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مركز الحوكمة  -حقوق اإلنسان في العصر الرقمي: أوراق الممارسين 

 وحقوق اإلنسان

، نخبة من الخبراء والممارسين وصانعي السياسات 2009يجمع مركز الحوكمة وحقوق اإلنسان، الذي أُنشئ في أواخر عام 

من جامعة كامبريدج وغيرها من أجل التفكير النقدي والمبتكر بشأن قضايا الحوكمة وحقوق اإلنسان الملحة حول العالم. 

أن يكون مركًزا متعدد التخصصات على مستوى عالمي للتفكير المتجدد والبحث التعاوني والممارسة  يهدف المركز إلى

 الُمحسنة.

هذه السلسلة من أوراق الممارسين بمركز الحوكمة وحقوق اإلنسان، والتي يكتبها الممارسون للممارسين، توفر مساحة 

. يقدم المساهمون عملهم أيًضا إلى مجتمع مركز فيها ومشاركتها لترسيخ المعرفة بحقوق اإلنسان في العصر الرقمي والتأمل

 ، ويرحب المركز بأية إسهامات من جانب المشاركين المرتقبين.الحوكمة وحقوق اإلنسان

 إال ماكفرسُن محرر السلسلة:

 جامعة كامبريدجمركز الحوكمة وحقوق اإلنسان، : الناشر

 cghr@polis.cam.ac.uk, www.cghr.polis.cam.ac.uk , (+44) (0)1223 767 257 اتصل بنا:
 

 نبذة عن المؤلف

ورسم خرائط األزمات والبحث أول مع منظمة العفو الدولية، ويتخصص في االستشعار عن بعد كريستوف كوتل هو محلل 

)معمل أدلة المواطن(  Citizen Evidence Lab. وهو مؤسس ومحرر مفتوحي المصدر والتحقق

http://citizenevidence.org/)و (. اآلراء الواردة تعبر عن كاتبها وحسب، وال تعكس بالضرورة أية مواقف لمنظمة العف

 الدولية.

 شكروعرفان

)مشروع  Yale Visual Law Projectكُتب معظم هذه الورقة أثناء زيارة بحثية إلى جامعة ييل، جاءت بناًء على دعوة من 

كما أدين بالعرفان لمادلين بير وكاروالين كورتني شكر خاص لريبيكا ِوكسِلر لتيسير هذه الزيارة.  –ييل للقانون المرئي( 
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 موجز

، كما تسعى نحو معالجة الفجوة الموجودة في ةتقصي الحقائق الحقوقيعملية تعاين هذه الورقة دور البحث مفتوح المصدر في 

عليها، أو في تركيزها  المقاربات الصحفيةإلى المنظور الحقوقي، باإلضافة إلى سيطرة  افتقارها من حيثاألدبيات الحالية، 

كما ، المجموعة الفرعية المرئية للمعلومات مفتوحة المصدر، إعالم المواطنوسائل على أدوات بعينها. وهي تركز على 

من تحليل المواد مفتوحة المصدر لمجموعة حقوقية عالمية. تتضمن الورقة  عدة توفر منظور الممارس المبني على سنوات

  دراسات حالة عن التحقق من الفيديو والصور، كما تتعرف على أفضل وأسوأ الممارسات.

كن أن يلعب دوًرا حاسًما ومتزايد األهمية في يدلل المؤلف على أن المحتوى مفتوح المصدر، وبالتحديد إعالم المواطن، يم

التوثيق الحقوقي، إذا ما تم تحليله باستخدام المنهجيات السليمة التي تتسم بالشفافية، والمبنية على المبادئ المتينة لتقصي 

كانوا مخضرمين أو  ح للباحثين الحقوقيين سواءمستقل األدوات سيتي اتحليليً  اإطارً  تقدم، للمرة األولى، . والورقةالحقائق

توصيات محددة للمنظمات الحقوقية والممولين كما تعرض مبتدئين أن يراجعوا المحتوى مفتوح المصدر ويقيموه. 

 واألكاديميين وشركات التكنولوجيا في سبيل تحقيق اإلمكانية الكاملة للمحتوى مفتوح المصدر للتوثيق الحقوقي.
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 المقدمة

الصور أو مقاطع الفيديو من مراقبين غير رسميين مثل المارة أو متمثاًل في  –إن صعود نجم إعالم المواطن 

 –الصحفيين المواطنين أو النشطاء أو الفاعلين المسلحين، والتي عادة ما يتم مشاركتها عبر الشبكات الرقمية االجتماعية 

مضطردة االزدياد من معلومات  وفر فرًصا وتحديات جديدة هائلة للباحثين الحقوقيين. إن إعالم المواطن لهو جزء من الكتلةي

اإلنترنت مفتوحة المصدر، مثل الوثائق المتاحة للعامة أو اإلحصاءات أو البيانات أو التقارير اإلخبارية أو الخرائط. ويمكن 

. وحتى لو لم 1ما تركز عليه هذه الورقة وهو اعتبار إعالم المواطن المجموعة الفرعية المرئية للمعلومات مفتوحة المصدر،

يكن المحتوى مفتوح المصدر، بل تم جمعه أثناء البعثات الميدانية أو من خالل المعارف بداخل البلد، فإن المعلومات مفتوحة 

 .اداتا يمكن استخدامها للتحقق منهالمصدر واألدوات المتاحة على اإلنترنت مثل منصات رسم الخرائط وبرمجيات الميت

بحث تلك مهارة تتزايد أهميتها والسعي ورائها في العديد من الصناعات إن استغالل مصادر المعلومات وأدوات ال

في  GISالحقوقية، وتتضح هنا أوجه التماثل مع دمج نظم المعلومات الجغرافية بما يتضمن االستجابة اإلنسانية واألبحاث 

تش للحصول على دعم واألبحاث الحقوقية. منذ حوالي عشرة سنوات، سعت كل من منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس و

. 2للحصول على منتجات االستشعار ورسم الخرائط عن بعد  AAAS العلوم لتقدم األمريكية الجمعيةخبراء خارجيين مثل 

نظم المعلومات الجغرافية، ويوجد اتجاه مماثل قد يطرح متخصصين في  مجموعات حقوق اإلنسان تلك تتمتع اآلن بموظفين

 في مجال البحث مفتوح المصدر. 

إن االنتقال من النظم التقليدية للرقابة على المعلومات وتوزيعها، والناتج عن التكنولوجيات والشبكات الرقمية يؤثر 

وحشية بشكل أوضح على الدول، ولكنه أيًضا يؤثر على المنظمات الحكومية الدولية واإلنسانية والحقوقية. أيًا كان األمر: 

ة أو جرائم حرب في سوريا أو إعصار في الفلبين، على األرجح سيكون أحدهم الشرطة في الواليات المتحدة األمريكي

ليكشف ما كان ليمر دون مالحظة تحت ظروف أخرى. إن كشف أي من هذه  حاضًرا بالكاميرا خاصته واتصال باإلنترنت

الهواتف المحمولة ذات  األحداث أصبح ال يعتمد على وسائل اإلعالم المتعارف عليها أو على المنظمات الحقوقية؛ فإتاحة

الكاميرات باإلضافة إلى شبكات التواصل االجتماعي الرقمية قد غيرت قواعد اللعبة تماًما، وبالتحديد فيما يتعلق بالبحث 

الحقوقي والمناصرة وكسب التأييد، كما إنها تتيح فرًصا هائلة إذا ما تم دمجها بشكل صحيح مع منهجيات راسخة األسس 

 لتقصي الحقائق.

، ُرفع 2013أغسطس/ آب  21في غضون ساعات من هجمة األسلحة الكيماوية في ضواحي دمشق الشرقية في 

، تظهر األثر المروع لهذا الهجوم غير المشروع. أتاحت مراجعة مقاطع الفيديو على 3أكثر من مائة مقطع فيديو على يوتيوب

اء للباحثين الحقوقيين التوصل إلى الحقائق األساسية بشأن يد خبراء طبيين وكيميائيين، مدموجة بشهادات الناجين واألطب

الهجوم والعوامل الكيماوية المستخدمة، حتى قبل أن يتمكن محققو األمم المتحدة من تقديم تقييم شامل من خالل المعاينة 

 المباشرة على أرض الواقع.

                                                      
: تقنيات االستخبارات مفتوحة المصدر: موارد البحث في معلومات 2015لالطالع على مرجع تقديمي بشأن البحث مفتوح المصدر األكثر شمولية، انظر بازل، م.  1

 اإلنترنت وتحليلها.
SAAA -http://www.aaas.org/program/geospatial العلوم لتقدم األمريكية لجمعيةانظر عمل مشروع التكنولوجيات الجغرافية المكانية وحقوق اإلنسان ل 2
 project-technologies  [2015نوفمبر/ تشرين الثاني  11]مقتبس 
. 2013انظر، على سبيل المثال، قائمة تشغيل براون موزس على اليوتيوب: الهجوم الكيماوي المزعوم على الغزطة الشرقية أغسطس/ آب  3

3T4NORTjYmPoNCHn2vCByvYGhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLPC0Udeof  [2016يناير/ كانون الثاني  17]مقتبس 

http://www.aaas.org/program/geospatial-technologies-project
http://www.aaas.org/program/geospatial-technologies-project
http://www.aaas.org/program/geospatial-technologies-project
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPC0Udeof3T4NORTjYmPoNCHn2vCByvYG
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الفظائع ذات المحتوى غير الدقيق على ؛ حيث يتزايد تداول تسجيالت ولكن بالرغم من ذلك، تظل التحديات هائلة

. يتمتع هذا المحتوى بإمكانية إثارة موجات جديدة من 4اإلنترنت، وبخاصة في أوقات األزمات التي تتسم بالشك واالرتباك

صب الزيت على النار بالنسبة للتوترات القائمة بالفعل. وهذه المخاطرة ال وكذا نتهاكات في المجتمعات الهشة العنف واال

تتطلب الحذر والمسئولية الشديدين من جانب المجموعات الحقوقية التي تقوم بتقصي الحقائق وحسب، بل إنها تتطلب أيًضا 

 ثين والمحققين الحقوقيين.الستخدام الباحخصيًصا صمم تُ تطوير منهجيات متينة وشفافة للتحقق في إعالم المواطن 

وتستهدف هذه الورقة الباحثين الحقوقيين المخضرمين والجدد على حد السواء، والذين يريدون دمج وسائل إعالم 

المواطن في عملهم البحثي. واألهم هو أن هذه الورقة المقصود منها أن تكون موردًا لطالب حقوق اإلنسان الذين يريدون 

لبحث الحقوقي غير التقليدي. توجد حاليًا فجوة واضحة في أدبيات التحقق والبحث الحقوقيين اكتساب المهارات بشأن ا

مفتوحي المصدر، حيث أنها تقتصر فقط على دراسات الحالة أو المقاربات الصحفية أو وصف أدوات معينة. هذه الورقة 

أن تستكمل المناهج الحالية في كل من الجامعات تمثل محاولة لمعالجة هذه الفجوة في تعاليم الممارسة الحقوقية، على أمل 

 والدورات التدريبية. 

إن الهدف األساسي لتقديم إطار تحليلي هو توفير استراتيجيات التوثيق والنشر المستقلة عن األدوات، وهو من 

تذهب، ويمكن أن تبلى األهمية بمكان لمجال يصعد بسرعة كبيرة ويعتمد بكثافة على التكنولوجيا المتغيرة. تأتي األدوات و

بالنظرة بالتالي  يتسمالبحث )والتمويل( الذي يركز حصريًا على األدوات وتطويرها  5ات المتغيرة أو الجديدة. نتيجة للمنص

 يقدم إطاره بوصفه أساًسا للنقاش آماًل أن يعضده باالستخدام المتزايد للممارسين.القاصرة. ولكن بالرغم من ذلك فإن المؤلف 

الصحفيون على ساحة التحقق من وسائل إعالم المواطن. كل من الصحفيين والباحثين الحقوقيين هم يسيطر 

صورة  باحثون عن الحقيقة، ومن المشجع أن نرى تعاونًا وثيقًا بين مجالي الصحافة وحقوق اإلنسان في هذا الموضوع، في

قوق اإلنسان بكثافة على األدوات والتقنيات التي محادثات ومطبوعات ومواد تدريبية. في واقع األمر، يعتمد ممارسو ح

يستخدمها أو يطورها الصحفيون. ولكن ممارسة البحث الحقوقي تتطلب منهجية متفردة ال تبرر مقاربة تقصي الحقائق 

حث وباإلضافة إلى التعرف على انتهاكات قوانين أو أعراف أو معايير بعينها، فإن البالحقوقية وحسب، بل تشجعها أيًضا. 

مناصرة وكسب تأييد تسعى لتحقيق اإلنصاف المحدد فيما يتعلق باالنتهاك الذي تم  الحقوقي عادة ما يدمج في استراتيجية

قائمة على الحماية، وعمل المناصرة ذلك، والذي يتم بصورة علنية للغاية، يلزم مجموعات حقوق اإلنسان، بوصفها تعيينه. 

ادرها وموادها. وال يمثل استخدام وسائل إعالم المواطن، والتي عادة ما تكشف عن بمعايير مهنية معينة فيما يتعلق بمص

 معلومات بشأن أفراد معينين بكثير من التفصيل، استثناًء.

إن الهدف األساسي لهذه الورقة هو توفير مقاربة منهجية للبحث والتحقق الحقوقيين مفتوحي المصدر. وتقريبًا كل 

مثل األخالقيات أو مراجعة الميتاداتا قد تكفي لتحضير ورقة قائمة بذاتها. ومن ثم فإن المؤلف قد  خطوة من اإلطار التحليلي

 بذل جهدًا في تضمين الموارد والقراءات اإلضافية أينما أمكن ذلك.

 تقصي الحقائق الحقوقيمجال وسائل إعالم المواطن في 

                                                      
انظر سيلفرمان، كريج: للحصول على دراسة حديثة عن "النظام البيئي للتضليل اإللكتروني" بشكل عام، والدور الذي يلعبه اإلعالم في اإلسهام في نشر الشائعات،  4

عم غير المؤكدة والتضليل. مركز تو أكاذيب، أكاذيب كريهة ومحتوى ينتشر بسرعة. كيف تعمل المواقع اإلخبارية على نشر )ودحض( الشائعات اإللكترونية والمزا
نوفمبر/ تشرين الثاني  16 ]مقتبس content/-viral-and-lies-damn-http://towcenter.org/research/lies 2015فبراير/ شباط  10للصحافة الرقمية، 

: "يوجد نظام بيئي إلكتروني للتضليل يسرف في إصدار المعلومات الخاطئة بمعدل متزايد. عادة ما يعتمد نجاحه على عاملين: 35يذكر المؤلف في صفحة  [. كما2015
وني نحو المساعدة في النشر على شبكات التواصل االجتماعي والقدرة على دفع اإلعالم اإللكتر sharing cascadesالقدرة على إحداث سالسل تعاقبية من المشاركات 

 والترويج، ومن ثم إضافة طبقة من المصداقية تزيد من حركة المرور والمشاركة."
 .2015األدوات والوظائف المذكورة في هذه الورقة محدثة بدًءا من ديسمبر/ كانون األول  5

http://towcenter.org/research/lies-damn-lies-and-viral-content/
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نه يتخذ بعدًا متعدد التخصصات ألعة كبيرة، وكل ما يتضح اآلن هو ألن مجال التقصي الحقوقي يتغير بسر

  (.62: 2013كان غائبًا بشكل كبير حتى أمد غير بعيد )آلستون، 

 

تش على سبيل الخطأ تغريدة احتوت على مقطع فيديو ، نشر أحد موظفي هيومان رايتس وو2015في مايو/ أيار 

كان التسجيل، في حقيقة  –من يوتيوب التقطته طائرة من دون طيار، واعتقد أنه يظهر أثر البراميل المتفجرة على حلب 

من  – وبالتالي قد يكون مضلاًل  -بدون قصد مقطعًا لفيديو معدل  . كما استخدمت العفو الدولية 2014األمر، من غزة في 

  6يوتيوب لشرح نتائج البحث، والذي كان جزًءا من تحقيق كبير يتعلق بنفس النزاع.

 

المثاالن الصغيران يوضحان كيف أنه حتى منظمات مراقبة حقوق اإلنسان الراسخة في المجال، والتي لعبت هذان 

أدواًرا محورية في التأسيس لطرق تقصي الحقائق التقليدية والمجربة بعناية، ليست بمعزل عن ارتكاب األخطاء في العصر 

ر ثابتة، بل إنها تتطور مع تغير تكنولوجيات المعلومات الرقمي. ولحسن الحظ فإن منهجية تقصي الحقائق الحقوقي غي

والناتج عن طبيعة تكنولوجيات  –( 61: 2013واالتصاالت. ولكن هذا "الجيل الثالث من تقصي الحقائق" )آلستون 

  7أطر تحليلية ومنهجيات مجربة بعناية.لم يزل يتطلب تطوير  –المعلومات واالتصاالت سريعة التغير 

 

وباإلضافة إلى تحمل مسئولية تفادي األخطاء، فإن الحاجة إلى البحث والموارد بشأن موضوع البحث والتحقق 

بشكل مهول منذ ظهور منهجيات وتقارير تقصي تبدو جلية. أواًل، اختلف المشهد اإلعالمي والصحفي مفتوحي المصدر 

ات غير الحكومية بين ستينيات وثمانينيات القرن الماضي. الحقائق التقليدية على يد الهيئات الحكومية الدولية والمنظم

تتضمن األمثلة في  واستخدام الفيديو لتسجيل انتهاكات حقوق اإلنسان، وحتى استخدامه في اإلجراءات القانونية، ليس بجديد.

الميليشيات الكونغولية (، والتسجيل الذي يظهر قائد 1995( وفيديو زوران بتروفيتش )1991الماضي فيديو رودني كينج )

(، والذي استخدم الحقًا بصفته دلياًل في محاكمته أمام 2003توماس لوبانجا دييلو وهو يقود مجموعة من الجنود األطفال )

على تقصي الحقائق الحقوقي ينبثق من اإلتاحة المتزايدة للهواتف المحمولة  األعظم ولكن األثر 8المحكمة الجنائية الدولية.

لشبكات )االجتماعية( الرقمية، بما يتيح للشهود مشاركة المحتوى مع الماليين فوًرا. ومن المنطقي افتراض أن وانتشار ا

تغييرات التكنولوجيا والبنية التحتية سوف تستمر، مما سيؤثر أيًضا على البلدان التي لم تزل تتميز بندرة وسائل إعالم 

استخدام مناطيد  ب(. حتى أن الفاعلين التجاريين يفكرون في2013أ و2013)كوتل  المواطن، مثل مالي أو كوريا الشمالية

 (.2014رمو لرأب الثقوب الرقمية السوداء )بالِ عالية االرتفاع وطائرات بدون طيار وأقمار صناعية 

ية. بالنسبة للباحثين الحقوقيين، توجد نتائج عميقة لمشاركة األدلة المحتملة من خالل الشبكات االجتماعية الرقم

الكثير من المذكورة آنفًا، فإن مصدر الكثير من المحتوى يظل غير واضح.  على العكس من مقاطع فيديو كينج وبتروفيتش

                                                      
 تم إزالة كال الخطأين وتصحيحهما بمجرد اكتشافهما. 6
ل الثاني، فيمثل المنهجيات وفقًا لهذا التصنيف الذي وضعه فيليب آلستون، فإن الجيل األول من تقصي الحقائق الحقوقي يصف عمل الهيئات الحكومية الدولية. أما الجي 7

. مقدمة: الجيل 2013رن الماضي. انظر آلستون، ف. التي طورتها المنظمات الدولية غير الحكومية مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش في سبعينيات وثمانينيات الق
 .CVII ،61الثالث لتقصي الحقائق الحقوقي. وقائع االجتماع السنوي )الجمعية األمريكية للقانون الدولي(، 

[؛ فيديو زوران 2015يوليو/ تموز  17]مقتبس  utube.com/watch?v=sb1WywIpUtYhttps://www.yoفيديو ضرب رودني كينج. المقطع كاماًل  8
طفال [؛ دليل بالفيلم على استخدام لوبانجا للجنود األ2015يوليو/ تموز  17]مقتبس  Vc7g-https://www.youtube.com/watch?v=344e_Dبتروفيتش 

https://www.youtube.com/watch?v=3ySF8ojE6n4  [.2015يوليو/ تموز  17]مقتبس 

https://www.youtube.com/watch?v=sb1WywIpUtY
https://www.youtube.com/watch?v=344e_D-Vc7g
https://www.youtube.com/watch?v=3ySF8ojE6n4
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أعيد رفعها، عادة مصحوبة بسياق خاطئ. ويستلزم هذا األمر من تجريفات مقاطع الفيديو على يوتيوب مثاًل ليست سوى 

بما يمثل نوًعا أوليًا من من "األدلة الجنائية لوسائل  –الباحثين تعلم أدوات ومنهجيات جديدة للتعرف على المصدر األصلي 

دية المجموعة أثناء البحث عن تحليل المواد الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو التقلي يختلفالتواصل االجتماعي"، وهو ما 

 الميداني.

ثانيًا، تعرف الممارسون الحقوقيون على الحاجة إلى المزيد من البحث في منهجيات التحقيق الجديدة )آلستون 

؛ ليونز 2009(. وقد بذلت جهود جديرة بالذكر بالفعل فيما يتعلق بالتكنولوجيات الجغرافية المكانية )بروملي 62: 2013

( والتحليل الكمي 2015؛ ولفينبارجر 2011؛ ولفينبارجر/ ويندام 2010؛ إدوارد/ سوليك 2011كوتل  ؛ إدوارد/2012

صل باستخدام (. ولكن لم تزل هناك فجوة فيما يت2014؛ برايس/ بول 2013؛ روت 2013ن وواالستداللي )سيبولت وآخر

( 2012و 2010وكسب التأييد. )جريجوري  وسائل إعالم المواطن، مع وجود جهود قائمة تركز على النشاط والمناصرة

(. وبينما تتصل هذه الموضوعات بوثاقة بعملية تقصي الحقائق الحقوقي، ال 2016أ؛ إدوارد/ كوتل 2014واألخالقيات )بير 

سوى قلة قليلة من الموارد الخاصة بأفضل ممارسات التحليل مفتوح المصدر، ناهيك عن اإلطار التحليلي المبني على  توجد

وظف في الصحافة(. تي عادة ما ت، والالخالصةالتأكد من الحقائق عملية اربة تقصي الحقائق الحقوقي )وهي مختلفة عن مق

( 2015ويبدو أيًضا أن اإلصدارات األكاديمية الحديثة بشأن التحوالت في مجال تقصي الحقائق الحقوقي )آلستون/ ناكي 

 منهجي للبحث والتحقق مفتوحي المصدر، والموجه خصيًصا للممارسين.تتسم بالقصور فيما يتعلق بتوفير استكشاف 

وأخيًرا، فإن أحد العواقب السارة الستخدام وسائل إعالم المواطن في البحث الحقوقي هي التشجيع على المزيد من 

، باإلضافة إلى الموارد يةالتدقيق. وبالتالي فإن الممارسين الحقوقيين يُنصحون بالمبادرة بتطوير منهجية سليمة تتسم بالشفاف

  التي تتسق والمبادئ األساسية لتقصي الحقائق الحقوقي: 

القدرة على جمع المعلومات ذات الصلة، وتأكيد صحتها، وتحليل هذه المعلومات إلنتاج أدلة ذات مصداقية 

ك بصورة تتسم على االنتهاكات وأسبابها وآثارها، باإلضافة إلى التعرف على مرتكبيها، على أن يتم كل ذل

 (. 2010)بيالي باالستقاللية والموضوعية والحيادية 

مع وجود احتمالية للتسبب في أذى كبير، ليس لعمل منظمة بعينها وحسب، ولكن  ترتفع نسبة المخاطرة في حالة الخطأ،

 لمهنة المحقق الحقوقي في المجمل:

تزيد أهمية مثل هذا التدقيق، وتزيد بالتالي مخاطر تخطيه، فإن مصداقية  بالنسبة للمنظمات غير الحكومية،

تقصي الحقائق لديها هي رصيدها األساسي. وبشكل عام، فإن الهدف األساسي للجمعيات والمنظمات الحقوقية 

ذه ويقع تقصي الحقائق في صلب هغير الحكومية هو تعزيز االمتثال لمعايير حقوق اإلنسان الدولية. )...( 

 الجهود، كما أن تقصي الحقائق "ينفع" عندما يقنع الجمهور المستهدف برسوخ االدعاءات المنشورة

 (.93-92: 1990)أورنتليخر، 

 القيمة المضافة
ال يجب، بأي حال من األحوال، اعتبار تحليل وسائل إعالم المواطن جهًدا منفصاًل عن تقصي الحقائق التقليدي، 

والذي يتمحور بشكل كبير حول شهادة الشهود. في الواقع، يمكن لالعتماد المبالغ فيه على وسائل التواصل االجتماعي أن 

وسيكون (. 2014بكات التواصل االجتماعي )لينتش وآخرون، يكون مضلاًل، نتيجة للتحيز الهيكلي المحتمل في ش



2016، يناير/ كانون الثاني ‘المواطن والتحقق منهاإطار تحليلي ألبحاث وسائل إعالم ’كوتل، ك.،   
 

 

5 

طرق سير العمل للباحثين. الستخدامها أكبر األثر عند دمجها في تقصي الحقائق االعتيادي، مصحوبة بالموارد المخصصة و

 ا يلي:واألهم من ذلك، أنه ال بد من النظر في المزية المقارنة لوسائل إعالم المواطن، ويمكن التعرف عليها كم

: تبرز المطبوعات االعتيادية الخاصة بتقصي الحقائق التحدي والقيود المفروضة الوصولااللتفاف حول إمكانية  .1

إلى منطقة النزاع أو أية بؤر حقوقية ساخنة أخرى، وهي مشكلة عادة ما تستفحل بسبب  الوصولالمتمثل في 

ر السنوات األخيرة الماضية، على مدا (.94: 1990أورنتليخر، القيود المفروضة على وسائل اإلعالم الرسمية )

تمكنت القفزات في مجال االستشعار عن بعد من إحراز تقدم كبير في االلتفاف حول هذا العائق، ويظهر ذلك 

 حقوق حول الحقائق تقصي لجنةبصورة جلية في االعتماد المكثف على صور األقمار الصناعية من جانب 

 9. الشمالية كوريا في اإلنسان

كاميرات الهواتف المحمولة والشبكات الرقمية أسهم في معالجة التحدي الخاص بإمكانية الوصول،  كما أن انتشار

تفشل يسر على النشطاء والصحفيين والمواطنين العاديين االلتفاف حول القيود الرسمية على اإلعالم وحرية التعبير. مما 

كومات )أو الجماعات المسلحة( للتحكم في المعلومات باضطراد، مما يفتح بدوره االستراتيجيات التقليدية التي تستخدمها الح

 المجال أمام الفرص الجديدة للباحثين.

من التفاصيل، وتنشئ سجاًل دائًما لتلك المعلومات،  م المواطن مستوى مرتفعًا: توفر وسائل إعالمستوى التفصيل .2

ومن ثم، يمكن للباحث الحقوقي أن يعود بالزمن من أجل الوصول إلى ذلك السجل،  10إذا ُحفظت بشكل سليم. 

إلى ذلك، فإنها يمكن أن والذي يمكن في بعض األحيان أن يكون أكثر تفصياًل ودقة من شهادة الشهود. وباإلضافة 

التي قد تمر  –اءات القسرية مثل التعذيب وعمليات اإلعدام بغير محاكمة أواالختف –توفر توثيقًا مرئيًا لالنتهاكات 

دون مالحظة عبر االستشعار عن بعد، وهو أحد الخيارات المستخدمة للوصول إلى سجالت الماضي. وتتضمن 

)المعالم أو الالفتات أو المساحات  أمثلة التفاصيل وثيقة الصلة بتقصي الحقائق الحقوقي الخصائص الجغرافية

سيارات أو األرقام التسلسلية أو أرقام الجرد أو حتى شارات االسم على الخضراء( أو الشارات أو لوحات أرقام ال

 الزي الموحد.

، مقاومة التهديد: من الطبيعي أن تأتي المنهجية المعتمدة بشكل كبير على الشهادات بتحديات تتعلق بتهديد الشهود .3

إحدى مميزات وسائل (. 2010بوصفه جزًءا من عدم التعاون من جانب الدول واألطراف من غير الدول )بيالي 

من الصعب تهديد مقطع فيديو على اليوتيوب لو أن من  –إعالم المواطن هي المستوى المرتفع من مقاومة التهديد 

رفعه مجهول. وتتزايد أهمية هذه القيمة المضافة مع ظهور تطبيقات التوثيق التي تلتقط الميتاداتا وسجالت سلسلة 

)في مقابل تحليل المحتوى  التي يطلق عليها "نقطة االلتقاط"نحو التحقق مقاربة وهذه ال 11الحيازة ذات الصلة. 

مثل مشاركتها مع رابطة والبحث مفتوحي المصدر كما يقدمان هنا( تتيح أيًضا المشاركة غير العلنية للمواد، 

 جنائيًا. يمكن للملف المتولد أن يعتبر أصياًل eyeWitness to Atrocitiesالمحامين الدولية في حالة تطبيق 

نظًرا للميتاداتا المفصلة المصاحبة له، بينما يتوفر لمن قام بالتصوير خيار مسح جميع اآلثار من على هاتفه 

                                                      
جمهورية كوريا ة: صور باألقمار الصناعية لمعسكرات معتقل سياسي قائم حاليًا )كوانليسو( في لجنة األمم المتحدة للتحقيق المعنية بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبيانظر  9

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIDPRK/Report/satellite-. 2014يناير/ كانون الثاني  28. ةالديمقراطية الشعبي
2014.pdf-jan-28-camps-prison-political-images-satellite-dprk-images/coi  [2014نوفمبر/ تشرين الثاني  13]مقتبس 

يد لبث الفيديو الحي عن كثب في هذا اإلطار. بينما تخزن معظم تطبيقات البث الحي المقطع الستخدامه الحقًا، من غير الواضح مدى يجب متابعة االستخدام المتزا 10
 استمرارية مثل هذا التسجيل.

  eyeWitness toو )CameraV )https://guardianproject.info/apps/cameravاألداتان األبرز هما تطبيقي  11
)http://www.eyewitnessproject.org/(Atrocities. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIDPRK/Report/satellite-images/coi-dprk-satellite-images-political-prison-camps-28-jan-2014.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIDPRK/Report/satellite-images/coi-dprk-satellite-images-political-prison-camps-28-jan-2014.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIDPRK/Report/satellite-images/coi-dprk-satellite-images-political-prison-camps-28-jan-2014.pdf
https://guardianproject.info/apps/camerav
https://guardianproject.info/apps/camerav
http://www.eyewitnessproject.org/
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وعدم مشاركة المواد المصورة على اإلنترنت على اإلطالق. بينما لم يثبت بعد أثر هذه المقاربة في المحمول، 

  12ية، فإن األثر المحتمل على كل من التحقيقات القضائية وغير القضائية سيكون هائاًل. مواقف واقع

 التحديات
للتوضيح: وسائل إعالم المواطن ليست هي العالج الشافي لجميع التحديات التي تواجه تقصي الحقائق الحقوقي، 

م المواطن هائلة. باإلضافة إلى الكم الكبير من ناهيك عن تأمين اإلنصاف. في الواقع، تحديات العمل باستخدام وسائل إعال

المعلومات التي تتم مشاركتها من خالل وسائل التواصل االجتماعي، يوجد عائقان أساسيان أمام دمج وسائل إعالم المواطن 

 بفعالية في البحث الحقوقي:

لة بشكل نظامي حيث يُزال يمكن للمواد أن تختفي بسهولة. يُفقد المحتوى الحقوقي ذو الصلة واألدلة المحتم .1

وبالتالي، قد يصبح السجل الدائم ألحد االنتهاكات أو األحداث، كما ذُكر سابقًا، غير ذي  المحتوى ألسباب متنوعة.

 ن بشكل سليم.صلة إذا لم يؤم  

 لعدم الدقة. يمثل خطًرا مرتفعًا، مما كليةً قديمة أو تم التالعب بها  قد تتم مشاركة المواد بسياق خاطئ، أو قد تكون .2

من خالل اإلطار التحليلي المقدم أدناه. وقد عولجت عملية مراجعة التحديات بما يتضمن  ويُعالج هذان التحديان الرئيسيان

األمن أو األخالقيات أو الجمع والتنقيح، والمرتبطة تحديدًا بمقاطع فيديو المواطن وحقوق اإلنسان بشكل شامل في مجاالت 

 (.2011 ويتنسأخرى )

 اإلطار التحليلي

 
 مفوضنافي بيالي  ال يجب النظر إلى اإلطار المعروض هنا بوصفه عملية ميكانيكية أو صيغة علمية. سبق وأن قالت

(، ويتجلى ذلك األمر تماًما في 2010: "يتشابه تحليل المعلومات وحل األحجية" )إلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم

األمور المتعلقة بوسائل إعالم المواطن. ولكن هناك عدة أساليب يمكنها مد يد العون بشكل كبير للباحثين الحقوقيين فيما يتعلق 

ي لهذا اإلطار هو توفير اإلرشاد للباحثين الحقوقيين الهدف األساس 13بإكمال تلك األحجية، واألساسية منها مذكورة الحقًا. 

وتزيد أهمية هذا األمر . دون االعتماد على برمجيات أو أدوات بعينهالتمكينهم من دمج مهارات جديدة في عملهم القائم فعليًا، 

لمحتوى األصلي من جهاز طرق التحليل الجنائي الرقمي الراسخة، والتي جرت العادة على تعاملها مع ا احتمالية أن تكونمع 

محدودة أكثر مما يلزم عند تحليل محتوى وسائل التواصل االجتماعي والذي تم إدخال تغييرات جمة عليه أثناء  تسجيل،

عملية النشر والمشاركة. بينما ال ينظر إلى ملف تم مشاركته ونشره من خالل واتساب أو فيسبوك، على سبيل المثال، بوصفه 

مع األصل من وجهة نظر التحليل الجنائي الرقمي للصور نظًرا للتغييرات الناتجة في الميتاداتا أو الضغط، أصياًل أو متسقًا 

إال أنه بالرغم من ذلك قد يوفر لمحات قيمة للباحثين الحقوقيين. ولكن من أجل استخدام هذه اللمحات بصورة علنية في البحث 

 ية للمراجعة أن تكون سليمة وموثوقة مع اتسامها بالشفافية.والمناصرة وكسب التأييد، ال بد للمنهجية الضمن

                                                      
 2015يونيو/ حزيران  7: التطبيق المصمم لتقديم مجرمي الحرب للعدالة. الجارديان، eyeWitness to Atrocitiesبوكوت، أ:  12
-criminals-war-bringing-at-aimed-app-the-atrocities-to-/2015/jun/08/eyewitnesshttp://www.theguardian.com/technology

justice-to  [2015نوفمبر/ تشرين الثاني  11]مقتبس 
للمزيد من الموارد، انظر الموارد اإللكترونية ذات الصلة: دليل تفاعلي خطوة بخطوة يركز على مقاطع فيديو يوتيوب:  13

http://citizenevidence.org/2014/07/01/verifying/ موقع .The Citizen Evidence  مورد مخصص للباحثين الحقوقيين ويتضمن قائمة باألدوات
يفية التحقق من مقاطع فيديو انتهاكات حقوق اإلنسان على اإلنترنت. توثيق الفيديو مفتوح المصدر. ك WITNESS Tip Sheet:والقراءات األخرى. 

http://www.mediafire.com/view/cd7b76ydpe22khn/AuthenticatingOpenSourceVideo_2013.pdf الموارد الصحفية ذات . تتضمن
 [2015يناير/ كانون الثاني  2]جميعها مقتبسة  /http://verificationhandbook.comالصلة "دليلي التحقق" الذين نشرهما مركز الصحافة األوروبي 

http://www.theguardian.com/technology/2015/jun/08/eyewitness-to-atrocities-the-app-aimed-at-bringing-war-criminals-to-justice
http://www.theguardian.com/technology/2015/jun/08/eyewitness-to-atrocities-the-app-aimed-at-bringing-war-criminals-to-justice
http://citizenevidence.org/2014/07/01/verifying/
http://www.mediafire.com/view/cd7b76ydpe22khn/AuthenticatingOpenSourceVideo_2013.pdf
http://verificationhandbook.com/
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إن اإلطار المذكور أدناه ال يتضمن تقييًما مفصاًل لتطبيق القوانين الدولية مثل القانون الجنائي وقانون الالجئين والقانون 

اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، أو القوانين الوطنية، مما يستلزم تحلياًل منفصاًل، عادة ما يكون قانونيًا. ويقع ذلك موقع 

لحقوقي، وينبغي أن يشكل أساس أي بحث يتضمن وسائل إعالم المواطن. على سبيل المثال، قد القلب من تقصي الحقائق ا

قد ال يكون يتمتع مقطع فيديو يظهر مجموعة سورية مسلحة وهي تسقط طائرة هليكوبتر للجيش بقيمة إخبارية هائلة، ولكن، 

تهاًكا للقانون اإلنساني الدولي. عوًضا عن ذلك، قد له قيمة ثبوتية لمجموعة حقوقية، حيث أن مثل هذا األمر قد ال يمثل ان

يوفر التسجيل سياقًا قيًما أو أدلة اقتران، بمعنى أنه قد يقرر حقائق مثل وجود قائد بعينه أو وحدة بعينها في مكان وتاريخ 

 محددين.

نه ينبغي استشارة الخبراء وأخيًرا، فإن هذا اإلطار ال يجب الخلط بينه وبين التحليل الجنائي الرقمي. يرى المؤلف أ

ذوي الصلة والحاصلين على تدريب مناسب للوصول إلى تحليل فني أكثر تقدًما أو لتعقب التزوير، مما يستلزم عادة استخدام 

 غالية الثمن وذات ملكية خاصة.برمجيات 

 قي الواقعي. ( في البحث الحقو1كيفية تطبيق اإلطار أدناه )جدول دراسات الحالة في القسم األخير  تفصل

 الخطوة المهمة

 مستلزم خطة العناية الذاتية وسياسات الوقاية من الصدمة الثانوية

 

 1 تجميع المواد وحفظها

 

 2 مراجعة الميتاداتا )البيانات الخلفية(

 3 التحقق من المنشأ والمصدر

 4 تحليل المحتوى

  5 اختيارية: استشارات الخبراء )بما يتضمن اكتشاف التزوير(

 6 الدمج مع أعمال بحثية أخرى

 7 اعتبارات المعايير المهنية

 : اإلطار التحليلي1جدول 

 

  الثانوية الصدمة من الوقاية وسياسات الذاتية العناية خطة: مستلزم
قبل الولوج إلى تفاصيل اإلطار التحليلي، انتبه: تأتي البيئة الرقمية الجديدة بمخاطر جديدة للباحثين الحقوقيين الذين 

يقضون وقتًا كبيًرا في تحليل مقاطع الفيديو أوالصور التي تصف انتهاكات حقوق اإلنسان. في الحاالت األكثر تطرفًا قد 

التعرض لمثل هذا األمر، والذي الدموية لعمليات تعذيب أو إعدام أو عنف جنسي.  يتضمن هذا التسجيل محتوى بشعًا شديد

للباحثين المكتبيين، ، يفتح الباب أمام مخاطرة الصدمة الثانوية 14 عادة ما يتم مقارنة آثاره السلبية باإلشعاع منخفض المستوى

                                                      
. 2014أغسطس/ آب  11انظر، على سبيل المثال: مركز دارت للصحافة والصدمات: العمل مع الصور الصادمة. ورقة نصائح.  14

imagery-traumatic-with-http://dartcenter.org/content/working  [2015مبر/ تشرين الثاني نوف 4]مقتبس 

http://dartcenter.org/content/working-with-traumatic-imagery
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(، يوجد القليل من 2015طة، )دابرلي وآخرون، مما قد يؤدي بدوره إلى اضطراب كرب ما بعد الصدمة. مع استثناءات بسي

الحقوقية والباحثين أن يكون لديهم أنظمة الموارد واألبحاث النظامية بشأن الموضوع. وبالتالي، ينبغي على المجموعات 

 ويبدو أن ذلك يمثل فجوة في الممارسة حاليًا.  – قبل البدء في البحثللتعامل مع هذه المخاطرة، تنظيمية وفردية مجهزة 

يظهر بحثنا أن منظمات حقوق اإلنسان قد فشلت في القيام بواجبها في العناية بالمهنيين الذين يعملون مع هذا 

المحتوى، وأن أولئك المهنيين يخافون من االعتراف لمديريهم بمواجهتهم لصعوبة في التعامل مع بعض الصور 

 (.2015يرونها بشكل شبه يومي )دابرلي المفجعة التي 

 

(، ولكن يجب أيًضا أن 2014خطط فردية للعناية الذاتية )ريس يمكن للوقاية من الصدمة الثانوية أن تبدأ بتطوير 

 )العائدين(. الميدانيينتتضمن المزيد من الدعم االحترافي، بما يماثل الخيارات للباحثين 

 

  وحفظهاتجميع المواد الخطوة األولى: 
 

أحد التحديات الهائلة والمتفردة الخاصة بالمحتوى الذي تتم مشاركته على اإلنترنت هو أنه قد يختفي بسرعة. 

تعرفت مجموعة ويتنس لحقوق اإلنسان والفيديو بصورة مبدئية على ست فئات )باإلضافة إلى أسباب غير معلومة( لكيفية 

(. الخطوة األولى عند تحليل وسائل إعالم المواطن هي حفظ 2015عام )ويتنس إزالة التسجيالت الحقوقية من على النطاق ال

الملف قيد التحقيق، ويفضل أن يكون نسخة من الفيديو األصلي، ولكن إذا لم تتوفر، فلتكن نسخة بالجودة األكثر ارتفاًعا. 

إللكتروني والوقت الدقيق للنشر ولقطات وباإلضافة إلى ذلك، يجب جمع كل ما يمكن من التوثيق المتاح، بما يتضمن الرابط ا

من األهمية بمكان التركيز على أن حفظ المحتوى ال يماثل األرشفة التي تستلزم نظاًما أكثر تعقيدًا  15من الشاشة للمنشور. 

طورت ويتنس موارد شاملة تتعلق بأرشفة يتضمن اعتبارات الفهرسة والنسخ االحتياطية، على سبيل المثال ال الحصر. 

 (.2014 نجقاطع الفيديو )م

 

 

بمجرد حفظ الملف، يجب بذل الجهود أيًضا من أجل تفادي التغيير غير المقصود للمحتوى أو للميتاداتا )عند 

التعامل مع محتوى أصلي يأتي مباشرة من المصدر(. على الباحثين الحقوقيين الكد وراء تطبيق معايير مرتفعة للتعامل مع 

البرمجيات المانعة للكتابة التي يقات القضائية أو الجنائية )والتي قد تتضمن األدلة الرقمية، بما يماثل تلك المستخدمة في التحق

ويخلق حفظ المحتوى اإللكتروني أيًضا مسئوليات والتزامات أخالقية مهمة تحول دون تحرير المحتوى قيد التحليل(. 

 أدناه(. 7للمجموعات الحقوقية )انظر خطوة 

 

                                                      
متاحة حاليًا في نسخة البيتا للباحثين الحقوقيين، تميكن هذه العملية فيما يتعلق بمقاطع الفيديو على اإلنترنت  Vault-Videoأداة جديدة تدعى  15

https://www.bravenewtech.org/ 

https://www.bravenewtech.org/
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 )الخلفية ياناتالب) الميتاداتا مراجعةالخطوة الثانية: 
في العديد من الحاالت، قد تعتبر هذه الخطوة غير ذات صلة، حيث أن مواقع التواصل االجتماعي تغير أو تزيل 

ويمكن لتحليل عميق للمحتوى  GPS .16معظم الميتاداتا ذات الصلة، مثل أختام الوقت أو إحداثيات نظام التموضع العالمي 

أدناه( أن يعادل غياب الميتاداتا. ولكن مراجعة أية ميتاداتا موجودة بالفعل هي خطوة حاسمة ويمكن  4البصري )أنظر خطوة 

أن تسهم في التوصل لنتائج ذات صلة وثيقة مثل تقرير الوقت والتاريخ والموقع ألي حدث بشكل دقيق. يمكن للميتاداتا أيًضا 

إسناده ترافقيًا مع المعلومات التي يوفرها المصدر األصلي، في حالة تعرف على جهاز التسجيل بعينه، ويمكن عندئذ أن ت

د كل المحتوى تسليم التسجيل للباحثين )بداًل من أخذه من على اإلنترنت(، أو إذا أمكن مقابلة شاهد العيان الفعلي.  ال يَُجرًّ

ا خاصته. منصة مشاركة الصور فليكر، على سبيل المثال، تحفظ بيانات اإلكسيف المرفوع على اإلنترنت من الميتادات

بإجراء )معلومات حول الصورة( الخاصة بالصور المرفوعة. ومن ثم فإنه من األهمية بمكان بالنسبة للباحثين أن يقوموا 

 17مراجعة مبدئية للميتاداتا، مثل معلومات اإلكسيف على الصور، عند توافرها. 

لو أن الميتاداتا غير صحيحة نظًرا إلعدادات الجهاز، يمكن، بصرف النظر عن ذلك، التوصل إلى وحتى 

ربط المحتوى من نفس الجهاز والحدث. وإلعطاء مثال محدد، فعندما تتمتع خمسة مقاطع فيديو استخالصات منها، مثل 

بر من مقاطع الفيديو، فإن ذلك يشير إلى أن ، بوصفها جزًءا من مجموعة أك1960 كانون الثاني /يناير 1بالختم الزمني 

المقاطع الخمسة تأتي من نفس جهاز التسجيل )بإعدادات تاريخ خاطئة( والحدث، كما كان الحال في تحقيق حديث لمنظمة 

يتم تحميلها من يوتيوب )في هذه عادةً ما  1904كانون الثاني  يناير/ 1ملفات الفيديو ذات الختم الزمني العفو الدولية. 

 googlevideo.com“ .)18”تدرج الميتاداتا أيًضا الحالة، 

في وقت مبكر من عملية المراجعة  –بما يشتمل على "الميتاداتا العامة" مثل وقت الرفع  –وتُعد مراجعة الميتاداتا 

سوف تغني  –أو الختم الزمني   GPSثل إحداثيات الـم –أمًرا جوهريًا. فهي توفر كًما مهواًل من الوقت: الميتاداتا السليمة 

أدناه(. وباإلضافة إلى ذلك، فإن تحديد وقت الرفع المحلي بالضبط على  4عن خطوات معينة في تحليل المحتوى )خطوة 

 أدناه(. 3مواقع التواصل االجتماعي سيساعد في تحديد المصدر األصلي )خطوة 

 

 "الميتاداتا العامة"

الميتاداتا العامة عي المعلومات المرئية مثل وقت الرفع أو الهوية المتفردة الُمعينة ألي من وسائل إعالم المواطن. هذه 

بالضبط  المحليالمعلومات، مثل األختام الزمنية على مواقع التواصل االجتماعي، ينبغي مراجعتها بتعمق. تحديد وقت الرفع 

، يمثل تاريخ النشر على يوتيوب، 2015ؤدي إلى بحث غير دقيق وارتباك. بدًءا من يمكن أن يأمر محوري، والفشل فيه 

على سبيل المثال، توقيت الواليات المتحدة بمنطقة المحيط الهادئ الزمنية، بما يشتمل على كاليفورنيا حيث يقع مقر الشركة. 

نشر الفعلي ووقت وقوع الحدث. أبرز األمثلة في النتيجة هي أن بعض مقاطع الفيديو قد تعكس تاريًخا مختلفًا عن تاريخ ال

أغسطس/ آب  21. وقع الهجوم مبكًرا يوم 2013هو الهجوم باألسلحة الكيماوية في سوريا في أغسطس/ آب هذا الصدد 

                                                      
ي. رسالة ماجستير. صيف للمزيد من التفاصيل بشأن هذه العملية من منظور التحليل الجنائي الرقمي، انظر نج، ن: صور الهاتف المحمول في وسائل التواصل االجتماع 16

2013 .
http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/CAM/Centers/ncmf/Documents/Cell_Phone_Images_in_Social_Media_Th

Nicholas_Ng.pdf-esis  [2014نوفمبر/ تشرين الثاني  14]مقتبس 
أو  www.findexif.com)حاسب آلي(، أو مواقع مثل  Opanda IExif)ماك( أو  iteInvisor Lاستخدام البرمجيات المجانية والمتخصصة مثل  17

http://www.imageforensic.org/ 
 .iaInfoMedبرنامج مجاني وسهل االستخدام لمراجعة الميتاداتا الخاصة بالفيديو:  18

http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/CAM/Centers/ncmf/Documents/Cell_Phone_Images_in_Social_Media_Thesis-Nicholas_Ng.pdf
http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/CAM/Centers/ncmf/Documents/Cell_Phone_Images_in_Social_Media_Thesis-Nicholas_Ng.pdf
http://www.findexif.com/
http://www.imageforensic.org/
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ولكن العديد من المقاطع ، ونشرت أولى مقاطع الفيديو على يوتيوب في ساعات الصباح األولى بالتوقيت المحلي. 2013

أغسطس/ آب بوصفه تاريخ النشر، نظًرا لفارق التوقيت البالغ عشرة ساعات بين سوريا والساحل الغربي  20 أظهرت

للواليات المتحدة، مما دفع بأحد المتحدثين الرسميين باسم وزارة الخارجية الروسية إلى ادعاء أن الهجوم ملفق بما أن 

تتيح واجهة التطبيق البرمجية  19ا قبل الهجوم المزعوم بعدة ساعات." "التقارير المتداولة على اإلنترنت، )...( قد تم نشره

، والذي يسهل تحويله للتوقيت المحلي المنسق العالمي التوقيتلبيانات اليوتيوب استخالص وقت النشر وتاريخه بالضبط في 

عارض بيانات اليوتيوب الخاص بالعفو الدولية استمارة إلكترونية بسيطة باستخدام أي محول للتوقيتات على اإلنترنت. يوفر 

 20وسهلة االستخدام للقيام بهذا التحليل. 

. إذ يمكن للمستخدم اختيار المنطقة الزمنية في إعدادات الحساب، مما يؤثر بدوره ولكن األمر يختلف مع تويتر

نية على التوقيت الشرقي القياسي للواليات المتحدة، على سبيل على الختم الزمني لجميع التغريدات. ضبط المنطقة الزم

المثال، سينتج عنه إظهار األختام الزمنية لجميع التغريدات بالتوقيت الشرقي القياسي، مما يتطلب تحويل األختام الزمنية إلى 

 ت خارج الواليات المتحدة الشرقية.التوقيت المحلي عند محاولة تحديد التوقيت المحدد ألحد المنشورات أو األحداث التي وقع

تُعدل األختام ويختلف األمر قلياًل مع فيسبوك، وال يتسم لألسف بالشفافية التامة. على النقيض من يوتيوب وتويتر، 

الزمنية لفيسبوك وفقًا للمنطقة الزمنية الحالية للمستخدم )مع افتراض أن إعدادات المنطقة الزمنية على الحاسب اآللي 

بشكل صحيح على الموقع الفعلي للحاسب، وهو ما يحدث بشكل آلي، ولكن يمكن أيًضا تغييره يدويًا(. ومن ثم،  مضبوطة

يمكن تحديد وقت الرفع المحلي الفعلي باستخدام أحد محوالت المناطق الزمنية على اإلنترنت )أو بتغيير المنطقة الزمنية على 

 الحاسب(. 

 

 المنصة الختم الزمني العام يعتمد على

 فيسبوك إعدادات الحاسب اآللي

 تويتر إعدادات الحساب

الواليات المتحدة  –توقيت المحيط الهادئ 
 )كاليفورنيا(

 يوتيوب

 : األختام الزمنية العامة للمنشورات عبر منصات التواصل االجتماعي المختارة2جدول 
  

 24صباح  في باكورةونُشر  – في سوريا الماضيةوقع في الليلة يشير إلى هجوم  - على فيسبوك يمكن لمنشور

أن يؤدي الرتباك عند النظر إليه من واشنطن، ألنه إذا ما تم نشره حوالي الساعة السادسة مساًء في  2014يونيو/ حزيران 

ولكن مع ضبط الفوارق بين المناطق الزمنية، يصبح توقيت  21، تصبح القصة غير متسقة. 2014يونيو/ حزيران  23

يونيو/ حزيران، مما يجعله متسقًا مع التقارير األخرى. أحد التحديات  24صباًحا في  1:20النشر )السوري( المحلي 

 تسقة.فيسبوك هو أن النتائج تختلف باختالف المتصفحات أو الحواسب، مما ينتج عنه نتائج اختبارات غير مالخاصة ب

                                                      
ة في الهجوم الكيماوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، منقول عن: روسيا اليوم: المواد المستخدمة لتوريط الحكومة السوري 19

 23]مقتبس  advance-prepared-chemical-http://rt.com/news/syria-/901  .  2013أغسطس/ آب  23روسيا.  –جرى تحضيرها قبل الواقعة 
 [2014نوفمبر/ تشرين الثاني 

 [2014نوفمبر/ تشرين الثاني  23]مقتبس  dataviewer/-http://citizenevidence.org/2014/07/01/youtubeمشاهد بيانات اليوتيوب  20
  2014يونيو/ حزيران  24منشور لمشفى الوسام في كفر زيتا، سوريا،  21

https://www.facebook.com/weasamhospital/posts/663953530362991  [2015يوليو/ تموز  25]مقتبس 

http://rt.com/news/syria-chemical-prepared-advance-901/
http://rt.com/news/syria-chemical-prepared-advance-901/
http://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/
https://www.facebook.com/weasamhospital/posts/663953530362991
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بالرغم من بعض أوجه التضارب، إال أن التعرف على هذه الفوارق والتعديالت وأخذها في الحسبان عند البحث 

الدقيق لوقوع هجوم يُعد حاسًما عند تحديد مشروعيته  بشأن أحداث بعينها لهو أمر محوري. على سبيل المثال، التوقيت

ن التعرف على وقت الرفع المحلي الدقيق مهم لتقرير أول رفع للمحتوى، ودراسة انتهاكات القانون اإلنساني الدولي. كما أ

 ومن ثم المصدر األصلي المرجح. 

يجب أيًضا أن تُراجع وسائل إعالم المواطن الموجودة على اإلنترنت للتوصل إلى أي بيانات للموقع. بعض مواقع 

ن بالرغم من ذلك، ال يوضع الوسم الجغرافي على الكثير ولكالتواصل االجتماعي توفر خيار إضافة معلومات الموقع يدويًا. 

، ما يقدر بثالثة بالمائة وحسب من مقاطع الفيديو على يوتيوب 2010من وسائل إعالم المواطن. وفقًا لبحث أجري في 

تأكيد (. وحتى عندما تكون هناك إحداثيات مرتبطة بفيديو على يوتيوب، يجب 2010موسومة جغرافيًا )فريدالند/ سومر: 

الموقع بشكل مستقل باستخدام صور األقمار الصناعية المتاحة من خالل منصات الخرائط على اإلنترنت أو التطبيقات مثل 

خرائط جووجل أو جووجل إيرث. وبما أن من يرفع الفيديو يمكنه إدخال الموقع يدويًا، قد تكون المعلومات غير دقيقة، أو 

 خاطئة تماًما.

 تحقق من المنشأ والمصدرالالخطوة الثالثة: 
يقع تقييم مصداقية المصدر موقع القلب من عملية تقصي الحقائق الحقوقي، وال تمثل مقاطع الفيديو أو المواد 

الفوتوغرافية استثناًءا لذلك. وحتى فيما بين منهجيات تقصي الحقائق الجديدة، يطرح البحث والتحقق مفتوحي المصدر 

  ماعية الرقمية؛ نظام التوزيع السائد. تحديات فريدة، خاصةً عند المشاركة عبر الشبكات االجت

، وهو طريقة بحث مستحدثة ولكن أكثر رسوًخا في المجال الحقوقي، يمكن 22وبالمقارنة باالستشعار عن بعد

لتقرير المصدر والمنشأ األصليين لوسائل إعالم المواطن أن يمثال تحديًا هائاًل. العدد المحدود لموردي صور األقمار 

مصدر الصور والتحليل  –التكلفة الضمنية تجعل االستشعار عن بعد غاية في الشفافية وسهولة التكرار ية والصناعية التجار

عادةَ ما يسهل تعقبه والتحقق منه. على النقيض، نجد أن وسائل إعالم المواطن عادةً ما تنسخ وترفع من جديد على اإلنترنت، 

ملية مزعجة. يجب النظر إلى تعقب المصدر األصلي للمحتوى قيد مما يمكنه أن يحول البحث عن المصدر األصلي إلى ع

التحقيق بوصفه ممارسة مثلى، حتى عندما ال يكون هناك اختالف في المحتوى الفعلي. وأحد األمثلة على انتهاك هذه 

، والتي 2013هو قائمة تشغيل يوتيوب للهجوم الكيماوي في سوريا في أغسطس/ آب  –خارج المجال الحقوقي  –الممارسة 

 (.2013للجنة االستخبارات بمدلس الشيوخ األمريكي وتضمنت عدة نسخ )ماكميهون ُجمعت 

توجد عدة استراتيجيات وأدوات يمكن لها أن تساعد في هذا الصدد. أواًل، يجب مراجعة تاريخ الحساب ونشاطه. 

مؤثرة، وي على مقطع فيديو أوصورة وحيدة ينبغي اعتبار حسابات وسائل التواصل االجتماعي المنشأة حديثًا، والتي تحت

مثيرة للشك والريبة. وهناك مثال كالسيكي على هذا األمر أال وهو الحساب الذي استضاف الفيديو الملفق "الطفل السوري 

  23البطل"، وكان هذا الحساب قد أنشئ خصيًصا لهذا الغرض، واحتوى على مقطع فيديو وحيد وحسب.

كما يجب مراجعة المصدر للبحث عن أية روابط لحسابات أخرى على مواقع التواصل االجتماعي، من أجل 

للتواصل المحتمل مع المصدر مباشرةً، تشكيل ملف رقمي مبدئي للمصدر قيد المراجعة. يمكن استخدام هذه المعلومات أيًضا 

خرى أن ييسر من التواصل مع المصدر إذا ما لزم األمر. باإلضافة إذا كان هذا األمر آمنًا. كما أنه يمكن لتعقب الحسابات األ

                                                      
 جمع المعلومات عن األرض من بعيد، على سبيل المثال من خالل صور األقمار الصناعية أو الصور الفوتوغرافية الجوية. 22
نوفمبر/ تشرين  25]مقتبس  https://www.youtube.com/channel/UC3u4Ygo_gFbJ1ii9k1tpyEA/feedعلى اليوتيوب  Lawaff Lawقناة  23

ان صحفي يتعلق بفيديو منشور على يوتيوب وعدة قنوات إعالمية. [، مع مالحظة أن الفيديو قد تمت إزالته منذئذ. انظر أيًضا بيان المخرج الرس كلفبرج: بي2014الثاني 
https://twitter.com/LarsKlevberg/status/533385072083501056/photo/1  [2015ديسمبر/ كانون األول  26]مقتبس 

https://www.youtube.com/channel/UC3u4Ygo_gFbJ1ii9k1tpyEA/feed
https://twitter.com/LarsKlevberg/status/533385072083501056/photo/1


 1حقوق اإلنسان في العصر الرقمي: أوراق الممارسين   12

 

 

إلى ذلك، يجب مراجعة أي محتوى آخر ينشره نفس صاحب الحساب للتوصل إلى التفاوتات الجغرافية، ولتحديد إذا ما كان 

 ث المزعوم. من رفع المحتوى يبدو فعليًا وكأنه ينتمي للمنطقة أو المدينة أو الحي المحدد الذي وقع فيه الحد

إذا لم يكن هناك ذكر ألية حسابات إضافية، لن يقف ذلك حائاًل دون إجراء المزيد من البحث. عادةً ما تحتوي 

ف متفرد بداخل الرابط . مثاًل بالنسبة مقاطع الفيديو والصور التي تتم مشاركتها على وسائل التواصل االجتماعي على معرًّ

وبالبحث باستخدام هذا المعرف المميز،  24ردة في نهاية أي رابط لفيديو على يوتيوب. ليوتيوب، توجد هوية الفيديو المتف

يمكنك الوصول إلى مواضع أخرى تمت فيها مشاركة الفيديو أو الصورة على اإلنترنت، وقد تكون هناك إشارات إلى من قام 

ى وسائل التواصل االجتماعي كما توجد محركات بحث متخصصة تتيح البحث في محتوبمشاركة المواد ألول مرة. 

خيار آخر هو إجراء بحث الصور العكسي عن الصورة الشخصية لحساب ما، وهو ما يمكن أن يجد مواضع  25وصفحاته. 

قد يؤدي ذلك إلى حسابات أخرى لنفس الفرد. تتيح العديد من مواقع  26أخرى على اإلنترنت نشرت فيها الصورة ذاتها. 

األخرى خيارات البحث المتقدم، والذي يمكنه أن يساعد في العثور على تفاصيل إضافية بشأن  التواصل االجتماعي والمواقع

 (. 2015حساب بعينه )ميرز 

تراتيجية أخرى لتعقب المصدر األصلي لوسائل إعالم المواطن، وهي إجراء بحث الصور العكسي وتوجد اس

هذه الطريقة يمكن تطبيقها على الفيديوهات الموجودة على  باستخدام المحتوى الفعلي. من االهمية بمكان التشديد على أن

المصغرات )صورة صغيرة لمعاينة الصورة( التي تُنشأ عند رفع تستخلص جميع  27اإلنترنت. طورت العفو الدولية آداة

تستضيف فيديو على يوتيوب. وعند إجراء بحث الصور العكسي باستخدام هذه المصغرات، يتم تحديد المواقع األخرى التي 

نفس الفيديو. هذا األساليب البسيطة، والتي ال تستلزم أية مهارات فنية على اإلطالق، يمكنها أن تكون في منتهى الكفاءة أثناء 

البحث، بما أن أكبر التحديات المتعلقة بالتحقق من وسائل إعالم المواطن ذات الصلة بحقوق اإلنسان ليست هي التالعب 

كلة باستمرار، واألمثلة على ذلك عديدة. ذي تتم مشاركته في سياق خاطئ. يواجه المحللون هذه المشالفني، وإنما المحتوى ال

ُزعم أنها وقعت في سوريا، ولكن اتضح أنها وقعت في المكسيك  فيديو لعملية قطع رأس بمنشار البارزة الحاالتمن ضمن 

الحالة أدناه( ُزعم أنه من جمهورية أفريقيا الوسطى. أثناء  في حقيقة األمر، وفيديو من نيجيريا )يُناقش بالتفصيل في دراسة

 28، ومن الحرب في سوريا. 2012و 2009في غزة، غُردت العديد من الصور من نزاعات  2014نزاع 

عند إرسال المواد مباشرة إلى الباحثين، يمكن السم الملف في بعض األحيان أن يوفر أدلة مبدئية حول المنشأ 

التي يتم تحميلها من مواقع تواصل اجتماعي معينة، مع ادعاء كونها "أصلية" يمكن تعقبها بسهولة لو أن والمصدر. الصور 

يسهل توقعها  –مثلها في ذلك مثل برامج الكمبيوتر بصفة عامة  –اسم الملف لم يتغير، بما أن مواقع التواصل االجتماعي 

على سبيل المثال، فإن صورة يسمى ملفها  للغاية.

11752526_10152946825742217_7382660443365520847_n  تأتي من فيسبوك. الرقم األوسط هو

في الواقع هوية الصورة، ويؤدي إلى عنوان اإلنترنت الدقيق للصورة إذا ما أضيف ببساطة إلى رابط الصورة المعتاد على 

                                                      
 vHlFjuF4Hlo، هوية الفيديو المتفردة هي =vHlFjuF4Hlohttps://www.youtube.com/watch?vبالنسبة لـ 24
    https://pipl.com/Pipl.comانظر، على سبيل المثال، إلى  25
  TinEye  http://www.tineye.comو /https://images.google.comالموقعان األبرز إلجراء بحث الصور العكسي هما صور جووجل  26
 dataviewer/-http://citizenevidence.org/2014/07/01/youtubeمشاهد بيانات اليوتيوب  27

 
وقارنها  https://twitter.com/Pxlestine/status/489855461680627712هنا  2014انظر على سبيل المثال إلى الصورة المنشورة في يوليو/ تموز  28

 /http://www.washingtontimes.com/multimedia/image/gazajpg_734822هنا:  2012بصورة اآلسوشيتد برس من نوفمبر/ تشرين الثاني 
 [2015يوليو/ تموز  27]جميعها مقتبسة 

https://www.youtube.com/watch?v=vHlFjuF4Hlo
https://pipl.com/
https://images.google.com/
http://www.tineye.com/
http://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/
https://twitter.com/Pxlestine/status/489855461680627712
http://www.washingtontimes.com/multimedia/image/gazajpg_734822/
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إنشاء جداول . ويتيح هذا النمط =10152946825742217https://www.facebook.com/photo.php?fbidفيسبوك: 

دون (، والتعرف على مصدر الصورة ب2بسيطة ألسماء الملفات للصور المحملة من مواقع التواصل االجتماعي )جدول 

 حتى النظر إليها.

 

 أسماء ملفات صور فيسبوك تويتر

CBhsEkXUIAAb-7x 

 

1555267_809357785765975_1805289978712435785_n 

CCjb_7mW0AA4elj 

 

1619254_809357802432640_6393861555877834036_n 

CCooFZVUwAA8Qg4 

 

10424338_809357855765968_3944266258176994756_n 

  

 ؛ الرقم األوسط = هوية الصورة"n"أرقام تنتهي بحرف  3 رمًزا 15

لفات : أسماء ملفات لعينات من الصور تم تحميلها من مواقع التواصل االجتماعي الكبرى. يتبع كل من فيسبوك وتويتر نظاًما معياريًا لتسمية م3جدول 

  الصور.

هي  المحذوفوأخيًرا، فإن إحدى االستراتيجيات المفيدة أحيانًا والمنسية عادةً لتعقب المصدر األصلي للمحتوى 

تستخدم النظر إلى المواقع المخبأة، وهذه المواقع المخبأة هي بشكل أساسي نسخ مؤرشفة من الموقع، وتوجد عدة أدوات 

مر ال يصلح لمعظم مواقع التواصل االجتماعي مثل يوتيوب أو للوصول إليها. من األهمية بمكان مالحظة أن ذلك األ

. في يناير/ محذوفةفيسبوك، والتي تحد من استخدامه. ولكنها قد تؤدي إلى الحصول على نتائج مفيدة عند البحث عن صور 

إلى النسخ المخبأة ، وعند مراجعة صور الجثث في إطار محاولة انقالب فاشلة في جامبيا، أتاح النظر 2015كانون الثاني 

 من أحد المواقع لمحللي العفو الدولية الكشف عن المحتوى المحذوف والتعرف على المصدر المرجح للصور قيد التحقيق.

 

ف عن ا يكشنفس الموقع، تواريخ مختلفة: بالمقارنة بالموقع الحي )إلى اليسار(، تظهر النسخة المخبأة )إلى اليمين( المحتوى من قبل بضعة أيام، مم

 صور أزيلت في ذات الوقت )البكسلة في الصورة اليمنى أضافها المؤلف(.

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152946825742217
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 الخطوة الرابعة: تحليل المحتوى
بمجرد جمع المعلومات بشأن المصدر، يمكن للباحث أن يركز على المحتوى الفعلي للمواد قيد المراجعة. 

ذات صلة وثيقة بالنسبة للباحثين الحقوقيين. يمكنها أن  باإلضافة إلى التعرف على الموقع والتاريخ/ الوقت، فإن هذه الخطوة

تتيح استخالص مستوى من التفصيل ذي أهمية فائقة للباحثين الحقوقيين، بما يصل إلى حد التعرف على أسلحة أو وحدات أو 

 ، كما تتيح احتمالية التوصل إلى استخالصات لمسئولية القيادة في حاالت النزاع المسلح.أفراد بعينهم

وتضحي هذه العملية أسهل بالنسبة لمقاطع الفيديو عند مراجعتها بالتصوير البطيء. في حالة فيديوهات اليوتيوب، 

تلقائيًا مثل هذه الخاصية.  29وكبديل، يتضمن أي برنامج لتحرير الفيديويمكن تحقيق ذلك بتغيير إعدادات الفيديو بكل بساطة. 

ستساعد في تعقب التعديالت المحتملة في الفيديو، وهي حقيقة مهمة يمكن أن  كما أن عملية المراجعة لكل إطار على حدة

 يكون لها آثار هامة بالنسبة لتحليل الفيديو.

 

 الموقع

بدقة هي التعرف إحدى طرق تأكيد موقع الحدث التي تتسم بالكفاءة الشديدة، بالرغم من استغراقها لوقت طويل، 

الفيديو أو الصور، والتي يمكن توصيلها بصور األقمار الصناعية أو صور على الخصائص ذات الصلة في أحد مقاطع 

عرض الشوارع، أو أية مقاطع فيديو أو صور مفتوحة المصدر، بما يتضمن الصور الجغرافية المرجع المتاحة على المواقع 

مرور وألواح السيارات تطول قائمة الخصائص التي يمكنها المساعدة في تحديد الموقع، وتشمل إشارات ال 30المتخصصة.

وأسماء المتاجر والمعالم والمساحات الخضراء والتضاريس األرضية والخصائص األخرى ذات المظهر المميز مثل 

الجرافيتي أو مصابيح الشوارع أو حالة الشوارع )مرصوفة أو غير مرصوفة(. ويتمتع جووجل إيرث بالقيمة المضافة 

ا يتيح للباحث أكثر من مجرد العودة بالزمن، بل يتيح أيًضا النظر إلى المشهد من لتوفير صور أقمار صناعية تاريخية، بم

وتعضد من ذلك خاصية تغيير المنظور، بما يتيح زوايا مختلفة قلياًل، نظًرا لألوضاع والزوايا المختلفة لألقمار الصناعية. 

القيمة المضافة لصور عرض الشوارع  للباحث وضع نفسه في مكان المصور. وعلى النقيض، تحتوي خرائط جووجل على

التاريخية. وعادة ما توفر المنصات القابلة للتحرير مثل ويكيمابيا أو خريطة الشارع المفتوحة معلومات جغرافية أكثر 

تفصياًل وتحديثًا بكثير من المنصات المملوكة والمغلقة مثل جووجل. التعرف على هذه المزايا المقارنة المختلفة يمكن أن 

اعد أثناء البحث. وأخيًرا، فإن إحدى الخواص اإلضافية التي يجب االلتفات إليها هي اللغة واللهجة، في صورتيهما يس

 المكتوبة والمسموعة.

 

 التاريخ

يظل التأكيد المستقل لتاريخ حدث ما أحد أكبر التحديات عند تحليل وسائل إعالم المواطن. على النقيض من 

وحسب يمكن استخدامها لتأكيد التاريخ. وتتضمن المؤشرات التي بإمكانها على األقل تقريب الموقع، توجد خصائص قليلة 

وإحدى المقاربات األكثر تأثيًرا هي  31التاريخ الطقس والمالبس، بحيث تستخدم بالدمج مع قواعد بيانات الطقس التاريخية.

                                                      
 VLC  http://www.videolan.org/vlc/index.htmlبما يتضمن مشغل الوسائط اإلعالمية المجاني  29
 /Panoramio  http://www.panoramio.comأبرزها  30
  /Wolfram Alpha  https://www.wolframalpha.comعلى سبيل المثال،  31

http://www.videolan.org/vlc/index.html
http://www.panoramio.com/
https://www.wolframalpha.com/
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ل الظل أن يستخدم لتقريب أي وقت على مدار البحث عن مواد أخرى مفتوحة المصدر يمكنها تعزيز الحدث. يمكن لتحلي

 اليوم وقع فيه الحدث.

 

 الفاعلون

باإلضافة إلى المكان والزمان، يمكن الستخالص الخصائص اليدوي أن يساعد في التعرف على فاعلين معينين. 

أو أرقام الجرد أو تتضمن الخصائص ذات الصلة الزي الموحد أو األعالم أو الشارات أواألسلحة أو األرقام التسلسلية 

الذخائر أو ألواح أرقام السيارات أو المالبس. أحد األساليب المفيدة في هذا الصدد هو مقارنة الخصائص المستخلصة 

بالصور المتاحة علنيًا لتعيين أوجه التماثل أو التفاوت بين أشياء بعينها. على سبيل المثال، قد يعني ذلك مقارنة الشارات على 

الشارات الرسمة المتاحة على المواقع العامة لقوات الجيش أو األمن أو الشرطة، أو الذخائر بصور متاحة الزي الموحد ب

 على قواعد البيانات المتخصصة والمحتوى مفتوح المصدر.

 

 أجهزة تسجيل أخرى

الفيديو أو وأخيًرا، يجب على الباحثين االهتمام بشكل خاص بتتبع أية أجهزة تسجيل أخرى تظهر في مقاطع 

الصور. ذلك يشير إلى أن هناك مواد أخرى متاحة )حتى لو لم تكن دائًما متاحة على اإلنترنت( توثق ذات الحدث، عادة من 

 (.2014؛ ماكي 2013زاوية مختلفة قد توفر أدلة جديدة بشأن الحدث )هُدسُن 

 ير(الخطوة الخامسة: اختيارية: استشارات الخبراء )بما يتضمن اكتشاف التزو
 

تُعد مشاورة الخبراء مثل األطباء الشرعيين أو أخصائيي األسلحة أو الخبراء في مجال التحليل الجنائي الرقمي 

للصور خطوة اختيارية في اإلطار التحليلي، ويجب اتخاذ قرار استخدامها من عدمه بناء على كل حالة على حدة. يجب 

من المحتوى وأصالة الملف ذاته. ينبغي استشارة خبراء التحليل الجنائي  استشارة الخبراء من حين إلى آخر فيما يتعلق بكل

وتتمثل الفائدة القصوى لهذا األمر الرقمي عند وجود شك في أن الصور أو مقاطع الفيديو أو الصوت قد تم تغييرها رقميًا. 

في تطبيقه على المواد التي لم ترفع على مواقع التواصل االجتماعي )عملية عادةً ما تغير البيانات وتضغطها(، مثل مقاطع 

 الفيديو والصور الرقمية المجموعة مباشرة من الهواتف المحمولة لشهود العيان على يد الباحثين الميدانيين. يُعد اكتشاف

التزوير في األدلة الرقمية عملية فنية بامتياز، تتطلب تدريبًا وبرمجيات متخصصة، ولألسف ال توجد أدوات ميسورة التكلفة 

أو مفتوحة المصدر متاحة حاليًا للقيام باكتشاف االستنساخ أو عمليات مماثلة. ولكن بإمكان الباحثين الحقوقيين اتخاذ بعض 

أو مراجعة  JPEG Snoopالتحرير في الصور الرقمية. يمكن الستخدام برنامج مثل الخطوات المبدئية لتعقب آثار 

باستخدام برامج التحرير  jpg.الست عشرية بُمشاهد ست عشري متاح مجانًا الكشف عن إذا ما تمت معالجة صورة بيانات ال

صورة باستخدام برنامج متخصص مثل الفوتوشوب )انظر دراسة حالة الصورة أدناه(. ولكن برجاء مالحظة أن معالجة ال

فمجرد إعادة حفظ الصورة في الفوتوشوب من أجل  –لتحرير الصور ال يعني بالضرورة أن محتوى الصورة قد تم تغييره 

 تقليل حجم الملف كفيلة بترك آثار البرنامج، على سبيل المثال.

للبت في وقائع معينة من المحتوى ن يجب استشارة الخبراء اآلخرين مثل أخصائيي األسلحة أو األطباء الشرعيي

استشارت كل من هيومان رايتس واتش والعفو الدولية خبراء كيماويين الفعلي للصورة أو مقطع الفيديو. على سبيل المثال، 
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أغسطس/ آب  21وطبيين لمراجعة صور ومقاطع فيديو من يوتيوب تظهر أثر الهجوم باألسلحة الكيماوية في سوريا في 

 –شهود العيان عبر سكايب  بدمجها مع البحث التقليدي مثل مقابالت –وكانت هذه المدخالت فائقة التخصص  2013.32

 33هي ما أتاح البت في وقائع بعينها دون الوصول فعليًا إلى موقع الهجوم.

 الخطوة السادسة: الدمج مع أعمال بحثية أخرى
 

خالل تحليل وسائل إعالم المواطن مع نتائج أبحاث يجب بذل جهود كبيرة من أجل دمج الحقائق المجموعة من 

أخرى تتأتى من كل من الطرق التقليدية وأخرى مبتكرة، مثل شهادة الشهود أو صور األقمار الصناعية. ويمكن لوسائل 

م دعوات أولية أن تُستخدم لدع –بنفسها  -إعالم المواطن أن تقدم عادةً دلياًل مباشًرا على انتهاكات بعينها، ويمكن بحد أدنى  

للمزيد من التحقيقات المستقلة في انتهاكات حقوق اإلنسان أو جرائم الحرب الظاهرة، باستخدام استراتيجية مناصرة وكسب 

يعطي التعزيز أقوى النتائج، ويوصى به بشكل كبير في سياق تقصي الحقائق ولكن عادةً ما  34تأييد معيارية للضغط العام. 

التقليدي. وباإلضافة إلى ذلك، كما ستظهر دراسة الحالة النيجيرية المذكورة أدناه، فإن في واقع األمر طرق تقصي الحقائق 

الم المواطن، مثل التعرف على وحدات التقليدية المجربة والراسخة عادةً هي ما تكشف عن نتائج وثيقة الصلة في وسائل إع

وال يمكن للحديث أن يفي بأهمية هذه النقطة، حيث أن مثل هذه النتائج قد تتعدى حدود تقصي الحقائق معينة بالجيش. 

يحظر التشريع الوطني، مثل قانون ليهي في الواليات المتحدة، منح آثار سياسية أو قانونية. إحداث الحقوقي لتصل إلى 

العسكرية للقوات األمنية األجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان. إن هذا النوع بالتحديد من التفاصيل المعونة 

  35المتعلقة بتورط وحدة ما وبمسئولية القيادة هو ما يحمل في طياته أثًرا خطيًرا على عملية التدقيق في قانون ليهي.

  نيةالخطوة السابعة: اعتبارات المعايير المه
يجب وزن استخدام وسائل إعالم المواطن في المخرجات العامة بحرص، مع األخذ في االعتبار بالمخاطر 

، كما هو الحال مع أي محتوى آخر مثل شهادة الشهود. وقد يكون لدى المنظمات الحقوقية األخالقية المحتملة والمخاوف

 المهنية المعاييراألكبر وثائق وخطوط استرشادية تتعلق بمعايير البحث والنشر العام. أحد الموارد المفيدة والعامة هو 

ذي تتضمن نسخته الثانية فصاًل عن التكنولوجيات الصادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر، وال الحماية بأنشطة الخاصة

فقة المستنيرة بالنسبة للمواد ما يعالج هذا المورد مسألة الموا(. بين102-2013:77الجديدة )اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

كثير قد ال يتمكن ال  36.يتطلب المزيد من البحث واالستشارات هذا الموضوع بكل تأكيد تحديًا يبقىالموجودة على اإلنترنت، 

                                                      
 2013سبتمبر/ أيلول  10ا. سوري في الكيماوية لألسلحة المزعوم لالستخدام تحليل. الغوطة على الهجماتهيومان رايتس ووتش:  32

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria_cw0913_web_1.pdfالعفو الدولية: سوريا: تدخل عسكري دولي محتمل بعد مزاعم هجوم  ؛
after-intervention-armed-international-possible-esty.org/en/news/syriahttp://www.amn-. 2013أغسطس/ آب  29باألسلحة الكيماوية. 

  3-08-2013-attack-weapons-chemical-alleged  [2014نوفمبر/ تشرين الثاني  23]كالهما مقتبس في 
 

. العلوم لتقدم األمريكية معيةلجمن ا Call Scientists-Onمورد مفيد للمجموعات الحقوقية للتعرف على الخبراء ذوي الصلة: برنامج  33
https://oncallscientists.aaas.org/en 

. 2009أغسطس/ آب  26انظر، على سبيل المثال، إلى هيومان رايتس ووتش: سريالنكا: فيديو اإلعدام يظهر الحاجة إلى التحقيق الدولي.  34
inquiry-international-need-shows-video-execution-lanka-http://www.hrw.org/news/2009/08/26/sriالعفو الدولية: فيديو "صادم"  ؛

w.amnestyusa.org/news/presshttp://ww-لقتل بإجراءات موجزة للرجال في محافظة إدلب بسوريا، وفقًا للعفو الدولية يظهر جماعة مسلحة تقوم با
says-province-idlib-s-syria-in-men-of-killings-summary-out-carrying-group-armed-shows-video-releases/shocking 1 
 [2014نوفمبر/ تشرين الثاني  25]جميعها مقتبسة  2012تشرين الثاني  نوفمبر/

the-of-overview-http://www.humanrights.gov/dyn/an- 2013يوليو/ تموز،  9وزارة الدفاع األمريكية: نظرة عامة على عملية ليهي للتدقيق.  35
process.html-vetting-leahy  [2015يوليو/ تموز  21]مقتبسة 

يات األخالقية واألمنية والمتعلقة أحد الجهود الجديرة بالذكر في هذا الصدد، منتدى البيانات المسئولة، "جهد تشاركي لتطوير أدوات واستراتيجيات مفيدة للتعامل مع التحد 36
وباإلضافة إلى ذلك، انظر مورد جيد عن هذا الموضوع  ؛/https://responsibledata.ioبالخصوصية التي تواجه المناصرة وكسب التأييد القائمين على البيانات." 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria_cw0913_web_1.pdf؛
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria_cw0913_web_1.pdf؛
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria_cw0913_web_1.pdf؛
http://www.amnesty.org/en/news/syria-possible-international-armed-intervention-after-alleged-chemical-weapons-attack-2013-08-3
http://www.amnesty.org/en/news/syria-possible-international-armed-intervention-after-alleged-chemical-weapons-attack-2013-08-3
http://www.amnesty.org/en/news/syria-possible-international-armed-intervention-after-alleged-chemical-weapons-attack-2013-08-3
https://oncallscientists.aaas.org/en
http://www.hrw.org/news/2009/08/26/sri-lanka-execution-video-shows-need-international-inquiry؛
http://www.hrw.org/news/2009/08/26/sri-lanka-execution-video-shows-need-international-inquiry؛
http://www.hrw.org/news/2009/08/26/sri-lanka-execution-video-shows-need-international-inquiry؛
http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/shocking-video-shows-armed-group-carrying-out-summary-killings-of-men-in-syria-s-idlib-province-says%201%20نوفمبر/
http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/shocking-video-shows-armed-group-carrying-out-summary-killings-of-men-in-syria-s-idlib-province-says%201%20نوفمبر/
http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/shocking-video-shows-armed-group-carrying-out-summary-killings-of-men-in-syria-s-idlib-province-says%201%20نوفمبر/
http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/shocking-video-shows-armed-group-carrying-out-summary-killings-of-men-in-syria-s-idlib-province-says%201%20نوفمبر/
http://www.humanrights.gov/dyn/an-overview-of-the-leahy-vetting-process.html
http://www.humanrights.gov/dyn/an-overview-of-the-leahy-vetting-process.html
http://www.humanrights.gov/dyn/an-overview-of-the-leahy-vetting-process.html
https://responsibledata.io/؛


2016، يناير/ كانون الثاني ‘المواطن والتحقق منهاإطار تحليلي ألبحاث وسائل إعالم ’كوتل، ك.،   
 

 

17 

من  –أو الشخص الي رفع المحتوى نفسه  –من األفراد الذين يظهرون في الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على اإلنترنت 

، حيث أن "البيانات الشخصية المتاحة على اإلنترنت ال تكون موجودة دائًما كنتيجة لقرار واعٍ من توفير الموافقة المستنيرة

(. ويجب على 96: 2014" )اللجنة الدولية للصليب األحمر معنيين بمشاركة المعلومات في النطاق العامجانب األفراد ال

المجموعات الحقوقية، بوصفها جهات فاعلة في الحماية والمناصرة وكسب التأييد، أن تلتزم بمعايير مختلفة عن تلك الخاصة 

 بالصحفيين.

ويصل األمر إلى أهميته القصوى عند التعامل مع التسجيالت التي توثق العنف الجنسي، وهو ما سُلط عليه الضوء 

ويجب أن تكون إحدى االعتبارات أ(. 2014)بير  2014بشكل كبير في أعقاب حدث بالقاهرة في يونيو/ حزيران 

فراد الظاهرين في الصور أو مقاطع الفيديو من أجل الجوهرية بالنسبة للمجموعات الحقوقية هي التشويش على وجوه األ

ب(. باإلضافة إلى استخدام برمجيات تحرير الصور أو الفيديو، يتضمن 2014معاودة اإليذاء )بير حماية الهوية أو لتجنب 

لكثير من أحد االعتبارات التي يتم تجاهلها في ا 37يوتيوب أداة للتشويش على الوجوه يمكن استخدامها إلخفاء الهويات. 

األحيان هو أن حماية الهوية يجب تطبيقها أيًضا على من يشتبه في ارتكابهم لالنتهاكات، وهو شيء مهم بشكل خاص 

 للمجموعات الحقوقية التي تعلي من شأن سيادة القانون بما يشتمل عليه ذلك من حق في محاكمة عادلة.

على كاهل المجموعات الحقوقية عند أرشفة المحتوى الذي بجدية إلى المسئولية التي تقع وأخيًرا، يجب االلتفات 

أزيل من النطاق العام. حفظ المحتوى بوصفه الخطوة األولى في العملية التحليلية يطرح أيًضا أسئلة تتعلق بالمسألة األخالقية 

بارات المخاطرة أو والمخاطرة. يطرح المحتوى المحفوظ الذي أزيل الحقًا على يد من رفعه ألسباب متعددة، تتضمن اعت

الخصوصية، أسئلة بشأن الوصول إلى المحتوى واستخدامه في البحث والمخرجات العلنية. وتوجد حاجة ملحة للمزيد من 

 البحث في هذا الموضوع.

 دراسات الحالة

 38: فيديو1دراسة الحالة 
 

نزاع المتصاعد في شمال ، راجعت العفو الدولية العشرات من مقاطع الفيديو والصور القادمة من ال2014في 

شرق نيجيريا. وثقت المجموعات الحقوقية والمنظمات اإلخبارية انتهاكات بوكو حرام في البلد بشكل مكثف. ولكن هذا 

ميليشيات القوة المحتوى كان شائقًا بشكل خاص، حيث أن معظمه كان يصور انتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة النيجيرية و

 ممولة من الدولة.المدنية المشتركة ال

، عندما هاجمت بوكو حرام ثكنات جيوا 2014مارس/ آذار  14كان المحتوى األوثق صلة يتعلق بأحداث 

العسكرية بمايدوجوري، عاصمة والية بورنو. سُجل الهجوم باستخدام الكاميرات، وطرحته بوكو حرام على اليوتيوب 

مئات من المعتقلين. وال يمكن وصف استجابة السلطات إال بكلمة  ألغراض البروباجاندا. أدى ذلك الهجوم إلى هروب عدة

                                                                                                                                                            
قية بالتحديد فيما يتعلق بالفيديو: الخطوط االسترشادية األخالقية الستخدام مقاطع فيديو شهود العيان في كتابة التقارير والمناصرة الحقو

rights/-human-in-footage-eyewitness-using-for-guidelines-ethical-witness-https://lab.witness.org/announcing  26]مقتبسة 
 [2015ديسمبر/ كانون األول 

http://youtube- 2012يوليو/ تموز  18انظر المزيد من التفاصيل عن هذه األداة على مدونة يوتيوب: طمس الوجوه: عندما يتطلب التسجيل السرية.  37
requires.html-footage-when-blurring-07/faceglobal.blogspot.ie/2012/  [2015يوليو/ تموز  21]مقتبس 

ائم الحرب. دليل نسخة أطول ومختلفة بعض الشيء من دراسة الحالة تلك نُشرت من قبل: استخدام المحتوى الذي ينتجه المستخدم في تحقيقات حقوق اإلنسان وجر 38
. للمزيد من التفاصيل والتأمالت في هذه الحالة، http://verificationhandbook.com/book2/chapter7.php التحقق للصحافة االستقصائية، الفصل السابع.

http://newafricanmagazine.com/using- 1520يونيو/ حزيران  4انظر أيًضا: كوتل، ك: استخدام التكنولوجيا للكشف عن جرائم الحرب في نيجيريا. 
nigeria/-in-crimes-war-expose-to-technology  [2015يوليو/ تموز  10]مقتبس 

https://lab.witness.org/announcing-witness-ethical-guidelines-for-using-eyewitness-footage-in-human-rights/
http://youtube-global.blogspot.ie/2012/07/face-blurring-when-footage-requires.html
http://youtube-global.blogspot.ie/2012/07/face-blurring-when-footage-requires.html
http://youtube-global.blogspot.ie/2012/07/face-blurring-when-footage-requires.html
http://verificationhandbook.com/book2/chapter7.php
http://newafricanmagazine.com/using-technology-to-expose-war-crimes-in-nigeria/
http://newafricanmagazine.com/using-technology-to-expose-war-crimes-in-nigeria/
http://newafricanmagazine.com/using-technology-to-expose-war-crimes-in-nigeria/
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شخص  600واحدة: "صادمة": في غضون ساعات، أعدمت القوات المسلحة النيجيرية والقوة المدنية المشتركة أكثر من 

مع من الجميع، دون محاكمة، وكان معظمهم من المعتقلين الذين أعيد القبض عليهم، وعادةً ما كان ذلك يتم تحت مرأى ومس

أتاح البحث المتعمق على مدار عدة شهور لنا أن نربط بين مقاطع فيديو وصور مختلفة لرسم صورة وبتسجيل الكاميرات. 

مشوش سجلته كاميرا هاتف محمول جنديًا يجر مرعبة لسلوك القوات المسلحة النيجيرية. على سبيل المثال، أظهر  فيديو 

 ويعدمه، إلى جانب كومة من الجثث. رجاًل غير مسلح إلى وسط الشارع

 

 مقطع فيديو وصورة من تقارير بشأن انتهاكات قوات األمن النيجيرية وبوكو حرام. 100كثر من أتم تحليل 

 

في البداية أجرينا تحلياًل معياريًا للمحتوى، وتضمن ذلك استخالص مواصفات مصابيح الشارع والطريق والبنايات 

باإلضافة إلى تفاصيل تتعلق باألشخاص الظاهرين في الفيديو، مثل المالبس والمعدات العسكرية. والمساحات الخضراء 

ساعدت مراجعة كل مقطع بالفيديو على حدة في هذه العملية. ومن ثم قورنت الخصائص الجغرافية بصور األقمار الصناعية 

ديد الموقع المرجح بداخل مايدوجوري، وهي مدينة للمنطقة على جووجل إيرث. وبناًء على هذا العمل، كان من الممكن تح

 كبيرة يبلغ تعدادها حوالي المليون نسمة.

بعد عدة أشهر، استخدمت صور إضافية، سواء كانت مفتوحة المصدر أو مجموعة مباشرة من المصادر المحلية، 

ضحيتين على األقل خلف ظهريهما.  قيدت أياديلرسم صورة أكثر شمولية وأكثر إثارة للقلق عن الحدث. على سبيل المثال، 

من الجدير بالذكر أن العديد من الصور التي كانت في حيازتنا كانت موسومة جغرافيًا. اكتشفنا ذلك عن طريق استخدام قارئ 

 اإلكسيف لمعاينة الميتاداتا الموجودة في الصورة. توافقت بيانات الموقع مع ناصية الشارع التي تعرفنا عليها أثناء تحليل

 محتوى الفيديو األولي، بما يبرز أهمية تحليل المحتوى ومراجعة الميتاداتا في عملية التحقق.
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وثقت مقاطع فيديو أخرى من نفس اليوم مشهدًا أكثر بشاعة، مما أوحى بوجود جريمة حرب أخرى، حيث 

ف على عالمات مميزة للجنود أظهرت مقتل عدة رجال عزل. أبطأنا مقاطع الفيديو إلجراء تحليل المحتوى من أجل التعر

 ، أو أي شيء قد يشير إلى الموقع أو التوقيت أو التاريخ.والضحايا

كشف ذلك عن تفصيلتين مهمتين: جندي يرتدي سترة سوداء واقية من الرصاص مكتوب عليها "والية بورنو. 

ة، ظهر رقم تعريفي على إحدى البنادق العملية فلَش"، وهو اسم العملية العسكرية في جنوب شرق نيجيريا؛ ولجزء من الثاني

"(81BN/SP/407.لم تظهر أية خصائص جغرافية مميزة الستخدامها في التعرف على الموقع بالتحديد .)" 

 

دي المقيدة ياأمثلة للتفاصيل المختلفة التي استخلصت من مقاطع الفيديو، وهي ذات صلة بالتحقيقات الحقوقية: السترات الواقية والعربات العسكرية؛ األ

 ، ألغراض التوضيح وحسب(.VLC؛ أرقام الجرد على السيارات والبنادق )األلوان مقلوبة باستخدام مشغل للضحايا الذين تم إعدامهم

 

ومن ثم أجرت العفو الدولية مقابالت مع عدة مصادر عسكرية، أكدت على وقوع الحدث كل على حدة، بما 

مايدوجوري. تمكن أحد باحثي العفو الدولية أيًضا من تأمين ملفات الفيديو الفعلية أثناء يتضمن التاريخ والموقع العام خارج 

زيارة ميدانية للمنطقة. مكننا ذلك من إجراء تحليل للميتاداتا، وهو شيء غير ممكن في الكثير من األحيان مع محتوى 

 انتظام أثناء عملية الرفع.اإلنترنت، حيث أن مواقع التواصل االجتماعي تعدل أو تزيل الميتاداتا ب

. عادة ما يتسنى الحصول على الملفات األصلية فقط 2014مارس/ آذار  14أيدت البيانات أن التسجيل أنشئ في 

من خالل المعارف والشبكات المحلية الراسخة، والذين يمكنهم مشاركة المحتوى شخصيًا أو من خالل البريد اإللكتروني 

ة(. ويجب على الصحفيين والباحثين المكتبيين اإلخباريين المخضرمين الذين قد يميلون إلى )بشكل مثالي: في صورة مشفر

عامة أخرى أن يضعوا في الحسبان نتائج المخاطرة بطلب مثل هذا  التواصل مع المصادر المحلية عبر تويتر أو أية منصة

 التسجيل الحساس من معارف في بيئات غير آمنة.
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، والتي تعمل في والية بورنو، 81ران عسكريان أن الجناة قد يكونون أفرادًا في الكتيبة في هذه الحالة، ذكر مصد

وأن الرقم التعريفي للبندقية يشير إلى "وحدة الدعم" لتلك الكتيبة. واألهم من ذلك، أن عدة مصادر، كان ال بد أن تحافظ على 

يتم اإلبالغ بسرقتها، مما يدحض الرد المتوقع للسلطات  سريتها، ذكرت بشكل منفصل أن هذه البندقية على وجه التحديد لم

 النيجيرية بأن هؤالء الجنود ما هم إال منتحلون يستخدمون معدات مسروقة.

)برجاء مالحظة أن العفو الدولية قد شوشت على وجوه كل  ترويعًابشأن التسجيل األكثر  39وبعد بيان علني مبدئي

من الضحايا والجناة في إصدارها العلني(، استمرت العفو الدولية في تحقيقها لعدة أشهر، حيث دمجت البحث التقليدي، مثل 

االستنتاج العام  الشهادات، بصور األقمار الصناعية وتسجيل الفيديو والصور آنفة الذكر. دعمت وسائل إعالم المواطن من

يمكن لهذه النتائج أن يكون  40للتحقيق، بأن بوكو حرام والقوات المسلحة النيجيرية كانتا متورطتين في جرائم ضد اإلنسانية.

لها مدلوالت خطيرة، حيث أن االنتهاكات المفصلة هي جرائم بموجب القانون الدولي،ومن ثم تقع تحت طائلة االختصاص 

 الجنائية الدولية.العالمي للمحكمة 

 بالتصوير البطيء مراجعة المتكررةالمن األهمية بمكان مالحظة أن جزء كبير من هذا التحليل، بما يتضمن 

المروعة، قد أجري بدون وجود خطط للعناية الذاتية أو سياسات مؤسسية سليمة قائمة من أجل التعامل  لمقاطع فيديو اإلعدام

اآلن، وبعد مرور الوقت، من الواجب اعتبار ذلك من أسوأ الممارسات، وأية عملية مع التعرض للتسجيالت الدموية. و

تحليلية لمراجعة محتوى إعالم المواطن العنيف يجب أن تكون جزًءا من التخطيط للعناية الذاتية والدعم التنظيمي المالئم من 

 أجل تقليص مخاطرة الصدمة الثانوية.

 : صورة2دراسة الحالة 
 خفاء التفاصيل والهويات في دراسة الحالة هذه نظًرا لطبيعتها الحساسة.ملحوظة: تم إ

قام المصدر،  ، تلقى باحث حقوقي مجموعة من الصور لشخص مسجون.2014في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 

كان الذي أرسل الصور عبر الواتساب، بمشاركتها لدعم مزاعم التعذيب في المعتقل، وذكر أن الصور قد سربت من م

االحتجاز. أظهرت إحى الصور وجه شخص يرتدي زي السجناء والجزء العلوي من جسده، مع ظهور عدة بقع داكنة على 

 وجهه تشبه الكدمات. كما ذكر المصدر الحقًا أن الصور قد تم تلقيها قبل إرسالها للباحث الحقوقي بخمسة أشهر.

أضحت صورة الوجه بالكدمات المحتملة محط تركيز البحث. لم تكن هناك أية ميتاداتا مفيدة مرتبطة بهذا 

المحتوى، والتي كان لها أن تساعد في التحقق من الصورة والمزاعم المرتبطة بها. كان أول جرس إنذار هو حجم الصورة 

بيكسل. كقاعدة  x 764 465ح الدقيق، والذ كان تقوى هذا الشك عند مراجعة الوضواتضح أن الصورة مقصوصة.  –

أساسية، يجب أن ينتج عن قسمة عرض وطول الصورة على ثمانية رقم صحيح. درجات وضوح معظم الكاميرات الرقمية 

ولكن توجد استثناءات لهذه القاعدة، هي مضاعفات الرقم ثمانية، ويمكن التحقق من ذلك بمراجعة المواصفات الفنية للكاميرا. 

                                                      
 2014أغسطس/ آب  5العفو الدولية: نيجيريا: تسجيل مروع يورط الجيش في جرائم حرب.  39

crimes/-war-military-implicates-footage-somegrue-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/08/nigeria  يوليو/  10]مقتبس
 [2015تموز 

 2015إبريل/ نيسان  13حكم بوكو حرام بالحديد والنار في شمال شرق نيجيريا. ‘: وظيفتنا هي إطالق النار والذبح والقتل’انظر تقارير العفو الدولية المفصلة:  40
https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/1360/2015/en/نيجيريا: نجوم على أكتافهم: دماء على أياديهم: جرائم حرب ارتكبها الجيش  ؛

 [2015يوليو/ تموز  10]مقتبسة  /https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/1657/2015/en 2015يونيو/ حزيران  2النيجيري. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/08/nigeria-gruesome-footage-implicates-military-war-crimes/
https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/1360/2015/en/؛
https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/1360/2015/en/؛
https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/1360/2015/en/؛
https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/1657/2015/en/
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 x 95.5 58.125في الحالة الحالية، نتج عن هذا الفحص   41وبخاصة مع تطبيقات المحمول والخصائص البانورامية.

، وهي حقيقة ثانية عضدت من عن آثار للفوتوشوب JPEGSnoopوكشفت مراجعة الصورة باستخدام   42بيكسل.

 ممارسة أقصى درجات الحذر في التعامل مع الصورة.

بعد هذه المراجعة المبدئية، كانت الخطوة التالية هي البحث عن نفس المحتوى أو آخر مماثل على اإلنترنت. وأدى بحث 

في  –بسيط على اإلنترنت باستخدام اسم السجين وكلمة "تعذيب" مباشرة إلى صورة شبه متطابقة منشورة على مدونة 

شهًرا. تمكن الباحث  13، بل كان عمرها على األقل رة جديدة. لم تكن هذه الصو2013منتصف أكتوبر/ تشرين األول 

الميداني الذي تلقى الصورة في البداية، والذي يتمتع بمعرفة عميقة للبلد ولغتها، من العثور على صفحة فيسبوك للسجن 

كأساس  المذكور ومجموعة من الصور لموضوع البحث. من ضمن هذه الصور كانت هناك الصورة "األصلية" التي خدمت

للنسخة المعدلة التي أرسلت للباحثين. تضمنت الصورة التي نشرتها سلطات السجن تاريًخا فوقيًا )أوائل أكتوبر/ تشرين 

(، بينما ينظر السجين في االتجاه اآلخر. كانت الصورة التي أرسلت للباحثين مقلوبة )باإلضافة إلى كونها 2013األول 

ها بشكل أسهل. واألهم هو أن اللون قد تم تعديله بصورة كبيرة في الصورة التي مقصوصة(، غالبًا من أجل تجنب تعقب

المبدئي، أرسلت للتحليل، مما نتج عنه البقع الكثيرة الداكنة على وجه السجين. باستخدام األدوات المجانية والبحث اإللكتروني 

 تمكننا من التوصل إلى الحقائق التالية:

وقد أخذت من صورة منشورة على صفحة  –ت مشاركتها على اإلنترنت من قبل عمر الصورة يزيد عن عام، وتم .1

 الفيسبوك الخاصة بالسجن، ولم يتم تسريبها كما اعتقد المصدر.

 الصورة مقصوصة. .2

 الصورة تم قلبها وتعديلها رقميًا. .3

 .إلى حد بعيدلون الصورة كان معداًل  .4

 التعديالت.استخدم برنامج فوتوشوب لتحرير الصور من أجل إدخال  .5

بعد التوصل إلى هذه النتائج، لم يتم تضمين هذه الصورة في أية مخرجات بحثية، حيث لم يكن لذلك أن يضر بسمعة 

المنظمة الحقوقية التي حللت الصورة ضرًرا بائنًا وحسب، بل كان من الممكن أيًضا أن يؤدي إلى آثار سلبية على وضع 

 سياسي وقانوني شديد الحساسية. 

ف: تحقيق اإلمكانية الكاملة إلعالم المواطن لتقصي الحقائق استشرا

 الحقوقي

تم إحراز الكثير من التقدم في الماضي القريب فيما يتعلق بدمج وسائل إعالم المواطن في تقصي الحقاقئق. 

وهيومان رايتس  والجهات الفاعلة المركزية في مجال تقصي الحقائق الحقوقي، مثل المنظمات غير الحكومية كالعفو الدولية

ن بشكل منتظم وسائل إعالم المواطن في  واتش، وكذا اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة تَُضِمِّ

                                                      
 على هذه الملحوظة. Center for Media Forensics  Nationalأدين بالشكر لكاتالين جريجوراس من المركز الوطني للتحليل الجنائي اإلعالمي  41
 .648x  432، تصبح النتيجة 8. وبالقسمة على x 3456 5184، على سبيل المثال، هي T3iدرجة وضوح صورة غير معدلة التقطتها كاميرا كانون ريبل  42
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تقاريرها ومن حين إلى آخر تصدر بيانات خاصة كرد فعل على ظهور مقطع فيديو جديد على اإلنترنت. ومن المرجح أن 

 اطن إذا وضعنا في االعتبار انتشار الهواتف المحمولة ووصالت اإلنترنت.تزيد أهمية وسائل إعالم المو

ومن أجل تحقيق أكبر استفادة من وسائل إعالم المواطن في تقصي الحقائق الحقوقي ولتأمين المساءلة في نهاية 

المتعلقة والتدريبات المطاف، يجب التعرف على بعض التحديات المركزية ومعالجتها. أواًل، توجد قلة قليلة من الموارد 

بتحويل تحليل وسائل إعالم المواطن إلى مهارة معيارية للباحثين الحقوقيين. ويبدو أن هناك تفاوت بين التدريبات والموارد 

الخاصة بأساليب المقابالت ومنهجيات البحث غير التقليدية. ثانيًا، تتركز معظم الجهود الخاصة بتحليل وسائل إعالم المواطن 

، مما يجعلها أدلة شديدة القوة في توثيق االنتهاكات الفردية، مثل جرائم الحرب. ولكن طع الفيديو أو الصور الفرديةعلى مقا

يظل التحدي األكبر هو كيفية تحليل الكميات الكبيرة من الصور أو مقاطع الفيديو في الوقت المناسب من أجل الكشف عن 

مثل الجرائم ضد اإلنسانية،  جل دعم أفضل لتوثيق الفئات األخرى من الجرائم،االتجاهات واألنماط. سيكون ذلك مهًما من أ

بالنظر إلى العدد الهائل لمقاطع الفيديو المتعلقة بالنزاع  43والتي تتسم بطبيعتها االنتشارية أو النظامية، في نهاية المطاف.

لمراجعة كل هذه القاطع وتحليلها واألهم ربطها السوري، ال يوجد لدى المجتمع الحقوقي حاليًا أدوات مناسبة تحت تصرفه 

 ببعضها البعض من أجل التعرف على األنماط واالتجاهات.

 تهدف التوصيات التالية إلى معالجة هذه التحديات الرئيسية وغيرها:

 

 للمنظمات الحقوقية:

تضمين أساسيات البحث والتحقق مفتوحي المصدر في تدريبات االستدالل للباحثين والمدافعين الجدد. بالنظر إلى  •

األهمية المتزايدة لوسائل إعالم المواطن في تقصي الحقائق، مقترنة بالعوائق األكثر انخفاًضا في طريق نشر 

مهارات األساسية في منهجية البحث الجديدة تلك المعلومات المغلوطة والمحتوى المعالج، يجب أن ينظر إلى ال

 بوصفها استثماًرا في التنمية المهنية على المستويين التنظيمي والفردي. 

إصدار مطبوعات عملية وأكاديمية على حد السواء عن هذا الموضوع، بما يتضمن دراسات الحالة وأفضل  •

 الممارسات وطرق سير العمل التحليلي.

للصدمة الثانوية وتطبيق متطلبات العناية الذاتية للعاملين ممن يتعاملون بشكل منتظم مع وسائل تطوير سياسات  •

 إعالم المواطن.

 

 للممولين:

توفير منح لتطوير المواد لبناء المناهج والقدرة في هذا المجال. ينبغي تنسيق ذلك مع الجهود القائمة بالفعل في  •

 قطاع الصحافة.

 

 

                                                      
للعدالة والمساءلة، العديد من المشروعات من صناعات متنوعة تأخذ أولى خطواتها على الطريق نحو التغلب على هذا التحدي، بما يتضمن مجهودات المركز السوري  43

Forensic Architecture )http://pattrn.co/(Pattrn,  يا. كما تبذل جامعة كارنيجي ميلون جهدًا أكاديميًا ملحوًظا من خالل وإحدى كبريات شركات التكنولوج
. تحليالت الفيديو لرصد 2015. انظر تفاصيل المشروع: آرونسون، ج؛ زو، س. هاوبتمان، أ. (E-LAMP)تبويب األحداث عبر مشروع المعالجة اإلعالمية التحليلية 

http://humanrightstechnology.org/wp-لوم حقوق اإلنسان(. النزاعات والتوثيق الحقوقي )التقرير الفني لمركز ع
article.pdf-MM-content/uploads/2015/08/ELAMP_IEEE  [2015نوفمبر/ تشرين الثاني  8]مقتبس 

http://pattrn.co/
http://humanrightstechnology.org/wp-content/uploads/2015/08/ELAMP_IEEE-MM-article.pdf
http://humanrightstechnology.org/wp-content/uploads/2015/08/ELAMP_IEEE-MM-article.pdf
http://humanrightstechnology.org/wp-content/uploads/2015/08/ELAMP_IEEE-MM-article.pdf
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 44لتطوير المزيد من الموارد لمواجهة الصدمة الثانوية.  إعطاء دعم مالي مخصص •

 توفير التمويل لألبحاث األكاديمية وتلك الخاصة بالسياسات بشأن البحث والتحقق الحقوقيين مفتوحي المصدر. •

جنائيًا المجانية ومفتوحة المصدر، لتعزيز دعم تطوير أدوات التحليل الفني مثل برمجيات تحليل مقاطع الفيديو  •

. تطوير برمجيات التحليل الجنائي الرقمي مكلف للغاية، بينما نسخها رخيص، بما يحفز 45يكنة العملية التحليلية وم

على استخدام حلول الملكية، والتي يخلق استخدامها في مجال البحث الحقوقي تحديات تتعلق بالشفافية وإمكانية 

باإلضافة إلى ذلك، ونظًرا العتبارات ارتفاع التكلفة وقرب الموردين  (.2015استنساخ التحليل )وكسلر 

، تنعدم جاذبية هذه الحلول بالنسبة للمجموعات الحقوقية. يمكن التجاريين من االستخبارات وسلطات إنفاذ القانون

والتي لتقاط )للبرمجيات البسيطة التي يسهل الحصول عليها أن تساعد في التحليل، خاصة وأن تطبيقات نقطة اال

 دعم تطويرها الممولون في الماضي( لم تعتمدعلى نطاق واسع بعد.

 

 لألكاديميين والعلماء

مجموعات البيانات الكبيرة وميكنة بعض الخطوات مع  تحدي التعامل لمواجهةالشراكة مع المجموعات الحقوقية  •

 46التحليلية التي يتم إجراؤها يدويًا في الوقت الحالي. 

 المجموعات الحقوقية، بما يشمل عروض التمويل المشترك، لتطوير المناهج.الشراكة مع  •

 

 لشركات التكنولوجيا

 االتسام بالشفافية فيما يتعلق باألداء الوظيفي لمنصاتك االجتماعية، مثل معلومات الموقع أو الختم الزمني. •

 نتهاكات شروط الخدمة.العمل مع المجموعات الحقوقية لضمان عدم فقدان التوثيق الحقوقي نتيجة ال •

تشجيع الطاقم الفني على تقديم عمل تطوعي يدعم المنظمات الحقوقية التي تعمل على التحقق مفتوح المصدر،  •

  وبالتحديدفيما يتعلق بدعم ميكنة أجزاء من العملية التحليلية.

                                                      
ن قبل المجتمع المنفتح مؤخًرا المرحلة األولى من مشروع عن هذا الموضوع. ولكن لم تزل هناك حاجة للمزيد من التمويل الستكمال هذا المشروع ممولت منظمة  44

Eyewitness Media Hub. 
 pixel.com/-http://www.verifiedمؤخًرا مشروًعا للتحليل المميكن للميتاداتا والصور )نفذه الصحفيون(. انظر  Knight Prototypeمول صندوق  45
 24]مقتبس  htmlhttp://www.cmu.edu/chrs/conferences/vfhr/index.أحد الجهود الجديرة بالذكر جاري العمل فيه في جامعة كارنيجي ميلون  46

 [2014نوفمبر/ تشرين الثاني 
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