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التحقق من صحة فيديو شاهد العيان:
كيفية التحقق من صحة اللقطات المصورة

النتهاكات حقوق اإلنسان

قيمة الفيديو الذي تم تصويره من ِقبل شاهد العيان
من الممكن أن تتسبب مقاطع الفيديو التي تم تصويرها من ِقبل الجناة أو الضحايا أو شهود النتهاك ما إلى تغطيتها 
إخباريًا وإبالغ التحريات ودعم اإلجراءات القانونية. وفي بعض الحاالت، تعد مقاطع الفيديو الوثائق المرئية الوحيدة 
انتهاكات واقعة على  المؤكدة بخصوص  المجهولة وغير  الحقائق  الضوء على  انتهاك ما، ويمكنها تسليط  لتوثيق 
حقوق اإلنسان. ولكن، ولكي يتم استخدام مقاطع الفيديو على نحو فعال، يجب أن يتحقق المحللون مما إذا كانت 
تلك المقاطع ُتمثل ما تزعم به. يغطي هذا المورد التقنيات واألدوات الالزمة للمساعدة في التأكد مما إذا كان يمكن 
الوثوق بالفيديو الموجود على اإلنترنت أو الُمرسل عن طريق مصدر ما، واعتباره كتسجيل ذي مصداقية لحدث معين.

الهدف
تحديد وقت ومكان تصوير الفيديو بأقصى درجة ممكنة، وبأن ما يوثقه حقيقيًا، حتى يتسنى لكل من وسائل 
اإلعالم اإلخبارية، والمدافعين عن حقوق اإلنسان، والمحققين، والمحللين، والمحامين والمحاكم الوثوق من 

مضمون الفيديو، واستخدامه لتجميع قصة كاملة عن انتهاكات حقوق اإلنسان.
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المبادئ األساسية

ووصف  بعنوان  اليوتيوب  موقع  من  قديم  فيديو  مقطع  تحميل  يعد  التشكيك:  من  بجرعة  فيديو  كل  استعراض 
والمشاهدين  الصحفيين  دفع  لغرض  بذلك  والنشطاء  المخادعون  يقوم  حيث  شيوعًا.  وي��زداد  سهاًل  أمرًا  جديدْين 

لالعتقاد بأن الفيديو يوّثق شيئًا غير الذي يزعمه.

تعتبر مقاطع الفيديو التي يتم تعديلها أكثر صعوبة في التحقق من صحتها: من الممكن أن يتم فقدان التفاصيل 
الهامة، أو من الممكن تجميع مقاطع لسياقات مختلفة، أو قد تؤدي إضافة النصوص أو الموسيقى أو الرسومات 
إلى احتمالية تقويض صحة اللقطات، و/أو إلى تحيز المشاهدين. حاول أن تعثر على لقطات لحادثة ما لم يتم التعديل 

عليها بداًل من فيديو مؤلف من مقاطع مختلفة تم تعديلها معًا.

غالبًا ما تفتقر مقاطع الفيديو على اإلنترنت إلى البيانات الوصفية: عندما تقوم الهواتف الذكية أو الكاميرات الرقمية 
بتسجيل فيديو ما، فإنها تنشئ بيانات وصفية تضم معلومات مثل التاريخ ووقت التسجيل، ولكن عندما يتم تحميل 
ملف الفيديو نفسه على منصات اإلنترنت كاليوتيوب أو التويتر فإن تلك المنصات تنشئ ملفًا مشتقًا غالبًا ما يفتقر 

إلى البيانات الوصفية األصلية.

التحقق بنسبة 100% أمرًا نادر الحدوث: لطالما ما لم يتم استالم الفيديو مباشرة من مصدر رئيسي، فقد يكون من 
المستحيل التحقق من تاريخ ووقت وموقع تصويره. وهذا هو أفضل سبب الستخدام الفيديو على اإلنترنت كوسيلة 

مكّملة لطرق التوثيق والبحث األخرى وليس لالستعاضة عنها.

ال يمكن التحقق من كل  مقاطع الفيديو: من البديهي إدراك أنه ال يمكن التحقق من صحة كافة مقاطع الفيديو 
المتاحة على شبكة اإلنترنت حتى ولو كانت موثوقة. إذا ما تم تصوير الفيديو في موقع سري ومغلق، أو في ميدان 
المكان. هذا وإذا ما تم تحميل  التأكد من  التي قد تساعد على  المرئية  فارغ، فسيكون هناك عدد أقل من األدلة 
الفيديو من ِقبل طرف ثالث لغرض حماية سرية هوية المصور، فقد يستحيل االتصال بالمصور األصلي، وبالتالي 

يصبح التحقق من سالمة الفيديو أمرًاأكثر صعوبة.
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أربع خطوات
للتحقق من صحة فيديو شاهد العيان:

احتفظ بالفيديو و قم بتوثيق عملية التحقق من صحته

إن كنت تعتقد بأن الفيديو قد يكون ذا قيمة ألغراض الدعاية اإلعالمية أو للتحقيقات، فمن المهم حفظه مع وثائق 
التحقق من صحة اللقطات الخاصة بحدث معين في تاريخ ووقت محددْين.

تنزيل الفيديو: من الممكن أن تختفي مقاطع الفيديو على اإلنترنت بسرعة، وال سيما تلك المقاطع المثيرة للجدل 
أو تلك التي تحتوي على مشاهد عنيفة. في حال احتواء الفيديو المتاح على اإلنترنت لمعلومات هامة عن قضية 
ما ُتعنى بحقوق اإلنسان، فاحتفظ بنسخة من هذا الفيديو مع المعلومات الُمتضمنة على موقع التحميل األصلي، 
كاسم المستخدم والعنوان والوصف. وإذا ما تمت إزالة الفيديو أو جعله سريًا من ِقبل المستخدم، فضع في اعتبارك 
أن سبب ذلك قد يعزى إلى المخاوف األمنية التي تواجه المصّور أو الشخص الذي قام بتحميل الفيديو أو األفراد 

الذين يظهرون فيه.

حة أدناه، قم بتوثيق كيفية معرفتك بأنه قد  توثيق عملية التحقق من الصحة: من خالل اّطالعك على العملية الموضَّ
تم تصوير الفيديو في موقع وتاريخ ووقت معينين، وأنه يتناول حدث محدد. قم بأرشفة الوثائق مع ملف الفيديو 

المحفوظ.

هل هذا الفيديو هو النسخة األصلية التي تم تحميلها؟

كلما اقتربت أكثر من الحصول على ملف الفيديو األصلي، كلما زادت إحتمالية وثوقك بدقة وصفه ،غالبًا ما يتم 
إعادة تحميل مقاطع الفيديو على اليوتيوب أو الفيسبوك أو غيرها من البرامج بعناوين  ،أوصاف ، تعديالت، و/أو 
ترجمات ُمضللة من ِقبل أفراد ال عالقة لهم بتصويرها. وفيما يلي بعض الطرق الكفيلة لتحديد ما إذا كان الفيديو 

هو النسخة األصلية التي تم تحميلها:

بحث الصور العكسي من جوجل: قم بنسخ الصورة الُمصغرة للفيديو، وحّملها على بحث الصور من جوجل1 لترى 
إذا كانت تلك الصورة قد ظهرت ُمسبقًا على اإلنترنت. إذا كان الفيديو على موقع اليوتيوب، فأفضل وسيلة للقيام 
بهذا هي لصق الرابط في عارض بيانات اليوتيوب الخاص بمنظمة العفو الدولية2، حيث سيقوم باستخراج الصور 
الُمصغرة تلقائيًا وتوصيلها إلى برنامج بحث الصور العكسي لجوجل. فإذا ظهرت الصورة على مقاالت قديمة ناتجة 

عن عملية بحث الصور، فعليك أن تعرف أنه لم يتم تصوير الفيديو مؤخرًا.

بالتحميل قد  القائم  الشخص  بأن  لديك سبب وجيه لالعتقاد  اإلنترنت: هل  بالتحميل على  القائم  الشخص  سجل 
صّور وحّمل اللقطات األصلية، أو هل يبدو أنه يقوم بتحميل مقاطع فيديو خاصة بأشخاص آخرين؟ ألق نظرة على 
مقاطع الفيديو األخرى التي تم تحميلها إلى الحساب ذاته. هل هي من نفس المكان؟ وبنفس األسلوب؟ متى بدأ 
الشخص بتحميل مقاطع الفيديو؟ حاول العثور على صفحات شخصية أخرى على اإلنترنت ُتعنى بالشخص القائم 

الخطوة 1

الخطوة 2
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التويتر. هل تشير تلك المقاطع إلى أن الشخص  بالتحميل، كالمواقع اإللكترونية أو صفحة الفيسبوك أو صفحة 
القائم بالتحميل متواجد في الموقع الذي يزعم الفيديو بأنه منه؟ كما ويمكن أن يمنحك ذلك نبذة عن انتماءات 

الشخص القائم بالتحميل، وعن أي مآرب سياسية قد يملكها.

اتصل بالشخص القائم بالتحميل: اتصل بالشخص القائم بالتحميل إذا أمكن لطلب المزيد من المعلومات حول الفيديو. 
إلى  أقرب  تكون  للفيديو قد  أخرى  على نسخ  العثور  يمكنك  وربما  بالتحميل،  القائم  الشخص  التواصل مع  من خالل 
النسخة األصلية، أو حتى الحصول على نسخة من الملف الرقمي األصلي للفيديو. كن على علم بأن الشخص القائم 
بالتحميل قد يعمد إلى إخفاء هويته في المواقف بالغة الخطورة، ويمتنع عن إفشاء المعلومات الخاصة بتصوير الفيديو.

من الميدان 
كشف زيف مقاطع الفيديو سريعة االنتشار

مثال 1: فيديو يزعم إظهار3 “كرة نارية” أو وابل شهب في كاليفورنيا تم تداوله على نطاق واسع من ِقبل المؤسسات 
اإلخبارية وعلى وسائل التواصل االجتماعي.اتضح الحقًاأن عمر الفيديو يعود إلى عدة أشهر وأنه قد تم تصويره في 

منطقة العاصمة واشنطن.

مثال 2: فيديو تم تعميمه على نحو واسع4 يزعم إظهار إساءات الشرطة في فنزويال، وكان قد تم تحميله على شبكة 
اإلنترنت قبل عدة أشهر، ويزعم توثيق إساءة معاملة القوات الخاصة الكولومبية لُمزارع ما. وبعد مرور عدة أشهر، أعيد 
تحميل ذات الفديو وتداوله مجددًا، وفي هذه المرة كان يزعم إظهار الشرطة المكسيكية وهم يسيئون معاملة ناشط ما.

أين تم تصوير الفيديو؟

أو صور  الخرائط  أو  الصناعية  باألقمار  الُملتقطة  الصور  استخدم  المزعوم،  المكان  في  الفيديو  التقاط  من  للتأكد 
ومقاطع الفيديو األخرى التي تم تصويرها في هذا الموقع، وذلك للتأكد من أنه قد تم تصويره هناك بالفعل. وفيما 

يلي بعض المصادر المفيدة:

خرائط جوجل وجوجل إيرث: توفر خدمة خرائط جوجل5 خرائط وصور ُملتقطة باألقمار الصناعية وخرائط شوارع العديد 
من األماكن حول العالم. باستخدام تلك الخدمة، يمكنك العثور على أي معالم مميزة تظهر في الفيديو في صور أخرى 
للمكان المزعوم. باستخدام جوجل إيرث6، يمكنك االستفادة من خاصية طبقات الصور لمعاينة صور تم التقاطها 
في أماكن محددة، وخاصية طبقات التضاريس لمعاينة تضاريس المنطقة. اختر خيار “إظهار الصور التاريخية” للعودة 
بالزمن إلى الوراء ومعاينة الصور الُملتقطة باألقمار الصناعية منذ أشهر وسنوات مختلفة. يسمح لك هذا الخيار برؤية 

التغيرات التي تطرأ بمرور الزمن، أو رؤية الصور بمستويات جودة مختلفة ومن شتى الزوايا.

التأكد من أن الفيديو قد تم تصويره  دقق في األدلة السمعية والبصرية: ومن المؤشرات األخرى التي قد تساعد في 
بمكان معين هي وجود أشخاص بزي موحد أو لوحات المركبات أو اللهجات أو األعالم أو النصوص الموجودة على واجهات 

المتاجر والفتات الشوارع. قد تكون المجتمعات المحلية عبر اإلنترنت مفيدة لغرض البحث عن الخبرات المحلية.

الخطوة 3
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من الميدان 
استخدام الخرائط لتحديد الموقع الجغرافي للفيديو

مثال 1: استخدم المدّون براون موسى الصور الُملتقطة باألقمار الصناعية من خرائط جوجل لغرض تحديد الموقع 
الجغرافي لفيديو عن امرأة تم إطالق النار عليها7 أثناء موجة احتجاجات ضربت ميدان رابعة العدوية في مصر.

مثال 2: ُيظهر هذا الفيديو دراسة حالة8 عن كيفية استخدام باحثي منظمة العفو الدولية خدمة جوجل إيرث لغرض 
تحديد الموقع الجغرافي لفيديو يصّور المخالفات الُمحتملة للقانون الدولي اإلنساني في حلب- سوريا.

متى تم تصوير الفيديو؟

يعمل موقع اليوتيوب وغيره من مواقع التبادل على ختم مقاطع الفيديو بوقت وتاريخ تحميلها. بيد أن الطابع 
الزمني يشير فقط إلى وقت تحميل الفيديو وال يتضمن وقت تصويره في األصل ، كما أن الوقت والتاريخ الُمشار 
إليهما قد ال يتوافقا مع المنطقة الزمنية لمكان الشخص القائم بالتحميل بل مع المنطقة الزمنية لموقع مكاتب 

تلك المنصات اإللكترونية ، وفيما يلي بعض الوسائل للمساعدة في التأكد من وقت تصوير الفيديو:

التسجيل السردي: إذا كان لدى الفيديو تسجياًل سرديًا، غالبًا ما يذكر المصورون المَهرة التاريخ والوقت والمكان 
تلك  إلى  لإلشارة  اليد  بخط  مكتوبة  مالحظة  أو  صحيفة  الكاميرا  أمام  يحملون  أو  نفسه،  الفيديو  إطار  ضمن 
المعلومات ،  بطبيعة الحال  قد يتمكن الُمصور تلفيق تلك المعلومات، ولكن إذا ما تم تضمينها، فقد تشّكل 

نقطة انطالقة جيدة.

المؤشرات البصرية: كما هو ُمبين في الخطوة 2، قد تساعد المؤشرات البصرية في تحديد يوم ووقت تصوير 
الفيديو. بعض المواقع اإللكترونية مثل ويذر أندرجراوند9 توّضح حالة الطقس لمكان معين  مع تحديد كل من 
ح في الفيديو؟ هل يوجد في السماء ظالل أو شمس أو قمر  عنصري الوقت والتاريخ. هل تتطابق مع ما هو موضَّ
لإلشارة إلى الوقت في اليوم؟ بوسعك استخدام هذا التقويم من البحرية األمريكية10 لتحديد شروق الشمس 

وغروبها في أماكن معينة و بتواريخ محددة.

اإلثبات: إذا شهد العديد من الناس الحدث في الفيديو، فتوّقع أن يكون هناك تقارير عديدة على اإلنترنت لتغطية 
الحدث. فهل يمكنك إثبات صحة جوهر الحدث الذي تم تصويره بالفيديو بتقارير متزامنة على مواقع التواصل 
االجتماعي وغيرها؟ بعض الخدمات مثل جيو فيديا11 تعرض تغريدات من مواقع معينة في شتى أنحاء العالم. 
فهل يمكنك استخدام التغريدات أو عالمات التصنيف أو صور اإلنستغرام أو مشاركات الفيسبوك إلثبات صحة 
الحدث الذي تم توثيقه بالفيديو؟ في هذه الحالة، عليك التأكد أن تلك التقارير مستقلة، وال تعتمد جميعها على 

مصدر واحد.

الخطوة 4
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من الميدان 
التعرف على مقاطع الفيديو التي تم التالعب بها

من الناحية التقنية، يمكن التالعب بمقاطع الفيديو أو تلفيقها. وفيما يلي بعض األمثلة التحذيرية لمقاطع فيديو 
اّتضح زيفها.

هذه  تشرح  ما.  خدعة  لخلق  بسيطة  تعديالت  إج��راء  حتى  أو  خاصة  مؤثرات  استخدام  يمكن  التقني:  التالعب 
المقالة عملية كشف زيف مقطع فيديو12 صّدقه اآلالف من األشخاص وهو ُيظهر نسرًا يخطف طفاًل في 
حديقة ما. ومن األدلة التي دعت المشاهدين إلى كشف زيفه هي الظالل والطقس واالفتقار إلى المعلومات 
اإلثباتية التي يمكن للمرء توّقعها من الشهود اآلخرين ووسائل اإلعالم اإلخبارية المحلية، وكذلك وجود مدرسة 
للصور المتحركة في المدينة تحّرض طالبها على ممارسة “خدع اإلنترنت”. احذر من مقاطع الفيديو ذات الجودة 
المنخفضة أو اإلضاءة الرديئة، إذ أن افتقارها إلى الوضوح البصري أو السمعي قد يجعل مالحظة التعديالت من 

ِقبل المشاهد أكثر صعوبة.

مقاطع الفيديو الملّفقة: يمكن للُمشاهد التحقق من صحة تاريخ ووقت ومكان الفيديو، ولكن قد يكون من 
المستحيل معرفة ما إذا كانت مشاهد هذا الفيديو ملّفقة بداًل من كونها ذات مصداقية. المشاهدون الذين 
هم على دراية بالمنطقة أو القضايا أو اللغات هم األكثر ُعرضة للكشف عن اإلن��ذارات التي قد تشير إلى أن 
الفيديو مجرد خدعة، أو أنه قد تم التالعب به. ثمة مسلسل من حلقتين في موقع صحيفة واشنطن بوست 
يصف فيديو13 من كوريا الجنوبية كان من الُمعتقد أن يكون حقيقيًا، ولكنه اتضح فيما بعد بأنه تمثيلية من ِقبل 
ممثلين مأجورين. ويظهر في الفيديو صبي يجتاز رصاص قناص في سوريا14، وتم عرضه ماليين المرات قبل أن 
تكشف قناة البي بي سي أن الفيديو لم يكن من سوريا على اإلطالق، بل قام بتصويره طاقم محترف وممثلين 

في مالطا ليبدو وكأنه فيديو لمواطن سوري.
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شكر وتقدير
الشكر موصول لكل من كريستوف كوتلوبراون موسى وستوريفول ومجتمع غرفة األخبار المفتوحة.
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13https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/201325/07//controversial-video-

of-west14ern-men-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/
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