتظه ــة متناهي ــف بدق ــة تزي تقني

يقــوم بأشــياء غريبــة ورمبــا خطــرة وهــو ال يعلــم، 

اســتخدمت الســتهداف أشــخاص حــول العــامل عــر 

ــو مفركــة لهــم البتزازهــم. انشــاء مقاطــع فيدي

تعتمــد هــذه التقنيــة عــىل اســتعامل خريطــة الوجه 

لشــخصية معينــة إضافــة إىل عــدد مــن الصــور التــي 

ــجيل  ــو وتس ــع فيدي ــة ومقاط ــر مختلف ــر تعاب تظه

صــويت لهــذه الشــخصية، ثــم يتــم دمجهــا باســتخدام 

ــات  ــيب مبواصف ــي وحواس ــذكاء االصطناع ــة ال تقني

عاليــة جــدا مــن خــالل معــادالت خوارزميــة إلنتــاج 

مقطــع فيديــو جديــد قــد يبــدو للوهلــة األوىل 

حقيقيــا لكنــه يف الواقــع مزيــف وخــادع.

تســتخدم هــذه التقنيــة الــذكاء االصطناعــي ملنــح 

الصــور القدميــة حركــة حقيقيــة وفاعليــة. 

تســمح هــذه التقنيــة للمســتخدمني بتحويــل صور 

ــاة  ــوا الحي ــن فارق ــة م ــة وخاص ــخاص الثابت األش

منهــم إىل مقاطــع فيديــو قصــرة تظهــر الشــخص 

يف الصــورة وهــو يبتســم ويغمــز ويومــئ برأســه، 

ــض  ــور األبي ــل ص ــن تحوي ــا م ــم أيض ــام متكنه ك

ــة ــور ملون ــود إىل ص واألس

/https://habilomedias.ca  
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نشــر أيضــا إىل دور الــذكاء االصطناعــي يف االنتشــار الكبــر لألخبــار الزائفــة 

ــة أو  ــات مســتخدمي الشــبكات االجتامعي ــل بيان ــن خــالل تحلي ــك م وذل

ترسيبهــا الســتغاللها يف االنتخابــات مثــال، ونذكــر بهــذا الصــدد قضيــة الـــ 

ــم  ــا ت ــنة 2018 عندم ــل س ــرت أوائ ــي تفج Cambridge Analytica الت

الكشــف عــن أن هــذه الركــة قــد جمعــت البيانــات الشــخصية ملاليــني 

األشــخاص عــىل موقــع فايســبوك مــن دون موافقتهــم قبــل أن تســتخدمها 

ألغــراض دعائيــة سياســية.

مــن جهــة أخــرى، يشــر علــامء النفــس إىل أن ردة فعــل املتلقي تكــون أكر 

عاطفيــة وتأثــرا تجــاه املواقــف الصادمــة واملفاجئــة، وهــو مــا يعزز انتشــار 

ــخصية  ــف الش ــة إىل املواق ــة، إضاف ــة والكاذب ــار املفرك ــائعات واألخب الش

ــق  ــامع وتصدي ــم إىل س ــخاص بطبعه ــل األش ــث ميي ــا، حي ــة م ــاه قضي تج

ــم،  ــي تهمه ــا الت ــاه القضاي ــم تج ــم وآراءه ــم مواقفه ــي تدع ــار الت األخب

ــار ويســاهمون يف نرهــا. ويتبنــون نتيجــة ذلــك هــذه األخب

4 – مكافحة األخبار الزائفة:

عــىل الرغــم مــن وفــرة األخبــار الصحيحــة املتاحــة عــىل شــبكة األنرتنــات 

وخاصــة يف ظــل مــا أصبــح يعــرف بالبيانــات الضخمــة )Big Data(، إال أن 

األخبــار الزائفــة باتــت تعــرف هــي األخــرى انتشــارا واســعا خاصــة زمــن 

ــات  ــة كاملحط ــية املهم ــداث السياس ــاال( واألح ــد 19 مث ــات )الكوفي األزم

االنتخابيــة الكــرى، ولقــد عــزز انتشــارها رواج الشــبكات االجتامعيــة 

ــة.  ــه والحصــول عــىل املعلوم ــر والرتفي ــواب كفضــاءات للتعب ــع ال ومواق

يبــدو القضــاء عــىل األخبــار الزائفــة بشــكل نهــايئ مســتحيال، إال أن الجهــود 

ــق  ــج التحق ــارت نه ــي اخت ــة الت ــات اإلعالمي ــل املؤسس ــن قب ــة م املبذول

ــا إىل  ــي كله ــة، ترم ــامت الدولي ــض املنظ ــى بع ــات وحت ــض الجمعي وبع
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ــا عــىل تشــكيل  ــا وقدرته ــا والحــد مــن انتشــارها إدراكا لخطورته تقليصه

ــف.   ــع اإلشــاعة والزي ــات صان الوعــي الجمعــي اســتجابة لغاي

عمومــا، يتوجــب عىل مســتهلي أخبــار الــواب ومواقع التواصــل االجتامعي 

وخاصــة جمهــور الصحفيــني الحفــاظ عــىل تلــك املســافة النقديــة يف عالقــة 

مبــا يقرؤونــه وتبني األســاليب التشــكيكية بطــرح التســاؤالت التالية: 

ــات  ــت املعلوم ــا إذا كان ــر يف م ــالل التفك ــن خ ــوى؟ م ــوع املحت ــا ن - م

ــة.  ــخرية والدعاب ــل الس ــن قبي ــارا أو آراء أو م ــة أخب املتاح

- أيــن نــر؟ مــن املهــم االنتبــاه إىل هــذه التفاصيــل للتعــرف عــىل الجهــة 

ــل  ــه ؟ ه ــوق ب ــع موث ــل املوق ــار. ه ــذه األخب ــر ه ــف وراء ن ــي تق الت

يعتمــد عــىل عــدة مصــادر ؟ هــل يعتمــد عــىل - املصــادر الرســمية ؟ هــل 

توجــد عــادة أرقــام واحصائيــات وتريحــات يف املقــاالت الســابقة ؟

- مــن املســتفيد؟ ال بــد مــن التفكــر يف الجهــة التــي ستســتفيد مــن رواج 

الخــر ومــن تصديقــك لــه.

ــالم  ــائل اإلع ــىل وس ــة ع ــدي للرتبي ــز الكن ــدم املرك ــار، يق ــس اإلط ويف نف

والثقافــة الرقميــة  منهجيــة أخــرى للتحقــق مــن صدقيــة مــا ينــر عــىل 

ــر:  ــة للخ ــة املكون ــئلة الخمس ــرح األس ــات بط ــبكة األنرتن ش

- مــن؟ هــل يوجــد فعــال نــارش للخــر ؟ هــل هــو معــروف لــدى جمهــور 

القــراء ؟ هــل يتســم مــا ينــره بالصــدق والجديــة ؟ مــا هــو محيطــه ومــا 

عالقتــه باآلخريــن ؟ هــل ينتمــي إىل مجموعــات فكريــة معينــة ؟ 

- متــى؟ متــى تــم نــر الخــر ومتــى متــت مشــاركته عــىل شــبكات 

التواصــل االجتامعــي ؟ متــى تــم إنشــاء املوقــع أو الصفحــة عــىل الشــبكات 
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االجتامعيــة ؟ ينصــح املركــز مبزيــد اليقظــة خاصــة يف األخبــار التــي تنــر 

يــوم غــرة أفريــل إذ رمبــا تكــون كاذبــة.

- أيــن؟ مــن الــروري التحقــق مــن األماكــن التــي دارت فيهــا األحــداث 

ومــدى تطابقهــا جغرافيــا مــع املواقــع األصليــة للخــر.

- ملــاذا؟ مــن الــروري التحقــق مــن غايــة الخــر ؟ هــل يهــدف إىل الدعاية 

أو التشــويه أو الرتهيــب أو الدعابــة ؟ هــل غايتــه اســتاملة املشــاعر 

ــدى املتلقــي ؟ االنســانية ل

ــه، كاألهــداف  ــة الخــر وأهداف ــز بالبحــث يف طبيع ــف؟ ينصــح املرك - كي

ــخرية.  ــل والس ــات التحي ــى غاي ــا أو حت ــية وغره ــة والسياس اإليديولوجي

بــدأت إذا ثقافــة التحقــق مــن األخبــار الزائفــة تلقــى رواجــا منــذ أن بــدأ 

الوعــي بخطورتهــا، حيــث تعــددت الدراســات واملبــادرات ورشعــت العديد 

مــن املؤسســات اإلعالميــة يف تكويــن فــرق متخصصــة صلــب قاعــات 

ــار والصــور والفيديوهــات  ــة األخب ــا التحقــق مــن صدقي ــر، مهمته التحري

املنشــورة عــىل مواقــع الــواب والشــبكات االجتامعيــة ال ســيام زمــن 

ــرى.  ــات الك ــية واألزم ــداث السياس األح

كــام انخرطــت عــدة مؤسســات دوليــة يف مســار التصــدي لألخبــار الزائفــة 

ــتخدمي  ــاعدة مس ــة ملس ــة أدوات تقني ــط وإتاح ــع خط ــا بوض ومكافحته

الشــبكات االجتامعيــة ومواقــع الــواب مــن التمييــز بــني املعلومــات 

ــة.  ــة واملضلل ــار الزائف ــة واألخب الصحيح

ــات   ــات ومؤسســات املكتب ــدويل لجمعي يف هــذا اإلطــار، يقــدم االتحــاد ال

ــة  ــبكات االجتامعي ــتخدمي الش ــة إىل مس ــح موجه ــن النصائ ــة م مجموع
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ومواقــع الــواب للتحقــق مــن األخبــار الزائفــة مــن خــالل الرســم البيــاين 

ــايل:  الت
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5 - نحو صحافة تحقق تشاركية:

تــم منــذ ســنة 2000 تخصيــص أقســام للتحقــق مــن املعلومــات والبيانــات 

ــائل  ــن وس ــد م ــة يف العدي ــال السياســة والشــخصيات العام الخاصــة برج

اإلعــالم األمريكيــة، ثــم انتــرت فكــرة التحقــق يف باقــي الــدول لتظهــر يف 

Libéra-« لصحيفــة »Désintox« 2008 مــن خــالل منصــة  فرنســا ســنة

 Le« لصحيفــة »Les Décodeurs« وســنة 2009 مــن خــالل منصــة »tion

.»Monde

مثلــت ســنة 2016 محطــة فارقــة يف تاريــخ األخبــار الزائفــة، حيــث بعــد 

اقرتاعــني رئيســيني مثــران للجــدل، أولهــام االســتفتاء عــىل خــروج بريطانيــا 

ــوان،  ــهر ج ــاد األورويب ) Référendum sur le Brexit( يف ش ــن االتح م

وثانيهــام االنتخابــات الرئاســية يف الواليــات املتحــدة األمريكية شــهر نوفمر، 

بــدأ يظهــر جليــا تأثــر تــداول املعلومــات املضللــة واألخبــار الزائفــة عــىل 

شــبكات التواصــل االجتامعــي واملنصــات الرقميــة بشــكل خــاص.

ــة تحقــق  ــدأ التوجــه نحــو إرســاء صحاف وأمــام تنامــي هــذه الظاهــرة، ب

ــي )Crowdsourcing( أو  ــد الجامع ــرف بالتعهي ــام يع ــدءا م ــاركية ب تش

 .)Fact-checking citoyen( صحافــة التحقــق املواطنيــة

ــان  ــاركية إب ــق التش ــة التحق ــادرات صحاف ــدأت أول مب ــال، ب ــا مث يف فرنس

 Le Groupe « االنتخابــات الرئاســية لســنة 2012، حيــث قامــت جمعيــة

des Belles Feuilles « مبشــاركة مجموعــة مــن الطلبــة واملهنيــني الشــبان 

بإطــالق موقــع للتحقــق مــن تريحــات املرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية 

الفرنســية .
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ــن  ــنة م ــس الس ــيني يف نف ــني الفرنس ــن املواطن ــة م ــت مجموع ــام قام ك

إطــالق موقــع » Factwatchers « غايتــه تحســني جــودة النقــاش الســيايس 

ــة ومســتنرة حــول صحــة تريحــات  ــني موثوق ــر مضام ــن خــالل توف م

ــق  ــات تحق ــاهامت وعملي ــة مس ــخص إضاف ــن ألي ش ــيني. وميك السياس

وإدراجهــا عــىل هــذه املنصــة، عــىل أســاس أن مســار التحقــق يجــب أن 

ــة . ــة مدني ــة، مامرس ــة الصحفي ــة إىل املامرس ــون، باإلضاف يك

تتالــت املبــادرات التشــاركية يف مجــال التحقــق ســواء مــن خــالل انخــراط 

الجمهــور يف هــذا املســار أو مــن خــالل خلــق اتحــادات بــني وســائل اإلعالم 

نفســها مــن أجــل مقاومــة ظاهــرة األخبــار الزائفــة، ونذكــر بهــذا الصــدد 

 Libération التــي تــم تطويرهــا مــن قبــل Factcheck.eu تجربــة منصــة

ووكالــة Datagif، والتــي هــي عبــارة عــن تحالــف لـــ 19 وســيلة إعالميــة 

ــة لســنة  ــات األوروبي ــان االنتخاب ــا إب ــم إطالقه ــة، ت ــة أوروبي مــن 13 دول

Interna-( 2019 مببــادرة ومتويــل مــن الشــبكة الدوليــة لتدقيــق الحقائــق

.)tional Fact-Checking Network

يف القــارة اإلفريقيــة، تــم إنشــاء منصــة » Africacheck « ســنة 2012 

ــق  ــىل التحق ــل ع ــة تعم ــي منص ــا، وه ــوب إفريقي ــبورغ بجن يف جوهانس

مــن املعلومــات واألخبــار التــي يتــم نرهــا وتداولهــا يف النقاشــات العامــة 

ووســائل اإلعــالم يف القــارة. يتكــون فريــق التحقــق للمنصــة مــن رؤســاء 

تحريــر وصحفيــني وباحثــني وتقنيــني ومحققــني مــن دول الســينغال 

ــا .  ــوب إفريقي ــا وجن ــا وكيني ونيجري

الســمعي  لالتصــال  املســتقلة  العليــا  الهيئــة  فتقــوم  تونــس،  أمــا يف 

ــة  ــالم املكتوب ــائل اإلع ــني وس ــف ب ــق تحال ــادرة لخل ــا مبب ــري حالي والب

واملســموعة واملرئيــة واإللكرتونيــة ســواء يف القطــاع العمومــي أو الخــاص 
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tu-  أو الجمعيــايت مــن أجــل إثــراء املنصــة التــي أرشفــت عــىل تطويرهــا  »

nisiachecknews «، وفــق نهــج تشــاريك وتعــاوين الغايــة منــه الحــد مــن 

ــة.  ــار الزائف انتشــار األخب

   تعبــر Brexit هــو اختصــار للكلمتــن اإلنجليزيتــن )British Exit( واللتــن تعنيــان خــروج بريطانيــا مــن 

االتحــاد األورويب، حيــث أجــري يف 23 جــوان 2016 اســتفتاء عــام حــول بقــاء بريطانيــا يف عضويــة االتحــاد 

ــون  ــو 30 ملي ــتفتاء نح ــارك يف االس ــبة 52 %، وش ــروج بنس ــار الخ ــاز أنص ــه وف ــا من األورويب أو خروجه

مواطــن، صــوت 17,4 مليــون منهــم لصالــح الخــروج.

 http://www.vigie2012.eu/Qui-sommes-nous  

 /https://www.facebook.com/FactWatchers226128717471032
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ــك  ــن عمل ــزءا م ــون ج ــب أن يك ــار يج ــن األخب ــق م » التحق

الروتينــي. ميكننــا قيــاس نجاحنــا مــن خــالل حقيقــة أن ال أحــد 

ــأ ». ــت خط ــد ارتكب ــول إن يب يب يس ق يق

 BBC ــوب بـــ الـــ ــوراي، مســؤول إســرتاتيجية اليوتي االكــس م

.World Service

***

» يف عاملنــا العــريب اليــوم، بــات اإلعــالم االجتامعــي يف املنطقــة 

بديــال حتميــا ملصــادر األخبــار التقليديــة، مبــا يف ذلــك بــث 

معلومــات مضللــة أو زائفــة أو مفركــة، خصوصــا يف ضوء مشــهد 

إعالمــي مل يشــهد قــط مثــل هــذا االســتقطاب، التقســيم وتغذيــة 

االنقســامات الطائفيــة والعرقيــة واملذهبيــة والسياســية وحفــز 

ــة يف املجتمعــات ». خطــاب الكراهي

رنــا الصبــاغ، املديــرة التنفيذيــة، إعالميــون مــن أجــل صحافــة 

اســتقصائية عربيــة.

***

ــائعات  ــر الش ــث تنت ــذا حي ــا ه ــة يف يومن ــة الرقمي » يف البيئ

واملحتــوى املزيــف، يحتــاج الصحفيــون للقــدرة عــىل فــرز املــواد 

األصليــة مــن املزيفــة بشــكل متواصــل ».

ويلفريد روتن، مدير مركز الصحافة األورويب.

***

» ميكــن للمعلومــات الدقيقــة أن تكــون مصــدرا منقــذا للحيــاة 

ــل  ــات تجع ــذه األزم ــروف ه ــن ظ ــانية، ولك ــة إنس ــاء أزم أثن

ــة ». ــة يف الصعوب ــة غاي ــات املوثوق ــع املعلوم ــة جم عملي

ــا  ــة العلي ــام ســبيندلر، املتحــدث الرســمي باســم املفوضي ويلي

آراء حول التحقق من األخبار الزائفة
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ــم املتحــدة. ــني يف األم لشــؤون الالجئ

***

» يف هــذه األوقــات، معرفــة مــا هــو حقيقــي وكيفيــة التحقــق 

مــن األخبــار 

واملعلومات األخرى أمر أسايس ».

هــوارد فينــربغ، مديــر رشاكات التدريــب والتحالفــات يف معهــد 

بوينــرت.

 /https://fr.africacheck.org  

/https://tunisiachecknews.com  
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ــر  ــي تأث ــة وتنام ــات اإلعالمي ــع واب املؤسس ــردة ملواق ــادة املط ــت الزي رافق

الشــبكات االجتامعيــة عــىل طــرق اســتهالك املعلومــات وعــىل تشــكيل الوعــي 

ــد  ــن رواف ــد م ــام كراف ــاء الع ــامل الفض ــد مع ــادة تحدي ــايل إع ــي وبالت الجمع

ــار املنشــورة عــىل شــبكة  ــة التحقــق مــن األخب ــادة الوعــي بأهمي ــر، زي التعب

ــق. ــل وتشــويه للحقائ ــف وتضلي ــن زي ــه م ــا تحتوي ــات مل األنرتن

ــد مــن تجــارب صحافــة  ــة، بــدأت العدي ــة الثاني ــة األلفي ــذ بداي ــا ومن يف أوروب

ــن »  ــع Libération ســنة 2008 بإحــداث رك ــام موق ــور، فق ــرى الن ــق ت التحق

 Le الخــاص بالتحقــق مــن األخبــار الزائفــة، كــام قامــت صحيفــة » Désintox

ــم  ــا، ث Monde ســنة 2014 بإحــداث ركــن » Les Décodeurs « عــىل موقعه

ــة France Info، ويف ســنة 2017  ــات إذاع » Le Vrai du Faux « عــىل موج

انطلقــت تجربــة وكالــة فرانــس بــراس )Agence France-Presse( مــن خــالل 

.» AFP Factuel « ــن رك

Interna-( 2015 تــم إطــالق الشــبكة الدوليــة لتدقيــق الحقائــق  ويف ســبتمر

tional Fact-Checking Network(، وهــي منظمــة ملتزمــة بدعــم مجــال 

تدقيــق الحقائــق، تقــوم مبراقبــة التطــورات والتوجهــات يف هــذا املجــال وتقــدم 

 #GlobalFact ــى ــنويا يدع ــرا س ــتضيف مؤمت ــام تس ــه، ك ــة ل ــوارد التدريبي امل

ــدوره  ــر ب ــر املؤمت ــق، ويوف ــق الحقائ ــم أفضــل مامرســات تدقي ــدف إىل دع يه

مكانــا يجمــع مدققــي الحقائــق حــول العــامل لتحقيــق التعــاون فيــام بينهــم .

ــق  ــة لتدقي ــبكة الدولي ــل الش ــن قب ــدة م ــات املعتم ــات واملنص ــة املؤسس قامئ

:)International Fact-Checking Network( الحقائــق 

https://cutt.ly/waz9Jq8  
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ــل الشــبكات  ــار ســواء مــن قب ــك تجــارب التحقــق مــن األخب ــت بعــد ذل تتال

االجتامعيــة عــىل غــرار فايســبوك وتويــرت وأنســتغرام وواتســاب، أو مــن قبــل 

املؤسســات اإلعالميــة نفســها أو حتــى مــن قبــل املنظــامت والجهــات الداعمــة 

لقطــاع اإلعــالم بصفــة عامــة.

02 أفريل من كل سنة: اليوم العاملي للتحقق من األخبار 

الزائفة

 ،)IFCN( الحقائــق  لتدقيــق  الدوليــة  الشــبكة  أطلقــت 

بالراكــة مــع ناشــطني عامليــني والعديــد مــن منصــات 

ــار  ــن األخب ــق م ــا للتحق ــا عاملي ــامل، يوم ــول الع ــق ح التحق

الزائفــة يف الثــاين مــن أفريــل مــن كل ســنة، واختــاروا هــذا 

اليــوم ليكــون اليــوم التــايل ملــا يشــبه التقليــد العاملــي 

املعــروف يف االحتفــاء بالكــذب الــريء يف األول مــن أفريــل.

هاشــتاق متابعــة أخبــار اليــوم العاملــي للتحقــق مــن األخبــار 

الزائفــة عــىل تويــرت:

 FactcheckingDay# 

أو عىل الرابط:

https://twitter.com/hashtag/factcheckingday 

1 – تجارب الشبكات االجتامعية يف مجال التحقق من األخبار الزائفة:

أصبحــت الشــبكات االجتامعيــة مصــادر بديلــة للمعلومــات ال ميكــن إغفالهــا، 

ــف  ــديدة لزي ــة ش ــا بعناي ــرد منه ــي ت ــار الت ــن األخب ــق م ــب التحق ــن يج لك

بعضهــا، ولكونهــا متاحــة أمــام جامهــر متعــددة مثــل اإلعالميــني والسياســيني 

ــخ.  ــني، ال ــات واألشــخاص العادي واملتخصصــني يف التســويق واملبيع
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:)Facebook( أ - التحقق من األخبار عىل فايسبوك

انتشــار  تعلــق إدارة فايســبوك وأنســتغرام أهميــة كــرى عــىل مكافحــة 

ــات  ــع منص ــدان م ــض البل ــذ 2016 يف بع ــاون من ــة، وتتع ــات الخاطئ املعلوم

Internatio- )التحقــق املعتمــدة مــن قبــل الشــبكة الدوليــة لتدقيــق الحقائــق 

ــا.  ــق فيه ــة والتحقي ــار الزائف ــد األخب nal Fact-Checking Network( لتحدي

تســتخدم هــذه اإلدارة وســائط وتطبيقــات التكنولوجيــا، وأيضــا التحكــم البري 

ــة. ــف بوســائل اإلعــالم اإلخباري ــز التعري ــة وتعزي ــة الحســابات الزائف إلزال

ــراس  ــة فرانــس ب أطلقــت إدارة فايســبوك ســنة 2019 بالراكــة مــع وكال

)AFP( برنامــج التحقــق مــن صحــة األخبــار واملعلومــات باللغــة العربيــة 

بهــدف الحــد مــن انتشــار املعلومــات املضللــة. ميكــن هــذا الرنامــج 

ــة  ــة باللغــة العربي ــار املكتوب املســتخدمني مــن التحقــق مــن صحــة األخب

عــىل الشــبكة، وذلــك بإتبــاع مجموعــة مــن املعايــر عنــد تحديــد صحــة 

ــو الصفحــات ومســتخدمو الفايســبوك أيضــا  ــام يتلقــى مرف القصــص، ك
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إشــعارات إذا حاولــوا نــر أو مشــاركة مضامــني تــم توصيفهــا بأنهــا 

ــة«. »كاذب

تعمــل إدارة الفايســبوك عــىل الحــد مــن انتشــار األخبــار الزائفــة، وذلــك 

مــن خــالل: 

- الكشــف عــن املعلومــات الخاطئــة: مــن خــالل بعــض اإلشــارات 

املســتخدمني. كتعليقــات 

- مراجعــة األخبــار: تقــوم منصــات التحقــق بتحليــل األخبــار والتثبــت مــن 

صحتهــا والتأكــد مــن دقتهــا، وإذا مــا تــم تصنيــف الخــر بأنــه »خاطــئ« 

ونــره عــىل الفايســبوك فــإن إدارة الشــبكة تعمــل عــىل الحد من انتشــاره 

عــىل رشيــط التدوينــات )Fil d’actualité(، وبالتــايل الحــد مــن وصولــه إىل 

أكــر عــدد مــن املســتخدمني.

- معاقبــة املواقــع والصفحــات املخالفــة: مــن خــالل التقليــص مــن عــدد 

ــة أو  ــارا زائف ــر أخب ــي تن ــع الت ــات الصفحــات واملواق منشــورات وإعالن

تشــاركها.

- تحذيــر املســتخدمني الذيــن نــروا أو شــاركوا أخبــارا زائفــة: إذا حــاول 

أحــد املســتخدمني نــر أو مشــاركة أخبــار تــم تصنيفهــا عــىل أنهــا »كاذبة« 

مــن خــالل منصــات التحقــق، فإنــه ســيتلقى إشــعارا يحــذره مــن زيــف مــا 

تــم نــره أو العــود إىل ذلــك. 
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نصائح فايسبوك الكتشاف األخبار الزائفة

1 – انتبــه إىل عناويــن األخبــار، فرمبــا تكــون مضللــة أو مغايــرة لســياق 

الحــدث.

ــم  ــال وصم ــون مضل ــد يك ــة، فق ــع )URL( بعناي ــن املواق ــص عناوي 2 – افح

ــه. ــع آخــر مشــهود مبصداقيت ــوان موق ــبيها لعن ــون ش خصيصــا ليك

3 – تحــرى حــول مصــدر الخــر وتأكــد إذا مــا كان موثوقــا بــه أم ال. إذا كانــت 

ــك  ــع بنفس ــة، راج ــر معروف ــمية أو غ ــر رس ــة غ ــن جه ــادرة ع ــار ص األخب

مســؤويل املؤسســة للحصــول عــىل مزيــد مــن املعلومــات.

4 – احــرتس مــن املواقــع اإلخباريــة والصفحــات التــي تحتــوي عــىل أخطــاء 

لغويــة وعــرض غــر متناســق ملضامينهــا، فأغلــب الظــن أن مــن قــام بالنــر 

ليــس صحفيــا محرتفــا.  

5 – متعــن يف الصــور والفيديوهــات، إذ غالبــا مــا تحتــوي األخبــار الزائفــة عــىل 

صــور أو مقاطــع فيديــو اســتعملت خــارج ســياقها أو تــم تعديلهــا. يف هــذه 

الحالــة ميكــن القيــام ببحــث عكــيس للصــورة للتحقــق مــن مصدرهــا.

6 – تحقــق مــن التواريــخ، فقــد تحتــوي األخبــار الكاذبــة أحيانــا عــىل 

تسلســالت زمنيــة غــر متناســقة أو تواريــخ معدلــة ألحــداث معينــة.

7 - تحقق من األدلة التي اعتمدها املوقع للتأكد من صحتها، 

فقــد يكــون نقــص األدلــة أو اإلشــارة إىل خــراء مجهولــني عالمــة عــىل أخبــار 

كاذبــة.

ــىل  ــر ع ــإذا مل تع ــوع، ف ــة باملوض ــرى ذات صل ــاالت أخ ــىل مق ــع ع 8 – اطل

ــا.  ــون زائف ــح أن يك ــن املرج ــر، فم ــرى للخ ــادر أخ مص

ــر  ــارش للخ ــع الن ــا كان املوق ــق إذا م ــاخرة، تحق ــار الس ــه إىل األخب 9 – انتب

معروفــا مبحاكاتــه الســاخرة لألحــداث ومــا إذا كانــت تفاصيــل املقالــة ونرتهــا 

هزليــة.

ــار الزائفــة واإلشــاعات املنشــورة عــن قصــد، كــن حاســام  10 – احــذر األخب

ــا. ــوق بصحته ــار وال تشــارك ســوى املعلومــات املوث ــراءة األخب ــد ق عن
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:)Instagram( ب – التحقق من األخبار عىل أنستغرام

ــار  تتوخــى إدارة األنســتغرام، نفــس سياســة الفايســبوك يف محاربــة األخب

الزائفــة )بوصفهــا تابعــة لــه(. قامــت اإلدارة منــذ 2019 بالعمــل مع جهات 

خارجيــة متخصصــة يف التحقــق مــن املعلومــات، بغايــة رصدهــا وتقييمهــا 

وتقليــل توزيعهــا، كــام تعمــل هــذه الشــبكة عــىل توســيع برنامــج التحقــق 

ــات  ــم املعلوم ــق بتقيي ــات التحق ــامح ملؤسس ــامل والس ــتوى الع ــىل مس ع

الخاطئــة ونرهــا عــىل منصتهــا.

عندمــا يتــم تصنيــف محتــوى عــىل أنــه خاطــئ أو خاطــئ جزئيــا بواســطة 

مدقــق حقائــق تابــع لجهــة خارجية، فــإن الـــ Instagram يخفــض توزيعه 

وتتــم اإلشــارة إىل أنــه »خاطــئ« حتــى يتمكــن املســتخدمون مــن تجنبــه 

وتحديــد مــا يقرؤونــه ويثقــون بــه ويشــاركونه بشــكل أفضــل.

يســتخدم الـــ Instagram أيضــا تقنيــة مطابقــة الصــور للعثــور عــىل نســخ 

أخــرى مــن نفــس املحتــوى، مــام يســاعد عــىل تقليــل انتشــار املعلومــات 

الخاطئــة. 
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:)WhatsApp( ت – التحقق من األخبار عىل واتساب

تهتــم واتســاب اهتاممــا كبــرا بســالمة املســتخدمني، ولذلــك تواصــل 

الرتكيــز عــىل منــع تــداول املعلومــات غــر الصحيحــة. إذا كانــت املعلومــات 

التــي يتلقاهــا املســتخدمون تبــدو مريبــة أو غــر دقيقــة، فإنهــا تدعوهــم 

إىل التحقــق مــن صحتهــا مــن خــالل مؤسســات تقــي الحقائــق التابعــة 

للشــبكة الدوليــة لتدقيــق الحقائــق

عــىل ســبيل املثــال، عملــت إدارة الـــ WhatsApp خــالل جائحــة كورونــا 

عــىل تقليــل انتشــار املعلومــات الخاطئــة املتعلقــة بهــذا الوبــاء. لتثقيــف 

املســتخدمني أكــر حــول مــا يجــب أن يثقــوا بــه ومــا ال يثقــون بــه بشــأن 

الـــ COVID-19، أطلــق WhatsApp برنامــج دردشــة آيل بالتعــاون مــع 

ــار  ــة األخب ــاعد يف محارب ــي ستس ــق الت ــي الحقائ ــة لتق ــبكة الدولي الش

ــق  ــي الحقائ ــع مدقق ــل م ــك بالتواص ــلة، وذل ــة املراس ــىل منص ــة ع الزائف

ــات  ــة ومــع أكــر قاعــدة بيان ــن يف أكــر مــن 70 دول املســتقلني املوجودي

ــة. للكشــف عــن املعلومــات الخاطئ

طــور WhatsApp نظامــا قــادرا عــىل تحديــد بلــد املســتخدم عــر رمــز بلد 

الهاتــف املحمــول للشــخص ومــن ثــم تزويــده بأقــرب منظــامت التحقــق 

ــك إرســال جــزء مــن املعلومــات  ــار، وميكــن للشــخص بعــد ذل مــن األخب
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مبــارشة إىل مدقــق حقائــق قصــد املراجعــة أو القيــام بزيــارة موقعــه عــىل 

األنرتنــات ملعرفــة املزيــد حــول مــا تــم تداولــه يف تلــك املنطقــة.

ــط،   ــة فق ــة اإلنجليزي ــام باللغ ــذا النظ ــة ه ــايل، متــت إتاح ــت الح يف الوق

ــة  ــات الهندي ــا باللغ ــرا قريب ــيكون متوف ــه س ــن أن ــن WhatsApp أعل لك

ــة. ــبانية والرتغالي واإلس

:)Twitter( ث - التحقق من األخبار عىل تويرت

يطــرح تويــرت جملــة مــن التوصيــات ملســتخدميه بغايــة الحــد مــن انتشــار 

ــي  ــذكاء االصطناع ــط بال ــا مرتب ــدوي وبعضه ــا ي ــة، بعضه ــار الزائف األخب

وخاصــة فيــام يتعلــق بتطبيقــات التحقــق املتاحــة عــىل شــبكة األنرتنــات. 

 https://faq.whatsapp.com/general/ifc-n-fact-checking-organizations-on-whatsapp ,  

visité le 02 juillet 2020 à 21.55
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فيام يتعلق بالفحوصات اليدوية، يويص تويرت بالتحقق من النقاط التالية:

1 – مــن املغــرّد ؟ مــن الــروري التحقــق مــن مصداقيــة مصــدر 

التغريــدة قبــل مشــاركتها، هــل املغــرّد شــخص موثــوق بــه أم ال ؟ هــل 

هــو صحفــي ؟ أم مجــرد فــرد مــن الجمهــور؟ هــل الحســاب رســمي أم 

ســاخر ؟ إذا تــم عــرض موقــع واب أو مدونــة يف الســرة الذاتيــة لصاحــب 

ــا. الحســاب، ال تنــى فحصه

2 - هــل يحتــوي الحســاب عــىل العالمــة الزرقــاء ؟ مــن الطــرق املؤكــدة 

ــخاص  ــابات األش ــة حس ــرت، وخاص ــىل توي ــا ع ــاب م ــن حس ــق م للتحق

املشــهورين، يجــب التثبــت مــن وجــود العالمــة الزرقــاء بجانــب االســم، 

ــة الحســاب. ــرت تحقــق مــن مصداقي وتعنــي هــذه العالمــة أن توي

3 – ابحــث عــن الحســاب عــىل Google: تحقــق أوال مــام إذا كان 

الشــخص ناشــطا عــىل منصــات التواصــل االجتامعــي األخــرى، وكــن حــذرا 

ــه وإذا مــا  ــر مــن املعلومــات حول ــور عــىل الكث إذا مل تتمكــن مــن العث

ــة إذا كان  ــه )خاص ــورة لنفس ــع ص ــابا دون وض ــخص حس ــتخدم الش اس

ــا يعتمــد املســتخدمون اســم الحســاب نفســه  ــا م مــن املشــاهر(. غالب

عــىل جميــع منصــات التواصــل، لــذا ابحــث عــن معــرف Twitter الخــاص 

بهــم دون وضــع عالمــة @.

4 – تحقــق مــن التسلســل الزمنــي للتغريــدات: مــا هــو الحيــز الزمنــي 

ــا ؟ هــل  ــا هــي مواضيعه ــدات الســابقة ؟ م ــدة والتغري ــني آخــر تغري ب

ــة ؟ ــدات الســابقة ذات مصداقي التغري

5 - افحــص ســياق التغريــدة: إذا شــارك شــخص مــا موقعــه الجغــرايف، 

فتحقــق مــن تطابــق املوقــع مــع املعلومــات التــي تــم نرهــا.

6 – دقــق تاريــخ التغريــدة ووقتهــا: تحقــق مــام إذا كان تاريــخ التغريدة 

ووقتهــا مطابقــان للحــدث. انتبــه خاصــة مــن التغريــدات القدميــة 

ــدة.  املشــابهة ألحــداث جدي
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7 - ابحــث عــن التغريــدات ذات الصلــة: إذا قــام أي شــخص بالتغريــد 

حــول حــدث مهــم، فســيغرده اآلخــرون حتــام، لذلــك إذا مل تتمكــن مــن 

العثــور عــىل املزيــد مــن التغريــدات حــول نفــس الحــدث، فــإن األمــر 

يدعــو إىل الشــك.

8 – راقــب املتابعــات: غالبــا مــا ينــر املســتخدمون تغريــدات متابعــة 

مرفقــة بالصــور والفيديوهــات عنــد مواكبتهــم لحــدث مــا. سيســاعدك 

التأكــد مــن تقاطــع الصــورة أو الفيديــو مــع الصــور أو مقاطــع الفيديــو 

األخــرى للحــدث عــىل التحقــق مــام إذا كانــت التغريــدة مبــارشة.

ــح مــن الســهل جــدا »رشاء« مشــرتكني  9 – تحقــق مــن املشــرتكني: أصب

مزيفــني، لذلــك يجــب االنتبــاه عندمــا يكــون لصاحــب الحســاب جمهــور 

كبــر يغــرد بلغــات مختلفــة.
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ــد  ــاك العدي ــة التــي تــم ذكرهــا ســابقا، هن إضافــة إىل الفحوصــات اليدوي

مــن األدوات التقنيــة املتاحــة مجانــا عــىل شــبكة األنرتنــات والتــي تســاعد 

ــرت،  ــبكة توي ــىل ش ــة ع ــار املتداول ــابات واألخب ــف الحس ــف زي ــىل كش ع

نذكــر منهــا:

• التحقق من تاريخ الحساب: 

 /https://foller.me :رابط املوقع

هــو موقــع متخصــص يف تحليــل حســابات تويــرت بشــكل معمــق، كــام أنــه 

يقــوم بعــرض املعطيــات التــي ال يتــم ذكرهــا عــىل صفحــات تويــرت، مثــل 

تاريــخ التســجيل والبلــد واملنطقــة الزمنيــة )le fuseau horaire( ومعــدل 

االشــرتاكات. 

يســاعد هــذا املوقــع عــىل تحديــد مــا إذا كان نشــاط الحســاب هــو نشــاط 

بــري أو روبــوت )Robot(. ينصــح مــن خــالل هــذ املوقــع بالبحــث عــن 

املعطيــات الغــر عاديــة، مثــل الحســابات التــي تغــرد يف أوقــات محــددة أو 

تكــون غــر ناشــطة لفــرتات طويلــة مــن الزمــن قبــل »االســتيقاظ« فجــأة 

وإرســال موجــة مــن التغريــدات.

ــذي  ــرت ال الســتخدام هــذه األداة، يكفــي إدخــال اســم الحســاب عــىل توي

نريــد التحقــق منــه والنقــر عــىل »تحليــل« أو » Analyse «، وســنجد 

ــة. ــات املقدم ــل املعلوم ــة تحلي ــح كيفي ــيطا يوض ــا بس رشح
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Foller me البحث عىل موقع

إذا قمنــا مثــال بالبحــث يف حســاب الفنــان التونــيس صابــر الرباعــي عــىل تويــرت، 

فــإن نتائــج البحــث ســتكون كاآليت:

ســيمكننا البحــث مــن خــالل ركــن » Overview « مــن الحصــول عــىل 

معلومــات مثــل املعطيــات العامــة عــن الفنــان، كاالســم الكامــل وتاريــخ إنشــاء 

ــدد  ــل ع ــات مث ــض اإلحصائي ــا بع ــه، وأيض ــة عن ــذة عام ــه ونب ــاب ولغت الحس

ــة. ــبة املتابع ــه ونس ــني ل ــدد املتابع ــدات وع التغري
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» Overview « البحث من خالل ركن

ميكننــا البحــث مــن خــالل ركــن » Topics « مــن الحصــول عــىل معلومــات مثــل 

ــتاغات )#(  ــا والهاش ــن غره ــر م ــتعاملها أك ــم اس ــي يت ــردات الت ــامت واملف الكل

املرافقــة للتغريــدات والحســابات التــي تثــر اهتــامم صاحــب الحســاب األصــي.
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» Tweets « البحث من خالل ركن
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• التحقق من الروبوتات:

 https://botometer.iuni.iu.edu :رابط املوقع

يســاعد هــذا املوقــع عــىل اكتشــاف الحســابات التــي هــي عبــارة عــن روبوتات، 

وذلــك مــن خــالل عــدم إنشــاء محتــوى أصــي ومجــرد إعــادة نــر ومشــاركة 

التغريــدات مــن حســابات أخــرى. 

يقــدم مقيــاس الروبوتــات رســام بيانيــا مشــابها لعــداد الرسعــة، وكلــام كانــت 

النتيجــة أصغــر، كلــام قــل احتــامل أن يكــون الحســاب روبوتــا.

Botometer نتائج البحث عىل

ــن  ــت م ــا للتثب ــا ويف نصائحه ــة يف طرقه ــبكات االجتامعي ــع الش ــرتك جمي تش

ــا يف اآليت: ــص عموم ــي تتلخ ــا، وه ــىل منصاته ــورة ع ــار املنش ــة األخب صدقي

- جمــع البيانــات الوصفيــة للفيديوهــات والصــور، مثــل تاريــخ التحميــل  ووقته 

واســم املســتخدم الــذي قــام بالتحميــل وعنــوان الصــورة أو الفيديــو ووصفــه 

واملوقــع الجغــرايف والجهــاز املســتخدم للتحميــل.



42

ــدر  ــا إذا كان املص ــر وم ــورة أو الخ ــو أو الص ــدر الفيدي ــن مص ــق م - التحق

ــي. ــل االجتامع ــائل التواص ــطاء وس ــني ونش ــور الصحفي ــدى جمه ــا ل مألوف

- التحقــق مــن املوقــع الجغــرايف مــن خــالل مقارنــة النقــاط املرجعيــة للفيديــو 

أو الصــورة )مثــل املبــاين والجبــال واملــآذن، الــخ( مــع صــور األقــامر الصناعيــة 

  Open Street Mapيف املتوفــرة  والصــور   Google Earth عــىل  املتاحــة 

.Panoramio ــىل ــة ع ــوم الجغرافي والرس

- التحقــق مــن تاريــخ نــر املعلومــة أو الفيديــو أو الصــورة مــن خــالل الرجوع 

ــوب  ــبوك ويوتي ــي )فايس ــل االجتامع ــبكات التواص ــىل ش ــخ اإلدراج ع إىل تاري

وتويــرت( ومقارنتهــا مــع تواريــخ التقاريــر املتعلقــة بــذات الحــدث مــن وكاالت 

دوليــة أو محليــة أو تقاريــر حقــوق اإلنســان املنشــورة.

2 – التجارب املؤسسية يف مجال التحقق من صدقية األخبار:

ــب  ــة صل ــبكات االجتامعي ــواب والش ــار ال ــة أخب ــن صدقي ــق م ــارب التحق تج

املؤسســات اإلعالميــة ليســت بالجديــدة، حيــث انطلقــت يف الواليــات املتحــدة 

 Time( األمريكيــة منــذ عرينــات القــرن املــايض عندمــا انتدبــت مجلــة التايــم

Magazine( مجموعــة مــن املحققــني مهمتهــم التثبــت مــن األســامء والتواريــخ 

واألرقــام والحقائــق يف جميــع املقــاالت قبــل نرهــا، ثــم تكــررت التجربــة يف 

صحيفــة The New Yorker، ثــم تلتهــا بقيــة العناويــن.

ــا  ــة واعتامده ــبكات االجتامعي ــات الش ــات ومنص ــبكة األنرتن ــور ش ــع تط وم

ــد املؤسســات  كمصــدر مهــم للخــر، ازدهــرت تجــارب التحقــق لتشــمل عدي

ــة. ــات املانح ــامت والجه ــض املنظ ــة وبع اإلعالمي

ســنتوىل يف هــذا الجــزء عــرض بعــض التجــارب املؤسســية يف مجــال التحقــق 

ــار: ــة األخب مــن صدقي
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أ - تجربة منظمة العفو الدولية: 

 /https://citizenevidence.amnestyusa.org :رابط املوقع

 Citizen( ــر ــداث مخت ــنة 2014 بإح ــذ س ــة من ــو الدولي ــة العف ــت منظم قام

Evidence Lab( يهــدف إىل مســاعدة الصحفيــني والباحثــني والطلبــة ونشــطاء 

منظــامت حقــوق اإلنســان وغرهــم، بطريقــة متكنهــم مــن االســتفادة بشــكل 

أفضــل مــن البيانــات الرقميــة الروريــة املتدفقــة عــىل شــبكة األنرتنــات، ومــن 

اكتشــاف ومشــاركة أحــدث تقنيــات التحــري يف مجــال حقــوق اإلنســان.

Citizen Evidence شارة منصة

يعتــر هــذا املختــر مســاحة ملشــاركة أفضــل املامرســات والتقنيــات واألدوات 

الناشــئة إلجــراء االســتطالعات ومحاربــة األخبــار الزائفــة واملســاهمة يف تثقيــف 

الجمهــور للحصــول عــىل معلومــات أكــر مصداقيــة.

طــور املختــر أدوات وتقنيــات للتثبــت مــن األخبــار واملعلومــات املتاحــة عــىل 

شــبكة األنرتنــات وخاصــة الفيديوهــات والصــور التــي توثــق وتثبــت انتهــاكات 

حقــوق اإلنســان. 
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ب – مبادرة منظمة األمم املتحدة للتحقق من األخبار الزائفة:

Purpo-  هــي مبــادرة أطلقتهــا منظمــة األمــم املتحــدة، بالتعــاون مــع وكالــة

se  ، لتوفــر محتــوى يتصــدى لألخبــار غــر الدقيقــة والكاذبــة بهــدف تقديــم 

معلومــات منقــذة للحيــاة ونصائــح قامئــة عــىل وقائــع وقصــص تــروي أفضــل 

إبداعــات اإلنســان.

شارة املبادرة 

مــن خــالل الرتويــج ملحتويــات Verified  ومشــاركتها، ميكــن للجمهــور تأديــة 

دور أســايس يف مجــال عمــل املبــادرة مــن خــالل مشــاركة معلومــات موثــوق 

بهــا تتعلــق خاصــة بجائحــة كوفيــد 19 مــع أصدقائهــم وعائالتهــم وشــبكاتهم 

االجتامعيــة بهــدف إنقــاذ حيــاة النــاس ومكافحــة املعلومــات املضلّلــة.

Veri-  تتعــاون املؤسســات والــركات واملجتمــع املــدين ومنصــات الوســائط مــع

fied لنــر معلومــات تســاعد يف حاميــة األشــخاص واملجتمعــات وبنــاء روابــط 

تجمــع بــني النــاس يف كل أنحــاء العــامل.

ــال  ــني يف مج ــني ومتخصص ــن باحث ــف م ــذي يتأل ــق Verified ال ــئ فري ينش

التواصــل محتويــات تســتند إىل أحــدث املعلومــات والتوجيهــات مــن منظمــة 

ــا. ــة له ــرى التابع ــوكاالت األخ ــدة وال ــم املتح ــة األم ــة ومنظم ــة العاملي الصح
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يعمــل الفريــق بالتعــاون مــع خــراء رائديــن يف مجــال املعلومــات املضللــة يف 

ــق مســتقلني، وتحظــى Verified بدعــم  مــروع First Draft ومدققــي حقائ

مــن مؤسســة Luminate ومؤسســة IKEA لألعــامل الخريــة ومؤسســة األمــم 

املتحــدة ورشكاء يف جميــع أنحــاء العــامل .

ت - منصة وكالة فرانس براس:

 /https://factuel.afp.com :رابط املوقع

أطلقــت وكالــة فرانــس بــراس مدونــة متخصصــة يف التحقــق ردا عــىل انتشــار 

ــا  ــد تجربته ــك بع ــات، وذل ــر األنرتن ــة ع ــات املضلل ــة واملعلوم ــار الكاذب األخب

الناجحــة يف املــروع التشــاريك CrossCheck لالنتخابــات الفرنســية ســنة 

.2017

تهــدف هــذه املنصــة، التــي يــرف عليهــا مجموعــة مــن املحرريــن والصحفيــني 

امللتزمــني مببــادئ ميثــاق الوكالة، إىل مد الجمهور ووســائل اإلعالم باالســتنتاجات 

والتقاريــر حــول املواضيــع والقصــص الصحفيــة التــي تــم التحقــق منهــا، ســواء 

ــة أو  ــاالت الصحفي ــة أو املق ــبكات االجتامعي ــر الش ــا ع ــم نره ــي ت ــك الت تل

مقاطــع الفيديــو أو الصــور أو البيانــات.

/https://shareverified.com  

Citizen Evidence شارة منصة



46

 Facebook›s( »هــي جــزء مــن »برنامــج الطــرف الثالــث للتحقــق AFP وكالــة

Third-Party Fact-Checking Program( الــذي أطلقــه Facebook، وهــي 

International Fact-( أيضــا عضــو يف الشــبكة الدوليــة لتدقيــق الحقائــق

.)Checking Network

يشــتغل الفريــق التابــع للوكالــة واملتخصــص يف التحقــق مــن األخبــار الزائفــة 

وفــق املنهجيــة التاليــة: 

• الرجــوع إىل املصــدر: ســواء كان املحتــوى صــورة أو فيديو أو تريح منســوب 

إىل ســيايس أو رســم بيــاين، فــإن املرحلــة األوىل مــن عمــل الفريــق هــي العــودة 

AFP Fac-  إىل املصــدر. بالنســبة إىل الصــور، يعتمــد املرفــون عــىل مدونــة »

tuel « عــىل تقنيــات البحــث العكــيس للصــور املتاحــة عــىل محــركات البحــث 

 ،Yandex images أو Baidu أو Bing أو TinEye أو Google images مثــل

 InVid أمــا فيــام يتعلــق بالفيديوهــات، فإنهــم يعتمــدون أساســا عــىل تطبيقــة

.

• مطابقــة األخبــار: مبجــرد أن تبــدو الصــورة أو املعلومــة املتداولــة عــىل 

األنرتنــات مشــكوكا فيهــا، خاصــًة عندمــا ال يتــم ذكــر املصــدر، فــإن املنهجيــة 

التــي يتبناهــا فريــق الوكالــة هــي زيــارة التعليقــات املنشــورة تحــت الصــورة أو 

املقالــة املعنيــة، ويف بعــض األحيــان يكــون لــدى بعــض املســتخدمني معلومــات 

متناقضــة أو قــد يشــككون يف صحــة املحتــوى. إذا شــكك شــخص مــا يف إحــدى 

املضامــني املنشــورة، فــإن الوكالــة تتصــل بــه للحصــول عــىل روايتــه أو شــهادته، 

أمــا إذا كانــت إحــدى املشــاركات املشــكوك فيهــا تســتند إىل صــورة أو مقطــع 

ــدث  ــهد أو الح ــس املش ــرى لنف ــور أخ ــن ص ــث ع ــق يبح ــإن الفري ــو، ف فيدي

للتأكــد مــن تطابقهــا.

ــم،  ــتئناس بآرائه ــراء لالس ــا إىل الخ ــة دامئ ــأ الوكال ــرباء: تلج ــتعانة بالخ • االس

ــبة  ــا، وبالنس ــة به ــة دراي ــي املدون ــس لصحفي ــي لي ــع الت ــة يف املواضي وخاص

للصــور والفيديوهــات التــي تحتمــل أكــر مــن قــراءة، فــإن الوكالــة غالبــا مــا 

ــا. ــرأي يف معانيه ــداء ال ــا إلب ــل بأصحابه تتص
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ــة املتاحــة  ــة إىل اســتخدام أدوات التحقــق الحديث ــة: إضاف ــارات امليداني • الزي

 » AFP Factuel « عــىل شــبكة األنرتنــات، فــإن الفريــق املــرف عــىل مدونــة

ــا مــا يتنقــل بشــكل مبــارش إىل امليــدان للتثبــت مــن املوضــوع املشــكوك  غالب

بصحتــه. 

ــمر 2019،  ــذ ديس ــة، من ــر Facebook للوكال ــبوك: يوف ــع فايس ــد م • التعاق

ــو  ــع الفيدي ــور ومقاط ــاالت والص ــن املق ــتمرار م ــة باس ــات محدث ــدة بيان قاع

التــي وصفهــا مســتخدمو الشــبكة بأنهــا زائفــة أو مضللــة. يعمــل الفريــق عــىل 

التحقــق مــن هــذه املضامــني بشــكل مســتمر، ثــم يتــوىل نــر تقاريــر التحــري. 

• تظهــر االدعــاءات الكاذبــة )Claim Review(: تســتخدم الوكالــة هــذه 

األداة ملقاالتهــا عــىل مدونــة تقــي الحقائــق، وتســتخدم معلومــات مثــل 

ــكاذب ومصــدره وخالصــة األبحــاث حــول املوضــوع. تســمح هــذه  االدعــاء ال

األداة ملحــركات البحــث مثــل Google أو Bing بإعطــاء األولويــة للمحتويــات 

التــي تــم التحقــق مــن صحتهــا عنــد عــرض النتائــج عــىل مســتخدمي األنرتنــات 

ــع محــددة. ــات بحــث عــن مواضي ــن يقومــون بعملي الذي

 :)Les Décodeurs du monde( ث – محققو موقع لوموند الفرنيس

 /https://www.lemonde.fr/verification :رابط املوقع

طــور موقــع لومونــد الفرنــيس )lemonde.fr( تطبيقــة الـــ  Décodex ملســاعدة 

ــىل  ــور ع ــات والعث ــادر املعلوم ــن مص ــق م ــىل التحق ــات ع ــتخدمي األنرتن مس

الشــائعات أو املبالغــات أو التشــويهات، وذلــك مــن خــالل ثالثــة طــرق:

ــذي  ــع، وال ــذي يتيحــه املوق ــن خــالل محــرك البحــث ال ــارشة م ــق مب - التحق

ميكــن املســتخدمني مــن الحصــول عــىل املعلومــات الالزمــة حــول موقــع مــا مــن 

https://www.lemonde.  :خــالل إدخــال عنوانــه عــىل محــرك بحــث التطبيقــة

./fr/verification

 Chrome عــىل متصفحــات )Extension( التحقــق مــن خــالل تثبيــت امتــداد -
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و Firefox عــىل الروابــط التاليــة: 

 Chrome: https://cutt.ly/2slpd9R امتداد متصفح •

Firefox: https://addons.mozilla.org/fr/firefox/ متصفــح  امتــداد   •

 /addon/lemonde-decodex

- التحقــق مــن خــالل روبــوت )Robot( يجيــب عــىل أســئلة املســتخدمني عــىل 

.Facebook باعتــامد نظــام املراســلة الفوريــة عــىل Messenger

تقيــم منصــة Décodex مصداقيــة املواقــع اإللكرتونيــة مــن خــالل إســناد ثــالث 

عالمات: 

• العالمــة الحمــراء: بالنســبة للمواقــع التــي تنــر بانتظــام معلومــات كاذبــة. 

ــة  ــع خاطئ ــذه املواق ــىل ه ــودة ع ــات املوج ــع املعلوم ــي أن جمي ــذا ال يعن ه

ــوا  ــأن يكون ــتخدمني ب ــق Les Décodeurs املس ــح فري ــن ينص ــرورة، لك بال

متيقظــني للغايــة فيــام يتعلــق بهــذه املضامــني، ورضورة مقارنتهــا مــع مصــادر 

أخــرى أكــر وثوقيــة.

ــك  ــل ش ــا مح ــون صدقيته ــي تك ــع الت ــبة للمواق ــة: بالنس ــة الربتقالي • العالم

أو طــرق الحصــول عــىل املعلومــة فيهــا غــر واضحــة )نقــص املصــادر أو 

ــع تســتحق  ــخ(. هــذه املواق ــاب آراء الخــراء، ال ــام أو غي التريحــات أو األرق
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ــا. ــن غره ــر م ــذر أك ــراءة بح الق

• العالمــة الزرقــاء: بالنســبة للمواقــع الســاخرة التــي ال تحتــوي عــىل معلومــات 

حقيقيــة، وإمنــا مقــاالت أو محــاكاة ســاخرة ألحــداث حقيقيــة.

Décodex تقييم مصداقية املواقع عىل منصة

 Facebook,( بالنســبة للمواقــع اإلخباريــة األخــرى والشــبكات االجتامعيــة

 Les ــق ــن فري ــي متك ــي )Wiki( الت ــات الوي Twitter, Instagram…( ومنص

Décodeurs مــن تحليلهــا، فإنــك ســتجد معلومــات مفيــدة عــن هــذه املواقــع 

)طريقــة العــرض، التمييــز بــني الخــر والرأي، الــخ(، لكــن ويف كل الحــاالت يبقى 

ــع مصــادر  ــا م ــي يجــب مقارنته ــات الت ــا بشــأن مصــادر املعلوم الحــذر واجب

أخــرى.
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: Factcheck.eu ج - منصة

 /https://factcheckeu.info/fr :رابط املنصة

منصــة Factcheck.eu هــي عبــارة عــن تحالــف )Consortium( لـــ 19 وســيلة 

إعالميــة مــن 13 دولــة أوروبيــة، تــم إطالقهــا إبــان االنتخابــات األوروبيــة لســنة 

Internatio-( 2019 مببــادرة ومتويــل مــن الشــبكة الدوليــة لتدقيــق الحقائــق

nal Fact-Checking Network( مــع ضــامن االســتقالل التــام عــن املؤسســات 

األوروبيــة وعــن أي كيــان حكومــي آخــر. تــم تطويــر هــذه املنصــة مــن قبــل 

 Google ــن ــال م ــة متوي ــة ثاني ــت يف مرحل ــة Datagif. تلق Libération ووكال

.Open Society for Initiative for Europeو News Initiative

ــم  ــراء واســتعادة ثقته ــع الق ــارش م ــط مب تهــدف هــذه املنصــة إىل إنشــاء راب

ــئلة  ــارشة ألس ــتجابة املب ــع واالس ــار املواضي ــأن اختي ــفافية بش ــالل الش ــن خ م

ــات.  ــتخدمي األنرتن مس

يلتــزم فريــق املنصــة باإلجابــة عــىل جميــع األســئلة حــول االنتخابــات األوروبيــة 

ــح  ــم توضي ــه يت ــا، فإن ــال م ــث مق ــح أو تحدي ــة تصحي ــنة 2019، ويف حال لس

ــات  ــني هيئ ــادل ب ــة تســهيل التب ــات بغاي ــره يف عــر لغ ــل ون ورشح التعدي

التحريــر مــن مختلــف البلــدان.
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Factcheck.eu وسائل اإلعالم املشاركة يف تحالف

Fake Off de 20 minutes )فرنسا(Les Décodeurs du Monde )فرنسا(

Les Observateurs de France 24 )فرنسا(AFP Factuel  )فرنسا(

TheJournal.ie )جمهورية إيرلندا( Check News de Libération  )فرنسا(

CORRECTIV.Faktencheck )أملانيا( FactCheckNI )إيرلندا الشاملية( 

Faktograf.hr )كرواتيا( Ellinika Hoaxes )اليونان( 

Maldita.es  )إسبانيا(Newtral )إسبانيا( 

Patikrinta 15 min )ليتوانيا( Observador )الرتغال( 

Viralgranskaren  )السويد(TjekDet )الدامنارك( 

Pagella Politica )إيطاليا(La voce info  )إيطاليا(

Lead Stories )بلجيكا(

3 – منصات التحقق من صدقية األخبار:

مل يقتــر االنخــراط يف مســار التحقــق مــن صدقيــة األخبــار عــىل املنظامت 

ــد املنصــات الخاصــة  ــل ســارعت العدي ــة، ب ــة واملؤسســات اإلعالمي الدولي

إىل تطويــر مواقــع وبرمجيــات للتثبــت مــن الصــور والفيديوهــات ونــر 

تقاريرهــا يف الغــرض.

نذكر يف هذا الباب بعض التجارب، ومنها: 

أ - منصة »مسبار«: 

 /https://misbar.com :رابط املنصة

منصــة عربيــة أطلقــت ســنة 2019 مــن قبــل مجموعــة مــن الشــبان مــن 

ــوريا  ــس وس ــطني وتون ــرار األردن وفلس ــىل غ ــة ع ــدان العربي ــد البل عدي

ومــر. تعمــل املنصــة عــىل التثبــت وكشــف األخبــار الزائفــة يف الفضــاء 

العمومــي، وهــي عبــارة عــىل جهــاز ذيك يســاعد القــراء والصحفيــني 

ــة.  ــني املضلل ــة املضام ــىل محارب ــن ع ــراء واملحرري والخ
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شارة منصة »مسبار«

ــة  ــر املتعلق ــة والتقاري ــاالت الصحفي ــر املق ــم بن ــة تهت ــو منص ــبار« ه »مس

بفحــص الحقائــق يف وســائل اإلعــالم، وعــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي 

واملدونــات، وتأخــذ عــىل عاتقهــا مكافحــة األخبــار الزائفــة وكشــف الحقائــق، 

ــي. ــاء الرقم ــة يف الفض ــز الصدقي ــدف تعزي به

تــويل املنصــة اهتاممــا خاصــا الدعــاءات السياســيني وقــادة األحــزاب ومصــادر 

األخبــار والشــخصيات العامــة املؤثــرة عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي، 

ــور  ــو والص ــع الفيدي ــاركات ومقاط ــورات واملش ــن املنش ــق م ــزم بالتحق وتلت

ــل يف:  ــة تتمث ــر تحريري ــاع معاي بإتب

ــار عــر متابعــة مصــادر متنوعــة  - الدعــم بالدالئــل: يتــم التحقــق مــن األخب

ــيس  ــث العك ــل البح ــات مث ــىل األنرتن ــة ع ــة املتاح ــتخدام األدوات التقني واس

للصــور ومصــادر البيانــات مــن املواقــع والحســابات الرســمية، وأيضــا التواصــل 

مــع األشــخاص املعنيــني يف حــال الحاجــة إىل تفنيــد مزاعــم معينــة، والحــرص 

عــىل عــدم اعتــامد املصــادر املجهولــة.

ــدف  ــار به ــص األخب ــة فح ــل لكيفي ــح املفص ــالل التوضي ــن خ ــفافية: م - الش

املســاعدة عــىل توعيــة القــراء حــول مخاطــر األخبــار الكاذبــة وتعزيــز قدرتهــم 

عــىل تقييــم األخبــار املشــابهة التــي قــد تواجههــم مســتقبال.

- املنهــج غــر املنحــاز: مــن خــالل فحــص الحقائــق واألخبــار املرتبطــة بجميــع 

األطيــاف السياســية والحــرص عــىل تطبيــق املعايــر نفســها عــىل كافــة األخبــار 

بــرف النظــر عــن مصدرهــا.
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يســتخدم »مســبار« جميــع أدوات البحــث املتاحــة عــىل شــبكة األنرتنــات 

لتحديــد أصــل الصــور ومقاطــع الفيديــو الرائجــة، والتحقــق إذا مــا تــم نرهــا 

ــة: ــة التالي ــد املنهجي ــة، ويعتم ــياقات مشــابهة أو مختلف ــابقا يف س س

ــن  ــة م ــل التصفي ــع عوام ــتخدام جمي ــات باس ــىل األنرتن ــق ع ــث الدقي - البح

تحديــد التاريــخ والتوقيــت واملــكان والكلــامت الرئيســية...، وذلــك مــن أجــل 

الوصــول إىل أصــل املنشــورات والرســائل واألخبــار املتداولــة يف الفضــاء الرقمــي.

- التواصل مع السلطات املحلية يف حال تفي شائعة ما ملعرفة حقيقتها.

إذا كانــت  النصــوص والصــور واملقاطــع املصــورة ملعرفــة مــا  - مراجعــة 

مفركــة. أم  صحيحــة  عامــة  شــخصيات  إىل  املنســوبة  املعلومــات 

ــم املشــكوك يف  ــن املزاع ــق م ــات الرســمية للتحق - الرجــوع إىل مصــادر البيان

ــا. صحته

ــروج  ــات أو ت ــا تريح ــب له ــي تنس ــة الت ــخصيات العام ــع الش ــل م - التواص

حولهــا أخبــار زائفــة أو تفــرك لهــا صــور ومقاطــع فيديــو، والتحقــق مــن صحــة 

مــا يتــم ترويجــه.

- استشارة املتخصصني يف الخر موضوع التحقق.

تصنف األخبار عىل منصة »مسبار« كاآليت:

- أخبــار زائفــة: تكــون جوانــب االدعــاء األساســية خاطئــة وغــر صحيحــة متامــا 

وتفتقــر إىل األدلــة الدامغــة.

ــىل  ــذب ع ــدق والك ــن الص ــه م ــىل أوج ــاء ع ــوي االدع ــة: يحت ــار مضلل - أخب

ــروج لصــورة  ــزة، أو ي ــة أو متحي ــه يتضمــن معلومــات مضلل حــد ســواء، إال أن

منطيــة أو لخطــاب يحــث عــىل الكراهيــة، أو بيانــات غــر مرتبطــة باملوضــوع، 

ــزاء املوضــوع مــن ســياقه. ــة، أو اجت أو ترجمــة غــر دقيق

- أخبــار صحيحــة: تكــون الجوانــب الرئيســة لالدعــاء صحيحــة، ومــن املمكــن 

إثباتهــا بأدلــة ووقائــع.

ــس  ــي، أو يعك ــر منطق ــالين وغ ــر عق ــا غ ــاء موقف ــن االدع ــة: يتضم - الخراف

اعتقــادا مرتبطــا بالســحر أو األســاطر وال ينبنــي عىل معرفــة منطقيــة أو علمية.

- أخبــار انتقائيــة: يكــون االدعــاء صحيحــا لكنــه يتضمــن عنــارص معينــة مــن 
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القصــة ويتجاهــل أخــرى، وتهــدف عــادة إىل ترويــج أخبــار معينــة ومنــع أخبــار 

أخــرى مــن االنتشــار.

- أخبــار مشــكوك فيهــا: ينطــوي االدعــاء فيهــا عــىل عنــارص تشــر إىل صدقيــة 

الخــر وعنــارص أخــرى تشــر إىل عــدم صحتــه.

ــارص مبالغــة تســتهدف  ــاء عــىل عن ــوان واالدع ــارة: يتضمــن العن ــار اإلث - أخب

جلــب االنتبــاه وإثــارة اهتــامم القــراء، إال أن محتــوى الخــر يكــون يف الحقيقــة 

غــر مرتبــٍط باالدعــاء أو بالعنــوان.

- أخبــار ســاخرة: يكــون املحتــوى أو العنــوان ســاخرا، يســعى هــذا التصنيــف 

ــة، دون  ــا حقيقي ــىل أنه ــا ع ــم تداوله ــي يت ــواد الت ــور إىل امل ــه الجمه إىل تنبي

ــامدة املنشــورة. ــه بالغــرض الســاخر لل معرفت

ينــر »مســبار« مواضيــع فحــص الحقائــق التــي تعنــى بتدقيــق الخــر وتصنيفه 

ــا  ــد رصده ــك بع ــه، وذل ــل في ــذب أو التضلي ــة أو الك ــارص الحقيق ــب عن حس

ــر  ــم ن ــر. يت ــوات الن ــف وقن ــي أو الصح ــل االجتامع ــات التواص ــر منص ع

ــرري  ــراء ومح ــق خ ــص وتدقي ــي وفح ــع لتق ــد أن تخض ــع بع ــذه املواضي ه

املنصــة، ثــم يتــم تصنيفهــا إىل أخبــار صحيحــة أو زائفــة أو مضللــة أو انتقائيــة 

أو مشــكوك فيهــا أو خرافــة...

إضافــًة إىل مواضيــع فحــص الحقائــق، ينــر »مســبار« مقــاالت أخــرى متعلقــة 

ــارات  ــة واالختب ــواد التعليمي ــة وامل ــل والرتجم ــة والتحالي ــات املعمق بالتحقيق

ــات  ــم املعلوم ــىل فه ــراء ع ــاعد الق ــن أن تس ــن املمك ــرى م ــواد أخ ــة م وأي

ــياقاتها . ــد س وتحدي
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نصائح منصة »مسبار« للصحفيني والجمهور عموما

- اســتقاء األخبــار واملعلومــات مــن مصادرهــا األصليــة، والحــرص 

عــىل متابعتهــا مــن منابــر إعالميــة متنوعــة.

- عــدم األخــذ باملزاعــم الــواردة مــن مصــادر غــر موثوقــة، 

والشــك باملعلومــات التــي تروجهــا والتحقــق مــن صدقيتهــا.

- االعتيــاد عــىل اســتخدام أدوات البحــث املتنوعــة عــىل األنرتنــات 

ــا،  ــكوك يف صحته ــو املش ــع الفيدي ــور ومقاط ــل الص ــة أص ملعرف

مثــل اســتعامل عوامــل التصفيــة للتاريــخ واملــكان والوقــت 

ــا. ــة وغره ــامت الرئيس والكل

التواصــل  مواقــع  عــىل  الحســابات  أصالــة  مــن  التأكــد   -

االجتامعــي، والتأكــد مــن املعلومــات املنســوبة للهيئــات الرســمية 

صفحاتهــا  مــن  العامــة  الشــخصيات  ومواقــف  وتريحــات 

الرســمية. وحســاباتها 

ــرا  ــل كث ــل الخــر، ألن التضلي ــة تفاصي ــة يف متابع - توخــي الدق

ــن  ــة صحيحــة لكــن متجــزأة م ــم معلوم ــا يعتمــد عــىل تقدي م

ســياقها.

ــب املنشــور عــىل شــبكات التواصــل  ــة كات - التســاؤل عــن هوي

االجتامعــي وعــن املســتفيد مــن نــر هــذا املحتــوى بالتحديــد، 

ومــا إذا كان أغفــل أي معلومــات هامــة متعلقــة باملوضــوع، 

ــة. ــج التســاؤل سيســاعدك عــىل كشــف الحقيق فمنه

- التدقيــق يف جــودة املحتــوى ســواء كان نصــا أو صــورة أو 

ــىل  ــوي ع ــة أي تحت ــت الجــودة متدني ــإذا كان ــو، ف ــع فيدي مقط

ســبيل املثــال أخطــاء إمالئيــة أو تــورد معلومــات مــن دون ذكــر 

ــوى. ــك املحت ــة ذل ــك يف صدقي ــتوجب الش ــك يس ــا، فذل مصادره

ــة  ــن احرتافي ــإن مل تك ــوى، ف ــرض املحت ــة ع ــاه إىل طريق - االنتب
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ــر. ــواه أك ــق يف فح ــا أن ندق علين

- الحــذر مــن تصديــق األخبــار الصادمــة، أي التــي تتضمــن 

ــة إىل  ــار الكاذب ــو األخب ــا مروج ــة، إذ يســعى غالب ــارص مبالغ عن

ــي. ــدى املتلق ــة ل ــة كثيف ــتجابة عاطفي ــال اس افتع

- االنتبــاه إىل ســياق الخــر ومــا إذا كان يف خضــم حــرب إعالميــة، 

أي إن كان النــارش ميثــل طرفــا والخــر الــذي يــروج لــه يســتهدف 

ــن أن يكــون  ــا الحــذر م ــة علين ــل، يف هــذه الحال الطــرف املقاب

الخــر حملــة دعايــة سياســية )بروباغانــدا(.

األحــداث  قُبيــل  الــواردة  املعلومــات  يف  الدقــة  توخــي   -

ــا  ــة، وأيض ــوالت الرياضي ــات والبط ــرى، كاالنتخاب ــبات ك واملناس

العامــة. والشــخصيات  والسياســيني  باملشــاهر  املتعلقــة  األخبــار 

مواجهــة  يف  وتفعيلهــا  النقــدي  التفكــر  مهــارات  تطويــر   -

األخبــار الكاذبــة، عــر فحــص الحجــج التــي يقــوم عليهــا االدعــاء 

ــة دحضهــا عــر اســتدعاء فرضيــات مغايــرة لتلــك التــي  ومحاول

ــا الخــر. ــوم عليه يق

ترويجهــا،  الزائفــة وطــرق  األخبــار  عــن طبيعــة  القــراءة   -

وإدراك تأثرهــا عــىل الوعــي ومخاطرهــا عــىل مســتقبل الثقافــة 

واملعرفــة واألرضار التــي ميكــن أن تلحقهــا بشــتى جوانــب الحيــاة 

ــانية. اإلنس
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ب - منصة »فالصو«: 

 /https://www.falsoo.com :رابط املنصة

ــن  ــق م ــا فري ــوم عليه ــة، يق ــة النهض ــة لجامع ــة تابع ــة ومنهجي ــة بحثي منص

ــني وأســاتذة اإلعــالم  ــن األكادميي ــق م ــع فري ــاون م ــني بالتع ــني املحرتف الصحفي

ــة  ــط املامرس ــي ضواب ــل تراع ــة عم ــق مدون ــة وف ــل املنص ــني. تعم املتخصص

ــاج وبــث  ــه باألُســس الفنيــة إلنت اإلعالميــة وتعقيداتهــا، وتلتــزم يف الوقــت ذات

ــة. ــة واملنهجي ــط العلمي ــر والضواب ــق املعاي ــاري وف ــوى اإلخب املحت

ــار  ــي لكشــف الشــائعات واألخب ــع املنصــة إىل توفــر ظهــر نقــدي وبحث تتطل

واالقتصاديــة  السياســية  البيئــة  عــىل  الســلبية  آثارهــا  وتقليــل  الكاذبــة 

واالجتامعيــة، ومســاعدة العاملــني يف الحقــل اإلعالمــي عــىل ضبــط األداء وتــاليف 

ــة.  ــرات الفني الثغ

شارة منصة »فالصو«

ــتقبال  ــني يف اس ــم املتلق ــد إىل دع ــدى البعي ــىل امل ــو« ع ــة »فالص ــدف منص ته

ــرز  ــىل ف ــدرة ع ــالك الق ــوال إىل امت ــاءة، وص ــا بكف ــة وتقييمه ــائل اإلعالمي الرس

ــة الرســائل  ــب ملواجه ــق مناعــة وجــدار صل ــه، وخل ــوى واكتشــاف ثغرات املحت

ــة . ــر مهني ــراض غ ــة ألغ ــة وامللون املوجه
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ت - مرصد »أكيد«: 

 https://akeed.jo/ar/home :رابط املرصد

مرصــد »أكيــد« هــو أحــد مشــاريع معهــد اإلعــالم األردين، أســس بدعــم مــن 

ــاءلة  ــن أدوات مس ــو أداة م ــة، وه ــاين للتنمي ــه الث ــد الل ــك عب ــدوق املل صن

وســائل اإلعــالم، يعمــل ضمــن منهجيــة علميــة يف متابعــة مصداقيــة مــا ينــر 

ــة  ــة والدق ــة واملوضوعي ــر املصداقي ــق معاي ــة وف عــىل وســائل اإلعــالم األردني

ــة. ــة واملســؤولية االجتامعي ــاد واملصلحــة العام واالســتقاللية واإلنصــاف والحي

شارة مرصد »أكيد«

يــرف عــىل املرصــد هيــكل تنظيمــي يتكــون مــن لجنــة خــراء تعمــل عــىل 

وضــع املعايــر العلميــة واملهنيــة للرصــد اإلعالمــي وتحديــد املنهجيــة التفصيلية 

ــهرية،  ــر الش ــن التقاري ــة م ــخة النهائي ــىل النس ــاه واإلرشاف ع ــد ولقضاي للرص

وأيضــا اإلرشاف عــىل إعــداد وإصــدار األدلــة واملنشــورات التعريفيــة واملعرفيــة 

التــي تخــدم أهــداف املــروع.

كام يسعى مرصد »أكيد« إىل:

- املســاهمة يف دعــم وحاميــة حــق املجتمــع يف املعرفــة ويف مســاعدة وســائل 

اإلعــالم عــىل تحســني جــودة املحتــوى واألداء اإلعالمــي.

- إرســاء ثقافــة املســاءلة اإلعالميــة وســط وســائل اإلعــالم والصحفيــني واملجتمع 

مبــا يدفــع الجمهــور إىل تبنــي مامرســات يوميــة يف التحقــق مــن األخبــار التــي 

تتدفــق مــن قنــوات وســائل اإلعــالم والتحــول مــن التلقــي الســلبي إىل التلقــي 



59

االيجــايب الــذي يخضــع املعلومــات إىل الفحــص والتدقيــق.

- املساهمة يف نر ثقافة جودة املعلومات يف العمل الصحفي.

ــذايت  ــم ال ــزام وســائل اإلعــالم بتطبيــق أدوات التنظي - التعــرف عــىل مــدى الت

ــي واألخالقــي  ــات الســلوك املهن ــاق الــرف الصحفــي األردين ومدون ــل ميث مث

ــة. ــادئ األخالقي ــة واملب والقواعــد املهني

- الكشــف عــن األخبــار الكاذبــة أو املضللــة أو التــي تشــوه الحقائــق أو تعتمــد 

عــىل أنصــاف الحقائــق أو تلــك التــي تشــوبها إخــالالت مهنيــة يف الوصــول إىل 

املصــادر أو التعامــل معهــا.

- نــر منــاذج بديلــة مختــارة مــن املامرســات املهنيــة ذات الجــودة العاليــة يف 

ــا التشــويه يف  ــات ناله ــا أو تغطي التعامــل مــع املعلومــات ومصادرهــا يف قضاي

التعامــل مــع املعلومــات.

- إيجــاد مرجعيــة وطنيــة مســتقلة لتطويــر معايــر املصداقيــة وجــودة 

املعلومــات الصحفيــة مــن خــالل مــا يصــدر عــن املرصــد مــن وثائــق وتقاريــر.

- إدخــال مامرســة مهنيــة جديــدة يف رصــد ومســاءلة وســائل اإلعــالم تقــوم عــىل 

أســس علميــة، ووفــق أفضــل املامرســات املهنية. 

ث - منصة »فتبينوا«: 

 /https://fatabyyano.net  :رابط املنصة

ــار، انطلقــت ســنة  ــة األخب منصــة مســتقلة متخصصــة يف التحقــق مــن صدقي

ــا يف األردن  2014 يف شــكل صفحــة عــىل الفايســبوك، ثــم تــم تســجيلها قانوني

– عــامن - منــذ 22 فيفــري 2016 لتصبــح اليــوم مــن بــني املنصــات املعروفــة 

عربيــا يف هــذا املجــال.

تهــدف املنصــة إىل تنقيــة املحتــوى العــريب املتــاح عــىل شــبكة األنرتنــات مــن 

اإلشــاعة واألخبــار الكاذبــة والخرافــات، لتكــون مصــدرا للقــراء يف العــامل العــريب 

لتمييــز الحقيقــة مــن الزيــف .

عقــدت املنصــة رشاكــة مــع رشكــة الفايســبوك ليتــم تزويدهــا مــن قبلــه بــأداة 
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للمراقبــة، وهــي تتيــح االطــالع عــىل املنشــورات األكــر انتشــارا عــىل شــبكتي 

ــق التحقــق مــن الوصــول بشــكل  الفايســبوك واالنســتغرام، مــام يســاعد فري

أرسع إىل املنشــورات األكــر انتشــارا عــىل نطــاق واســع.

شارة منصة »فتبينوا«

يعمل فريق املنصة، يف تحققهم من املعلومات، وفق املنهجية التالية : 

• االســتقبال: تتمثــل هــذه املرحلــة يف اســتقبال الرســائل التــي تصــل إىل 

حســابات املنصــة عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي وقراءتهــا، وخاصــة رســائل 

الفايســبوك ورســائل الريــد اإللكــرتوين التــي يتلقاهــا الفريــق، كــام تتــم 

مراجعــة أخبــار العــامل العــريب رسيعــة االنتشــار عــىل األنرتنــات، بهــدف العثــور 

ــة. ــائعة محتمل ــىل كل ش ع

• التصنيــف: يقــوم فريــق االســتقبال بإرســال الرســائل واإلميايــالت وكل األخبــار 

التــي يــرى أنهــا بحاجــة إىل التحقــق، ثــم يتــم تصنيــف هــذه األخبــار إىل طبيــة 

واجتامعيــة وعلميــة ودينيــة وغرهــا. يعتــر الهــدف مــن هــذا التصنيــف هــو 

تســهيل عمليــة التحقــق وإنجازهــا يف أرسع وقــت ممكــن.

• التحقــق: ترســل األخبــار التــي تــم تصنيفهــا وفــق معايــر املنصــة إىل فريــق 

التحقــق لــي يتحــرى يف مــدى صحتهــا. 

ــا أم ال،  ــا إذا كان خاطئ ــد م ــوى وتحدي ــن املحت ــق م ــد التحق ــر: بع • التحري

يكتــب فريــق املنصــة املســؤول عــن التحقــق فقــرات تصــف نتيجــة البحــث. 

• النــر: تنــر نتائــج البحــث يف جميــع حســابات املنصــة عىل وســائل التواصل 

االجتامعــي مثــل الفايســبوك وتويــرت وأنســتغرام وتيليغــرام، وأيضــا عــىل موقعها 

الرســمي بهــدف الوصــول إىل جميــع مســتخدمي األنرتنــات العرب.

ــع  ــل م ــورات ويتفاع ــة املنش ــق املنص ــع فري ــور: يتاب ــع الجمه ــل م • التفاع
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ــرى  ــارات أخ ــى شــكاوى واستفس ــام يتلق ــات، ك ــالل التعليق ــن خ ــور م الجمه

ــا. ــة وموقعه ــات املنص ــىل صفح ــرد ع ــي ت ــائل الت ــالل الرس ــن خ م

تعتمــد منصــة »فتبينــوا« يف تصنيفهــا لالدعــاءات عــىل تقييــم رشكــة فايســبوك 

لالدعــاءات املتكــون مــن تســع تصنيفــات للخــر: 

• خــرب زائــف: الفكــرة األساســية يف املحتــوى غــر دقيقــة مــن حيــث الحقائــق 

املدرجــة فيهــا.

ــوى  ــن املحت ــج م ــن مزي ــارة ع ــوى عب ــرة يف املحت ــا: الفك ــف جزئي ــرب زائ • خ

ــة. ــر مكتمل ــة أو غ ــة مضلل ــرة الرئيس ــق، أو أن الفك ــر الدقي ــق وغ الدقي

ــق  ــث الحقائ ــن حي ــة م ــوى دقيق ــة يف املحت ــرة الرئيس ــح: الفك ــرب صحي • خ

ــا. ــة فيه املدرج

ــن  ــة، لك ــة صحيح ــص املقال ــوى ن ــة يف محت ــرة الرئيس ــل: الفك ــوان مضل • عن

ــة. ــر دقيق ــوان غ ــة يف العن ــرة الرئيس الفك

• خــرب غــر مؤهــل: يتضمــن املحتــوى فكــرة ال ميكــن التحقــق منهــا، أو كانــت 

صحيحــة وقــت الكتابــة، أو مــن موقــع واب أو صفحــة هدفهــا األســايس التعبــر 

عــن رأي شــخصية سياســية أو عــن أجندتهــا.

ــر  ــة ن ــوى بواســطة صفحــة أو نطــاق لجه ــر املحت • خــرب ســاخر: حــني ين

ــة. ــاخرة معروف س

ــج اســتنادا إىل تفســر  ــكار ويســتخلص النتائ ــن األف ــوى ع ــع املحت • رأي: يداف

ــبة أو  ــوص مناس ــف بخص ــكار املؤل ــور أف ــدم للجمه ــات، ويق ــق والبيان الحقائ

ــة. ــة معين قضي

• خــادع: مواقــع الــواب التــي تســمح للمســتخدمني بإنشــاء أخبــار »خادعــة« 

ملشــاركتها عــىل مواقــع وســائل التواصــل االجتامعــي.

ــق  ــات تدقي ــل أن تجــري جه ــة قب ــة االفرتاضي ــم: هــذه هــي الحال ــال تقيي • ب

ــا.  ــوان URL مقطوع ــق، أو إذا كان عن ــة التحق ــق عملي الحقائ
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ــوب  ــبورغ بجن ــنة 2012 يف جوهانس ــاؤها س ــم إنش ــة، ت ــر ربحي ــة غ جمعي

ــا  ــم نره ــي يت ــار الت ــات واألخب ــن املعلوم ــق م ــىل التحق ــل ع ــا، تعم إفريقي

وتداولهــا يف الناقشــات العامــة ووســائل اإلعــالم يف إفريقيــا. تعتر هــذه املنظمة 

غــر الحكوميــة أول منظمــة مســتقلة لتقــي الحقائــق يف القــارة اإلفريقيــة . 

»Africa Check« شارة منصة

يتكــون فريــق عمــل الجمعيــة مــن رؤســاء تحريــر وصحفيــني وباحثــني 

ــا.  ــوب إفريقي ــا وجن ــا وكيني ــينغال ونيجري ــن دول الس ــني م ــني ومحقق وتقني

 )AFP( ــراس ــة فرانــس ب ــأىت متويلهــا مــن عــدة مؤسســات عــىل غــرار وكال يت

ومؤسســة شــاتلوورث )Shuttleworth Foundation( لتعزيــز تعليــم العلــوم 

والتكنولوجيــا يف إفريقيــا واملؤسســة الخريــة األمريكيــة بيــل وميلينــدا غايتــس 

 Google و Facebook ــع ــا م ــة إىل رشاكته )Bill-et-Melinda-Gates(، إضاف

ــل. ــدا للتموي ــا مصــدرا جدي ــب له ــي تجل ــذ 2019، والت من

للتذكــر، فــإن الجمعيــة »أفريــكا شــاك« تحصلــت ألجــل إنشــاءها ســنة 2012 

 International Press( ــدويل للصحافــة ــل املعهــد ال عــىل دعــم مــايل مــن قب

ــة  ــة حري ــز وحامي ــا يف تعزي ــل مهمته ــة تتمث ــة دولي Institute(، وهــي منظم

الصحافــة وضــامن تحســني املامرســات الصحفيــة.

 ،» Info Finder « ــم ــا اس ــت عليه ــة أطلق ــر تطبيق ــة بتطوي ــت الجمعي قام

يشــتغل عليهــا عــدد مــن الخــراء واملتخصصــني يف مجــال التحقــق مــن األخبــار 

لإلجابــة عــن تســاؤالت املســتخدمني ومدهــم باملعطيــات الكافيــة حــول 

ــد معــني.  موضــوع معــني أو بل
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ــى  ــدين وحت ــع امل ــطاء املجتم ــني ونش ــور الصحفي ــام جمه ــة أم ــع الجمعي تض

املســتخدمني العاديــني جملــة مــن النصائــح التــي يجــب إتباعهــا قبــل نــر أو 

ــة:  ــاؤالت التالي ــرح التس ــالل ط ــن خ ــة، م ــة الصحفي ــاركة القص مش

- هل األدلة حول ما حدث متوفرة ؟

- هل ميكن التحقق من األدلة املتاحة ؟

- إذا كانت هناك بيانات، متى تم تجميعها ؟ كيف تم تجميعها ؟

- هل كانت العينة املستجوبة متثيلية وكاملة مبا يكفي ؟ 

- هل هناك تفاصيل غر ذات صلة باملوضوع ؟

- هل تم نر تفاصيل متعلقة باملوضوع من قبل ؟

4 – التجارب التونسية يف مجال التحقق من األخبار:

انخرطــت العديــد مــن مؤسســات اإلعــالم العمومــي والخــاص يف مســار محاربــة 

ــة  ــية واإلذاع ــزة التونس ــات التلف ــة مؤسس ــرار تجرب ــىل غ ــة، ع ــار الزائف األخب

ــة  ــث منص ــالل بع ــن خ ــاء )TAP( م ــا لألنب ــس إفريقي ــة تون ــية ووكال التونس

 Business( ــوز ــس ني ــع بزن ــوز )tunisiachecknews( وموق ــا تشــاك ني تينيزي

News( مــن خــالل منصــة )BN Check( وموقــع نــواة مــن خــالل منصــة نــواة 

.)Nawaat Fact-check( فاكتشــاك

كــام ســجلت بعــض منظــامت املجتمــع املــدين انخراطهــا يف هــذا املســار، عــىل 

.)I Check( مــن خــالل منصــة )I Watch( غــرار منظمــة أنــا يقــظ

ســنتوىل يف هــذا الجــزء عــرض البعــض مــن هــذه التجــارب، مــع الرتكيــز خاصــة 

عــىل املنهجيــة واألدوات التــي تعتمدهــا هــذه املنصــات يف عمليــة التحقــق مــن 

ــة األخبار: صدقي
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ــمعي  ــال الس ــا لالتص ــة العلي ــت إرشاف الهيئ ــروع تح ــذا امل ــداث ه ــم إح ت

البــري ودعــم برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ بتونــس ومركــز جينيــف 

للحوكمــة يف قطــاع األمــن ومتويــل االتحــاد األورويب. يــرف عــىل هــذه املنصــة 

مجموعــة مــن الصحفيــني ينتمــون إىل مؤسســات اإلعــالم العمومــي التونــيس 

ــاء(. ــا لألنب ــس إفريقي ــة تون ــة التونســية ووكال ــزة التونســية واإلذاع )التلف

انطلــق املــروع فعليــا يف 1 ســبتمر 2019 اســتعدادا لالنتخابــات التريعيــة 

ــق  ــة لتوثي ــة » TRELLO « املجاني ــىل تطبيق ــق ع ــد الفري ــية، واعتم والرئاس

األخبــار الزائفــة املحتملــة التــي يتــم يرصدهــا. مكنــت هــذه التطبيقــة فريــق 

املنصــة مــن العمــل والتواصــل عــن بعــد، ومــن رصــد أكــر مــن مثانــني خــرا 

زائفــا خــالل الفــرتة االنتخابيــة، وقــد تــم تدقيــق مــا يقــارب 50 % مــن جملــة 

األخبــار الزائفــة املحتملــة.

TRELLO تطبيقة
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 » CROWD TANGLE « ــل ــات مث ــدة تطبيق ــىل ع ــق ع ــد الفري ــام اعتم ك

ــبكات  ــىل ش ــا ع ــات وتداوله ــع الفيديوه ــار أو مقاط ــدى رواج األخب ــس م لقي

التواصــل االجتامعــي، و» TINEYE « للبحــث العكــيس للصــور الفوتوغرافيــة، 

وتطبيقــة » INVID « للتأكــد مــن صحــة الصــور ومقاطــع الفيديوهــات وعــدم 

فركــة أو تحويــر  أجــزاء منهــا. 

CROWD TANGLE تطبيقة

يتــم التحقــق مــن األخبــار عــىل منصــة tunisiachecknews اســتنادا إىل 

املنهجيــة ومراحــل العمــل التاليــة:

ــق  ــار الفري ــق: يخت ــت والتدقي ــتحق التثب ــي تس ــار الت ــىل األخب ــاق ع - االتف

األخبــار التــي لهــا عالقــة مبــارشة باالنتخابــات التريعيــة والرئاســية التونســية 

والتــي لهــا تأثــر عــىل مســار االنتخابــات والتــي راجــت بشــكل ملحــوظ عــىل 

شــبكات التواصــل االجتامعــي ومتــت مشــاركتها أكــر مــن 200 مــرة. 

ــي  ــود جامع ــىل مجه ــة ع ــذه العملي ــوم ه ــرب: تق ــن الخ ــت م ــة التثب - عملي

وتشــاريك بــني أعضــاء الفريــق املتكــون مــن تســعة صحفيــني. يتــم التأكــد مــن 

األخبــار الــواردة باالتصــال املبــارش بثالثــة مصــادر موثوقــة عــىل األقــل )مصــادر 

ــم  ــني(، ث ــني ميداني ــة للمرتشــحني وصحفي ــاء الحمــالت االنتخابي رســمية ورؤس
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التثبــت التقنــي مــن صدقيــة الصــور أو مقاطــع الفيديــو املنشــورة باســتعامل 

التطبيقــات املذكــورة ســابقا.

ــة  ــر الصحفي ــك باحــرتام املعاي ــر: وذل ــل الن ــال قب ــة للمق - الصياغــة النهائي

ــر  ــح« والتذك ــر صحي ــف« أو »خ ــر زائ ــىل »خ ــوان ع ــص يف العن ــع التنصي م

باملصــدر الــذي روج للخــر، إىل جانــب اإلشــارة إىل معــدل تداولــه عــىل شــبكات 

التواصــل االجتامعــي. يف غالــب األحيــان، إذا قــام مصــدر رســمي بتفنيــد الخــر، 

فإنــه يتــم ذكــر الصفــة واالســم واللقــب إلضفــاء أكــر مصداقيــة عــىل الخــر. 

tuni- موقــع توقــف  والرئاســية،  التريعيــة  االنتخابــات  انتهــاء   إثــر 

ــل  ــق العم ــى فري ــار، واكتف ــة األخب ــن صدقي ــق م ــن التحق siachecknews ع

ــا الرســمية  ــج التحــري عــىل صفحته ــر نتائ ــار ون ــن بعــض األخب ــت م بالتثب

.  »  Tunisiachecknews« الفايســبوك  شــبكة  عــىل 

الصفحة الرسمية ملنصة Tunisiachecknews عىل شبكة الفايسبوك

/https://www.businessnews.com.tn/Qui-sommes-nous  
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تــم إنشــاؤها يف أوت 2019 إبــان االنتخابــات التريعيــة والرئاســية التونســية 

لســنة 2019، لتكــون بذلــك أول صحيفــة تعتمــد التحقــق مــن األخبــار الزائفــة 

يف تونــس، كــام قامــت، يف نفــس الســنة، بطلــب االنضــامم إىل الشــبكة الدوليــة 

وتشــرتط   ،)International Fact-Checking Network( الحقائــق  لتقــي 

ــواردة يف  ــة ال ــادئ العام ــزام باملب ــا االلت ــىل صحفييه ــوز ع ــس ني ــة بزن مؤسس

مدونــة هــذه الشــبكة .

»Business News Check« شارة منصة

تعمــل هــذه املنصــة عــىل التحقــق مــن صحــة التريحــات واملنشــورات 

املختلفــة عــىل الشــبكات االجتامعيــة ويف فضــاءات النقاشــات العامــة.

يعمــل فريــق منصــة BN Check الصــادرة باللغتــني العربيــة والفرنســية عــىل 

التحقــق مــن األخبــار التــي انتــرت بشــكر كبــر عــىل الشــبكات االجتامعيــة، 

وأيضــا عــىل خطابــات السياســيني التونســيني لتمييــز الخاطــئ فيهــا مــن الصواب 

كالوعــود االنتخابيــة واألرقــام املقدمــة، الــخ.
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icheck.tn هــي منصــة إلكرتونيــة خاصــة أطلقتهــا منظمــة أنــا يقــظ ، تهــدف 

إىل التثبــت مــن األخبــار املتداولــة عــىل األنرتنــات والتحقــق مــن مــدى صحتهــا، 

بشــكل يقطــع الطريــق أمــام انتشــار األخبــار الزائفــة ويضمــن حــق الجمهــور 

يف معلومــة صحيحــة ويســهل عمــل الصحفيــني .

متكــن هــذه املنصــة مســتخدمي األنرتنــات وجمهــور الصحفيــني مــن التثبــت 

مــن صحــة املعلومــات املنشــورة عــىل الشــبكة، وإيجــاد آخــر األخبــار الزائفــة 

ــة، كــام متكــن املســتخدم مــن االطــالع بشــكل حينــي عــىل  ــن املظلل والعناوي

ــار الزائفــة. ــات وســائل اإلعــالم األكــر واألقــل نــرا لألخب إحصائي

متكــن هــذه املنصــة أيضــا املســتخدمني مــن التبليــغ عــن خــر زائــف منتــر 

ــت مــن معلومــة شــكك املســتخدمون يف  ــق العمــل التثب ــب مــن فري أو الطل

صحتهــا، ليقــوم فريــق مــن املتخصصــني مــن التثبــت مــن املعلومــة موضــوع 

التحقــق و نــر تأكيــد أو نفــي لالدعــاء مرفقــا باألدلــة عــىل صحتهــا أو زيفهــا، 

ــي أن يدخــل املســتخدم إىل  ــال، إذ يكف ــا طوي ــة وقت ــب هــذه العملي وال تتطل

صفحــة »اإلبــالغ عــن خــر« املتاحــة عــىل املنصــة.
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يــرف عــىل هــذه املنصــة صحفيــون محرتفــون متخصصــون يف التحقــق مــن 

األخبــار ومرتبصــون مــن طلبــة معهــد الصحافــة وعلــوم اإلخبــار.

icheck شارة منصة

يتم التحقق من األخبار عىل منصة icheck.tn عىل مرحلتني:

• املرحلة األوىل: انتقاء األخبار

يتــم خــالل هــذه املرحلــة انتقــاء األخبــار املــراد التثبــت مــن صحتهــا، وذلك عر 

قناتــني: األوىل مــن خــالل األخبــار التــي يتــم تداولهــا بصفــة كبــرة عــىل مواقــع 

ــب مســتخدمي  ــي يطل ــار الت ــة مــن خــالل األخب التواصــل االجتامعــي، والثاني

املوقــع التحقــق منهــا.

• املرحلة الثانية: تقسيم العمل

تتــم هــذه العمليــة أيضــا عــر مرحلتــني: األوىل وهــي تثبــت فريــق املنصــة مــن 

محتــوى الخــر وتأكيــده أو تفنيــده، ثــم ترســل املقالــة إىل رئيــس تحريــر املوقــع 

ملراجعــة املحتــوى قبــل نــره ضامنــا لجودتــه. يتــم تصنيــف األخبــار املنشــورة 

إىل: خــر صحيــح أو خــر زائــف أو عنــوان مغالــط.

يتحقق فريق املنصة من األخبار وفقا للمنهجية التالية:

• الرجــوع إىل املصــدر: مــن خــالل االتصــال املبــارش باملصــادر والقيــام بالبحــث 

العكــيس للصــور والفيديوهــات واســتخدام اإلشــارات البريــة )الفتــات املحالت 

والفتــات الشــوارع والهندســة املعامريــة والعالمــات عــىل األرض والنباتــات 

واللوحــات املنجميــة للســيارات، الــخ(.

• رجــع الصــدى )Feedback(: تتيــح املنصــة للمســتخدم إمكانيــة إبــداء رأيه يف 

مــدى دقــة املعلومــة حتــى بعــد نرهــا، كــام متكنــه مــن تعزيــز دقــة املعلومــة 
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ــة مصــادر ومعلومــات وصــور وفيديوهــات أخــرى  ــة إضاف مــن خــالل إمكاني

متعلقــة باملقــال املنشــور. 

: .TNث – منصة فالصو

 /https://falso.tn :رابط املنصة

ــوى  ــة املحت ــة مصداقي ــة تعمــل عــىل مراقب ــة بحثي ــو هــي منصــة رقمي فالصـ

عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي يف تونــس ورصــد اإلخــالالت املهنيــة املتعلقــة 

ــا  ــة وفق ــار املضلل ــض ومكافحــة اإلشــاعات واألخب ــة والتحري بخطــاب الكراهي

ملنهجيــة بحثيــة قامئــة عــىل املبــادئ األخالقيــة لقيــم الصحافــة واإلعــالم الحــر 

ــن  ــق م ــغ والتحق ــىل التبلي ــدف إىل تشــجيع التونســيني ع ــام ته واملســؤول، ك

ــار الكاذبــة واملضللــة. املعلومــات وســط تفــي ظاهــرة االخب

يتم التحقق من األخبار عىل منصة icheck.tn عىل مرحلتني:

• املرحلة األوىل: انتقاء األخبار

يتــم خــالل هــذه املرحلــة انتقــاء األخبــار املــراد التثبــت مــن صحتهــا، وذلــك 

عــر قناتــني: األوىل مــن خــالل األخبــار التــي يتــم تداولهــا بصفــة كبــرة عــىل 

مواقــع التواصــل االجتامعــي، والثانيــة مــن خــالل األخبــار التــي يطلــب 

ــا. ــق منه ــع التحق ــتخدمي املوق مس

• املرحلة الثانية: تقسيم العمل

ــق املنصــة  ــت فري ــني: األوىل وهــي تثب ــر مرحلت ــة أيضــا ع ــم هــذه العملي تت

مــن محتــوى الخــر وتأكيــده أو تفنيــده، ثــم ترســل املقالــة إىل رئيــس تحريــر 

املوقــع ملراجعــة املحتــوى قبــل نــره ضامنــا لجودتــه. يتــم تصنيــف األخبــار 

املنشــورة إىل: خــر صحيــح أو خــر زائــف أو عنــوان مغالــط.

يتحقق فريق املنصة من األخبار وفقا للمنهجية التالية:

• الرجــوع إىل املصــدر: مــن خــالل االتصــال املبــارش باملصــادر والقيــام بالبحــث 

العكــيس للصــور والفيديوهــات واســتخدام اإلشــارات البريــة )الفتــات املحالت 
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والفتــات الشــوارع والهندســة املعامريــة والعالمــات عــىل األرض والنباتــات 

واللوحــات املنجميــة للســيارات، الــخ(.

• رجــع الصــدى )Feedback(: تتيــح املنصــة للمســتخدم إمكانيــة إبــداء رأيه يف 

مــدى دقــة املعلومــة حتــى بعــد نرهــا، كــام متكنــه مــن تعزيــز دقــة املعلومــة 

ــات وصــور وفيديوهــات أخــرى  ــة مصــادر ومعلوم ــة إضاف ــن خــالل إمكاني م

متعلقــة باملقــال املنشــور. 

TN.شارة منصة فالصو

ــار  ــف األخب ــىل تصني ــد ع ــة تعتم ــة بحثي ــق منهجي ــة وف ــق املنص ــل فري يعم

املضللــة إىل اآليت : 

ــر  ــا وإعطــاء مســاحة أك ــر حــدث م ــد ذك ــر: عن ــرأي والخبـ ــني ال ــط ب • الخل

لتوجيــه القــارئ بــآراء ال متــت للخــر بــأي صلــة، هدفهــا األول هــو خلــط الخــر 

ــة  ــدو للوهل ــي تب ــه، وه ــىل قرارات ــر ع ــارئ والتأث ــه الق ــدف توجي ــرأي به بال

ــة. األويل حقيقي

ــات  ــخاص أو جامع ــارشة ألش ــم مب ــه ته ــد توجي ــة: عن ــات دون أدل • االتهام

ــم. ــذه الته ــوين له ــند قان ــود أي س ــا دون وج ــام به ــرأي الع ــارة ال وإث

ــان،  ــم األحي ــا يف معظ ــزءا حقيقي ــوي ج ــازة: تحت ــة أو املنح ــار املضلل • األخب

كحقيقــة معينــة أو حــدث أو حتــى اقتبــاس، لكنهــا مأخــوذة مــن ســياق معــني، 
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ودون هــذا الســياق يختلــف معناهــا متامــا. أمــا املنحــازة فهــي تــرح وقائعــا 

أو أخبــارا حقيقيــة لكــن بشــكل متحيــز وتابــع ألجنــدة معينــة بشــكل واضــح.

ــتغراب،  ــة أو االس ــرة للدهش ــن مث ــي عناوي ــة: ه ــرة والكاذب ــن املث • العناوي

تدفعــك للضغــط عليهــا لقــراءة املزيــد، قد تكــون حقيقيــًة أو كاذبة ويســتخدم 

أغلبهــا لتضليــل القــارئ.

ــن  ــويهها م ــن أو تش ــمعة اآلخري ــىل س ــر ع ــة التأث ــي محاول ــاعات: ه • اإلش

خــالل نــر معلومــات مغلوطــة ال متــت للحقيقــة بصلــة، وتهــدف إىل الضغــط 

عــىل اآلخريــن أو إلحــاق الــرر بنفســياتهم.

ــع  ــة م ــتخدامه خاص ــلوب زاد اس ــو أس ــات: ه ــور أو الفيديوه ــة الص • فربك

ــراء. ــل الق ــة لتضلي ــار هال ــل إظه ــن أج ــق م ــف العمي ــاالت التزيي ح

TN.منصة فاصو
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ال تــزال الشــائعات واألخبــار املضللــة أو التالعــب بالصــور والفيديوهــات 

ــة  ــذا مــن الــروري الحفــاظ عــىل مســافة نقدي ــات، ل تكتســح شــبكة األنرتن

أمــام مــا يصلنــا مــن الــواب، والتحقــق مــن هــذا الكــم الهائــل مــن املعلومــات 

ــدى املســتخدم. ــل آيل ل ــون رد فع ــد أن يك ــار ال ب واألخب

ــة الشــباب منهــم، عــىل  ــات، وخاصــة فئ عــادة مــا يعتمــد مســتخدمي األنرتن

ــن  ــم م ــار، بالرغ ــىل األخب Facebook أو Twitter كأدوات رئيســية لالطــالع ع

ــة تصعــب  ــات خاطئ ــر معلوم ــر إىل ن ــؤدي بشــكل كب أن هــذه املنصــات ت

الســيطرة عــىل انتشــارها نظــرا لســهولة مشــاركتها.

ترتبــط العديــد مــن الشــائعات واملعلومــات الكاذبــة عــىل األنرتنــات مبــا يعــرف 

عمومــا بـــ »نظريــة املؤامــرة«، ويف هــذا اإلطــار يحــدد عــامل االجتــامع الفرنــيس 

ــية  ــادئ رئيس ــة مب ــف )Pierre-André Taguieff( أربع ــه تاجوي ــار أندري بي

تســمح لنــا بتحديــد معتقــدات املؤامــرة :

- ال يشء يحدث بالصدفة.

- كل ما يحدث هو نتيجة نوايا أو إرادة خفية.

- ال يشء يبدو كام يف الحقيقة.

- كل األشياء مرتبطة، ولكن بطريقة غامضة.

ــايل فهــي  ــة، وبالت تُوجــه رســائل املؤامــرة بشــكل عــام ضــد مجموعــات معين

غالبــا مــا تكــون أخبــارا لخطابــات كراهيــة أو حتــى تهديــدات. هــذه الظاهــرة 

ــات  ــور شــبكة األنرتن ــع ظه ــدا م ــا وجــدت نفســا جدي ــة ولكنه ليســت حديث

وتوســعها، مــام يجعــل مــن املمكــن نــر هــذه الرســائل بســهولة أكــر لجمهور 

واســع والمتناهــي. 

ــا  ــات بعــدا نقدي ــك، يتطلــب الحصــول عــىل املعلومــات باســتخدام األنرتن لذل

لنتمكــن مــن التحقــق مــن صحــة مــا يتــم إرســاله لنــا.

يتوجــب، كــرد فعــل أويل، التحقــق مــن مصــدر الخــر، حيــث ميكــن أن يكــون 
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مــؤرشا جيــدا لصدقيــة مــا يتــم نــره. بشــكل عــام، مــن املستحســن اعتــامد 

ــاء واملواقــع املؤسســية والصفحــات الرســمية  املصــادر الرســمية كــوكاالت األنب

ــوق بهــا ال  ــى املصــادر املوث ــك، فحت ــة وغرهــا. ومــع ذل للشــخصيات العمومي

تضمــن الحقيقــة املطلقــة ألي خــر، إذ ميكــن أن يكــون الصحفيــون املحرتفــون 

واملؤسســات اإلعالميــة والشــخصيات الرســمية يف بعــض األحيــان، مســؤولني عــن 

نــر معلومــات خاطئــة عــن قصــد أو عــن غــر قصــد.

ــر  ــد مــن املؤسســات واملنظــامت إىل تطوي عــىل هــذا األســاس، عمــدت العدي

ــواب والشــبكات  ــة مــا ينــر عــىل ال منصــات وتطبيقــات للتثبــت مــن صدقي

ــا  ــاين وبعضه ــكل مج ــات بش ــبكة األنرتن ــىل ش ــاح ع ــا مت ــة، بعضه االجتامعي

ــايل. ــل م مبقاب

ــات  ــات وتطبيق ــن منص ــن م ــا ميك ــر م ــرض أك ــور ع ــذا املح ــنحاول يف ه س

التحقــق بشــكل تعليمــي يكفــل التمكــن منهــا دون مــدرب. 

1 - التحقق من الصور املنشورة عىل الواب والشبكات االجتامعية:

ــض  ــي. يف بع ــل االجتامع ــائل التواص ــىل وس ــرة ع ــة كب ــور برسع ــل الص تنتق

األحيــان، يتــم نــر صــور مزيفــة أو  صــور متجــزأة مــن ســياقها األصــي مــن 

ــم. ــات وتضليله ــتخدمي األنرتن ــداع مس ــل خ أج

من نر الصورة ؟ يف أي موقع ؟ من أي مكان ؟

قبــل إعــادة نــر أو مشــاركة صــورة مــا، يجــب التســاؤل أوال عــن الجهــة أو 

الشــخص الــذي قــام بنرهــا وعــام إذا كان الحســاب معتمــد بشــكل رســمي 

ــد  ــرى، ال ب ــة أخ ــن ناحي ــة. م ــة معروف ــمية أو ملؤسس ــخصية رس ــع لش أو تاب

مــن االنتبــاه إىل تاريــخ إنشــاء الحســاب، فــإذا كانــت الصــورة قــد تــم نرهــا 
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ــك توخــي  ــام، فيجــب علي ــاعات أو أي ــل س ــم إنشــاؤه قب بواســطة حســاب ت

ــاركتها. ــذر يف مش الح

ــك  ــورة، وإذا راودت ــر الص ــام بن ــذي ق ــع ال ــة املوق ــا إىل مصداقي ــه أيض انتب

ــت إذا كان  ــىل Google وتثب ــمه ع ــب اس ــع، اكت ــد املواق ــول أح ــكوك ح الش

موجهــا سياســيا أو تابعــا ملجموعــات تجاريــة، أو إذا كان قــد تــم تعليقــه جــراء 

ــة. ــات كاذب ــره معلوم ن

 Le الــذي قامــت بتطويــره صحيفــة Décodex World ميكــن ملحــرك البحــث

Monde الفرنســية أن ميكنــك مــن التحقــق مــن مصداقيــة املواقــع اإلخباريــة 

التــي تســتقي معلوماتــك منهــا.

Décodex واجهة موقع

تثبــت أخــرا مــن مــكان نــر الصــورة. عــىل تويــرت مثــال، تظهــر هــذه 

املعلومــات أحيانــا أســفل التغريــدات. كــام ميكنــك البحــث أيضــا مــن خــالل 

املوقــع الجغــرايف للحــدث ملعرفــة مــا إذا كانــت صــور أخــرى مطابقــة قــد تــم 

ــة. ــبكات االجتامعي ــواب أو الش ــىل ال ــا ع تداوله

: Fake Image Detector

ونعنــي  املزيفــة،  الصــور  تحديــد  عــىل   Fake Image Detector يســاعد 

بالصــورة املزيفــة تلــك التــي تــم تعديلهــا باســتخدام برامــج معالجــة الصــور 

ــة  ــك. تســاعد هــذه التطبيق ــا إىل ذل ــل Adobe Photoshop و Gimp وم مث
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عــىل التحقــق مــن األجــزاء واملســاحات مــن الصــورة التــي تــم التالعــب بهــا أو 

تغيرهــا.

يوفر Fake Image Detector طريقتني للكشف عن مدى صحة الصور:

- تحليــل مســتوى الخطــأ: عــىل أســاس أن الصــورة، عنــد تعديلهــا أو تغيرهــا، 

تتغــر نســبة تركيــز األلــوان للجــزء املعــدل مقارنــة ببقيــة أجــزاء الصــورة. مــن 

خــالل النظــر عــن كثــب يف نتائــج تحليــل مســتوى الخطــأ، ميكــن تحديــد مــا إذا 

كانــت الصــورة مــزورة أم ال.

- تحليــل البيانــات الوصفيــة: عــىل أســاس أنــه يتــم تغيــر البيانــات الوصفيــة 

عندمــا يتــم تعديــل الصــورة بواســطة برامــج معالجــة الصــور. ميكــن بســهولة 

الكشــف عــن هــذا التزويــر باســتخدام محلــل البيانــات الوصفيــة للصــورة.

 Google ــاز الحاســوب بالدخــول إىل ــىل جه ــة ع ــت هــذه التطبيق ــن تثبي ميك

» Fake Image Detector «   :والبحــث عــن Play



78

Fake Image Detector تثبيت تطبيقة

ــي تعرتضــك عــىل  ــل يف الصــور الت ــب التعــرض للخــداع والتضلي ــا، لتجن عموم

ــة: ــة التالي ــح العملي ــك بعــض النصائ ــات، إلي شــبكة األنرتن

:»Exif« أ – التحقق من الصور من خالل بيانات

ــف  ــن مل ــات Exif م ــن بيان ــة بتخزي ــة الحديث ــف الذكي ــم الهوات ــوم معظ تق

ــرا  ــة الكام ــا عــىل نوعي ــي ميكــن أن تتعــرف مــن خالله الصــور امللتقطــة، الت

املســتخدمة اللتقــاط الصــورة ونــوع العدســة وتاريــخ ووقــت التقــاط الصــورة، 

.GPS ــات ــا يف شــكل إحداثي ــى موقعه ــا حت وأحيان

للعثــور عــىل بيانــات Exif لصــورة مــا، انقــر بالــزر األميــن للفــأرة عــىل الصــورة 

وحــدد »Propriétés« أو »Informations«، وســوف تظهــر أمامــك إحداثيــات 

الـــ GPS، فــام عليــك ســوى إدخالهــا عــىل Google Maps للعثــور عــىل املوقــع 

الــذي التقطــت فيــه الصــورة.

ميكنك أيضا العثور عىل بيانات Exif للصور من خالل املوقعني التاليني: 

 http://exif.regex.info/exif.cgi

 /http://exifdata.com

سوف تحصل عىل نتيجة بحث كاآليت: 
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مثال لبيانات Exif للصورة

ولكنــك غالبــا لــن تتمكــن مــن الحصــول عــىل بيانــات Exif للصــورة، إذ تســجل 

ــام  ــات GPS، ك ــل خدم ــم تفعي ــا يت ــط عندم ــات فق ــرات هــذه املعلوم الكام

أن شــبكات التواصــل االجتامعــي مثــل Facebook و Instagram تعمــل عــىل 

إزالــة بيانــات Exif تلقائيــا مــن الصــور عنــد تحميلهــا، وذلــك ألســباب تتعلــق 

بالخصوصيــة. 

ب - التحقق من الصور باستخدام تقنية البحث العكيس: 

ــة هــو األكــر  ــة أو التســجيالت الصوتي ــات النصي مل يعــد البحــث عــن املحتوي

شــيوعا عــىل محــركات البحــث، حيــث عــرف البحــث عــن الصــور هــو اآلخــر 

ــادا ملحوظــا، ويســمح هــذا البحــث  ازدي

بالعثــور عــىل الصــور املشــابهة للصــورة املرجعيــة مــن خــالل تحديــد خصائصهــا 

وســامتها املرئيــة، ونتحــدث يف هــذا اإلطــار عــن اســرتجاع الصــور القامئــة عــىل 
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املحتــوى )Content Based Image Retrieval( أو البحــث العكــيس للصــور.

عند قيامك ببحث عكيس عىل صورة معينة، فإنك ستحصل عىل:

- الصور املامثلة للصورة موضوع البحث.

- مواقع الواب التي استخدمت هذه الصورة.

- الصور املطابقة للصورة موضوع البحث بأحجامها املختلفة.

ــار البحــث العكــيس للعثــور عــىل املصــدر  • ميكــن للصحفيــني اســتخدام خي

األصــي للصــورة أو ملعرفــة التاريــخ التقريبــي الــذي تــم فيــه نــر الصــورة 

ــات. ألول مــرة عــىل األنرتن

• ميكــن للمصوريــن اســتخدام البحــث العكــيس للصــور للعثــور عــىل مواقــع 

الــواب التــي اســتخدمت صورهــم دون إذنهــم.

للتحقــق مــن صــورة مــا باســتخدام البحــث العكــيس للصــور، اتبــع الخطــوات 

التاليــة: 

 )Google images( الخــاص بالصــور Google 1 – الدخــول إىل محــرك بحــث

 https://www.google.com/imghp?hl=FR :مــن خــالل الرابــط التــايل

2 – النقــر عــىل خاصيــة »البحــث بالصــور« )Recherche par image( مــن 

خــالل أيقونــة آلــة التصويــر. 

3 – اختيــار إمكانيــة البحــث مــن خــالل رابــط الصــورة عــىل الــواب أو 

الشــبكات االجتامعيــة أو تحميــل الصــورة مبــارشة مــن الحاســوب.
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Google images البحث عىل

ســيقرتح عليــك محــرك بحــث الصــور الخــاص بـــ Google العديــد مــن النتائــج 

التــي متكنــك مــن التحقــق مــن تاريــخ نــر الصــورة واملوقــع الــذي قــام بنرها 

وســياقها وإمكانيــة العثــور عــىل الصــور املشــابهة لهــا، الــخ.

Ta- ــة  ــات الرقمي ــة واللوح ــف الذكي ــىل الهوات ــور ع ــن الص ــق م )ت - التحق

 :)blettes

ــي  ــر نظــام تقن لســوء الحــظ، مل يقــم مصممــو Android إىل حــد اآلن بتطوي

ــل  ــي تعم ــة الت ــف الذكي ــىل الهوات ــور ع ــيس للص ــث عك ــام ببح ــارش للقي مب

 .Android بنظــام

لكنــه ميكنــك القيــام ببحــث عكــيس للصــور بطريقــة مختلفــة بإتبــاع الخطــوات 

لتالية:  ا
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1 - افتح متصفح Google Chrome عىل هاتفك.

ــن  ــث م ــط البح ــور Google يف رشي ــاص بص ــواب الخ ــوان ال ــل عن 2 - أدخ

https://www.google.com/imghp?hl=FR التــايل:  الرابــط  خــالل 

3 - اضغــط عــىل زر القامئــة املوجــود أعــىل ميــني النافــذة )كــام هــو موضــح يف 

الصــورة أســفله(

4 – اخرت » Version pour ordinateur « )كام هو موضح يف الصورة 

أسفله(
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ســوف تتحصــل اآلن عــىل نســخة عــرض مطابقــة لنســخة الحاســوب، وكل مــا 

 )Recherche par image( »عليــك هــو النقــر عــىل خاصيــة »البحــث بالصــور

مــن خــالل أيقونــة آلــة التصويــر، ثــم اختيــار إمكانيــة البحــث مــن خــالل رابــط 

الصــورة عــىل الــواب أو الشــبكات االجتامعيــة أو تحميــل الصــورة مبــارشة مــن 

الهاتــف، وذلــك بإتبــاع الخطــوات التاليــة:

.» Importer une image « اختيار -

.» Parcourir « النقر عىل -

- الدخول إىل مساحة التخزين )Espace de stockage( عىل هاتفك.

.Google تحميل الصورة عىل محرك -

.)Afficher les résultats( »النقر عىل زر »عرض النتائج -

طريقة البحث العكيس للصور عىل الهاتف 

ســوف يقــوم محــرك Google بعــرض كل املعلومــات حــول الصــورة موضــوع 

البحــث، إضافــة إىل العديــد مــن الصــور املامثلــة لهــا، كــام ســيتم عــرض قامئــة 

مواقــع الــواب التــي تحتــوي عــىل نفــس الصــورة.

ميكنــك أيضــا تحديــد البحــث بإضافــة عوامــل تصفيــة )Filtres( مثــل التاريــخ 

أو اللــون الغالــب عــىل الصــورة أو الحجــم أو نــوع العنــارص املرئيــة )رســومات 

فنيــة ورســومات خطيــة وصــور متحركــة وغرهــا(.
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:TinEye ث - التحقق من الصور من خالل محرك البحث

 /https://tineye.com :رابط املوقع

ــام  ــواب، ف ــر ال ــا ع ــخ منه ــىل نس ــور ع ــورة والعث ــن ص ــق م إذا أردت التحق

ــيس  ــث عك ــرك بح ــو مح ــا. TinEye ه ــيس عنه ــث عك ــام ببح ــك إال القي علي

للصــور يســتخدم تقنيــة التعــرف عــىل الصــور والعثــور عــىل التطابقــات مــن 

ــور. ــارات الص ــوي ملي ــتمرار تحت ــدة باس ــات متزاي ــدة بيان ــالل قاع خ

يقــوم محــرك البحــث TinEye بتحديــث قاعــدة بيانــات الصــور الخاصــة بــه 

ــار  بانتظــام، وقــد قــام حتــى اآلن بفهرســة )Indexation( أكــر مــن 40 ملي

صــورة متاحــة عــىل الــواب، كــام أنــه يضيــف إىل قاعــدة بياناتــه مئــات املاليني 

مــن الصــور الجديــدة كل يــوم.

كيف نتحقق من الصور من خالل محرك البحث TinEye ؟

ميكــن البحــث عــن أصــول الصور مــن خــالل محــرك البحــث TinEye بطريقتني 

مختلفتــني )كــام هــو موضــح مــن خــالل الصــورة أدناه(:

• الطريقــة األوىل: قــم بتنزيــل الصــورة مــن جهــاز الحاســوب بالنقــر عــىل زر 

التنزيــل )ســهم أزرق وســط دائــرة( الختيــار الصــورة التــي تريــد البحــث عنهــا.

• الطريقــة الثانيــة: قــم بنســخ عنــوان واب الصــورة )URL( وإلصاقــه يف مجــال 

.TinEye الخاص بـ )Champ de recherche( البحــث
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TinEye صورة توضيحية لطريقة البحث عىل محرك البحث

ــا، ســيقوم محــرك البحــث  ــي ترغــب يف البحــث عنه بعــد إرســال الصــورة الت

TinEye مبعالجتهــا ومــدك بجميــع النتائــج املطابقــة لهــا واملتاحــة عــىل قاعــدة 

بياناتــه. يتــم عــرض العــدد اإلجــاميل للصــور املطابقــة يف أعــىل الصفحــة بجــوار 

الصــورة املصغــرة )Miniature( للصــورة التــي قمــت بالبحــث عنهــا.



86

TinEye صورة توضيحية لنتائج البحث عىل محرك البحث

ــا،  ــث عنه ــت بالبح ــي قم ــورة الت ــة للص ــور املطابق ــىل الص ــول ع ــد الحص بع

ــك  ــة بالنســبة ل ــج األكــر أهمي ــاء عــىل النتائ ــب الفــرز بن ــك إعــادة ترتي ميكن

ــرز  ــرق لف ــة ط ــاك خمس ــاه(. هن ــورة أدن ــالل الص ــن خ ــح م ــو موض ــام ه )ك

:TinEye ــىل ــث ع ــج البح نتائ

1 - أفضــل تطابــق: يتــم عــرض الصــور األقــرب برصيــا إىل الصــورة التــي قمــت 

ــث عنها. بالبح

2 - األكــر تعديــال: يتــم عــرض الصــور األكــر تعديــال مقارنــة بالصــورة التــي 

قمــت بالبحــث عنهــا.

 )haute résolution( ــة ــم عــرض الصــور ذات أعــىل دق ــرب صــورة: يت 3 - أك

.)les pixels( ــاالت ــث البيكس ــن حي م

4 - التاريــخ: يتــم عــرض الصــور األحــدث التــي تــم العثــور عليهــا بواســطة 

.TinEye

ــطة  ــا بواس ــور عليه ــم العث ــي ت ــدم الت ــور األق ــرض الص ــم ع ــدم: يت 5 - األق

.TinEye
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TinEye صورة توضيحية لرتتيب نتائج البحث عىل محرك البحث

إذا كنــت تريــد معرفــة مــا إذا كانــت الصــورة التــي قمــت بالبحــث عنهــا قــد 

نــرت عــىل موقــع واب معــني، فــام عليــك إال إدخــال عنــوان موقــع الــواب يف 

.»filtrer par domaine/collection« ــة خان

صورة توضيحية للبحث يف موقع واب معني
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يحتــوي محــرك البحــث TinEye عــىل أداة مقارنــة متكنــك مــن املقارنــة بــني 

الصــورة األصليــة التــي قمــت بالبحــث عنهــا والصــور التــي تــم العثــور عليهــا، 

وذلــك مــن خــالل رصــد األجــزاء املتطابقــة بــني الصورتــني، وهــو مــا مــن شــأنه 

ــة الفــوارق  ــني ورؤي ــني الصورت ــات ب أن يســاعدك عــىل التعــرف عــىل االختالف

بينهــام بشــكل ســهل.

ــة  ــل وظيف ــث لتفعي ــج البح ــور نتائ ــدى ص ــىل إح ــر ع ــط أن تنق ــي فق يكف

املقارنــة. 

صورة توضيحية ملقارنة نتائج البحث 

ماذا يعني عدم العثور عىل نتائج  للبحث عىل TinEye ؟

ــج عــىل محــرك البحــث  ــة نتائ ــا إىل أي ــك عــن صــورة م إذا مل يفــض بحث

ــل  ــات، ب TinEye، فهــذا ال يعنــي أنهــا غــر موجــودة عــىل شــبكة األنرتن

أن TinEye مل يتمكــن مــن العثــور عليهــا بعــد، وال يوجــد تطابــق لهــا يف 

ــه.  قاعــدة بيانات
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صورة توضيحية لعدم العثور عىل نتائج البحث 

صورة توضيحية لعدم العثور عىل نتائج البحث 

TinEye وخاصية التعرف عىل الصور املعدلة واملفركة: 

ــرف  ــة التع ــة TinEye إمكاني ــة لتطبيق ــة MatchEngine التابع ــح خاصي تتي

عــىل الصــور املعدلــة واملفركــة، مبــا يف ذلــك تغيــر الحجــم أو القــص أو تعديــل 

األلــوان، إلــخ.

خاصية MatchEngine متاحة عىل الرابط التايل:

 https://services.tineye.com/MatchEngine
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TinEye عىل MatchEngine خاصية

: RevEye ج - التحقق من الصور من خالل تطبيقة

تتيــح هــذه التطبيقــة إمكانيــة البحــث العكــيس للصــور عــىل محــركات بحــث 

Google images  و Bing و Yandex و TinEye و Baidu. يكفــي أن يتــم 

ــث  ــام بالبح ــن القي ــن م ــى تتمك ــىل Chrome حت ــة ع ــذه التطبيق ــت ه تثبي

العكــيس للصــورة موضــوع التحقــق عــىل أحــد أو كل املحــركات املذكورة ســابقا.

لالستفادة من خدمات تطبيقة RevEye، اتبع الخطوات التالية:

:RevEye 1 – تثبيت تطبيقة
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ثــم: 

:RevEye 2 – البحث من خالل تطبيقة

حــال تثبيتــك لتطبيقــة RevEye عــىل Chrome، يصبــح بإمكانــك البحــث 

ــىل  ــواب أو ع ــىل ال ــة ع ــورة متاح ــىل أي ص ــأرة ع ــني الف ــر بيم ــيس بالنق العك

ــه. ــب في ــذي ترغ ــث ال ــرك البح ــار مح ــة واختي ــبكات االجتامعي الش
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RevEye البحث العكيس باستخدام تطبيقة
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ــإن  ــرك Google images، ف ــىل مح ــال ع ــبيل املث ــىل س ــث ع ــا البح إذا اخرتن

ــتكون كالآيت: ــة س النتيج
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والشــبكات  الــواب  عــىل  املنشــورة  الفيديوهــات  مــن  التحقــق   -  2

االجتامعيــة:

ــي ينرهــا املســتخدمون عــىل  ــوى الفيديوهــات الت ــر التحقــق مــن محت يعت

ــل  ــرت ومنصــات العــرض مث ــل فايســبوك وتوي وســائل التواصــل االجتامعــي مث

اليوتيــوب إحــدى املشــاكل األكــر شــيوعا التــي يواجههــا الصحفيــون يف عملهــم 

ــو، وقــد  ــع للتحقــق مــن كل مقطــع فيدي اليومــي، حيــث ال يوجــد حــل رسي

يكــون مــن املســتحيل تقريبــا التحقــق مــن مقاطــع فيديــو معينــة قبــل 

الحصــول عــىل امللــف األصــي مــن املصــدر.

ومــع ذلــك، هنــاك مجموعــة مــن األســاليب التــي ميكننــا اســتخدامها للتحقــق 

ــتغالل  ــادة اس ــدم إع ــامن ع ــق بض ــام يتعل ــة في ــات، خاص ــذه املحتوي ــن ه م

مقاطــع الفيديــو التــي أخرجــت مــن ســياقها أو التــي تضلــل املشــاهد بنســبتها 

إىل األحــداث الجاريــة واألصــل أنهــا تعــود إىل أحــداث ســابقة.

ــوى الفيديوهــات إىل نفــس فلســفة التحقــق مــن  يخضــع التحقــق مــن محت

Ti- أو Google  الصــور، وهــي القيــام ببحــث عكــيس للصــور مــن خــالل

nEye، عــىل اعتبــار أن هــذه الفيديوهــات مكونــة مــن مجموعــة مــن الصــور 

املتالصقــة الواحــدة تلــو األخــرى، لذلــك ميكــن اقتطــاع بعضهــا واســتخدامها يف 

محــرك البحــث بالصــور.

ــواب  ــىل ال ــورة ع ــات املنش ــوى الفيديوه ــن محت ــق م ــة التحق ــام بعملي للقي

ــة:  ــم األدوات التالي ــىل ذمتك ــع ع ــي، نض ــل االجتامع ــائل التواص ووس

:Youtube DataViewer  أ - التثبت من خالل منصة

 /https://citizenevidence.amnestyusa.org :رابط املوقع

DataViewer هــي أداة طورتهــا منظمــة العفــو الدوليــة، تتيــح إمكانيــة 

التحقــق مــن صحــة الفيديوهــات املنشــورة عــىل يوتيــوب. تعتــر هــذه األداة 

ســهلة االســتخدام وتعطــي أحيانــا نتائــج هامــة، غــر أنهــا محــدودة، فــإذا كان 
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الفيديــو معــدال ولــو تعديــال طفيفــا كأن يكــون قــد تــم التقليــص يف مدتــه، فــإن 

ــة  ــت مجدي ــذه األداة ليس ــام أن ه ــه. ك ــف أصل ــتطيع كش ــذه األداة ال تس ه

ســوى مــع الفيديوهــات املنشــورة عــىل شــبكة اليوتيــوب.

الســتخدام هــذه األداة، يكفــي فقــط نســخ رابــط الفيديــو املنشــور عــىل 

https://citizene-  اليوتيــوب ولصقــه يف مجــال البحــث املخصــص عــىل موقــع :

 /vidence.amnestyusa.org

Youtube DataViewer البحث عىل موقع

ــو موضــوع  ــة الفيدي ســيقوم محــرك البحــث الخــاص بـــ DataViewer بتجزئ

ــم البحــث يف كل صــورة عــىل حــدة والكشــف عــن  البحــث إىل صــور ومــن ث

ــج البحــث. ــا يف نتائ ــات وعرضه التطابق

 : InVid ب - التحقق من خالل منصة

We- و InVID ــم إطــالق هــذه التطبيقــة مــن قبــل املروعــني األوروبيــني  ت

ــع  ــور ومقاط ــن الص ــق م ــىل التحق ــني ع ــاعدة الصحفي ــل مس ــن أج Verify م

ــو املنشــورة خاصــة عــىل شــبكات التواصــل االجتامعــي.  الفيدي

ــن  ــيس ع ــث العك ــالل البح ــن خ ــت م ــة التثب ــة إمكاني ــذه التطبيق ــح ه تتي

 )Facebook( وفايســبوك   )Twitter( تويــرت  عــر  املنشــورة  الفيديوهــات 

ــي  ــو )Vimeo( وداي ــوب )YouTube( وانســتاغرام )Instagram( وفيمي ويوتي

.)Dropbox( ودروب بوكس )Liveleak( واليف ليــك )Dailymotion( موشــن
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:InVID نعرض فيام ييل كيفية استخدام تطبيقة

 •InVID الخطوة األوىل: تثبيت تطبيقة

لتثبيــت تطبيقــة InVID عــىل حاســوبك، يجــب البحــث عــىل العبــارة التاليــة» 

InVID plugin «  عــىل محــرك البحــث Google، ثــم اختيــار النتيجــة األوىل 

التــي ســتتحصل عليهــا. بعــد ذلــك، مــا عليــك إال اختيــار نظــام التشــغيل الــذي 

ــىل »Add to Chromeَ« إذا  ــر ع ــم انق ــتخدمه )Firefox أو Chrome(، ث تس

ــت  ــت تســتخدم نظــام التشــغيل Chrome أو »Add to Firefoxَ » إذا كن كن

 »Ajouter l’extension« وأخــرا انقــر عــىل ،Firefox تســتخدم نظــام التشــغيل

لتكــون بذلــك قــد ثبــت تطبيقــة InVID عــىل حاســوبك. 
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ثــم: 

ثــم: 

ثــم: 
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لتتأكــد مــن أن تطبيقــة InVID قــد تــم تثبيتهــا بشــكل جيــد عــىل حاســوبك، 

ــام  ــة نظ ــن صفح ــن م ــن األمي ــىل الرك ــة يف أع ــارة التطبيق ــر ش ــب أن تظه يج

ــذي تســتخدمه. التشــغيل ال

 •InVID الخطوة الثانية: التحقق باستخدام خيارات

إذا قمت بتشغيل تطبيقة InVID، ستتحصل عىل الواجهة التالية: 

InVID واجهة أداة



99

سنقوم برح كل خيار من الخيارات التي تتيحها هذه التطبيقة بالتفصيل:

: Analysis

متكــن هــذه الخدمــة مــن عــرض البيانــات الوصفيــة ملقاطــع الفيديــو املتاحــة 

عــىل YouTube و Twitter و Facebook، أي عنــوان الفيديــو ومدتــه واملوقــع 

ــع  ــط املواق ــه وكل رواب ــر وتاريخ ــت الن ــارات ووق ــدد الزي ــره وع ــذي ن ال

األخــرى التــي قامــت بنــره.

تقــوم هــذه الخدمــة أيضــا بعــرض اســم القنــاة عــىل شــبكة اليوتيــوب وتاريــخ 

ــرض  ــه وع ــي إلي ــذي تنتم ــد ال ــا والبل ــاميل له ــارات اإلج ــدد الزي ــاءها وع إنش

ــاة.  ــد املوقــع الجغــرايف للقن ــزوار وتحدي تعليقــات ال

إذا كان مقطــع الفيديــو منشــورا عــىل شــبكة الفايســبوك، ســوف يطلــب منــك 

InVID تســجيل دخولــك حتــى تتمكــن مــن معالجتــه والتحقــق مــن صدقيتــه. 

تعــرض لــك هــذه الخدمــة أيضــا جميــع الصــور املكونــة ملقطــع الفيديــو مــع 

إمكانيــة البحــث عنهــا بشــكل عكــيس مــن خــالل محــركات البحــث العكــيس 

مثــل

 Google Image Reverse Search و Yandex Image Reverse Search و 

.Twitter video Search و Tineye Image Reverse Search
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يكفــي لصــق رابــط الفيديــو الــذي ترغــب يف التثبــت مــن صحتــه ثــم النقــر 

ــه.  ــة لتحليل ــج الكافي عــىل »Submit« لتتحصــل عــىل النتائ

مثال: 
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: Keyframes

Twit- أو Youtube للفيديــو )مــن URL  تتطلــب هــذه الخدمــة نســخ رابط الـــ

ــن  ــو م ــل الفيدي ter أو Facebook أو Daily Motion أو Dropbox( أو تنزي

الحاســوب )mp4 أو webm أو avi أو mov أو wmv أو ogv أو mpg أو flv أو 

mkv( حتــى تتمكــن، مــن خــالل خدمــة Keyframes، مــن تقســيمه إىل صــور 

 Google رئيســية ميكــن بعــد ذلــك البحــث عنهــا بشــكل عكــيس عــىل محــركات

.Baidu و Karma Decay و Bing و Tineye و Yandex و

ــوق كل  ــر ف ــىل هــذه املحــركات بالنق ــة البحــث بشــكل عكــيس ع ــم عملي تت

صــورة بالجهــة اليمنــى مــن الفــأرة، وســتتوىل خدمــة Keyframes مــدك بــكل 

ــارات البحــث الالزمــة.  خي

ــوق كل  ــر ف ــىل هــذه املحــركات بالنق ــة البحــث بشــكل عكــيس ع ــم عملي تت

صــورة بالجهــة اليمنــى مــن الفــأرة، وســتتوىل خدمــة Keyframes مــدك بــكل 

ــارات البحــث الالزمــة. خي
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مثال:

ثـم: 

: Thumbnails YouTube

ــور  ــة ص ــع ألربع ــيس رسي ــث عك ــام ببح ــة القي ــة إمكاني ــذه الخدم ــح ه  تتي

ــو موضــوع التحقــق عــىل محــركات Google أو Bing أو  مصغــرة مــن الفيدي

.Yandex أو   Tineye

ــو بشــكل عشــوايئ  ــار الصــور األربعــة مــن الفيدي تقــوم هــذه الخدمــة باختي

ــام  ــىل نظ ــدة ع ــات جدي ــة صفح ــح أربع ــم فت ــىل »Submit«، يت ــر ع وبالنق

ــدى  ــث إح ــج بح ــة بنتائ ــا خاص ــدة منه ــتخدمه، كل واح ــذي تس ــغيل ال التش

ــم اختيارهــا.  ــي ت الصــور الت

تتيــح هــذه الخدمــة أيضــا إمكانيــة البحــث العكــيس للصــور باختيــار إحــدى 
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محــركات البحــث األربعــة: Google أو Bing أو Tineye أو Yandex، ومــن 

ــة  ــون النتيج ــى تك ــركات حت ــتخدام كل املح ــث باس ــام بالبح ــن القي املستحس

أكــر دقــة.

ــي Baidu ألنــه ال  ــث الصين ــرك البح ــذه الخدمــة مح ــتثني ه مالحظــة: تس

.Youtube ــبكة الـــ ــىل ش ــة ع ــات املتاح ــع الفيديوه ــل م يتعام

ثـم: 

Thumbnails YouTube البحث من خالل خدمة
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: Twitter Search

تعتــر خدمــة البحــث هــذه متطــورة جــدا خاصــة مــن خــالل محــرك البحــث 

الــذي تتيحــه، إذ ميكــن البحــث انطالقــا مــن إدخــال كلــامت مفاتيــح متعلقــة 

مبوضــوع البحــث، أو البحــث يف حســابات خاصــة عــىل شــبكة تويــرت، أو االكتفاء 

بالبحــث يف وســائط معينــة دون األخــرى مثــل مقاطــع الفيديــو فقــط أو 

الصوتيــات فقــط أو الصــور فقــط، وميكــن أيضــا تحديــد اللغــة للحصــول عــىل 

نتائــج بحــث يف اللغــة التــي تريدهــا، كــام ميكــن البحــث مــن خــالل نطــاق 

ــح هــذا  ــده مــن خــالل محــرك البحــث هــذا، ويتي ــم تحدي جغــرايف معــني يت

املحــرك أيضــا إمكانيــة البحــث والتثبــت مــن خــالل اختيــار املدينــة أو البلــد، 

وأيضــا مــن خــالل تحديــد تواريــخ أو فــرتات زمنيــة معينــة. 

ميكــن االســتفادة مــن هــذه الخدمــة خاصــة يف حــال رغبتــك يف الحصــول عــىل 

الصــور األوىل أو الفيديوهــات األوىل أو حتــى شــهادات مبــارشة لشــهود عيــان 

حــول حــدث مــا يف نطــاق جغــرايف معــني ويف حيــز زمنــي محــدد. يكفــي فقــط 

إدخــال املعطيــات الالزمــة عــىل محــرك البحــث الــذي تتيحــه هــذه الخدمــة 

للحصــول مبــارشة عــىل تغريــدات ينتمــي أصحابهــا إىل ذلــك النطــاق الجغــرايف 

والفــرتة الزمنيــة التــي تــم تحديدهــا مســبقا. 
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ثـم: 

 Twitter Search محرك بحث خدمة

ــا مثــال التثبــت مــن حــدث مــا حصــل يف مدينــة جربــة خــالل الفــرتة  إذا أردن

املمتــدة بــني 12 و 15 أفريــل 2020، يكفــي إدخــال الكلــامت املفاتيــح املناســبة 

 Twitter Search ــد الفــرتة مــن خــالل محــرك بحــث ــة وتحدي ــار املدين واختي

لتحصــل عــىل كل التغريــدات عــىل شــبكة تويــرت التــي غردهــا أشــخاص 

ــل  ــني 12 و 15 أفري ــدة ب ــرتة املمت ــة يف الف ــة جرب ــا يف مدين ــودون فعلي موج

:2020

 Twitter Search نتائج البحث عىل خدمة
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: Magnifier

 تعتــر هــذه الخدمــة مبثابــة عدســة مكــرة للصــور )Loupe( تعمــل باســتخدام 

خوارزميــة مكعبــات الصــور، ومتكــن مــن التثبــت يف التفاصيــل الصغــرة للصــور 

ــات  ــة أو الالفت ــامت املكتوب ــض الكل ــل بع ــردة مث ــني املج ــرى بالع ــي ال ت الت

وغرهــا مــن التفاصيــل التــي متكــن مــن كشــف حقيقــة الصــور وســياقها. 

ــورة أو  ــط الـــ URL للص ــال راب ــك إدخ ــة، ميكن ــذه الخدم ــن ه ــتفادة م لالس

تنزيلهــا مبــارشة مــن الحاســوب والنقــر عــىل »Submit«، ليتــم عــرض الصــورة 

التــي تــم اختيارهــا.

متكــن هــذه الخدمــة أيضــا مــن إجــراء بحــث عكــيس للصــور عــىل محــركات 

.Baidu و Tineye و Yandex و Google بحــث
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ثـم: 

 Magnifier نتائج البحث عىل خدمة

: Metadata

 )Exif( تتيــح هــذه الخدمــة إمكانيــة التحقــق مــن البيانــات الوصفيــة للصــور 

 ،m4v  أو  mp4 أو البيانــات الوصفيــة للفيديوهــات مــن نــوع ،JPEG مــن نــوع

وميكــن التحــري إمــا عــر رابــط الـــ URL أو عــر تحميــل امللــف املحــي للصورة 

أو الفيديــو مــن الحاســوب مبــارشة.

ــة للصــور أو  الفيديوهــات  ــات الوصفي متكــن هــذه الخدمــة مــن عــرض البيان

مثــل نــوع آلــة التصويــر وتاريــخ تصويــر الفيديــو أو التقــاط الصــورة وحجمهــا 

وإذا مــا كان قــد تــم اســتخدام الفــالش )Flash( أم ال.

 )Les coordonnées géographiques( يف حالــة توفــر اإلحداثيــات الجغرافيــة
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ــع  ــد املوق ــح زرا لتحدي ــة تتي ــذه الخدم ــإن ه ــورة، ف ــف الص ــات تعري يف بيان

.Google الجغــرايف عــىل خريطــة

وإذا ما كان قد تم استخدام الفالش )Flash( أم ال.

 )Les coordonnées géographiques( يف حالــة توفــر اإلحداثيــات الجغرافيــة

ــع  ــد املوق ــح زرا لتحدي ــة تتي ــذه الخدم ــإن ه ــورة، ف ــف الص ــات تعري يف بيان

.Google الجغــرايف عــىل خريطــة
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 Metadata نتائج البحث عىل خدمة

مثال:

: Video rights

متكــن هــذه الخدمــة مــن الحصــول عــىل روابــط الفيديوهــات املتاحــة عــىل 

الوصفيــة حــول  البيانــات  وتجميــع   Twitter أو   Facebook أو  YouTube

ــزود املســتخدم مبلخــص لــروط إعــادة اســتخدامها  ــا، كــام ت حقــوق ملكيته

ــو  ــر الفيدي ــم ن ــي ت ــة الت ــبكة االجتامعي ــالل الش ــن خ ــدد م ــو مح ــام ه ك

ــه.  ــة ل ــاة املالك ــه والقن ــا، وأيضــا عنوان عليه

ــل هــذه  ــم بتحمي متكــن هــذه الخدمــة أيضــا مــن االتصــال باملؤلــف أو القائ

ــول رشوط  ــاوض ح ــل التف ــن أج ــة م ــبكات االجتامعي ــىل الش ــات ع الفيديوه

ــتخدام. ــادة االس إع
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مثال:

 Video rights نتائج البحث عىل خدمة
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: Forensic

ــىل  ــاعد ع ــة تس ــة )Filtres( مختلف ــاين أدوات تصفي ــة مث ــذه الخدم ــدم ه تق

كشــف تزويــر الصــور الرقميــة، وذلــك باســتخدام تقنيــات التحاليــل الجنائيــة 

Thes- )للصــور الثابتــة التــي طورهــا معهــد تيســالونيي لتكنولوجيــا املعلومــات 

saloniki Information Technologies Institute( يف مــروع أورويب ســابق 

للتحقــق مــن صدقيــة وســائل التواصــل االجتامعــي.

بالنســبة للصــورة، يكفــي النقــر بالجهــة اليمنــى للفــأرة )Souris( إمــا لفتحهــا 

يف العدســة املكــرة لفحصهــا عــن كثــب، أو لتشــغيل تقنيــة التحاليــل الجنائيــة 

للصــور أو للبحــث عهنــا بشــكل عكــيس.

ــأرة )Souris( عــىل  ــى للف ــة اليمن ــر بالجه ــي النق بالنســبة للفيديوهــات، يكف

رابــط الفيديــو ليتــم تشــغيل خدمــة تحليــل الفيديــو عــىل InVID أو البحــث 

.Youtube العكــيس عــن الصــور املصغــرة لـــ
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مثال:

Forensic نتائج البحث عىل خدمة
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 :InVID مثال للتحقق من فيديو بواسطة تطبيقة

ــل  ــول قت ــة ح ــبكات االجتامعي ــىل الش ــر ع ــو ن ــن فيدي ــق م ــنقوم بالتحق س

ــق، وقــد القــى هــذا  ــق الخن ــة لطفــل فلســطيني عــن طري الرطــة اإلرسائيلي

الفيديــو انتشــارا منقطــع النظــر عــىل مواقــع الــواب وعــىل شــبكات التواصــل 

االجتامعــي وتناولتــه كريــات وســائل اإلعــالم العامليــة ووصــل األمــر حــد تنديــد 

ــداء الصــارخ.  ــة بهــذا االعت الجهــات الحقوقي

انتشار الخر عىل شبكة اليوتيوب 

 ،)Keyframes ــة الـــ ــة InVID )خدم ــو بواســطة تطبيق ــا للفيدي بعــد تحليلن

ــة: ــا عــىل النتيجــة التالي تحصلن
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Keyframes نتائج البحث عىل الفيديو باستخدام خدمة
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ــا إىل بحــث  ــج املتحصــل عليه ــن صــور النتائ ــر عــىل أي صــورة م ــا النق يحيلن

عكــيس عــىل محــركات البحــث. بالنســبة لهــذه الحالــة، كانــت النتيجــة كاآليت:

نتائج البحث العكيس للصور

بعــد القيــام ببحــث عكــيس للصــور املكونــة للفيديــو تبــني أن الحادثــة مل 

ــة، وإمنــا  ــد الرطــة اإلرسائيلي تكــن لطفــل فلســطيني قتــل خنقــا عــىل ي

لطفــل مغــاريب اســتقل القطــار يف دولــة الســويد دون اقتطــاع تذكرة الســفر 

وامتنــع عــن تقديــم هويتــه للمراقبــني أثنــاء القيــام بعملهــم الروتينــي، مام 

ــر  ــه إث ــن الســيطرة علي ــت م ــي متكن اضطرهــم إىل اســتدعاء الرطــة الت

مقاومتــه لهــم.

lepoint.( ــد مــن وســائل اإلعــالم الكــرى ــه العدي ــح تداولت الخــر الصحي

fr مثــال(، إال أنــه أخــرج مــن ســياقه الحقيقــي ومتــت إعــادة نــره عــىل 

ــل.  ــة التضلي شــبكات التواصــل االجتامعــي بغاي
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العــــربة:

- ال تصــدق كل الفيديوهــات املنشــورة عــىل شــبكة األنرتنــات، فبعضهــا 

مظلــل.

ــبكة  ــىل ش ــك ع ــي تعرتض ــات الت ــر الفيديوه ــادة ن ــرسع يف إع - ال تت

ــة. ــار الزائف ــىل انتشــار األخب ــك تســاعد ع ــك بذل ــات، ألن األنرتن

تـثـبـت أوال.

 :Tweetdeck  3 - التحقق من األخبار من خالل منصة

 /https://tweetdeck.twitter.com :رابط املوقع

كيفية استخدام Tweetdeck يف التحقق من صحة األخبار: 

تتيــح هــذه املنصــة فرصــة التحقــق مــن صدقيــة خــر مــا يف رقعــة جغرافيــة 

معينــة ويف حيــز زمنــي محــدد. تشــتغل هــذه التطبيقة وفــق الرمــوز الجغرافية 

.Google Maps التــي تتيحهــا تطبيقــة )Géocodes(

يتــم عــادة اســتخدام هــذه املنصــة لالطــالع عــىل تغريــدات األشــخاص 

ــذي تــم تحديــده مســبقا مــن  املوجوديــن بشــكل آين يف النطــاق الجغــرايف ال

.Google Maps خــالل الرمــز الجغــرايف املتحصــل عليــه مــن

للتعــرف عــىل كيفيــة الحصــول عــىل رمــز جغــرايف عــىل Google Maps، اتبــع 

الخطــوات التاليــة: 

/https://www.google.com/maps :1 – الدخول إىل موقع

2 – إدخال اسم املكان الذي تريد البحث عنه يف املجال املخصص للبحث.

3 – ســيقومMaps  Google بالبحــث وإظهــار النطــاق الجغــرايف الــذي رغبــت 

يف الحصــول عليــه محــاط باللــون األحمــر.

4 – انقر فوق املكان املحدد الذي ترغب يف البحث عنه.

ــت  ــذي بحث ــرايف للمــكان ال ــز الجغ ــار الرم 5 – ســيقومMaps  Google بإظه
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عنــه أســفل الصفحــة. 

6 – انسخ الرمز الجغرايف الذي تحصلت عليه.

Google Maps كيفية الحصول عىل الرمز الجغرايف عىل

ــوات  ــع الخط ــة Tweetdeck، اتب ــتخدام منص ــة اس ــىل كيفي ــرف ع اآلن، للتع

ــة:  التالي

قــم  ثــم   ،/https://tweetdeck.twitter.com :الدخــول أوال إىل موقــع  – 1

ــرور.  ــة امل ــتعمل وكلم ــم املس ــتعامل اس ــول باس ــجيل الدخ بتس

2 - إدخــال الرمــز الجغــرايف الــذي تحصلــت عليــه مــن Google Maps يف 

ــث. ــص للبح ــال املخص املج

ــل  ــرايف املتحص ــز الجغ ــرض للرم ــول والع ــي الط ــني خط ــراغ ب ــذف الف 3 – ح

ــه. علي

ــع  ــه م ــرايف املتحصــل علي ــز الجغ ــل الرم ــارة » geocode: « قب ــة عب 4 – إضاف

ــني.  ــني geocode والنقطت ــراغ ب ــرك ف الحــرص عــىل عــدم ت

ــد  ــذي تري ــر ال ــم القط ــرايف، ث ــز الجغ ــد الرم ــارشة بع ــل مب ــة فاص 5 – إضاف

البحــث فيــه عــن األشــخاص الذيــن بصــدد نــر تغريداتهــم عــىل تويــرت )مثــال: 

.)...10km 5 أوkm 1 أوkm

تتم كتابة الرمز الجغرايف عىل Tweetdeck عىل النحو التايل: 
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بالبحــث عــن الرمــز الجغــرايف الــذي أدخلنــاه عــىل Tweetdeck، ســتقوم هــذه 

التطبيقــة بالبحــث عــن مســتخدمي تويــرت الذيــن ينــرون تغريداتهــم بشــكل 

آين واملوجوديــن فعليــا يف املــكان الــذي تــم تحديــده مســبقا.

نتيجة البحث:

Tweetdeck نتيجة البحث عىل
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متكــن هــذه املنصــة مــن االطــالع عــىل آخــر التغريــدات املتاحــة عــىل شــبكة 

تويــرت يف املــكان الــذي تــم تحديــده مســبقا، وأيضــا آخــر الصــور والفيديوهــات 

التــي متــت مشــاركتها مــن خــالل الريــط األفقــي للبحــث )كــام هــو مبــني يف 

الصــورة أعــاله(.

عموما، تتيح منصة Tweetdeck اإلمكانيات التالية:

- التأكد من صحة خر ما يف مكان جغرايف معني ويف زمن محدد.

- االتصــال املبــارش مبصــادر خــر متنوعــة وموجــودة يف نفــس مــكان وقــوع 

الحــدث موضــوع التحقــق.

- التثبــت مــن تطابــق التغريــدات الصــادرة عــن أشــخاص موجوديــن يف نفــس 

املــكان مــع الخــر موضــوع التحقق.

ــوع  ــر موض ــوع الخ ــي وق ــد أو تنف ــات تؤك ــور وفيديوه ــىل ص ــور ع - العث

ــق. التحق

4 - التثبت من خالل املعطيات الجوية واملناخية: 

 /http://www.wunderground.com/history :رابط املوقع

Wunderground هــي منصــة متاحــة عــىل شــبكة األنرتنــات بشــكل مجــاين، 

تتيــح التعــرف عــىل حالــة الطقــس يف أماكــن معينــة وبتواريــخ ماضيــة.

متكــن هــذه املنصــة مــن التثبــت مــن بعــض تفاصيــل الصــور والفيديوهــات 

ــة األماكــن. ــة الطقــس واألشــخاص واملالبــس وخصوصي كحال

ــة تونــس بتاريــخ 14  ــة الطقــس ملدين ــد االسرتشــاد عــن حال ــال نري ــا مث إذا كن

ــارس 2004: م
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Wunderground تحديد املكان والتاريخ عىل

فإن النتيجة ستكون كاآليت: 

Wunderground نتائج البحث عىل
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انـتـبــه
ــة  ــات حراري ــىل درج ــول ع ــن الحص ــة Wunderground م ــتمكنك منص س

حســب وحــدة قيــاس الفهرنهايــت )Fahrenheit(  التــي يرمــز لهــا اختصــارا 

.°F بالرمــز

Cel- ــيس  ــت إىل السالس ــن الفهرنهاي ــا م ــل عليه ــة املتحص ــل النتيج )لتحوي

sius( التــي يرمــز لهــا اختصــارا  انـتـبــــه

ــة  ــات حراري ــىل درج ــول ع ــن الحص ــة Wunderground م ــتمكنك منص س

حســب وحــدة قيــاس الفهرنهايــت )Fahrenheit(  التــي يرمــز لهــا اختصــارا 

.°F بالرمــز

Cel- ــيس  ــت إىل السالس ــن الفهرنهاي ــا م ــل عليه ــة املتحص ــل النتيج )لتحوي

ــة: ــة التالي ــز C°، نســتخدم املعادل ــا اختصــارا بالرم ــز له ــي يرم sius( الت

 Google عــىل محــرك البحــث Fahrenheit to Celsius أو فقــط كتابــة

 Fahrenheit لتحصــل عــىل آلــة حاســبة متكنــك مــن تحويــل النتيجــة مــن الـــ

:Celsius إىل الـــ
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5 – التحقق باستعامل الخرائط: 

 /http://wikimapia.org :رابط املوقع

ــه  ــة، فإن ــة معين ــد أو مدين ــا يف بل ــم التقاطه ــن صــورة ت ــق م إذا أردت التحق

ميكنــك اســتخدام أدوات رســم الخرائــط للعثــور عــىل موقعهــا بشــكل دقيــق.

ــاح  ــات ومت ــوح البيان ــاريك مفت ــط تش ــم خرائ ــروع رس ــو م Wikimapia ه

لجميــع املســتخدمني إلضافــة أماكــن معينــة حــول العــامل عــن طريــق تصنيــف 

ــات واملواقــع. الصــور وإضافــة األوصــاف والفئ

ميكــن هــذا املوقــع مــن تصفيــة الخريطــة باســتخدام الفئــات كاملالعــب 

والفنــادق واملطاعــم واملستشــفيات وغرهــا. فقــط انقــر عىل كل نتيجــة وتصفح 

ــك. ــق مــع صورت ــت املناطــق املحيطــة تتطاب ــا إذا كان ــة م الخريطــة ملعرف

مبجــرد العثــور عىل موقــع يف Wikimapia، ميكن لـ Maps Google مســاعدتك 

يف تحديــد األشــكال والتضاريــس، كــام أن Google Street View يعــرض صــور 

ــد  ــافة وتحدي ــاس املس ــك قي ــد ذل ــك بع ــات. ميكن ــع االتجاه ــع يف جمي املواق

مــكان التقــاط الصــورة.

ــني  ــني جغرافيت ــني نقطت ــافة ب ــس املس ــن قي ــع م ــذا املوق ــك ه ــا، ميكن عموم

والجامعــات  والبحــرات  واملــدارس  واملقاهــي  والشــوارع  املــدن  وتحديــد 

واملطاعــم واملستشــفيات واألســواق وغرهــا مــن املعــامل.  
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Wikimapia كيفية البحث عىل

6 - التحقق من عدد األشخاص يف مساحة جغرافية معينة:

 /https://www.mapchecking.com :رابط املوقع

ــى لعــدد األشــخاص  ــة التحقــق مــن الحــد األق ــح هــذه التطبيقــة إمكاني تتي

الذيــن ميكــن أن يوجــدوا يف مســاحة جغرافيــة معينــة. تعمــل هــذه األداة وفــق 

معادلــة احتســاب شــخص واحــد يف كل مــرت مربــع.

تعتــر هــذه التطبيقــة مفيــدة جــدا خاصــة للتحقــق مــن عــدد األشــخاص خــالل 

املظاهــرات أو التجمهرات.

لالستفادة من هذه األداة، اتبع الخطوات التالية:

 /https://www.mapchecking.com :1 – الدخول إىل موقع

2 – تحديد النطاق الجغرايف )البلد أو املدينة أو الشارع( من 

خالل مجال البحث.

3 – رســم وتحديــد املنطقــة الجغرافيــة موضــوع التحقــق عــىل الخريطــة مــن 

خــالل أداة الرســم التــي تتيحهــا هــذه التطبيقــة.
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* ســتقوم هــذه التطبيقيــة بشــكل آيل باحتســاب عــدد األشــخاص الذيــن ميكــن 

أن يوجــدوا يف املســاحة الجغرافيــة التــي قمــت بتحديدها.

Mapchecking كيفية البحث عىل

:Mapchecking كيفية البحث عىل

إذا حاولنــا مثــال التحقــق مــن عــدد األشــخاص الذيــن ميكــن أن يوجــدوا 

ــا  ــا اعتمدن ــية، وإذا م ــعيد التونس ــيدي بوس ــة س ــة يف مدين ــاحة معين يف مس

الخطــوات املبينــة ســابقا، فــإن النتيجــة ســتكون كاآليت: 

Mapchecking كيفية البحث عىل
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7 - أدوات تعقب حركات الطائرات:

ــة  ــخصيات املهم ــة للش ــرات التابع ــركات الطائ ــب ح ــىل تعق ــدرة ع ــن الق متك

ورجــال األعــامل وحتــى القــوات العســكرية مــن إضفــاء تفاصيــل مهمــة عــىل 

ــن  ــد م ــاك العدي ــدة. هن ــص جدي ــاف قص ــى اكتش ــة، أو حت ــص الصحفي القص

ــك. ــام بذل ــا بالقي ــات التــي تســمح لن املواقــع املتاحــة عــىل شــبكة األنرتن

ــة  ــىل بعــض املصطلحــات املرتبطــة مبعجــم حرك ــرف ع ــن أوال، يجــب التع لك

ــا: ــة تعقبه ــرس كيفي ــي تي ــرات والت الطائ

• عالمــة النــداء )Indicatif d›appel(: هــي املعــرف أو رقــم التســجيل الــذي 

تســتخدمه الطائــرة أثنــاء رحلتهــا كدليــل اتصــال بهــا، وعــادة مــا تتــم طباعــة 

هــذا املعــرف عــىل بطاقــات صعــود الــركاب إىل الطائــرة.

• رقــم التســجيل )Numéro d’immatriculation(: هــو رقــم التســجيل 

الخــاص بالطائــرة )مــا يعــادل الرقــم املنجمــي للســيارة(، عــادة مــا تتــم كتابتــه 

ــد  ــة عــىل اســم البل ــرة، وتتخــذ األحــرف األوىل للدالل يف الجــزء الخلفــي للطائ

)مثــال يرمــز للطائــرات التونســية بحــريف TS أو TU(، وميكــن ألصحــاب 

ــبهم.  ــي تناس ــروف الت ــار الح ــة اختي ــرات الخاص الطائ

 :)Numéro de série du fabricant( ــة ــة املصنع ــيل للرك ــم التسلس • الرق

هــو الرقــم الــذي  تخــص بــه الــركات الطائــرات التــي تقــوم بتصنيعهــا. عــىل 

عكــس عالمــات النــداء وأرقــام التســجيل، ال ميكــن لهــذا الرقــم أن يتغــر عــىل 

مــدى الســنوات أو إثــر عمليــات البيــع والــراء، لذلــك مــن املهــم معرفــة هــذا 

الرقــم إذا كنــت تحــاول تعقــب مســار طائــرة مــا. 

ــة تقــوم بنقــل  ــات مراقب ــرات برمجي ــة: تســتخدم جــل الطائ • إشــارات املراقب

معلومــات غــر مشــفرة عــن تحركاتهــا، وميكــن الحصــول عــىل هــذه  املعلومــات 

بواســطة القطــات هوائيــات أرضيــة، وهــو مــا تعتمــد عليــه املواقــع اإللكرتونيــة 

املتخصصــة يف تتبــع الرحــالت الجويــة للطائــرات. 
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املواقع املتخصصة يف تعقب رحالت الطائرات:

هنــاك العديــد مــن مواقــع الــواب التــي تســمح لنــا بتعقــب رحــالت الطائــرات، 

ســواء بشــكل مبــارش وآين أو مــن خــالل تواريــخ الرحــالت الســابقة.

ســنقوم بعــرض البعــض مــن هــذه املواقــع التــي تســاعد عــىل تعقــب الرحــالت 

ــة للطائرات: الجوي

: Flightradar - أ

 www.flightradar24.com :رابط املوقع

واحــد مــن أشــهر مواقــع تعقــب الرحــالت الجويــة للطائــرات، يوفــر إمكانيــة 

Don- »عــرض ســجل الرحــالت وتواريخهــا. يقــدم املوقــع أيضا، مــن خالل ركــن 

ــا  ــة وعدده ــارات يف كل دول ــن املط ــث ع ــة البح nées/Historique«، إمكاني

وأســامئها ورشكات الطــران وجنســياتها وعــدد الطائــرات التــي متتلكهــا وأرقــام 

ــة  ــالت الجوي ــا الرح ــلية وأيض ــا التسلس ــرات وأرقامه ــواع الطائ ــجيلها وأن تس

ومســاراتها ومواعيدهــا.

flightradar24 البحث عر موقع



127

ميكننــا املوقــع أيضــا مــن تعقــب الرحــالت الجويــة مــن خــالل مجــاالت البحــث 

التــي يتيحهــا:

البحث عن الرحالت الجوية

ــدويل  ــس قرطــاج ال ــني مطــار تون ــة ب ــن الرحــالت الجوي ــا بالبحــث ع إذا قمن

ــتكون كاآليت: ــة س ــإن النتيج ــني، ف ــخ مع ــيس يف تاري ــار أوريل الفرن ومط

البحث عن الرحالت بني مطار تونس قرطاج ومطار أوريل الفرنيس

يتيــح املوقــع أيضــا إمكانيــة التعــرف بشــكل آين عــىل كل الطائــرات التــي تقــوم 

برحالتهــا عــر العــامل، يكفــي فقــط النقــر عــىل أي طائــرة ليمــدك املوقــع بصــورة 

ــد  ــم وبل ــا ورق ــول ونوعه ــاعة الوص ــادرة وس ــاعة املغ ــا وس ــرة ووجهته للطائ

تســجيلها، كــام يتيــح املوقــع بشــكل آين رسعتهــا واملســافة املقطوعــة والوقــت 

التقريبــي لوصولهــا.
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التعرف عن الرحالت بشكل آين  

: Radarbox - ب

  www.radarbox24.com :رابط املوقع

 www.flightradar24.com يقــدم هــذا املوقــع تقريبــا نفــس خدمــات موقــع 

مــع بعــض التغيــرات عــىل مســتوى العــرض الغرافيــي، ويعتــر املنافــس األول 

لــه.  

التعرف عن الرحالت بشكل آين  
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 www.flightaware.com الصفحة الرئيسية ملوقع

: Flightaware - ت

 www.flightaware.com :رابط املوقع

يقــوم هــذا املوقــع مبــدك بــكل مــا يتعلــق بالرحــالت التجاريــة للطــران، إضافــة 

إىل معلومــات حــول حالــة الطقــس يف كل بلــدان العــامل، كــام يحتــوي أيضــا عىل 

موجــز RSS يعــرف بـــ »Squawks« ألخبــار صناعــة الطائرات وحتــى لصورها.

ميكنــك هــذا املوقــع أيضــا مــن تلقــي إشــعار عــىل بريــدك اإللكــرتوين عندمــا 

تقــوم الطائــرة محــل املتابعــة بتقديــم رحلتهــا أو تأخرهــا أو إلغاءهــا، أو عنــد 

تغيــر مــكان املغــادرة أو الوصــول. 

ــدة  ــة جدي ــك إىل صفح ــع بإحالت ــيقوم املوق ــرة، س ــىل أي طائ ــر ع ــد النق عن

تتضمــن كل املعلومــات التــي تخــص الرحلــة مــن صــورة الطائــرة ورشكــة 

الطــران التابعــة لهــا ورقــم الرحلــة ورقــم التســجيل ومطــار املغــادرة ومطــار 

الوصــول وســاعة املغــادرة وســاعة الوصــول والوقــت املنقــي والوقــت املتبقــي 

ــد.  ــر إن وج ــة والتأخ للرحل
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نتيجة البحث عن الطائرة موضوع التتبع

: Planefinder - ث

 www.planefinder.net :رابط املوقع

ــة بالرحــالت  ــات طــران تتضمــن قامئ ــدة بيان ــع عــىل قاع ــوي هــذا املوق يحت

الجويــة العاديــة ورحــالت الطــوارئ، والتــي ميكــن أن تســاعدك مــن الحصــول 

عــىل أخبــار مســبقة عــن هــذه الرحــالت.

ــة  ــوي هــذا املوقــع أيضــا عــىل خاصي ــل موقــع Flight Radar ، يحت متامــا مث

»Lecture« التــي تســمح لــك مبشــاهدة جــزء مــن املجــال الجــوي بشــكل آين 

أو كــام ظهــر يف وقــت ســابق.
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  www.planefinder.net الصفحة الرئيسية ملوقع

الخريطة التفاعلية املتاحة عىل املوقع 

: Adsbexchange - ج

 www.adsbexchange.com :رابط املوقع

ــع  ــة لجمي ــا املنص ــي تتيحه ــات الت ــع البيان ــر جمي ــع بتوف ــذا املوق ــوم ه يق

املســتخدمني بشــكل مجــاين، ويتميــز بخاصيــة إتاحــة اإلمكانيــة لتتبــع الطائرات 

ــة. ــه أداة هامــة لرصــد األحــداث الجاري العســكرية، مــام يجعل

تســمح الخريطــة التفاعليــة املتاحــة عــىل الصفحــة الرئيســية للموقــع بعــرض 

.»Global Radar View« الطائــرات العســكرية فقــط، وذلــك مــن خــالل ركــن
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8 – أدوات تعقب حركات البواخر:

ــر  ــالت البواخ ــب تنق ــة يف تعق ــع متخصص ــدة مواق ــات ع ــبكة األنرتن ــح ش تتي

وحركاتهــا، التــي مــن شــأنها أن تســاعد الصحفــي يف بحثــه اليومــي عــن األخبــار 

املتعلقــة بالرحــالت البحريــة.

نذكر من بني هذه املواقع: 

: Marine traffic - أ

  /https://www.marinetraffic.com :رابط املوقع

ــياحية  ــة والس ــفن التجاري ــم كل الس ــات تض ــدة بيان ــع قاع ــذا املوق ــح ه يتي

والخاصــة يف العــامل وأســامءها واملوانــئ التــي تــريس بهــا، وأيضــا الوجهــات التــي 

تقصدهــا، كــام تتيــح إمكانيــة التعــرف عــىل تواريــخ جميــع الرحــالت التــي تــم 

تأمينهــا.

ميكــن أيضــا مــن خــالل هــذا املوقــع التعــرف عــىل جميــع املوانــئ حــول العــامل 

وعــدد الســفن التــي تــريس بهــا وآخــر الرحــالت منهــا وإليهــا، هــذا باإلضافــة إىل 

مجموعــة كبــرة مــن صــور الســفن واملوانــئ.

يتيــح املوقــع محــرك بحــث يخــول ملســتعمليه، بعــد تحديــد مينــاء االنطــالق 

ومينــاء الوصــول، الحصــول عــىل مواقيــت انطــالق ووصــول الســفن واســامءها 

وأرقامهــا وبلدانهــا وصورهــا. 
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Marine traffic خدمات موقع

: Fleetmon - ب

 /https://www.fleetmon.com :رابط املوقع

يتيــح هــذا املوقــع إمكانيــة تعقــب حــركات الســفن التجاريــة والخاصــة 

والتعــرف عــىل حركــة املــرور البحريــة بشــكل آين ومبــارش مــن خــالل أدواتــه 

ــطول  ــع األس ــة وتتب ــات البحري ــة العملي ــدة ملراقب ــر أداة جي ــة، ويعت التفاعلي

والجدولــة اللوجســتية والبحــث وتحليــل حركــة املــرور، كــام يتيــح العديــد مــن 

ــة. ــامر الصناعي ــط األق ــك خرائ ــا يف ذل ــط، مب ــواع الخرائ أن

يحتــوي هــذا املوقــع عــىل قاعــدة بيانات تخــول الوصــول إىل أكر مــن 500.000 

ســفينة، مبــا يف ذلــك أوقــات الوصــول واإلرســاء وتحديــد مناطــق املــرور بدقــة 

ــفينة  ــوع الس ــب ن ــفن حس ــارات الس ــة مس ــا تصفي ــر، وأيض ــئ والبح يف املوان

واإلشــارة.

ميكــن مــن خــالل هــذا املوقــع القيــام بتكبــر املوانــئ واملمــرات املائيــة لتتمكــن 

مــن مشــاهدة الســفن تتحــرك بشــكل آين ومبــارش.
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Fleetmon تعقب السفن عىل موقع

: Myshiptracking - ت

 /https://www.myshiptracking.com :رابط املوقع

يخــول هــذا املوقــع، مــن خــالل قاعــدة بياناتــه، التعــرف عــىل الســفن املتحركــة 

والراســية وأســامءها وأرقامهــا، وأيضــا املوانــئ وســعة اســتيعابها للســفن 

واملســافرين، ومواعيــد انطــالق ووصــول الســفن حســب كل مينــاء وكل دولــة. 

يتيــح هــذا املوقــع خارطــة تفاعليــة لحــركات الســفن بشــكل آين. ترمــز الســفن 

باللــون األحمــر إىل ناقــالت النفــط والغــاز والســفن باللــون األخــر إىل ناقــالت 

البضائــع وباللــون األزرق الســفن التــي تقــل املســافرين. يكفــي فقــط النقــر 

فــوق أي ســفينة عــىل الخريطــة حتــى تتحصــل عــىل نــوع الســفينة واســمها 

ــدة  ــى امل ــاعته، وحت ــاء الوصــول وس ــاعته ومين ــاء االنطــالق وس ــا ومين وبلده

املتبقيــة مــن الرحلــة. 
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Myshiptracking تعقب السفن عىل موقع

9 - كيفية العثور عىل معلومات حول موقع واب ومالكه:

يقــوم الصحفــي يوميــا بزيــارة العديــد مــن املواقــع اإللكرتونيــة املتاحــة عــىل 

شــبكة األنرتنــات لالطــالع عــىل األخبــار وتجميعهــا وإعــادة نرهــا، لكــن هــل 

كل املواقــع التــي نزورهــا ذات مصداقيــة وتســتجيب ملقومــات العمــل الصحفي 

ــزم  ــي ال تلت ــع الت ــن املواق ــد م ــاك العدي ــا ال، فهن ــة قطع ــه ؟ اإلجاب ومتطلبات

بالضوابــط األخالقيــة للمهنــة الصحفيــة أو التــي تنــر مضامــني لفائــدة جهــات 

معينــة أو شــخصيات أو أجنــدات معينــة.

لتفــادي الوقــوع يف مثــل هــذه األخطــاء، هنــاك العديــد مــن األدوات التقنيــة 

التــي متكننــا مــن جمــع املعلومــات الالزمــة حــول موقــع واب معــني أو حــول 

الجهــة التــي متلكــه.

أ - أوال: التحقــق مــن خــالل اســم النطــاق )Nom de domaine( واالســتضافة 

)L’hébergement(

: Who is

 /https://who.is :رابط املوقع

ميكــن هــذا املوقــع مــن خــالل ســجالت أســامء النطــاق واالســتضافة املتاحــة 

عــىل قاعــدة بياناتــه مــن التعــرف عــىل الجهــات املالكــة للموقــع الــذي نرغــب 
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يف تجميــع معلومــات حولــه وقامئــات الريــد اإللكــرتوين املرتبطــة بــه وتاريــخ 

االســتضافة ومكانهــا.

مثــال: إذا أردنــا تجميــع معلومــات حــول موقــع إذاعــة موزاييــك اف. ام 

ــتكون كاآليت: ــة س ــإن النتيج ــع https://who.is/، ف ــتخدام موق ــية باس التونس

 Who is نتيجة البحث عىل موقع
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: Website informer

 /https://website.informer.com :رابط املوقع
ــا باســتخدام  ســنتحصل عــىل نفــس نتيجــة بحــث موقــع Who is إذا مــا قمن

موقــع website.informer، مــع إضافــة صغــرة تتمثــل يف الحصــول عــىل عــدد 

زيــارات املوقــع موضــوع التحقــق وعــدد زواره وترتيبــه عامليــا حســب موقــع 

.alexa.com

website.informer نتيجة البحث عىل موقع
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: Iplookup flagfox

  /https://iplookup.flagfox.net :رابط املوقع

ــادم واب  ــرايف لخ ــع الجغ ــىل املوق ــرف ع ــن التع ــن Iplookup flagfox م ميك

ــه. ــات حول ــع معلوم ــب يف تجمي ــذي نرغ ــع ال )Serveur Web( املوق

ــة  ــع إذاع ــادم واب موق ــرايف لخ ــع الجغ ــىل املوق ــرف ع ــا التع ــال: إذا أردن مث

شــمس اف. ام التونســية، فــإن النتيجــة ســتكون كاآليت:

املوقع الجغرايف لخادم واب موقع إذاعة شمس اف. ام

»Google Analytics« ب - ثانيا: كيفية العثور عىل رمز

ــا التعــرف عــىل الجهــة التــي تقــف وراء موقــع واب  ــان، ميكنن يف بعــض األحي

معــني مــن خــالل املواقــع األخــرى املرتبطــة بــه، وذلــك بالحصــول عــىل رمــز 

ــري. ــوع التح ــع موض ــاص باملوق »Google Analytics« الخ

ــل  ــع مث ــتخدام مواق ــز »Google Analytics« باس ــىل رم ــول ع ــن الحص ميك

http://spyonweb.com/ و http://sameid.net/، ومــن املستحســن اســتخدام 

ــا عليهــا. املوقعــني للتأكــد مــن تطابــق النتائــج التــي تحصلن



139

: /http://spyonweb.com

يتميــز هــذا املوقــع بقدرتــه عــىل كشــف كل املواقــع املرتبطــة باملوقــع الــذي 

 ،Google Analytics ــوز ــالل رم ــن خ ــه م ــات حول ــع معلوم ــب يف تجمي نرغ

وأيضــا مــن خــالل رمــوز AdSense و Clickbank و Addthis التــي تســتخدم 

نفــس املبــدأ، وميكــن البحــث مــن خــالل اســم نطــاق املوقــع والرمــز وعنــوان 

 .)IP )َAdresse IP الـــ

مثــال: إذا أردنــا التعــرف عــىل املواقــع املرتبطــة مبوقــع جريــدة الــروق 

التونســية، فــإن النتيجــة ســتكون كاآليت:

املواقع املرتبطة مبوقع جريدة الروق التونسية

10 - كيفية التحقق من مصداقية موقع واب:

نــزور يوميــا، خــالل مامرســة عملنــا الصحفــي، عــرات مواقــع الــواب للحصــول 

ــة املواقــع  عــىل املعلومــة، لكــن قبــل ذلــك يجــب التأكــد مــن مــدى مصداقي

التــي نتعامــل معهــا. كيــف ذلــك ؟
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: Web Of Trust

/https://www.mywot.com :رابط املوقع

متكننــا هــذه تطبيقــة مــن التحقــق مــن مصداقيــة مواقــع الــواب التــي 

نزورهــا بنــاء عــىل تجــارب ماليــني املســتخدمني وتقييمهــم ومشــاركة تجاربهــم 

ــخصية.  الش

كيف يعمل ؟

تقــدم تطبيقــة WOT MY تقييــام ملواقــع الــواب يف شــكل عالمــات )دوائــر( 

مرافقــة لنتائــج البحــث: ترمــز الدوائــر الخــراء للداللــة عــىل مصداقيــة املوقــع 

وأمانــه والحمــراء للداللــة عــىل أن املوقع  مريــب والرتقالية أو الصفــراء للداللة 

عــىل وجــوب الحــذر يف التعامــل مــع املضامــني التــي يقدمهــا املوقــع. تظهــر 

هــذه العالمــات أيضــا إىل جانــب روابــط املواقــع عــىل الشــبكات االجتامعيــة. 

كل ما عليك فعله هو تثبيت تطبيقة WOT MY عىل حاسوبك.

كيف ؟

 /https://www.mywot.com :أوال: الدخول إىل موقع

 Google إذا كنــت تســتخدم نظــام »Ajouter à Chrome« ثانيــا: اختيــار

.Chrome

.»Ajouter l’extension« ثالثا: اختيار
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ــث  ــأي بح ــت ب ــتخدام. إذا قم ــزة لالس ــة وجاه ــة مثبت ــت التطبيق اآلن أصبح

ــايل: ــو الت ــىل النح ــتظهر ع ــج س ــإن النتائ ــرك Google، ف ــىل مح ــددا ع مج

.»Ajouter l’extension« ثالثا: اختيار

WOT نتائج البحث باستخدام تطبيقة
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11 - أدوات ومنصات لكشف االقتباس واالنتحال:

ارتبــط تطــور الصحافــة اإللكرتونيــة وانتشــار اســتخدام شــبكات التواصــل 

ــال  ــات االنتح ــر مامرس ــي بتكاث ــهد اإلعالم ــىل املش ــيطرتهام ع ــي وس االجتامع

ــر دون إذن، أو  ــوى الغ ــتخدام محت ــة، كاس ــة الفكري ــوق امللكي ــاك حق وانته

ــدر. ــر املص ــاس دون ذك االقتب

نقــدم فيــام يــي بعــض األدوات واملنصــات املتخصصــة يف كشــف املحتــوى غــر 

األصــي واالقتبــاس واالنتحــال:

: Quetext – أ

  /https://www.quetext.com :رابط املوقع

ــة البحــث  ــة باســتخدام تقني متكــن هــذه األداة مــن كشــف املضامــني املنتحل

ــل إىل 50  ــا تص ــات بأكمله ــص ملف ــن فح ــن م ــام متك ــدم، ك ــق واملتق العمي

صفحــة وتحميــل تقريــر البحــث يف شــكل PDF، كــام تتيــح إمكانيــة البحــث 

ــة. ــادر معين ــتبعاد مص ــدم باس املتق

Quetext واجهة موقع
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 : Small SEO Tools Plagiarism Checker – ب

 /https://smallseotools.com/plagiarism-checker :رابط املوقع

ــة  ــق مقارن ــن طري ــال ع ــن االنتح ــق م ــىل التحق ــدرة ع ــذه األداة الق ــدى ه ل

املحتــوى املعــروض للتثبــت مبليــارات صفحــات الــواب عــىل األنرتنــات. مبجــرد 

تحميــل املحتــوى، تتــم مقارنتــه تلقائيــا مــع جميــع املضامــني املوجــودة عــىل 

ــه  ــوم بعرض ــذي نق ــوى ال ــة املحت ــادة كتاب ــن إع ــوان. ميك ــون ث ــواب يف غض ال

تلقائيــا، فــإذا كان يحتــوي عــىل عمــل مــرسوق، فــكل مــا علينــا فعلــه هــو النقر 

فــوق خيــار إعــادة الكتابــة وســيتم نقلنــا إىل أداة إعــادة الصياغــة التلقائيــة.

Small SEO Tools واجهة موقع
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 : COPYLEAKS – ت

 /https://copyleaks.com :رابط املوقع

ــا  ــط، أم ــة بفحــص 10 صفحــات فق تســمح هــذه املنصــة يف نســختها املجاني

النســخة املتاحــة مبقابــل مــادي فإنهــا تســمح بتدقيــق 300 ألــف كلمــة شــهريا 

ــالل  ــن خ ــي م ــذكاء االصطناع ــىل ال ــامد ع ــك باالعت ــل 10 دوالرات، وذل مقاب

خوارزميــات متطــورة مــن أجــل التعــرف عــىل املضامــني املنتحلــة أو املرسوقــة. 

كــام متكــن أيضــا مــن مســح النصــوص ضوئيــا بأكــر مــن 100 لغــة ومســح مــا 

يقــارب الـــ 100 وثيقــة يف املــرة الواحــدة.

COPYLEAKS واجهة موقع
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 : Plag Scan – ث

 /https://www.plagscan.com/plagiarism-check :رابط املوقع

أداة مجانيــة جزئيــا لكشــف االنتحــال واالقتبــاس خاصــة يف البحــوث العلميــة 

مــن خــالل فحــص مليــارات املصــادر املتاحــة عــىل شــبكة األنرتنــات، باإلضافــة 

ــة، مــع إتاحــة اســتراد امللفــات وفحصهــا  ــة علمي إىل أكــر مــن 20 ألــف مجل

بجانــب روابــط املواقــع.

ــص  ــمح بفح ــة تس ــذه املنص ــإن ه ــر، ف ــة األج ــات مدفوع ــبة إىل الخدم بالنس

ــف  ــص 100 أل ــوال إىل فح ــل 6 دوالرات وص ــة مقاب ــة أو 24 صفح 6000 كلم

كلمــة أو 400 صفحــة مقابــل 50 دوالرا، باإلضافــة إىل تقديــم تقريــر شــامل يف 

الغــرض.

Plag Scan واجهة موقع
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:  Checkforplagiarism- ج

 /https://www.checkforplagiarism.net  :رابط املوقع

ــك املجــالت  ــة التحقــق مــن املنشــورات مبــا يف ذل ــح هــذه املنصــة إمكاني تتي

والكتــب يف مختلــف التخصصــات كالقانــون والتجــارة والطــب وغرهــا، وتعتــر 

هــذه املنصــة مهمــة خاصــة يف زمــن أصبحــت فيــه جرائــم االنتحــال معقــدة 

وصعبــة الكشــف.

تســتخدم املنصــة أحــدث التقنيــات للتحقــق مــن مــدى مطابقــة هيــاكل الجمل 

وتحديــد املرادفــات للوثائــق املقدمــة مــن خــالل مليــارات الكتــب واملقــاالت 

واملجــالت املهنيــة املتخصصــة واملجــالت العلميــة، باإلضافــة إىل بقيــة مصــادر 

األنرتنــات األخــرى كاملدونــات واملنتديــات واملواقــع اإللكرتونيــة وغرهــا.

تعتــر نتائــج هــذه املنصــة موثوقــة وتضمــن تحديــد أكــر املحــاوالت دقــة يف 

االنتحــال املتعمــد أو غــر املتعمــد.

  Checkforplagiarism واجهة موقع
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:  Viper - ح

 /https://www.scanmyessay.com :رابط املوقع

تعمــل هــذه املنصــة كمدقــق للرسقــات األدبيــة، وتســاعد مــن خــالل مختلــف 

األدوات التــي تتيحهــا عــىل التعــرف عــىل املحتويــات املنتحلــة، كــام متكــن مــن 

خــالل واجهــة ســهلة االســتخدام وعمليــة مســح تفصيليــة للغايــة مــن فحــص 

الوثيقــة موضــوع البحــث وتحديــد مكامــن االنتحــال وإنتــاج تقريــر شــامل يف 

الغــرض.

تعمــل هــذه املنصــة بالبحــث يف مــا يقــارب الـــ 10 مليــارات مصــدر، وتبحــث 

ــد مــن املصــادر األخــرى املنشــورة عــىل شــبكة  ــاالت واملجــالت والعدي يف املق

ــات. األنرتن

Viper واجهة موقع
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:  Unplug Checker - خ

 /https://unicheck.com :رابط املوقع
ــع االنتحــال وتشــجيع التفكــر النقــدي، معــرتف بهــا مــن قبــل 1100  أداة ملن

مؤسســة أكادمييــة حــول العــامل وخاصــة جامعــات الواليــات املتحــدة وأمريــكا 

الالتينيــة وإســبانيا وبلجيــكا وأســرتاليا. تتيــح هــذه املنصــة إمكانيــة اكتشــاف 

أوجــه التشــابه وتحديــد الفقــرات التــي تــم تغيرهــا يف النصــوص ومــد 

ــرض.  ــي يف الغ ــر تفصي ــتخدم بتقري املس

  Unplug Checker واجهة موقع
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:  Plag Tracker - د

 /https://www.plagtracker.com :رابط املوقع

تقــوم هــذه األداة بفحــص مــا يقــارب الـــ 14 مليــار صفحــة واب و5 ماليني ورقة 

علميــة وأكادمييــة لكشــف االنتحــال ب 6 لغــات ليــس مــن بينهــا العربيــة. ميكن 

ــام  ــر، ك ــى تقدي ــىل أق ــة ع ــص 5000 كلم ــاين يف فح ــكل مج ــتخدامها بش اس

ميكــن االســتفادة مــن بحــوث أكــر دقــة وتقاريــر تصــل إىل بريــدك االلكــرتوين 

مــن خــالل االســتعانة بالنســخة املدفوعــة األجــر التــي تبلــغ قيمــة االشــرتاك بهــا 

10 دوالرات.

 Plag Tracker واجهة موقع
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:  Plagiarisma - ذ

 /http://www.plagiarisma.net :رابط املوقع

أداة مجانيــة لعــدد محــدود مــن الكلــامت والصفحــات للتحقــق مــن االنتحــال 

العلمــي، متاحــة بأكــر مــن 190 لغــة مــن بينهــا العربيــة. متكــن هــذه األداة 

 Google Scholar مــن فحــص النصــوص وامللفــات والروابط، كــام تم ربطهــا بـــ

ملزيــد مــن التحــري والدقــة، خاصــة فيــام يتعلــق بالبحــث العلمــي واملقــاالت 

والكتــب. 

 Plagiarisma واجهة موقع
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:  Plagiarism Detector - ر

 /https://plagiarismdetector.net :رابط املوقع
أداة مجانيــة جزئيــا لتدقيــق النصــوص والتحقــق مــن االنتحــال العلمــي، متاحــة 

ــات  ــة محتوي ــن أصال ــت م ــن التثب ــن م ــة، متك ــا العربي ــات منه ــد اللغ بعدي

ــاالت. ــة إىل إعــادة صياغــة املق ــة، باإلضاف ــع إلكرتوني املواق

Plagiarism Detector واجهة موقع
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