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 فيديو من مصدر مفتوح  مصادقة 

 حقوق اإلنسان موجود على االنترنت و انتهاك كيفية مصادقة فيدي
 .يمكن لفيديو على االنترنت أن يوفر أدلة على انتهاك ما، ولكن فقط إذا ثبتت أصالته

 
 

دفع أن تن انتهاك عجناة والضحايا والشهود ت من قبل الطالتي التقويمكن لفيديوهات موجودة على االنترنت  قيمة الفيديو عبر اإلنترنت :

وثائق العلى االنترنت هي  هاتهذه الفيديون وتكفي بعض الحاالت،  .تحقيق ، ودعم اإلجراءات القانونيةجهات التغطية اإلخبارية ، وإبالغ 

ومع ذلك ، الستخدام مثل  .ق اإلنسانحقوحادثة انتهاك ما حدث أثناء  المطروحة حولعلى األسئلة أحيانا  تجيب للعنف ، ةبصرية الوحيدال
 . الفيديو ية وحقيقة هذاقاصدمدى مالمحللين تحديد  علىأشرطة الفيديو على نحو فعال، يجب 

وقت ، الفي التقط أنه يصادق االدعاء عن ما حدث و، أنه الذي وجد على االنترنتالفيديو  أصالة، تحديد، إلى أقصى درجة ممكنة : الهدف
و المحاكم يمكن أن سائل اإلعالم والمدافعين عن حقوق اإلنسان والمحققين والمحللين و المحامين أن و بحيثالمدعى به كان والتاريخ ، والم

 .لتجميع قصة كاملة عن انتهاك حقوق اإلنسان -وربما األدلة  - لمعلوماتمصدر ل مضمون الفيديو و استخدامه بمثابةتثق ب

 :مبادئ رئيسية
تاريخ المعلومات دقيقة عن  يملك ال نفسه يكون الشخص الذي قام بالتحميل هوفي كثير من األحيان  .ع جرعة من الشكمراجعة كل فيديو م  •

 .والوقت والمكان و المحتوى
 ونتير()الم محرريمكن لل  .الذي تم تحريره )مونتاج( من الفيديوبكثير أكثر قيمة لطرف ثالث هي ، لمصادقة و بالتاليفيديو الخام هو أسهل ل  •

وكذلك إضافة نص ، وموسيقى، أو رسومات التي تقوض ، إضافة مقاطع من سياقات مختلفة ، مامن مقطع و هامة قطع أجزاء حاسمة 

 ./ أو تحيز المشاهدينية الفيديو وقاصدم
حقق تن المستحيل أن تسلم لك من قبل شخص موثوق به ، فم ملف خام من الفيديو الذي: بدون هو شيء من الصعب الحصول عليهن يقتال  •

على سبيل المثال ، إذا تم أخذ الفيديو في الداخل بحيث ال يمكنك رؤية الطقس ، بعض الحاالت: في  وأصالة.  من صحة الفيديو بشكل قاطع

 ان  هو السبب في هذا .والمناظر الطبيعية ، أو المعالم الجغرافية األخرى ، فإنه يمكن أن يكون من المستحيل تقريبا للتحقق من موقع لقطات
 .شكال أخرى من الوثائق والبحوثأل  كمتمم وليس بديالأفضل  هات على االنترنت هيالفيديو

  المصدر المفتوحفيديو  مصادقةأربع خطوات : 
ية على تحديد الخطوات التال تساعدك تحميلها، سوف التي تم طعامقالمع إذا تم تضمين وصف  .الفيديو مع وصف وأحيانا ال. أحيانا يتم تحميل 

د متى وأين تم أخذ المعلومات ، فإن الخطوات التالية تساعدك على تحدي ذا كان شريط الفيديو يفتقر سياقإ  .دقيقا أم ال الوصف هذا  ما إذا كان

 .ضحبوذا الفيديو، وما
 : الفيديو مصداقية و أصالةساعدك على تحديد صحة وطرح األسئلة الرئيسية التالية ي

 يم إذا كان شريط الفيديو هو الفيديو األصلي ؟ق : 1الخطوة  •
 الفيديو؟ : حدد أين تم التقاط هذا 2الخطوة  •
 ؟تم التقاط هذا الفيديود متى : حد 3الخطوة  •
 . شريط الفيديوأصالة توثيق قم ب، : إذا لزم األمر 4الخطوة  •

 ؟: هل الفيديو األصلي 1الخطوة 
غالبا ما يتم إعادة . األرجح أنك يمكن أن تثق بها كما أنها أصيلةلملف الفيديو الخام كلما أصبح  ألصليةأقرب ل مكنك الحصول على نسخةكلما أ

وهنا عدد قليل  .أو الترجمة، أو مع التعديالت التي يسيء تفسير الحدث/تحميلها أشرطة الفيديو التي تحمل عناوين مضللة ، واألوصاف، و 
 : ديو هو األصليمن الطرق ل تحديد ما إذا كان الفي

معرفة ما إذا كان قد ظهر في جوجل ل: نسخ صورة مصغرة للفيديو وتحميله إلى البحث عن الصور في جوجلعن الصور  العكسي البحث  •

 . مثال على ذلك عملية فضح الفيديو ترمي الظهار تساقط الشهب في والية كاليفورنيا .سابقا أن الصورة على شبكة االنترنت
 Example of this process debunking videos purporting to show a meteor shower in California. 

أو تصويره الفيديو هو نفسه من قام برفع ب مالشخص الذي قا : هل لديك سبب وجيه لالعتقاد بأنالسابق للشخص الذي قام بالرفع التاريخ  •
سأل ) يمكنك القيام بذلك بالشخص الذي قام برفع الفيديو و ال اتصتحميل أشرطة الفيديو اآلخرين ؟ يرفع وال  تحميله من الفيديواألصلي، أو أنه

ربما تجد إصدارات الفيديو أقرب إلى األصلي، ، الشخص الذي قام برفع الفيديو من خالل التواصل مع  . (من خالل ترك تعليق أسفل الفيديو
 هلنشر أشرطة الفيديو ؟ ب يقوم هذا الشخص منذ متى الخاصة به. .ننظر إلى أشرطة الفيديو األخرى و. الفيديالعهدة الخاصة بأو تحديد سلسلة 

، لهذا الشخصعلى اإلنترنت تواجد أخر على  العثور حاولتحميل أشرطة الفيديو على الدوام من نفس الموقع و بنفس الشكل / النمط ؟ يقوم ب

لهذه المعلومات الفيديو ؟ يمكن  الذي يتحدث عنه في الموقعهل تشير إلى أنه   .تويترمثل موقع على شبكة االنترنت ، صفحة الفيسبوك ، أو 
 . الشخص السياسيةانتماءات عضوية وعطيكم فكرة عن ايضا ان ت

https://plus.google.com/u/0/118358993174479176125/posts/Y8R7uUXMuJc?cfem=1
https://plus.google.com/u/0/118358993174479176125/posts/Y8R7uUXMuJc?cfem=1
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 اتخذت ؟: أين كان الفيديو التي  2الخطوة 

التي التقطت أو غيرها  هاتاستخدام صور األقمار الصناعية والخرائط و الصور و الفيديووم ، يمكنك موقع المزعالفي  التقط لمصادقة فيديو

 : وفيما يلي بعض المصادر المفيدة .هناك التصوير تم تأكيد أنه بالفعلفي هذا الموقع ل
 فيارع ووجل يمكن أن تعطي لك خريطة ، صور األقمار الصناعية ، و مشاهدة الشخرائط ج:   Google Earth و Google خرائط  •

مميزة تظهر في الفيديو في صور أخرى نك محاولة للعثورعلى أي معالم يمكباستخدام هذه األدوات   .جميع أنحاء العالم منالعديد من المواقع 
تخدام طبقة الصورة لرؤية الصور التي التقطت في مواقع معينة، و طبقة ، يمكنك أيضا اس Google Earthباستخدام   .من الموقع المزعوم

رى صور األقمار الصناعية " إلى العودة في الوقت المناسب لتاختر الخيار "إظهار الصور التاريخية  .التضاريس لمعرفة تضاريس المنطقة

 . مختلفة .جودةبزوايا وصور ت، أو رؤية ترى التغيير مع مرور الوق ك أنهذا الخيار يمكن .من أشهر و سنوات مختلفة
locate a video in Rabaa, Egypt.-Example using satellite photos in Google Maps to geoExample using Google Earth to  
locate a video in Aleppo, Syria.-geo 

،  السيارات تشمل : زي األفراد في الفيديو ، لوحاتفي مكان معين  التقاطهافي التحقق من أن الفيديو تم  كيمكن أن تساعد مؤشرات أخرى  •
 . وعالمات الشوارعمحالت تجارية واللغة والكلمات من واجهة لهجات ، واألعالم ، 

 الفيديو؟ متى تم التقاط:  3الخطوة 
تم تحميل الفيديو ،  إلى متىتشير فقط  فيه. لكنها  الوقت والتاريخ التي تم تحميلهابفيديو تختم كل يوتيوب و مواقع مشاركة الفيديو األخرى 

مكان الوليس بالضرورة الوقت في  (GMT -8) كاليفورنيافي يتوافق مع الوقت  المحددوقت الريخ و تاأيضا ال . تم تصويره أصال متىوليس 
  .منه تم تحميل الفيديوالذي 

 :هنا بعض الطرق للتحقق من التاريخ الذي تم تصويره على شريط الفيديو
 ورقة صفيرةصحيفة أو  رفع، أو يخ والوقت في الفيديو نفسهرة غالبا ما تذكر التارالمهالسرد في الفيديو: صانعي الفيديوهات )المصورين(   •

 جيدمكان  هي، ولكن هذه المعلومات يختلق ذلكأن . بطبيعة الحال يمكن للمصور المعلومات هذهالكاميرا مشيرا إلى  علىمكتوبة بخط اليد 

 . تواجدتللبدء، إذا ما 
 Weather مواقع مثل .فيه الفيديو التقطالفيديو للتحقق من اليوم و الوقت الذي يمكنك استخدام المؤشرات البصرية في  : 2كما في الخطوة   •

Underground   هل في الفيديو ؟ ظاهر تطابق مع ما هو هل  . الطقس في تاريخ معين ووقت في موقع معينتقوم بإعطاء معلومات عن
نك استخدام تقويم مثل واحد من البحرية االمريكية لتحديد شروق اليوم ؟ يمك خاللقت ما هو الوو شمس أو قمر في السماء تشير أظالل هناك 

 this one from the US Navy  .الشمس وغروبها في مواقع معينة، و التواريخ
وقت على وسائل اإلعالم ال معه في متزامنةلفيديو مع تقارير في االذي تم تصويره  الحدث وتدعم وتربط فحوى أن تثبتبإمكانك هل  •

يمكنك استخدام   .جميع أنحاء العالم محددة منمن مواقع  تغريدات لك ظهرت GeoFeediaخدمة مدفوعة األجر هتاك وغيرها ؟  ياالجتماع
أن )في هذه الحالة فإنك تحتاج في الفيديو ؟ زعوم المتأكيد هذا الحدث كتابات على الفيسبوك ل، أو  Instagram ، الهاش ، الصورالتغريدات

 (على نفس الفيديو مصادر جميهعا تعتمد نفس المصدر أو ة ، بدال من اعتمادمصادر مستقلهذه التكون على يقين أن 

  

 

 
 

  

على الرغم من أن هذه الخطوات يمكن تضييق الشكوك حول مصدرالفيديوهات عبر اإلنترنت ، إال أنه ال يمكن أبدا أن نتحقق   تحذير:

ن فيما بعد أنها هنا بعض األمثلة عن أشرطة الفيديو التي تبي  .يمكن التالعب بالفيديوهات من الناحية الفنية . بالكامل من مصداقية  فيديو
 مختلقة

هناك مقال يوضح أن الفيديو الذي صدقه  .التالعب التقني: المؤثرات الخاصة أو حتى تحرير بسيط يمكن استخدامها لخلق خدعة •

القرائن التي أدت إلى فضحه  تشمل الظالل ، والطقس ، و عدم وجود  .اآلالف من الناس و هو بظهر نسر يخطف طفل من الحديقة
أخرى من وسائل اإلعالم المحلية ، ووجود مدرسة للرسوم المتحركة في المدينة تحفز طالبها على اختالق " خدع على  معلومات

اإلنترنت "  كن حذرا خاصة من الفيديوهات ذات الجودة المنخفضة أو اإلضاءة الخافتة ، ألن عدم وضوح الناحية البصرية أو 

 . لمشاهد أن يالحظ أي التعديالتالسمعية يجعل األمر أكثر صعوبة بالنسبة ل
فيديوهات تمثيلية: يمكن للمشاهد التحقق من التاريخ والوقت، وموقع الفيديو، ولكن ماذا لو كان الفيديو تمثيلية بدال من كونه أصيل و   •

التقاط أي رايات حمراء  حقيقي. قد يكون من المستحيل تقريبا تحديد ذلك. المشاهدون من المنطقة نفسها عادة ما يكونون األقدر على

سلسلة من جزأين في صحيفة واشنطن بوست تصف فيديو  . مرتبطة باللغة أو القضايا أو أي أمور أخرى التي من شأنها أن تثير الشك
ط من كوريا الجنوبية التي كانت على الرغم من أن تبدو حقيقية اتضح فيما بعد أنها أداء تمثيلي لممثلين مأجورين. هناك أيضا شري

فيديو عن النزاع السوري و لقي الكثير من االهتمام لكنه أثار الشكوك أن رجاال يمثلون في الفيديو  و أن الفيديو يهدف إلى إرسال 

 . رسالة مفادها أن الجيش السوري الحر يقوم بإعدام أسراه
 

إذا تم أخذ الفيديو في  .نها قد تكون صحيحةأخيرا ، لن كل لقطات الفيديو على اإلنترنت من مصادر تصلح للتحقق ، على الرغم من أ
الداخل ، سيكون هناك عدد أقل من الدالئل البصرية للتحقق من الموقع ، وإذا تم تحميل الفيديو عن طريق طرف ثالث لحماية سالمة 

 .المصور ، فإنه سيكون من المستحيل االتصال بالمصور األصلي
 

http://brown-moses.blogspot.com/2013/08/the-process-of-video-verification-rabaa.html
http://brown-moses.blogspot.com/2013/08/the-process-of-video-verification-rabaa.html
https://www.youtube.com/watch?v=Aa2_b7-IrEY
https://www.youtube.com/watch?v=Aa2_b7-IrEY
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php
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 التحقق : توثيق عملية 4الخطوة 
 

قت ق كيف أو تحقيقات حقوق اإلنسان. وث، في وسائل اإلعالمفعة كنت تعتقد أن هذا الفيديو سيكون ذو قيمة للحمالت المناصرة و المداإذا 
 .الفيديو أرشفة الوثائق مع مقطعكيف تم والمضمون و وقعبمصادقة التاريخ والوقت والم

وثائق المع  مقطعالأرشفة ب محمل الفيديو. اطلب منهم كتابة التفاصيل الرئيسية ثم قمأو  بالمصورإذا كنت قادرا على االتصال  : الخيار األول: 

  .مكتوبةال

 يةمرجعالورقة استكمال إعالن نموذج   انظر إلى

 بها.  متقم بصياغة ملخص مكتوب عم العملية التي ق،  محمل الفيديوأو  المصورإذا لم تتمكن من العثور على  الخيار الثاني:
  

  حذير:ت
حقق هي عملية تستنزف وقتا طويال لذلك عليكم أن تكونوا واعين ت التراءاعملية التحقق من مصداقية و أصالة فيديو ما، و توثيق عملية و إج

 جدا لقراراتكم حول أي من الفيديوهات تستحق أن تقوموا بهذه العملية. 

 


