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المبادئ التوجيهية األخالقية:
استخدام مقاطع الفيديو التي تم تصويرها 
من ِقبل شاهد العيان ألغراض إعداد تقارير 

عن حقوق اإلنسان ومناصرتها

مقدمة
يمكن أن ُتقّدم لقطات الفيديو التي تم تصويرها من قبل شاهد العيان كوثائق قّيمة على انتهاكات 
حقوق اإلنسان، في بعض الحاالت قد تكون مقاطع الفيديو الوثائق المرئية الوحيدة إلثبات االنتهاك 

ويمكنها أن تقّدم إجابات شافية عن األسئلة التي ُتطرح بخصوص واقعة أو تحقيق ما.

ومع ذلك فإن عملية اتخاذ قرار حيال نشر تلك اللقطات علنًا نادرًا ما يكون باألمر اليسير. حيث قد تجعل 
بعض مقاطع الفيديو التي تم تصويرها من ِقبل شاهد العيان األفراد والمجتمعات أكثر ُعرضة للضرر 
إذا ما تم بثها على نطاق واسع، أو إذا ما استخدمت بشكل سيئ. فبعض مقاطع الفيديو على اإلنترنت 
لم يكن من الُمفترض أن ُتنشر علنًا منذ البداية، وبعضها اآلخر قد تم تصويرها بنّية إثارة الرهبة أو إلحاق 

األذى أو التحريض على العنف.

والمدافعين  للصحفيين  بالنسبة  عدة  تساؤالت  يثير  قد  نشرها  بنية  الفيديو  مقاطع  تحصيل  أن  كما 
الممارسات  مبادئ  تطبيق  يمكننا  كيف  والمحققين:  الوثائقية  األفالم  وصانعي  اإلنسان  حقوق  عن 
اآلمنة واألخالقية لحقوق اإلنسان — بما في ذلك االلتزام باحترام كرامة اإلنسان، وتمكين المجتمعات 

المتضررة من تقليص الضرر — عند عرضها مع الوثائق المرئية التي لم نقم بجمعها بأنفسنا؟

على  ما  تقرير  مع  “يوتيوب”  موقع  من  ما  فيديو  ربط  عملية  تسّهل  التكنولوجيا  أن  من  الرغم  على 
الفيلم  أو  الفيديو  على  مونتاج  إلج��راء  متعددة  مقاطع  تحرير  أو  ما  مقال  في  تضمينه  أو  اإلنترنت، 
الوثائقي، إال أنك يجب أن تنظر إلى اآلثار المترتبة على ذلك بالنسبة لألشخاص المشاركين في الفيديو 

والقضية التي يتناولها.

بشكل  العيان  شاهد  فيديو  مقاطع  ومشاركة  لتجميع  عملية  توجيه  لمبادئ  عرضًا  نقدم  يلي  وفيما 
أخالقي مع أدوات ومراجع وأمثلة حول طرق التعامل مع التحديات األخالقية. تم تقسيم هذا الدليل 

اإلرشادي نسبة إلى مسؤوليات ثالثة أطراف معنية بلقطات الفيديو، وهم:

I. األفراد الذين تم تصويرهم
II. صانعو الفيديو

III. المشاهدون
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حول هذا الدليل
هذا الدليل اإلرشادي ُمخصص بشكل أساس للمحققين والصحفيين والحقوقيين والنشطاء وغيرهم 
عن قضايا حقوق  اإلبالغ  العيان ألغراض  ِقبل شاهد  تصويره من  تم  الذي  الفيديو  يستخدموا  ممن 
اإلنسان أو التحقيق بها أو توثيقها. على الرغم من تمحور الموضوع األساسي لهذا الدليل اإلرشادي 
حول مقاطع الفيديو التي تم بالفعل إنتاجها إال أن االعتبارات األخالقية التي نوقشت تنطبق أيضًا على 

عملية البث المباشر للقطات وتجميعها ومشاركتها.

إن عملية اتخاذ قرار حيال طريقة تجميع ونشر مقاطع الفيديو نادرًا ما تكون سهلة. أحيانًا قد تجد وكما 
المهني  بتقديرك  االستعانة  يتعين عليك  لذا  تناقض،  أكثر في  أو  أخالقيين  اعتبارين  أدناه،  هو مدرج 
لألمور لكي تبذل أفضل ما بوسعك في التعامل مع القرارات غير السليمة. وقد تعتمد في قيامك بذلك 
على خبراتك ومجال عملك وأهدافك الخاصة. نأمل أن يوفر لك هذا الدليل اإلرشادي واألمثلة الواردة 
فيه الدعم في سبيل اتخاذ مثل تلك القرارات الصعبة ونرحب بتعليقاتك ومالحظاتك لمساعدتنا في 

تحديث وتحسين تلك المبادئ التوجيهية.
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التعاريف الرئيسية
فيديو شاهد العيان

يستخدم هذا الدليل اإلرشادي تعبير “فيديو شاهد العيان” لإلشارة إلى مقاطع الفيديو التي تم تصويرها 
من ِقبل األفراد المتواجدين في مكان وقوع حادث ما. وغالبًا ما يتم تصوير مقاطع الفيديو من ِقبل 
أشخاص متواجدين على مقربة من الحادث، وأحيانًا يتم تصويرها من ِقبل نشطاء، وفي أحيان أخرى 
من ِقبل الضحايا أو الناجين أو مرتكبي االنتهاك أنفسهم. وعادة ما تصل مقاطع فيديو شاهد العيان 
أو  “يوتيوب”  مثل  اإلنترنت،  على شبكة  عبر مواقع  اإلخبارية  اإلعالم  أو وسائل  المحققين  أيدي  إلى 
تطبيقات  أو  اإللكتروني  البريد  عبر  المحققين  إلى  ما  مصدر  من  ُترسل  وقد  “تويتر”.  أو  “فيسبوك” 
الدردشة أو طرق التواصل األخرى، أو يتم العثور عليها على جهاز حاسوب الشخص المصّور أو هاتفه 
المحمول. وكل ما تشترك تلك الوسائل فيه هو أنك أنت الُمشاهد-سواء كنت مراساًل أو محققًا أو 
صانع أفالم أو مدافعًا حقوقيًا تعمل على تقييم اللقطات وإن لم تشارك في عملية التصوير. لذلك، 
قد يدور لديك عدد من التساؤالت حول الفيديو ومصداقيته وغرضه وسياقه. كما وُيشار إلى هذا النوع 
من اللقطات بمصطلحات مثل “محتوى ينتجه المستخدم” أو “يو جي سي” أو “فيديو مفتوح المصدر” 

أو “فيديو المواطن”.

التجميع والنشر
يتناول هذا الدليل اإلرشادي عملية تجميع ونشر فيديو شاهد العيان، ونقصد بذلك طرق النشر العلنية 
لمقاطع فيديو شاهد العيان أو المعلومات الواردة فيها مع وضعها في سياقها الصحيح. ويمكن أن 
يكون هذا على شكل وصالت إلكترونية تأخذ الزائر إلى روابط من “يوتيوب” لتقارير عن حقوق اإلنسان، 
أو فيلم وثائقي يضم لقطات من مقاطع فيديو شاهد العيان، أو مدّونة تتضمن مقاطع فيديو إلكترونية 
ذات الصلة، أو مقال يتناول القضية الُموّثقة في لقطات الفيديو، أو خريطة تفاعلية لتصنيف مقاطع 

الفيديو حسب المكان، أو طرق أخرى لمشاركة لقطات شاهد العيان في األوساط العامة.

عملية تجميع ونشر الفيديو وعملية حفظه
تختلف عملية تجميع ونشر اللقطات اختالفًا كبيرًا عن عملية حفظها لغرض احتمالية استخدامها في 
المناصرة والتأييد، لذا عندما ننصح مثاًل بتعديل فيديو معين لغرض  سياق قانوني محدد أو لغرض 
التوجيهية تهدف إلى النشر العلني للفيديو. وقد يقترن ذلك برغبة  تعتيم الوجوه، فإن هذه المبادئ 
احتمالية  لغرض  األصلية وذلك  لّلقطات  بنسخة مؤرَشفة  باالحتفاظ  اإلنسان  المدافعون عن حقوق 

مشاركتها مع جمهور معين كالمّدعين العامين المحليين.

في الواقع و كخطوة أولى ننصح بحفظ وأرشفة نسخة من الفيديو لكل من يعمل على لقطات ُيمكن 
اعتبارها وثائق قّيمة وعادة ما يتم إزالة العديد من مقاطع الفيديو المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان 
من  الخدمة  ش��روط  انتهاك  ضمنها  من  ونذكر  ُتحصى  وال  ُتعد  ال  ألسباب  اإللكترونية  المواقع  من 
المنصات على شبكة االنترنت، هذا وسواء أكنت تخطط لتجميع الفيديو وتنظيمه لجمهور عام أم ال، 

فإن حفظ نسخة عنه سيضمن لك الحفاظ على الوثائق المرئية التي يوفرها. 

للمزيد من المراجع عن األرشفة، يرجى الرجوع لدليل النشطاء ألرشفة الفيديو.1
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1. المسؤولية تجاه األفراد 
الذين تم تصويرهم

مبادئ التوثيق األخالقي
األفالم  والصحافة وصناعة  اإلنسان  األخالقية في مجاالت حقوق  للممارسات  تاريخ  ثمة 
يلحق  ال��ذي  الضرر”  ب�”تقليص  الرغبة  مع  عامة  بصورة  يتماشى  التاريخ  وه��ذا  الوثائقية، 
على  الحصول  الممارسات  تلك  تشمل  الصحفية،  التحقيقات  في  المذكورين  باألشخاص 
الموافقة المسبقة “المستنيرة” من األفراد الذين تم تصويرهم ومقابلتهم، وتقييم المخاطر 

الُمحتملة الناتجة عن توثيق قصصهم ومشاركتها.

يواجه األشخاص الذين يقومون بتجميع ونشر الفيديو دون المشاركة في إنتاجه صعوبات 
الفيديو  نشر  كان  إذا  وما  تصويرهم،  ليتم  موافقتهم  بمنح  األف��راد  قام  إذا  ما  تحديد  في 

سُيلحق بهم الضرر.

يتناول هذا القسم مخاطر إلحاق الضرر باألفراد والمجتمعات الذين تم تصويرهم في لقطات 
شاهد العيان، ويقّدم استراتيجيات للمساعدة في تقييم ووزن ومعالجة تلك المخاطر.

أواًل، نستعرض بعض المفاهيم الرئيسية لعملية التوثيق األخالقي.

الموافقة
إن الحصول على الموافقة المسبقة “المستنيرة” من الشخص لتسجيل ونشر صورته أو قصته 
هو المفتاح للتوثيق األخالقي والمسؤول. حيث يختار بعض الناس االحتفاظ بخصوصية حياتهم 

وتجاربهم، أو مشاركة قصصهم بشكل مجهول، وذلك ألسباب شخصية أو أمنّية.

تتضمن الموافقة المسبقة “المستنيرة” فهم الغرض من الفيديو من ِقبل األشخاص الذين تم 
الظهور فيه،ومن  عليها  ينطوي  التي  المخاطر  له، فضاًل عن  الُمحتملين  والمشاهدين  تصويرهم 
خالل منح الشخص موافقته بأن يتم تصويره، فإنه ُيقر بمشاركته وتحّمله للمخاطر المحتملة التي 
قد ينطوي عليها ذلك األمر. وليس من الضروري أن يكون هذا القرار حتميًا، فمن المحتمل أنه وبعد 
المزيد من التفكير قد يندم على هذا القرار بمنح موافقته نظرًا لتغير المخاطر األمنية. من الضروري 

األخذ بعين االعتبار أنه قد يطرأ على قرار الفرد بمنحه لموافقته بعض التطورات مع مرور الوقت.

في  “المستنيرة”  المسبقة  الموافقة  على  الحصول  لممارسة  الطويل  التاريخ  من  الرغم  على 
مجاالت حقوق اإلنسان والصحافة وصناعة األفالم الوثائقية، إال أن األفراد من خارج نطاق تلك 
المجاالت غالبًا ما يجهلون هذا المفهوم، أو ال ُتتاح لهم الفرصة لطلب الموافقة من األشخاص 
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المعنيين  األشخاص  علم  دون  الفيديو  مقاطع  بعض  تسجيل  يتم  حيث  بتصويرهم،  يقومون  الذين 
بظهورهم أمام الكاميرا. في حال تسجيل بعض مقاطع الفيديو عن حقوق اإلنسان، فإن المصّور أيضًا 
يرتكب جريمة؛ إذ يعد كشف هوية الضحية هو جزء من االنتهاك. )راجع القسم الذي يتناول موضوع 

لقطات الجاني على صفحة 9(.

الجمهور الُمستهدف واالستعمال
لم يتم إنشاء وتحميل كافة لقطات شاهد العيان على اإلنترنت بهدف نشرها كلها في األوساط العامة. 
فيمكن أن يكون الشخص المعني قد منح موافقته على التسجيل لعدد معين ومحدود من المشاهدين، 

وليس للتعميم على نطاق واسع.

بهدف   2014 عام  في  هوليوود  لمشاهير  اإللكترونية  الشخصية  الحسابات  اختراق  قضية  على  اّطلع 
غير  بشكل  للمشاهير  اإللكترونية  الشخصية  الحسابات  اقتحام  تم  أن  بعد  عارية،  على صور  الحصول 
قانوني، أصبحت العديد من صورهم الشخصية متاحة للجمهور على اإلنترنت، وتم نشرها على نطاق 
واسع. ولكن من الواضح أن هدف المشاهير من تلك اللقطات لم يكن كذلك إذ لم ُتمنح موافقتهم 
األفراد  يدرك  ما  غالبًا  أعم  وبصورة  محددة،  وألغ��راض  المشاهدين  من  معين  لعدد  سوى  األصلية 
الذين يشاركون معلوماتهم على “فيسبوك” أو “تويتر” أن من يرى تلك المعلومات هم عدد محدود 
رؤية  بمقدوره  تحدد من  التي  الخصوصية  التام إلع��دادات  استيعابهم  دون  والمتابعين  األصدقاء  من 

المعلومات التي يقومون بمشاركتها على حساباتهم في وسائل التواصل االجتماعي.

السالمة والكرامة والخصوصية
من المحتمل أن يؤثر شريط الفيديو المصور على سالمة وكرامة وخصوصية األفراد والمجتمعات التي 
يتم تصويرها، االمر الذي من شأنه أن يقلل من أهمية الفيديو وقدرته على التعبير عن قصة ما في تلك 
اللقطات، فمثاًل يمكن أن يتسبب فيديو العتداء جنسي في جلب العار للمعتدى عليه/ها وإعادة إيذائه/ا 
وتعريضه/ا للخطر، ومثال ذلك أيضًاً تعميم لقطات للمدافعين عن حقوق اإلنسان على نطاق واسع 
قد يجعل منهم هدفًا العتقالهم وتعنيفهم من ِقبل الحكومات القمعية، أو إفادة ضابط شرطة النتشار 

الفساد بين رؤسائه قد تعرضه لخطر فقدان وظيفته أو لما هو أسوأ من ذلك.

ضع في اعتبارك أنه ونتيجة لنشر لقطات الفيديو قد يتعرض للخطر أشخاص آخرون غير الذين يظهرون 
اجتماع  في  تواجده  خالل  الكاميرا  أمام  ما  شخص  تصوير  تم  إذا  المثال،  سبيل  على  الكاميرا،  أمام 
فيمكن أن ُيستدل من ذلك على وجود زمالئه أيضًا في ذلك االجتماع، وإذا تم تصوير شخص ما وهو 
يتحدث علنًا ضد المسؤولين المحليين فقد يتم تعريض عائلة هذا الشخص بأكملها إلجراءات انتقامية، 
ويمكن إلفادة شخص ما أمام الكاميرا أن تتضمن تسمية أشخاص آخرون ومواقعهم،وينطبق الحال 
على مرتكبي االنتهاك الذين قد يظهرون أمام الكاميرا إذ يمكن أن يلحق بهم الضرر، تعد تلك النقطة 
مهمة جدًا وال سيما لدى جماعات حقوق اإلنسان التي تدعو إلجراء محاكمة عادلة أو عدم وضع الجناة 

المزعومين تحت خطر التعرض للتعذيب.

للمزيد من 
المعلومات

اطّلع عىل إرشادات حول 

كيفية الحصول عىل املوافقة 

املسبقة “املستنرية” من 

خالل الرابط التايل
bit.ly/Tips_ 
InformedConsent.



6

شاركة
الم

vae.witness.org    V 1.0
الفيديو كدليل: المبادئ التوجيهية األخالقية، اإلصدار رقم 1.2

التقدير المهني لألمور
في ظل غياب المؤشرات الواضحة للموافقة على نشر الفيديو، يجب على الشخص القائم بتجميع 
ينتهك  قد  اللقطات  تلك  استخدام  كان  إذا  ما  بخصوص  مهنيًا  ق��رارًا  يتخذ  أن  الفيديو  هذا  ونشر 
خصوصية أو كرامة األشخاص أو المجتمعات التي تم تصويرها، أو قد يعرضهم لخطر إلحاق الضرر 
بهم، قم باتخاذ الخطوات التالية إلجراء تقييم يقيني للمخاطر المحتملة التي قد تحدق بكل من تم 
تصويرهم، ثم قم بتقدير العوامل المختلفة لكي تقرر كيف تجمع وتنشر تلك اللقطات مع الحد من 

المخاطر المتوقعة.

الخطوة 1:  

قم بتقييم الموافقة

بعض األدلة المرئية قد تساعد الُمشاهد في تحديد ما إذا كان األشخاص المعنيون قد وافقوا على 
تسجيل الفيديو.

أسئلة يجب أخذها في عين اإلعتبار:

هل يبدو الشخص المعني على دراية بوجود الكاميرا؟  •

عند تقييم موقف الشخص المعني بمنح موافقته حتى يتم تصويره، فعليك مراعاة الفئات الضعيفة 
والهشة من السكان على وجه التحديد، كالسجناء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية، فلربما 
حيال  القرار  اتخاذ  في  باالستقاللية  يتمتعوا  ال  قد  أو  بالفيديو،  ظهورهم  مخاطر  تمامًا  ُيدركوا  ال 

تصويرهم من عدمه.

الذين يتم تصويرهم في فيديو كشاهد عيان  المرئية بأن األشخاص  ولكن حتى لو أشارت األدلة 
هم على علم بظهورهم أمام الكاميرا، أو على استعداد ليتم تصويرهم، فإنه من المستحيل التأكد 
على نحو وثيق ما إذا قاموا بمنح موافقتهم المسبقة “المستنيرة” على تصويرهم، فعلى سبيل 
المثال إذا تم تصوير الفيديو في مكان عام مزدحم كمكان يجري فيه احتجاج ما أو شجار عنيف، فقد 
ال يملك أولئك األشخاص القدرة على تفادي ظهورهم أمام الكاميرا وتصويرهم. ولربما لم يملكوا 
أية وسيلة لمعرفة ما إذا كان سيتم توزيع تلك اللقطات، وإلى أي مدى سيتم ذلك، ولمن سيتم 

توزيعها، وألي أغراض.
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الخطوة 2:  

قم بتقييم الجمهور الُمستهدف

تعتمد الموافقة المسبقة “المستنيرة” على فهم الغرض من اللقطات ومعرفة من هم مشاهديها، 
تمتد  فال  األصلي،  التسجيل  “على  المستنيرة   “ المسبقة  موافقته  بمنح  ما  شخص  قام  إذا  حيث 
تلك الموافقة إلى أغراض ُمرتقبة ال يمكن توقعها، فعلى سبيل المثال قد يمنح سجين ما موافقته 
على تصويره وهو في زنزانته لغرض استخدام تلك اللقطات في تقرير ما عن حقوق اإلنسان وليس 

الستخدامها لألغراض الترفيهية.

عند النظر في الموافقات التي ُمنحت من ِقبل األشخاص بهدف نشر صورهم 
وهوياتهم وقصصهم، عليك أن تسأل األسئلة التالية:

هل تم منح تلك الموافقة على أساس أن يتم نشرها لجمهور معين و/أو لغرض معين؟  •
كيف سيؤثر العرض المتكرر لّلقطات على خصوصية وكرامة وسالمة أولئك المشاركين   •

في الفيديو؟
ماذا عن الطريقة التي تم تقديم تلك اللقطات مع مقاطع فيديو أو معلومات أخرى؟  •

هل سيوافق الشخص الذي تم تصويره على ما تنوي فعله بهذا الفيديو؟  •

نتيجة الستهداف منظمتك أو منشوراتك لجمهور معين، فال تفترض أنه لن يتم تعميم اللقطات التي 
تقوم بتجميعها ومشاركتها عبر اإلنترنت حول العالم، أو أنها لن تعود مرة أخرى إلى أفراد المجتمع الذين 
تم تصويرهم )راجع قسم “من الخبراء” على صفحة 10 لإلّطالع على توجيهات اللجنة الدولية للصليب 

األحمر بشأن التعامل مع المعلومات الحساسة في األوساط العامة(.

الخطوة 3:  

قم بتقييم المخاطر

الخصوصية  اعتبارك أن مفاهيم  اللقطات بشكل علني،ضع في  الذي قد ينجم عن نشر  الضرر  فّكر في 
آخر  إلى  مجتمع  من  السواء  حد  على  أو  متماثلة  ليست  والقمع  االجتماعي  والتهميش  العنف  ومخاطر 
“العامة”  بأن األحداث  المتحدة فهم عام  الواليات  المثال يوجد في  أخرى، فعلى سبيل  إلى  ومن ثقافة 
الخطوات  المتظاهرون  يتخذ  األخرى  الدول  في  بينما  التوثيق،  لعملية  مناسب  كاالحتجاجات هي هدف 
الالزمة لضمان إبقاء هوياتهم سرية وذلك لتفادي العمليات القمعية التي قد تستهدف نشاطهم، استشر 
شخصًا على دراية باألعراف االجتماعية والظروف األمنية للمجتمع الذي يتم التصوير فيه وذلك لقياس 

مدى احتمالية أن يؤدي نشر اللقطات إلى انتهاك خصوصية األفراد أو تعريضهم ومجتمعاتهم للخطر.
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الخطوة 4:  

قم بوزن المصالح المتضاربة

عندما يقوم المدافعون والصحفيون والمستجيبون لألزمات بتوثيق قضية إنسانية ما أو قضية تخص 
حقوق اإلنسان، يكون دافعهم إلى ذلك الحرص على “المصلحة العامة” بشكل عام، أي باالعتقاد أن 
فضح جريمة أو جنحة خطيرة يصب بالصالح العام، وكذلك من أجل حماية السالمة والصحة العامة 
والمساهمة في جعل المواطنين على اّطالع بما يحدث وحثهم على المشاركة. يمكن أن يكون الفيديو 

أداة قوية لفضح قضايا ذات الصالح العام والحث على إحداث التغيير.

ولكن هناك توتر دائم بين التحفيز على فضح االنتهاك وبين أهمية الحصول على الموافقة واالعتبارات 
األمنية وكرامة الشخص. فعلى سبيل المثال، قد ُيصاب المرء بصدمة عند مشاهدته فيديوعن التعذيب 
في السجون، وقد تسّول له نفسه بث ذلك الفيديو في نشرات األخبار قبل النظر في تأثيره على ضحايا 

االنتهاك. )راجع مثااًل على ذلك في قسم “مقاطع فيديو الجناة” على صفحة 9(.

يجب النظر إلى المبادئ المذكورة أعاله لوزن ما يتضارب في الغالب مع قيم حقوق اإلنسان. 

وفيما يلي بعض األمثلة التي توّضح كيفية حدوث هذا التضارب:

المصلحة العامة مقابل المخاطر الفردية: على الرغم من أن فضح الظلم له فوائد   •
هائلة لخدمة الصالح العام، إال أنه قد يتضمن مخاطر أمنية على األفراد الذين يختارون 
التحدث أمام الكاميرا. لذلك على األفراد أن يدركوا تلك المخاطر وأن يوافقوا على تحّملها 

نظرًا العتقادهم بالفائدة المحتملة لمشاركة قصصهم.

المصلحة العامة مقابل حقوق المّتهمين: غالبًا ما يكون ذلك موضع نزاع بالنسبة   •
الجناة وانتهاكاتهم، تقوم بعض منظمات حقوق  التي تفضح هويات  الفيديو  لمقاطع 
اإلنسان بتعتيم وجوه الجناة حرصًا على حماية سالمتهم و لضمان حقهم في الخضوع 
على  لمحاسبتهم  الجناة  هوية  عن  الكشف  يختار  اآلخر  البعض  ولكن  عادلة،  لمحاكمة 

أفعالهم والضغط على المجتمع لتقديمهم إلى العدالة.

انتهاك وقع على  الرغم من أن فضح  الفرد: على  العامة مقابل كرامة  المصلحة   •
شخص ما قد يسيء إلى كرامته، إال أن ذلك قد يؤدي أيضًا إلى تأييد الضحية بشكل أكبر 
أحد  والدة  تمكنت  المثال  بداًل من مجهولة، فعلى سبيل  تكون هويتها معروفة  عندما 
الضحايا من التعرف على ابنها والدعوة من أجل إحقاق العدالة عند ظهور مقطع فيديو 

يوّثق تعذيب الشرطة للُمعتقلين في “فيجي”.3 

يقع على عاتق الشخص الذي يقوم بتجميع ونشر الفيديو مسؤولية االستعانة بتقديره المهني لألمور، 
وذلك لوزن الصالح االجتماعي المنشود من فضح انتهاكات حقوق اإلنسان مع المخاطر الُمحتملة لنشر 
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مقاطع فيديو شاهد العيان، وال سيما تلك المقاطع التي ُتظهر أشخاصًا لم يقوموا بمنح موافقتهم 
الفيديو ضررًا  ُيلحق  أن  احتمالية  توازن يحد من  لتحقيق  المسبقة “المستنيرة” على تسجيلها، أسعى 
 غير متوقع، وال سيما بالنسبة ألولئك الذين يبقون في أوضاع ضعيفة بعد عرض الفيديو أو توزيعه.

 انظر أدناه لالّطالع على طرق فضح االنتهاك مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد.

وضع المعايير
وتأكد من فهم  اللقطات  التعامل مع  إزاء طريقة  لتحديد ضوابط  داخل مؤسستك  قم بوضع معايير 
بنشر  بها  حاالت ستقومون  التجربة، هل هناك  لتلك  قبل خضوعهم  بوضوح  المعايير  لتلك  فريقك 
مقاطع الفيديو دون الحصول على موافقة األفراد الذين تم تصويرهم؟ هل ستلجأؤن دائمًا إلى تعتيم 
الجناة؟ وجوه  بتعتيم  تقومون  سوف  هل  العيان؟  شاهد  فيديو  مقاطع  في  االنتهاك  ضحايا   وجوه 

 متى ستختارون عدم بث لقطات شاهد العيان وتضمينها إلكترونيًا وإنشاء رابط لها؟

قم بتحديد قائمة مرجعية خاصة بك لألسئلة التي سيتم طرحها بخصوص تحديد ما إذا سيتم توزيع 
اللقطات وكيفية القيام بذلك، او استخدم القائمة المرجعية الُمرفقة في نهاية هذا الدليل اإلرشادي. 

كيف يتم تقليل األضرار عند فضح االنتهاك؟ 
 مجرد وجود لقطات عن انتهاك ما ال يعني أنه يجب نشرها علنًا، وذلك إن كان القيام بهذا األمر قد 
قّدم  ذلك  من  وبداًل  اللقطات،  عرض  عدم  اختيار  يمكنك  تصويرهم.  تم  الذين  باألفراد  الضرر  ُيلحق 

للمشاهدين وصفًا لها أو قم بإخفاء الهويات قبل نشر الفيديو. 

إخفاء هوية األفراد
هوية  على سرية  المحافظة  تريد  كنت  إذا  االعتبار  بعين  أخذها  يجب  التي  العوامل  من  العديد  هناك 

الشخص. اّطلع على النقاط التالية للتأكد من إزالة كافة المعلومات التعريفية:

الوجوه من  أداة تعتيم  أو  الفيديو  الوجوه واألصوات: استخدم محرر  التعرف على   •
“يوتيوب”4 لغرض إخفاء معالم الوجه. تأكد من تعتيم الوجوه بحيث ال يتم التعرف عليها، 
وبطريقة ال يمكن فيها إعادة بناء المعلومات المرئية. إذا كانت األصوات أيضًا ستكشف 

عن هوية شخص ما في موضع خطر ننصحك باستخدام محرر الصوت إلخفاء الصوت.

أدلة أخرى: تأكد من أن المالبس أو األوشام أو اإلفادات أو البيانات األخرى السمعية   •
أو  كاألسماء  التعريفية  المعلومات  عن  تكشف  ال  اللقطات  في  تظهر  التي  والمرئية 

األلقاب أو لوحات السيارات أو العناوين.
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البيانات الوصفية: إذا كان هناك بيانات وصفية ُمرفقة مع اللقطات ومن شأنها أن   •
تكشف مكان تسجيلها أو من قام بتسجيلها، فيمكن لذلك أيضًا أن يجعل األفراد ُعرضة 
الفيديو علنًا، فإنك تنشره بطريقة ال تكشف عن تلك  تأكد من أنك حين تنشر  للخطر. 
المعلومات التعريفية. وقد يشمل هذا حصر استخدام أو مشاركة المواضيع ذات الصلة 
أو  الشخص  تكشف عن هوية  أن  الممكن  والتي من  االجتماعي  التواصل  على وسائل 
موقعه. فعلى سبيل المثال، إن إعادة تغريد أو نشر رسالة ما تحتوي على فيديو ما على 
“تويتر” أو “فيسبوك” يمكن أن تتسبب في كشف هوية صاحب الحساب من دون قصد.

في حاالت تعدد المواضيع )كأعمال الشغب( احرص على عدم الكشف المتعمد عن هوية األشخاص 
الخارجين عن محور التحقيقات التي ُتجريها.

أمثلة بارزة
مثال 1: في مقالة 5 عن فيديو أظهر ضرب األطفال السوريين بعضهم البعض، في حين شّجع على 
رة لمقطع  هذا التعنيف أشخاص بالغون بعيدون عن الكاميرا، قامت منظمة “ويتنس” بنشر نسخة محرَّ

الفيديو هذا، مع التعتيم على وجوه األطفال.

مثال 2: حصلت منظمة العفو الدولية على لقطات شاهد العيان بخصوص انتهاكات حقوق اإلنسان 
الذي يتضمن مقاطع الضرب  العيان  النيجيري. وفي تقرير فيديو 6 لشاهد  الجيش  أفراد  ارتكبها  التي 

والقتل، قامت المنظمة بتعتيم وجوه الضحايا والجناة لغرض حماية خصوصيتهم.

مثال 3: في تقريرها عن فيديو يتضمن اعتداء جنسيًا في القاهرة 7، وصفت صحيفة “النيويورك تايمز” 
الفيديو بالكتابة بداًل من نشر اللقطات.



11

شاركة
الم

vae.witness.org    V 1.0
الفيديو كدليل: المبادئ التوجيهية األخالقية، اإلصدار رقم 1.2

من الميدان
شهود عيان يصّورون َمشاهد اعتداءات على المثليين

تبّين إحدى مقاطع الفيديو من جامايكا العديد من تلك المخاوف، يوّثق الفيديو الضرب الذي 
تعّرض له أحد الشّبان - تم افتراض أنه مثلي الجنس- من ِقبل حراس األمن في أحد الفصول 
الدراسية لكلية ما بينما كانت جموع الناس تشاهد وتصّور من خالل النوافذ. يؤدي توزيع الفيديو 

بشكل علني ومن دون تحرير إلى إثارة المشاكل برغم توثيقه النتهاك ما، وذلك لعدة أسباب:

الموافقة: لم تكن الضحية في وضع يسمح لها بمنح موافقتها على التسجيل.  •

تجربة  تكرار  إع��ادة  إلى  الفيديو  نشر  ي��ؤدي  أن  يمكن  اإلي��ذاء:  وإع��ادة  الكرامة   •
الضحية المؤلمة عدة مرات.

تؤدي  فقد  العالم،  من  عديدة  أج��زاء  في  الحال  هو  كما  جامايكا:  في  األمن   •
مالحظة شخص مثلي الجنس إلى العنف الُمستهدف ومن الممكن أن يؤدي نشر 
تلك اللقطات إلى النظر للضحية على أنه مثلي الجنس )سواء كان كذلك أم ال(، 

وقد يعّرضه ذلك إلى خطورة إلحاق المزيد من الضرر به.

على الرغم من إمكانية العثور على فيديو شاهد 
العيان على اإلنترنت، إال أن المذيعين المحليين 
عند  الضحية  وجه  بتعتيم  أخالقيًا  ق��رارًا  اتخذوا 
عرض تلك اللقطات على شاشات التلفاز، في 
جوانب  بعض  تتناول  االستجابة  تلك  أن  حين 
الضرر الُمحتمل من توزيع الفيديو، إال أنها ليست 
بالحل األمثل فما زال يتعين على الضحية تحّمل 
التلفزيون  شاشات  على  عرضها  بتجربة  المرور 

الوطنية، حتى ولو بقيت هويتها مجهولة.
قامت الشبكات اإلخبارية بتقييم الضرر الُمحتمل 
من البث اإلخباري للفيديو الذي يفضح االعتداء 
قرارًا  واتخذت  الجامعة،  حرم  المثليين في  على 
تقليص  م��ع  االنتهاك  بكشف  يقضي  مهنيًا 

الضرر إلى أدنى حد.
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النقطة المهمة التي يجب تذّكرها دائمًا
في حين أنه يمكن فضح االنتهاك من خالل فيديو شاهد العيان، إال أنه قد يعّرض الضحايا إلى خطورة 
إلحاق المزيد من الضرر بهم في هذه الحالة أشارت وسائل اإلعالم المحلية إلى االعتداء من خالل بث 
إلحاق  إمكانية  التقليل من  إلى  أدى  الضحية، مما  الفيديو حافظت على خصوصية  ُمحررة من  نسخة 

المزيد من الضرر. 

مقاطع فيديو الجناة
تم تصوير العديد من مقاطع الفيديو التي توّثق االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان من ِقبل الجناة 
بإعداد  المهتّمين  اإلنسان  حقوق  عن  والمدافعين  للصحفيين  تحديًا  المقاطع  تلك  وتمثل  أنفسهم، 

تقاريرعن أعمال العنف دون تعزيز أهداف الُمعتدين. فيما يلي بعض األمثلة:

هواتفهم  بواسطة  الُمعتقلين  ضد  إس��اءات  بتصوير  شرطة  ضباط  ق��ام  ماليزيا،  في   •
علنية  الفيديو  مقاطع  أصبحت  عندما  بينهم،  فيما  اللقطات  تلك  ونشروا  المحمولة،8 
في عام 2005، أظهرت تلك المقاطع ُمعتقالت إناث تم إجبارهن على التجرد من ثيابهن 

وجلوسهن بوضعية القرفصاء، إلى جانب تحّملهن اإلهانات واالعتداءات األخرى.

اإلنترنت  على  التعارف  مواقع  الجناة  استخدم  روسيا،9  في  ُنظمت  كراهية  حملة  في   •
الستدراج الشباب المثليين إلى مكان اللقاء، حيث قاموا بمضايقة ضحاياهم واالعتداء 
أمرهم  إفشاء  بتهديد  الضحايا  كل  يعّنفون  وهم  االعتداءات  بتصوير  قاموا  ثم  عليهم. 

ألسرهم ومجتمعهم ثم نشروا الفيديو على مواقع التواصل االجتماعي.

لقد أصبحت مقاطع الفيديو التي ُتظهر أعمال العنف أداة واسعة االنتشار بين الجماعات   •
نشر  وراء  والهدف  اإلسالمية”.  الدولة  “بتنظيم  يعرف  وما  “القاعدة”  مثل  اإلرهابية، 
مقاطع فيديو عن احتجاز الرهائن وعمليات اإلعدام هو إثارة الرهبة وحث المناصرون على 

االنضمام إليهم وجمع المال.

القائمون  أو األشخاص  المصّور  نوايا  التساؤل عن  المفيد  العادة، فإنه من  كما جرت 
بالتحميل، اسأل نفسك:

هل تم تصوير الفيديو إلثارة الرهبة؟  •
إلذالل األفراد أو المجتمع؟   •

لتمجيد العنف وتعيين أعضاء جّدد في منظمة ما؟  •
للترفيه عن المعتدين أنفسهم ومشاركة األساليب بين بعضهم البعض؟  •

إلرباك أو تضليل جمهور المشاهدين؟  •
هل كان الفيديو جزءًا من االنتهاك نفسه كما في مثال روسيا أعاله؟  •
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في العديد من هذه الحاالت يمكن أن تقدم اللقطات معلومات هامة لُمجريات التحقيق أو تنشئ مواضيع 
إخبارية كمقاطع الفيديو التي تصّور حاالت اإلعدام واحتجاز الرهائن،وفي الحاالت األخرى كاالنتهاكات 
التي تمت ممارستها ضد الُمعتقلين الماليزيين، يمكن أن تقدم اللقطات أدلة على االنتهاكات والتي من 

شأنها أن ُتثير الجدل العام وتساهم في الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة.

الجناة  فيديو  مقاطع  استخدام  تحديات  من  تحديًا  تشّكل  المعنّية  الضحية  إيذاء  إعادة  أن مشكلة  بيد 
لكشف االنتهاكات، فالضحية قد ال تكون فقط عاجزة عن منح موافقتها على التسجيل وحسب، بل قد 
يتم توثيقها وهي في حالة من الضعف واإلذالل، وتعميم مثل هذا الحدث بشكل علني قد يتسبب في 
حدوث صدمة نفسية، كذلك من خالل الكشف عن هويات الضحايا، يمكن لمقاطع الفيديو أن تجعلهم 

عرضة لخطر إلحاق المزيد من التمييز واإلساءة بهم.

عندما ُأذيعت اللقطات من السجون الماليزية على شاشات التلفاز المحلية، شاهدت إحدى الناجيات 
أفادت  منزلها،  إلى  وع��ادت  آن��ذاك  ُأطلق سراحها  أن  بعد  التلفاز  على شاشات  ُتعرض  وهي  نفسها 
لصحيفة “واشنطن بوست”، “لقد فوجئت وشعرت بالغضب واإلحراج من جديد”.10 على الرغم من 
شعورها بالسعادة لتوجيه مقاطع الفيديو انتباه العامة إلى هذا االنتهاك، إال أنها طلبت بأن يتوقف 

الناس عن تعميمها.11

التي تم  المجتمعات  أو  باألفراد  الضرر  إلحاق  العيان في  أن يتسبب فيديو شاهد  احتمالية  عند وجود 
تصويرها، قم باتخاذ الخطوات الالزمة للحد من تلك المخاطر عند تقديم التقارير عن االنتهاكات،على 
في  المثليين  األفراد  استهدف  العتداء  ووتش”  رايتس  “هيومن  منظمة  أشارت  عندما  المثال  سبيل 
روسيا، قامت بإنتاج فيديو12 يحتوي على مقاطع من اللقطات التي تم تصويرها من ِقبل الجناة، وتم 
فيه تعتيم وجوه الرجال الُمعتدى عليهم للمحافظة على سرية هوياتهم، وتتناول العديد من الصحف 
إليها، وذلك لتفادي  الربط  أو  مقاطع فيديو عن احتجاز رهائن وحاالت إعدام دون نشر تلك المقاطع 

التورط في األهداف السياسية أو المالية لمحتجزي الرهائن.
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من الخبراء
إدارة المعلومات الحساسة

مبادئ  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  عن  الصادرة  الحماية”  ألعمال  المهنية  “المعايير  نشرة  توفر 
توجيهية إلدارة المعلومات الحساسة في مناطق النزاعات المسلحة وغيرها من البيئات األخرى التي 
تتسم بالعنف، على الرغم من أن تلك المبادئ التوجيهية ُتعنى أساسًا بحقوق اإلنسان والمنظمات 
اإلنسانية، إال أنها تناسب الكثير من الحاالت والجهات الفاعلة األخرى وتتضمن النصيحة التالية حول 

استخدام معلومات شخصية تم الحصول عليها من اإلنترنت. 

غالبًا ما يكون من الصعب جدًا أو من المستحيل تحديد المصدر األصلي للمعلومات التي تم العثور 
ومع  وقانوني،  ع��ادل  بشكل  ُجمعت  قد  المعلومات  تلك  كانت  إذا  ما  والتأكد  اإلنترنت،  عبر  عليها 
الموافقة المسبقة “الٌمستنيرة” لألشخاص أصحاب تلك البيانات، بعبارة أخرى، المعلومات الشخصية 
التي يمكن الحصول عليها عبر اإلنترنت ال ُتتاح دائمًا نتيجة لالختيار الواعي لألشخاص المعنيين بمشاركة 

المعلومات في األوساط العامة.

هذا وبالحقيقة فإن المعلومات قابلة لالسترجاع ال تعني بالضرورة أنه كان من المفترض أن تكون “علنية” 
منذ البداية فمن واجب المرء أن يتأكد من موافقة الشخص الذي سيستخدم بياناته، وعند تعّذر الحصول 
على مثل تلك الموافقة من الناحية الواقعية فال يجب نقل المعلومات التي تسمح بتحديد هويات الضحايا 
أو الشهود لألوساط العامة، إال إذا كانت النتائج المستوحاة من الحماية تفوق المخاطر بشكل واضح، إذا 

ثار الشك حول ذلك فمن الموصى به بشدة أال ُتعرض سوى البيانات الكلية من دون أي إشارات فردية.

- من نشرة “المعايير المهنية ألعمال الحماية” الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب األحمر،13 صفحة 96. 
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2. المسؤولية تجاه الشخص 
الذي قام بالتصوير

تعطي عملية تجميع فيديو شاهد العيان ونشره سياقًا جديدًا لمحتوى يخص شخصًا آخرًا، يتناول هذا 
المصّور  سالمة  ومراعاة  المصدر  ذكر  ذلك  في  بما  العمل  بهذا  للقيام  األخالقية  االعتبارات  القسم 

والموّزع وتوفير الشفافية في أهدافهما.

العثور على المصدر
الصحفيون  أو  كالمتخصصون  اإلنسان،  حقوق  قضايا  مقصود  بشكل  المصّورين  من  العديد  يوّثق 
المواطنون أو النشطاء الذين ينشرون اللقطات على قنواتهم الشخصية أو التابعة لمؤسساتهم، وكذلك 
على حسابات وسائل التواصل االجتماعي، وفي حاالت أخرى، يتم مشاركة اللقطات التي تم تصويرها 
من ِقبل شاهد العيان بشكل مجهول، نظرًا للمخاطر المعينة التي يواجهها الشاهد. غالبًا ما يتم تحميل 
بها،  يقومون  التي  باالنتهاكات  التباهي  لغرض  بالجماعة  الخاصة  االتصال  إلى قنوات  الجناة  لقطات 

وفي أحيان أخرى، يتم تسريبها من ِقبل مبّلغ ما يتخذ الخطوات الالزمة لتبقى تلك اللقطات مجهولة.

بالنظر إلى الطرق المختلفة لمشاركة لقطات شاهد العيان على اإلنترنت، فال يمكننا الجزم بأن الشخص 
الذي قام بتحميل الفيديو على وسائل التواصل االجتماعي هو الشخص ذاته الذي قام بتصويره. ومما 
يزيد من تعقيد تلك المسألة أنه غالبًا ما يكون هناك نسخًا متعددة على اإلنترنت لنفس تلك اللقطات.

للبدء بالنظر في المخاوف األمنية واألخالقية الُمحتملة بخصوص مصدر الفيديو، عليك أواًل أن تحدد 
هوية ذلك المصدر، من قام بتصوير ذلك الفيديو باألصل؟ من قام بتوزيعه؟ هل كان هو الشخص 

ذاته؟ أم أشخاص مختلفون ضمن فريق ما؟ أم أشخاص مختلفون يحملون أهدافًا مختلفة؟

قد ال تستطيع اإلجابة على كل تلك التساؤالت بصورة مؤكدة، ولكن قد يساعدك طرحها في تحديد 
الغرض األصلي لّلقطات، والمخاطر األمنية الُمحتملة لمشاركتها، كما سيسمح لك البحث عن هوية 

المصدر تقديم السياق الالزم للمشاهدين لتقييم مادة الفيديو.

راِع سالمة المصدر
شهود عيان في مواقف خطرة

في ظروف النزاع وحاالت األحداث العاجلة، قد يتواجد شهود عيان في موقع الحدث للقيام بتصوير 
الّلقطات ومشاركتها على وسائل التواصل االجتماعي، إذا كنت على اتصال مع مثل أولئك المصّورين، 
فعليك إعطاء األولوية لسالمتهم على الرغبة في الحصول على الّلقطات التي يجمعونها. )راجع “من 
الخبراء: الحفاظ على سالمة شهود العيان” على صفحة 12 لالّطالع على توجيهات التواصل مع شهود 

العيان في مثل تلك المواقف(.
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المصّورون مجهولي الهوية
في بعض األحيان، يرغب المصّور و/أو الشخص القائم بتحميل فيديو ما بإبقاء هويته مجهولة نظرًا 
لمخاوف أمنية، وفي األماكن التي يعمل فيها الصحفيين والنشطاء تحت مخاطر جسيمة، غالبًا ما تقوم 
منافذ وسائط اإلعالم المحلية بنشر مقاطع الفيديو التي تم تصويرها من ِقبل شبكة من المصّورين، 
بحيث تبقى هوية كل فرد منها مجهولة، وفي سيناريو مختلف قد يعمل ُمبّلغ ما على تسريب اللقطات 
التي تكشف الجرائم الُمرتكبة من ِقبل زمالئه، وسيتم إبقاء هوية الشخص القائم بالتحميل سرية بشكل 

مقصود لتفادي التدابير االنتقامية.

إذا كنت تتعامل مع لقطات يكون فيها المصّور أو الموّزع عرضة للخطر بسبب كشفه لالنتهاك وقد 
تحتوي  هل  المصدر،  خصوصية  حماية  على  فاحرص  الهوية،  مجهول  ليبقى  الالزمة  الخطوات  اّتخذ 
اللقطات على بيانات وصفية - معلومات تقنية أو وصفية ُمتضمنة في ملف الفيديو - والتي يمكن 
تستضيف  التي  اإللكترونية  المنصة  تكشف  هل  موقعه؟  وتحديد  المصدر  على  التعرف  خاللها  من 
الفيديو معلومات تعريفية عن المصدر، وإذا كان األمر كذلك، هل هذا المصدر على علم بذلك؟ إذا 
علمت بهوية المصدر عند البحث عن معلومات الفيديو، فقم بتقييم المخاطر التي ُتحدق بالمصّور في 
حال تم الكشف عن هويته بشكل علني، إذا كنت على اتصال مع المصّور، فعليك تشفير رسائل البريد 

اإللكتروني ونصوص المحادثات التي تدور بينكما.

من الخبراء
الحفاظ على سالمة شهود العيان

الجمعية اإلخبارية اإللكترونية  -

تم إنشاء المنصة اإللكترونية “انشئ مدونة أخالقيات خاصة بك” والتابعة للجمعية اإلخبارية اإللكترونية 
في عام 2014 من ِقبل فريق من الصحفيين، وذلك لمساعدة الغرف اإلخبارية والمراسلين في التصدي 
التالية للحد من  للتحديات األخالقية التي تواجه الصحافة الحديثة. يتضمن الدليل اإلرشادي النصائح 

المخاطر التي ُتهدد الصحفيين المواطنين:

العاّمة متواجد في  حافظ على سالمتك: عندما يكون صحفي ما على اتصال بفرد من   •
على  فيجب  الحروب   تسودها  منطقة  أو  كارثة،  أو  ما  جريمة  مسرح  مثل  خطر   مكان 
الصحفي حث هذا الفرد على البقاء في مأمن، ال ينبغي أبدًا أن ُيطلب من الصحفيين غير 

المحترفين بالقيام بالمهمة في مكان خطر.

أحيانًا، من األفضل أال تسأل: تحتاج أن تضع المؤسسات اإلخبارية في اعتبارها متى   •
الذي  “المحتوى  عن  البحث  أجل  من  بهم  االتصال  لمجرد  بالعامة  الخطر  ُيحدق  قد 
ينتجه المستخدم”؛ ألن ذلك قد يكشف وجودهم على الساحة، أو ألن مجرد التواصل 

للمزيد من 
المعلومات

تعرّف عىل الطرق اآلمنة للتواصل 

اإللكرتوين عىل املوقع اإللكرتوين 

“الدفاع عن النفس ضد الرقابة” 

التابع ملؤسسة الجبهة اإللكرتونية 

عىل الرابط التايل
bit.ly/EFF_ 
SurveillanceDefense.
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معهم قد يلهيهم عن الحفاظ على سالمتهم. أحيانًا، من األفضل االنتظار حتى زوال 
الخطر.

ُتخبر  قد  أنك  تذّكر  المواطن،  للصحفي  العاطفية  للحالة  ُمراعيًا  كن  متعاطفًا:  كن   •
شخصًا ما معلومات مثيرة للقلق للمرة األولى منذ تواصلك معه، كن متعاطفًا وال 
سيما عند التواصل مع أفراد العامة الذين قد عانوا للتو من خسائر شخصية جسيمة 
- وعليك النظر فيما إذا كنت بحاجة للوصول إلى المحتوى الذي ينتجه المستخدم في 

مثل هذا الموقف.

اإلخبارية  للجمعية  التابعة  بك”  خاصة  أخالقيات  مدونة  انشئ   “ اإللكترونية  المنصة  عن  ُمقتبس   �
 ،”AP“ اإللكترونية، “محتوى ينتجه المستخدم”،14 إعداد محرر وسائل التواصل االجتماعي لدى موقع

“إيريك كارفين”.

مركز “تاو” للصحافة الرقمية

الذي  المحتوى  رئيسيًا15 حول استخدام  الرقمية تقريرًا  في عام 2014، نشر مركز “تاو” للصحافة 
ينتجه المستخدم من ِقبل منافذ البث اإلخباري حول العالم. ووجد الباحثون أنه يجب على المنافذ 
اإلخبارية في الغالب القيام بعمل أفضل فيما يتعلق بالحصول على اإلذن من الصحفيين المواطنين 
لغرض استخدام لقطاتهم، ولكن وجدت المؤسسات اإلخبارية في بعض المناطق أن التواصل مع 
الصحفيين المواطنين للحصول على إذنهم قد يعّرضهم في الواقع لخطر أكبر، وجاء في هذا التقرير 

ما يلي:

كان هناك تفاهم مؤكد على أنه عند العمل مع األشخاص القائمين بالتحميل من بلدان 
معينة، فإن األمر الصائب الذي يجب فعله هو عدم السعي وراء الحصول على اإلذن. 

إي��ران:  من  للصور  معرض  على  يعمل  وال��ذي  بي سي”  “بي  قناة  أحد صحفي  لنا  قال 
“كشخص يعمل في “بي بي سي”، إذا ما قام شخص ما بنشر صورة، فسيرتفع شأنه 
حقًا عندما أقول، “مرحبًا، هل يمكنني استخدامها؟ أنا من قناة “بي بي سي”. لذا في 
مثل هذا الموقف، نصحت هيئة اإلذاعة الفارسية بأنه من األفضل استخدامها وحسب.

ينتجه  ال��ذي  المحتوى  عن  عالمية  دراس��ة  الهواة”:  ِقبل  من  الُمصّورة  “اللقطات  عن  مقتبس   �
المستخدم،16 الفصل 12.1.
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إخفاء الهوية مقابل التحقق من الصحة
قد ُتعّرض مقاطع الفيديو التي توثق قضايا حقوق اإلنسان حياة المصّور أو الموّزع إلى الخطر، وذلك 
في حال إذا تم الكشف عن هوياتهم، ويشّكل هذا األمر تحديًا للمحققين أو المراسلين الذين يحاولون 
التحقق من مصداقية اللقطات، وأنها جاءت من مصدر موثوق به. ثمة تزايد في عدد األدوات والوسائل 
الُمستخدمة للتحقق من مصداقية الفيديو، ولكن في بعض الحاالت وبكل بساطة، ال يوجد ما يكفي 
من المعلومات للتحقق من وقت ومكان تصوير اللقطات، وما إذا كان توثيقها حقيقيًا أم ال، أي غير 

ملّفقة أو لم يتم إنتاجها لخداع المشاهدين.

في هذه الحاالت يجب عليك أن تلجأ إلى التقدير المهني لتقرر ما إذا كنت ستنشر تلك اللقطات وطريقة 
قيامك بذلك. مع العلم أنه يمكن أن يؤدي تجميع و نشر فيديو ما اتضح فيما بعد أنه قد تم التالعب 
به إلى المساس بنزاهتك وإلى إلقاء ظل من الشك على مصداقية مقاطع فيديو شاهد العيان. واألسوأ 
من ذلك أنه يمكن أن يؤدي نشر معلومات خاطئة حتى لو تم ذلك بدون قصد إلى إثارة الهلع والعنف 
السهل  ومن  أنه  كيف  نفهم  أن  المهم  من  المعنيين.  لألفراد  وخيمة  عواقب  في  ذلك  يتسبب  وأن 
توزيع لقطات كاذبة أو تم التالعب بها وخداع جمهور المشاهدين. وفقًا ل�”مارك ليتل”، وهو مؤسس 
وكالة أنباء وسائل التواصل االجتماعي “ستوريفول”، فإن المنظمة “قد شهدت أمثلة متعددة لجماعات 

سياسية تنتج مقاطع فيديو تقوم بخلق انتهاكات زائفة يزعم ارتكابها من ِقبل الخصوم”.

عندما تواجهك لقطات ال يمكنك التحقق من مصداقيتها، قم بطرح األسئلة التالية:

هل هناك مقاطع فيديو أو تقارير أخرى عن الحدث يمكن التحقق من صحتها؟  •
هل ثمة سبب ما يدفع الناس ممن هم وراء هذا الفيديو إلى خداع المشاهدين؟  •

هل من المحتمل أنك قمت بافتراض زائف حول الفيديو ودوافعه؟  •

إذا ما قررت تضمين الجوانب الموضوعية للفيديو في تقريرك، كن واضحًا مع جمهورك حيال ما تعرفه 
الرد من خاللها. بمجرد مشاركة اللقطات مع  وما ال تعرفه عنها، وامنح المشاهدين وسيلة يمكنهم 
جمهور أوسع نطاقًا سيتضح أنه يمكن للمشاهدين الرد على التساؤالت التي يتم طرحها حول الفيديو. 

ال تنس أن تراعي سالمة وكرامة وموافقة األفراد الذين تم تصويرهم.

للمزيد من 
المعلومات

ميكنك العثور عىل املزيد من 

املراجع للتحقق من صحة الفيديو 

عىل اإلنرتنت، وذلك عىل صفحتنا 

اإللكرتونية التالية:
https://ar.witness.org/
resources.
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أمثلة بارزة
نشر لقطات دون التثبت من صحتها

فيما يلي أمثلة عن حاالت تناولت فيها وسائل اإلعالم اإلخبارية و/أو منظمات حقوقية لمقاطع فيديو 
على اإلنترنت بالرغم من عالمات االستفهام حول ما وّثقته تلك المقاطع على وجه التحديد.

مثال 1: في عام 2013، أثار فيديو على اإلنترنت الجدل واالنتباه الصحفي في كوريا الجنوبية وخارجها. 
أظهر الفيديو رجالن قوقازيان كانا يضايقان امرأة كورية في ناٍد ما بمدينة سيؤول. على الرغم من الهوية 
المجهولة لألفراد الذين ظهروا أمام الكاميرا وظروف تصوير الفيديو المجهولة تم تغطية هذا الفيديو 
والجدل الذي أحاط به في صحيفة “واشنطن بوست”.17 ورّدًا على ذلك، تواصل الرجال المشاركون في 
الفيديو مع المراسلين ليبّينوا لهم أنه قد تمت إساءة فهم الفيديو. تم تصوير هذا الفيديو في إطار 
فيلم تجريبي،18 وشارك كل من فيه بمحض إرادته. وإلثبات تفسيرهم لسياق الفيديو قاموا بمشاركة 
المزيد من اللقطات والصور من المشهد. نشرت صحيفة واشنطن بوست فيما بعد مقااًل توضيحيًا 

وردت فيه المعلومات الحديثة.

مثال 2: انتشر فيديو على اإلنترنت في مطلع عام 2013 ظهر فيه تعّرض رجالن للتعذيب من ِقبل رجال 
شرطة في فيجي. على الرغم من عدم معرفة مصدر تسجيل الفيديو وموقعه الدقيق وتاريخ تسجيله، 
إال أنه قد تمت تغطيته 19 من وسائل اإلعالم المحلية والدولية، مما أثار رد فعل منظمة العفو الدولية 
أحد  والدة  تعّرف  وإلى  الشرطة  لقسم  داخلية  تحقيقات  إجراء  إلى  ذلك  أدى  وبدوره  المتحدة.  واألمم 

الضحايا على ابنها في الفيديو وتعهدها للكفاح من أجل إحالل العدالة.
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التسليم بصحة مصدر الفيديو
لماذا  

بين الحين واآلخر سيحافظ المصّورون على سرية هوياتهم لمخاوف أمنية ولكن في معظم الحاالت 
سيكشفون عنها وسيتوقعون أن ُيطلب منهم اإلذن بينما سيعود الفضل إليهم عند استخدام لقطاتهم 

من ِقبل اآلخرين.

مشاركة  المهم  فمن  معروفة  غير  أو  مجهولة  هويته  كانت  أو  المصّور  هوية  على  التعرف  تم  سواء 
معلومات متعلقة بمصدر الفيديو مع جمهورك وذلك لثالثة أسباب رئيسية:

1- المسؤولية األخالقية تجاه القائمون بإنتاج المحتوى: سواء تم تصوير اللقطات من ِقبل 
صحفي مواطن، مراسل محترف، مصور صحفي أو مؤسسة إخبارية، فيجب أن ُينسب 
العمل لصاحب المحتوى، وقد يكون لهم الحق القانوني في التحكم بطريقة استخدامه 
العديد من  الرغم من نشر  أنه وعلى  القضائي. على  تبعًا لإلختصاص  أو توزيعه، وذلك 
األشخاص لصورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم علنًا على “يوتيوب” أو مواقع التواصل 
االجتماعي، إال أنهم ال يتوقعون أو ال يرغبون بالضرورة في الحصول على عدد كبير من 
المشاهدين نتيجة توزيع لقطاتهم بصورة أوسع نطاقًا. لقد وّثق المحور اإلعالمي لشهود 
حاالت  العيان—  إعالم شهود  لوسائل  إخبارية  منافذ  استخدام  يدرس  والذي  العيان — 
متعددة 20 قد أعرب فيها الصحفيون المواطنون عن إحباطهم نتيجة الستخدام لقطاتهم 

في النشرات اإلخبارية دون إذن منهم أو إسناد إليهم.

2- الشفافية: بحكم أن فيديو شاهد العيان ُأنتج من ِقبل أشخاص من خارج مؤسستك فإنهم 
قد ال يشعروا بالقلق حيال التوثيق الموضوعي وقد يكون لديهم مآرب أو تحيزات سياسية. 
يستحق جمهورك أن يعرف بمنظور من يتم صياغة هذا اإلصدار المحدد من األحداث، إذ 
قد ُيلقي السياق ضوءًا كبيرًا على فهم ما تم توثيقه وما لم يتم توثيقه والسبب بذلك. 
اعتبر اللقطات وكأنها اقتباس يعود مصدره إلى مراسل ما. إما أن ُيفصح المراسل عن 
أن  أو  المصدر—  على سرية  للحفاظ  وجيهة  أسباب  هناك  كان  إذا  حال  المصدر— في 

يشرح تلك األسباب ويصف منظور المصدر وسبب اعتباره بأنه موثوقًا به.

أو عهدة  لملكية  الزمني  التسلسل  إلى  العهدة  العهدة: يشير مصطلح سلسلة  3- سلسلة 
الفيديو. سيساعد توثيق سلسلة عهدة اللقطات التي تقوم بتجميعها ونشرها المحققون 
في مجال حقوق اإلنسان، صانعو األفالم، المؤرخون، وغيرهم ممن قد ُيبدي اهتمامًا 
بتلك اللقطات القتفاء أثر الفيديو األصلي. إذا اتضح فيما بعد أن اللقطات تساعد في 
التحقيقات الجنائية مثاًل، فقد يكون وجود سلسلة متصلة من العهدة أمرًا حاسمًا في 

إثبات مصداقية اللقطات.

كيف  
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كيف  

ثمة طرق عديدة للتسليم بمصداقية المصّور األصلي لفيديو ما و/أو الشخص القائم بتحميله. تعتمد 
إذا كنت تنوي  الفيديو، وما  الذي تعمل به و مقدار ما تعرفه عن  التي تختارها على الوسط  الطريقة 
نشره بكامله أو أجزاء منه فقط، أو مجرد اإلشارة إلى المعلومات الواردة فيه. كما تعتمد على المخاطر 

المحتملة التي قد ينطوي عليها الكشف عن هوية المصدر. وفيما يلي بعض الخيارات:

قم بتضمين أو إنشاء رابط للفديو الذي تم تحميله بواسطة المصدر األصلي: في هذه   •
الحالة، عليك أن تأخذ بعين االعتبار إمكانية أن يصبح الرابط غير صالح لالستخدام فيما 
بعد، أو قد تتم إزالة الفيديو أو تغيير إعدادات الخصوصية الخاصة به. )راجع قسم “عملية 

تجميع ومشاركة الفيديو مقابل عملية حفظه” على صفحة 3(.

اذكر اسم المصّور أو المؤسسة: وقّدم نبذة عنهم )مثاًل، جماعة سياسية هامة في الحزب   •
الحاكم، أو صحفي مستقل يساهم في صحيفة محلية، أو أحد السكان المحليون الذين 
كانوا في موقع الحدث(. يعد وصف مصدر الفيديو ب�”من اإلنترنت” أو “من ‘يوتيوب’” 

فقط هو أمر غير مهني وال يتضمن القدر الكافي من المعلومات.

إذا كنت غير قادر على تحديد معلومات دقيقة عن المصدر أو قررت الحفاظ على سرية   •
هويته ألسباب أمنية أو خاصة، فعليك أن تصف لجمهورك طريقة العثور على الفيديو 

وأسباب اعتقادك بأنه موثوقًا به وأي أسئلة مناسبة وغير ُمجابة عن المصدر.
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مالحظة حول االعتبارات القانونية
تتعلق المبادئ التوجيهية أعاله بأخالقيات تجميع فيديو شاهد العيان ونشره ألغراض التوثيق فحسب 
ال بشرعية القيام بذلك. إن عمليات الشروع بسرقة الفيديو وإعادة نشره أو إنتاج لقطات جديدة من 
المصدر األصلي يمكن أن تخضع للقوانين المحلية التي تتناول قضايا حقوق التأليف والنشر أو التشهير 

أو غيرها من القضايا ذات الصلة.

أمثلة بارزة
اإلشارة إلى مصادر لقطات شاهد العيان

يجمع لقطات  لمونتاج  “يوتيوب”  إلى وصف فيديو21 على  رابط  بإضافة  “ويتنس”  1: قامت  مثال 
الرابط إلى وثيقة22 تتضمن  العالم، ويصل هذا  شهود العيان بخصوص قضايا حقوق اإلنسان حول 
عناوين الروابط لكل مقاطع الفيديو على “يوتيوب” التي اسُتخدمت لعمل هذا المونتاج المشاهدون 
الذين يرغبون في معرفة المزيد حول أي مقطع معين، أو مصدر ذلك المقطع، يمكنهم الرجوع إلى 

المصدر.

باللغة اإلنجليزية  مثال 2: تضيف قناة “سيريان فور أول وورلد”23 على “يوتيوب” تفاصيل وترجمة 
لمقاطع فيديو عن موقف المواطنين إزاء الحرب في سوريا. في قسم الوصف لكل فيديو على هذه 

القناة، يتم تزويد المشاهدين برابط إلى الفيديو األصلي على “يوتيوب”.

مثال 3: في مشروع “مشاهدة الحرب في سوريا”،24 لصحيفة “النيويورك تايمز”، يتم تجميع مقاطع 
فيديو من  مقاطع  تضمين  يتم  اإللكتروني،  الموقع  على  الحرب في سوريا  عن  اإلنترنت  على  فيديو 
مختلف قنوات اإلعالم السورية المحلية على “يوتيوب”، ويتم توفير سياق لكل فيديو في أقسام مثل 
“ما نعرفه”، “ما ال نعرفه”، و”مقاطع فيديو أخرى”. على سبيل المثال بالنسبة لمقطع فيديو ُوصف 
بأنه ُيظهر بعض المتظاهرين الذين يفّرون من إطالق نار على يد مقاتلي بما يعرف الدولة اإلسالمية، 

يرد في قسم “ما ال نعلمه” ما يلي:

نحن ال نعرف هويات األشخاص الذين يظهرون في الفيديو وال حتى هوية المصّور أو معتقداته 
ال  لذا  الفيديو،  هذا  في  أصوات طلقاتهم  ُتسمع  الذين  المسّلحين  رؤية  يمكننا  ال  السياسية. 
التثبت من صحة االدع��اءات بأنهم أعضاء ينتمون لما ما يعرف بالدولة اإلسالمية في  يمكننا 

العراق وسوريا.
- ُمقتبس عن “مشاهدة الحرب في سوريا”
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من الميدان
وصفان مختلفان لفيديو واحد، واالفتقار إلى المصداقية 

ترك المشاهدين في حيرة

الصراع  بتوثيق  الفلسطينيون واإلسرائيليون  الحرب على غزة في شهر تموز من عام 2014، قام  إبان 
ونشر لقطاتهم على وسائط اإلنترنت. كما تم نشر لقطات كاذبة على نطاق واسع— صور تم تصويرها 
في صراعات عنيفة مختلفة تمامًا، ولكن ُوصفت على أنها ُتظهر الحرب الجارية على غزة. كان الهدف 

من تلك الصور هو التحريض على الكراهية والعنف تجاه أحد جانبي الصراع.

يظهر في أحد مقاطع فيديو شهود العيان صاروخًا ُيعّطل حفل زفاف إسرائيلي، وتم بثه على قناة “أن 
بي سي”25 وعدة نوافذ إخبارية دولية، و قيل إنه حدث في ضاحية حولون. تم تحميل المقطع ذاته على 
قناة “يوتيوب” التابعة للجيش اإلسرائيلي،26 والذي وصف المشهد بأنه حدث في أشدود، وهي إحدى 

المدن اإلسرائيلية التي تقع على بعد 20 مياًل من حولون.

بتصويرها.  قام  أو من  اللقطات  تلك  العثورعلى  تم  كيف  اإلسرائيلي  الجيش  أو  اإلعالم  يوّضح  ولم 
من  بعدها  يّتضح  لم  ولكن  فارتان”،  “آراكيليانتس  إلى  الفيديو  ذلك  اإلخبارية  القنوات  بعض  نسبت 
هو  أم  الزفاف؟  حفل  في  هو ضيف  أم  األصلي؟  المصور  اسم  هو  هل  المصدر.  هذا  هو صاحب 
االسم اإللكتروني المستعار ألول شخص قام بتحميل تلك اللقطات؟ لم تقم أي من القنوات اإلخبارية 
باإلشارة إلى المصدر األصلي أو بتضمين سياق إضافي يمكننا من خالله فهم الفيديو. نظرًا لمشاركة 
الفيديو من ِقبل الجهة الدعائية للجيش اإلسرائيلي إبان صراع عنيف، فالبد أن يتساءل المرء ما إذا كان 
هذا الفيديو حقيقيًا أم تم إنتاجه ومشاركته لدعم الحملة العسكرية التي تبّناها الجيش اإلسرائيلي. ولكن 
نظرًا إلى عدم إضفاء طابع الشفافية للمشاهدين من ِقبل الجيش اإلسرائيلي أو المنافذ اإلخبارية، فكان 

من المستحيل على الُمشاهد تحديد السياق الحقيقي للقطات.  
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3. المسؤولية تجاه الجمهور الُمشاهد

يضم هذا القسم طرقًا إضافية لتوفير المضمون للمشاهدين في إطار العملية المسؤولة واألخالقية لتجميع 
الفيديو وأنه ال يعمل كمنصة للجهات  الفيديو. ويشمل ذلك ضمان مصداقية عملية تجميع ونشر  ونشر 

الحاقدة أو للتقارير الكيدية وأنه يحترم القدرات العاطفية والنفسية لجمهور المشاهدين.

تجميع و نشر الفيديو بطريقة مسؤولة من خالل توفير المضمون
تتضمن عملية تجميع ونشر لقطات شاهد العيان مع السياق الكامل للحدث حتى يتسنى للمشاهدين فهم ما 
يشاهدونه بطريقة أفضل. قد يكون هذا السياق على شكل مونتاج لمقاطع تخص حالة معينة، أو جدول زمني 
أو خريطة تفاعلية، أو غيرها من االختيارات غير الخطية لمقاطع الفيديو. كما يمكن أن يتمثل هذا السياق في 

نص حول المشهد الذي تم تصويره.

تعد المبادئ التالية ضرورية لضمان عملية مسؤولة لتجميع ونشر الفيديو:

1( المصداقية في عملية التجميع والنشر:
يجب على الشخص القائم بعملية تجميع ونشر الفيديو التأكد من أن الخيارات التي يتم اعتمادها في تلك 
العملية— من وضع المعلومات واإلعالم بجانب بعضهما البعض— ال تحّرف الواقع األساسي بشكل جذري. 

اسأل نفسك أو فريقك:

هل يؤدي ربط المقاطع ببعضها البعض إلى خلق تكافؤ كاذب؟  •
هل يشير إلى ارتباط لم يكن موجودًا من قبل؟  •

هل يمحو سياق المقطع األصلي الذي يساعد على فهم معناه؟  •
هل يقّدم للمشاهدين معلومات كافية حول سبب وكيفية اختيار المقاطع المعروضة؟  •

2( الحذر عند نشر مقاطع الفيديو التي ُأنتجت من ِقبل المجموعات التي تحض على الكراهية
كما ناقشنا في أقسام أخرى من هذا الدليل اإلرشادي، تم إنتاج بعض مقاطع الفيديو للترويج على الكراهية 
على  تعمل  التي  الفيديو  مقاطع  كانت  إذا  فيما  انظر  النمطية.  القولبة  أو  الكاذبة  الشائعات  أو  الرهبة  أو 
الخطوات  اتخذ  إذا كان األمر كذلك،  لبلوغ مثل تلك األهداف.  أو توزيعها  إنتاجها  تجميعها ونشرها قد تم 
الالزمة للتأكد من أنك ال توّفر منصة للمعتقدات المفعمة بالكراهية أو الشائعات الكاذبة. قّدم لجمهورك 

معلومات عن أهداف الفيديو.

3( الهدف الذي يتسم بالشفافية 
وفي النهاية، ما هو هدفك من تجميع ونشر مقاطع الفيديو؟ ثمة أغراض متنوعة للتجميع والنشر— التأييد، 
تجميع  بشأن  تتخذها  التي  الحكيمة  القرارات  الكثير من  إلخ. ستعتمد  المجتمع،  تنظيم  العدالة،  الصحافة، 
و نشر الفيديو على منظورك الشخصي وهدفك من المشروع. قم بتوفير السياق والتفسيرات لجمهورك 
حول الخيارات التي تم اتخاذها بحيث يتسنى لهم أن يفهموا بشكل أفضل أسباب تضمين مقاطع معّينة من 

الفيديو دون غيرها.
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من الميدان
مونتاج من المقاطع الخارجة عن السياق تقلل 

من قيمة اللقطات لتصبح “خلفية للعنف”
المنفى  مخيم  في  مجزرة  بوقوع  اإلخبارية  “العربية”27  شبكة  أفادت   ،2013 عام  من  أيلول  شهر  في 
اإليراني في العراق. وشملت تغطيتها عرضًا لمقطع فيديو “تم نشره على شبكة اإلنترنت” ووصفته بأنه 
ُيظهر”االعتداء الوحشي للقوات العسكرية العراقية على مخيم في العراق يسكنه معارضون إيرانيون، 
تم  التي  اللقطات  عبارة عن مجموعة من  الفيديو  كان  ولكن  منهم.”  العشرات  أسفر عن مقتل  مما 
تجميعها وتصويرها بكل وضوح من كاميرات مختلفة وربما بسياقات مختلفة. ولقد تم تحديد مقطع 
واحد على األقل يظهر في فيديو آخر 28 )تحذير: يحتوي الفيديو على مشاهد عنيفة(، وُوصف بأنه ُيظهر 

مجزرة وقعت في المخيم ذاته ولكن قبل عامان ونصف العام.

ثمة مشاكل عديدة الستخدام هذا الفيديو، نذكر منها: أواًل، لم تتحقق قناة “العربية” بما فيه الكفاية 
من أن الفيديو يتعلق بذات الحدث الذي ُذكر في الخبر. ثانيًا، من خالل وصف مصدر الفيديو بمصطلح 
وأين،  الفيديو  بنشر  قام  من  بشأن  التفاصيل  من  المزيد  ذكر  دون  اإلنترنت”،  شبكة  “على  غامض 
فالجمهور الُمشاهد ال يعرف من الذي نشر الفيديو وما الغرض من ذلك. أخيرًا، من خالل نشر مقطع 
فيديو يتألف من عدة مقاطع مختلفة من أعمال العنف الوحشية، واحدة منها على األقل تأتي من سياق 
مختلف عن الخبر الذي تم ذكره، تقلل قناة “العربية” من قيمة اللقطات األصلية لتصبح مجرد “خلفية 

للعنف”، وتعرض مجرد صور معّممة من المذبحة، تخلو من واقع الخبر المطروح وتفاصيله.

مثال مغاير
يقّدم موقع صحيفة “النيويورك تايمز” مشروع “مشاهدة الحرب في سوريا” 29، يتم فيه تجميع ونشر 
لقطات عن الصراع السوري، بما في ذلك مقاطع فيديو لطرفي الصراع، ومشاهد عنيفة ألعمال العنف 
والقتل. إجمااًل، ُتظهر مقاطع الفيديو مشاهد من العنف المرّوع. ولكن يتم عرض مقاطع الفيديو كل 
على حدة، بسياق يخص المشهد، مع ذكر مصدر كل مقطع فيديو يتم عرضه. باإلضافة إلى ذلك، عندما 
يعرض الموقع مشاهد عنيفة،30 يجب على الُمشاهد النقر على التحذير الذي يشير بأن الفيديو يحتوي 

على مشاهد عنيفة ليتمكن من مشاهدته.
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مشاهد باعثة على االنزعاج
االنزعاج  على  وباعثة  مرّوعة  بأنها  اإلنسان  حقوق  قضايا  توّثق  والتي  العيان  شهود  فيديو  مقاطع  من  العديد  تتصف 
بطبيعتها، بحيث يمكن أن يكون من الصعب مشاهدتها. قد تسبب مشاهدة إساءة معاملة اآلخرين إلى إثارة الرعب والرهبة 

والحزن والشعور باليأس. يمكن أن يساهم العرض التراكمي في إحداث فتور في التعاطف وإحداث صدمة غير مباشرة.

متى وكيف يمكن تجميع ونشر المشاهد العنيفة
تتفاوت المشاعر التي تحيط بالمشاهد العنيفة بتفاوت الثقافات وبإختالف أزمنة العرض، فمثاًل من المرّجح جدًا أن 
يشاهد الُمشاهد تلك اللقطات العنيفة في وسائل اإلعالم اإلخبارية العربية أكثر من قنوات البث اإلخباري األمريكية، 

وبالتالي يمكن أن يستنتج المرء أن لدى جمهورْي المشاهدين تطلعات وحساسيات مختلفة.

اتخذ الخطوات الالزمة للقيام بعملية تجميع ومشاركة لقطات شاهد العيان بطريقة تدعم قدرة الجمهور الُمشاهد على 
المشاركة في المعلومات التي توّثقها تلك اللقطات ويشمل ذلك معرفة الوقت الذي قد ال تنفع فيه مشاركة جزئية 

معّينة من اللقطات. ولغرض اتخاذ قرار مهني حول ضرورة تجميع ونشر فيديو مرّوع قم بطرح األسئلة التالية:

هل ثمة مبرر الستخدام تلك المشاهد العنيفة؟  •
هل يستخدم الفيديو أسلوب التخويف في محاولة للتالعب بعواطف المشاهدين؟  •

انظر أدناه إلى اإلطار الذي يحمل عنوان “من الخبراء” للمزيد من األسئلة التي قد تساعدك على تحديد ما إذا كان عليك 
نشر اللقطات العنيفة.

الطريقة التي تقوم فيها بتجميع ونشر ووضع سياق فيديو مرّوع قد ُتحدث فرقًا ما بين المشاهدين الذين ينظرون إليه 
كمشهد للعنف الذي ال مبرر له أو من ينظرون إليه كوثيقة غنية بالمعلومات. ال تقم بتجميع ونشر مقاطع الفيديو 
أهمية  أسباب  توفير سياق حول  اّط��الع.  على  إبقائهم  أجل  بل من  المشاهدين  نفوس  الصدمات في  إحداث  لغرض 
الفيديو، واقتراح أساليب تتيح للمشاهدين فرصة إبداء آرائهم هي أمور يمكن أن تضمن بأن الفيديو يساهم في خلق 

جمهور أكثر اّطالعًا وانخراطًا بداًل من استنفاد عواطفهم.

إذا كان الفيديو يعرض صورًا مرّوعة لقتل وجثث أو ألشخاص مصابين بجروح خطيرة، قم بإتخاذ الخطوات الالزمة لتحذير 
حول  المزيد  لمعرفة  خيارًا  وامنحهم  على وشك مشاهدته  الذين هم  الفيديو  في  مرّوعة  لقطات  بوجود  المشاهدين 
االعتداء دون تعريضهم لمشاهدة مثل تلك الصور. وإذا كان المقال اإللكتروني أو المدّونة تحتوي على فيديو، فابحث 
في إمكانية إدراج وصالت إلكترونية تأخذ الزائر إلى هذا الفيديو بداًل من تضمينه في المقال، األمر الذي قد يؤدي إلى 

مشاهدة الزوار للفيديو قبل أن يكونوا قد شاهدوا التحذير.

)تحذير: يحتوي 
هذا الفيديو على 

مشاهد عنيفة(
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من الخبراء
متى يكون من المناسب نشر فيديو مرّوع؟

اإللكترونية  صفحتها  على  تايمز”  “النيويورك  صحيفة  نشرت   ،2015 عام  من  نيسان  من  السابع  في 
اللقطات  تلك  وأظهرت  الحادث  من  مقربة  على  متواجد  هاتف شخص  من  فيديو  لقطات  الرئيسية 
ضابط شرطة في “نورث تشارلستون” بوالية كارولينا الجنوبية يطلق النار على رجل كان يحاول الفرار 
بإضافة نص  تايمز”  “النيويورك  العاملين في صحيفة  ِقبل  الفيديو من  تحرير  تم  قتياًل.  ويرديه  منه، 
للتعريف عنه والتحذير من احتوائه على مشاهد عنيفة وإدراج ترجمات وتفاصيل لمساعدة المشاهدين 

على فهم الحوار الُمسجل.

الصحافة- تساؤالت  المدربين في مجال  تابع لمعهد “بوينتر”،31 طرح “آل تومبكينز”-كبير  في مقال 
الفيديو  تايمز” لنشر مثل هذا  إذا كان هناك مبررًا لصحيفة “النيويورك  الفيديو لتحديد ما  بخصوص 
الغيرا مبرر  الرئيسية. تساءل “تومبكينز”، “هل هذا هو مجرد مثال على العنف  المرّوع على صفحتها 
والذي سيستقطب النقرات والمشاركات اإللكترونية، أم أن هناك أسباب صحفية متينة تستدعي رؤية 

هذا الفيديو من ِقبل العامة؟” طرح “تومبكينز” األسئلة التالية ليبني تقديره:

ما الذي نعرفه وما الذي نحتاج إلى معرفته؟  •
لماذا يستحق هذا الفيديو النشر؟ ما هي األسباب الصحفية لنشره بشكل علني؟  •

ما هو األسلوب المناسب ودرجة التغطية المناسبة؟  •
ما هي البدائل المتاحة في حال إذا اخترت أال تعرض الفيديو المرّوع؟  •

الفيديو،  تايمز” مبررًا لنشرها لقطات هذا  بأنه كان لصحيفة “النيويورك  اختتم “تومبكينز” تصريحاته 
موّضحًا:

مشاهدة  الصعب  من  يكون  وأحيانًا  الحقائق.  عن  الكشف  مجال  في  الصحفيون  يعمل 
من  الجمهور  يتمكن  أن  فيجب  األخطاء،  بعض  الشرطة  أفراد  ارتكب  ما  إذا  ولكن  الحقيقة. 
النار على  الشرطة  أفراد  الحال تمامًا عند إطالق  الوثوق بمحاسبة الصحفيين لهم، كما هو 
مشتبه به بدافع المخاوف المشروعة بشأن سالمتهم، فسيتناول الصحفيون ذلك بطريقة 

منصفة وجّدية في آن واحد.
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المراجع ومصادر القراءة اإلضافية

مقاالت
“بوينتر” - “يبدو أن نشر الفيديو المرّوع من ِقبل صحيفة ‘النيويورك تايمز’ كان مبررًا”، كتبها “آل تومبكينز”.

http://www.poynter.org/how-tos/visuals/333613/graphic-new-york-times-video-seems-justified/

“ويتنس” - “اإلساءة من خالل سرعة انتشار الفيديو: الخروج من تلك الدوامة باستخدام أدوات حماية سرية الهوية”، كتبتها 
“مادلين باير”.

http://blog.witness.org/201308//abuse-by-viral-video-break-the-cycle-with-identity-protecting-tools/

“بي بي سي” - “مسائل تتعلق بالسالمة بشأن المحتوى الذي ينتجه المستخدم”، كتبها “تراشار باروت” حول طريقة قناة “بي 
بي سي” بالنظر في مصداقية المساهمين وسالمتهم الشخصية.

http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/article/art20131113144258981

“ستوريفول” - “مهّمة دامت سنة كاملة لكبح االنتشار السريع وغير القانوني للفيديو”، كتبها “لويس تييرني”.
http://blog.storyful.com/201406/08//a-year-long-mission-to-tame-the-wild-west-of-viral-video/ -.VbUPAWRVikp

“آي ريفولوشنز” - “النزعة اإلنسانية في عصر االتصال الشبكي: دراسة رائدة”، كتبها “باتريك ماير”.
http://irevolution.net/201309/04//humanitarianism-network-age/

“ويتنس” - “ماليزيا: كاميرا الفيديو في الهاتف المحمول تصّور تجاوزات الشرطة”، كتبها “سمير بادانيا”.
http://hub.witness.org/en/node/7690

المحور اإلعالمي لشهود العيان - “حماية سرية هوية الضحية: هل علينا القيام بالمزيد لحماية سرية هويات الضحايا الذين 
يظهرون في وسائل إعالم شهود العيان؟”، كتبها “سام دابرلي”.

https://medium.com/1st-draft/protecting-the-victim-s-identity-3b7df432ec09

أبحاث
مركز “تاو” للصحافة الرقمية - “دراسة عالمية للمحتوى الذي ينتجه المستخدم في التلفاز والمساهمات اإلخبارية اإللكترونية”، 

تم اعدادها من ِقبل “كلير واردل” و”سام دابرلي” و”بيت براون”.
http://towcenter.org/tow-center-launches-amateur-footage-a-global-study-of-user-generated-content-in- tv-and-
online-news-output/

مؤسسة “فيكتوريا” للخدمات القانونية - “حين أخبر قصتي، فالمسؤولية تقع على عاتقي: الرواية األخالقية والفّعالة 
للقصص في مجال التأييد”، تم إعداد هذا البحث من قبل “راتشيل بول”.

http://www.victorialawfoundation.org.au/sites/default/files/attachments/VLF - CLC final report 1213- _Final_web.pdf

الجمعية الملكية للطب - “رؤية صور عن العنف المتطرف: دراسة نفسية لصحفيي الغرف اإلخبارية”، تم إعدادها من قبل 
“بلير أوديت” و”إيليزابيث واكناين”.

http://shr.sagepub.com/content/52054270414533323/8/.full
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المزيد من المراجع ومصادر القراءة
المراجع

مؤسسة الجبهة اإللكترونية - “الدفاع عن النفس ضد الرقابة: التواصل مع اآلخرين”.
https://ssd.eff.org/en/module/communicating-others

اللجنة الدولية للصليب األحمر - “المعايير المهنية ألعمال الحماية التي تم تنفيذها في النزاعات المسلحة 
وغيرها من حاالت أعمال العنف من ِقبل الجهات الفاعلة المحسنة والتي ُتعنى بقضايا حقوق اإلنسان “.

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0999.htm

“ويتنس” - الفيديو إلحداث التغيير: دليل إرشادي من أجل الدعوة والفّعالية.
https://ar.witness.org/portfolio_page/witness-video-for-change-book

الرابطة اإلخبارية اإللكترونية - أنشئ مدونة أخالقيات خاصة بك.
http://journalists.org/resources/build-your-own-ethics-code/

جمعية الصحفيون المحترفون - “مدّونة األخالقيات التابعة لجمعية الصحفيين المحترفين”.
http://www.spj.org/ethicscode.asp

https://archiveguide.witness.org/ar .ويتنس” - دليل النشطاء ألرشفة الفيديو“

شكر وتقدير

يسر “ويتنس” أن تتوجه بالشكر إلى كل األفراد الذين تم ذكرهم في هذا الدليل اإلرشادي، والذين قدموا 
تعليقات وأفكار ووجهات نظر قّيمة أثرت المحتوى العلمي لهذا الدليل: “فيرغوس بيل”، “كلير واردل”، 
“دانييل وينر”، “آليكس جون لندن”، “ميشيل آرون”، “جوش ستيرنز”، “كورتني رادسخ”، “كريستوف 

كوتل”، “آميال سامباث”، “ماالخي بروان” و”مارك ليتل”.

والشكر موصول لألفراد والمؤسسات الذين أتى هذا الدليل على ذكرهم، والذين لوال دعمهم و زمالتهم 
الشديدة ومساعدتهم لما أنجز هذا العمل: المجموعة المعنّية بأخالقيات المحتوى الذي ينتجه المستخدم 
التابعة للرابطة اإلخبارية اإللكترونية، “إيليري روبيرتس بيدل”، “كريستين آنتين”، “إيما راينس”، “سوزان 
ميسيالس”، “آل تومبكينز”، “كيم-جينا جوريانز”، “غيلهيم رافيار”، “سيلفي دوبلت”، “تراشار باروت”، 

“جاستن ماكينون”، “ديال كيلروي”، “ستيف غروف” و”أوليفيا ما”.
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تم ترك هذه الصفحة فارغة عمدًا

قم بطباعة األدلة اإلرشادية المصغرة أدناه
واحملها معك لسهولة الرجوع إليها


