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التحقق في زمن االنتخابات

تمهيد 
ــاً  عــلام �لرقمــي نمطــاً �إعلامي ــرز عصــر �لاإ ــرة، حيــث �أف ــرة تحــولات كبي عــلام فــي �لعقــود �لاأخي شــهدت صناعــة �لاإ

علاميــة �لتقليديــة �لتــي صاحبــت �لعصــور  أنمــاط �لاإ حديثــاً يختلــف فــي مفهومــه وســماته وخصائصــه و�أدو�تــه عــن �لا

أمــر تحــولات  علاميــة، وكذلــك �لا �لســابقة، كمــا �أفضــى �أيضــا �إلــى تحــولات در�ماتيكيــة فــي صناعــة �لمضاميــن �لاإ

ــة.  ــة �لاتصالي ــي �أدو�ر �أركان �لعملي ف

�أولــى تجليــات هــذ� �لتحــول �نهيــار ممارســات حــارس �لبو�بــة بشــكلها �لتقليــدي، و�لتدفــق �لهائــل للمعلومــات 

لكترونيــة و�لمدونــات علــى �لشــبكة �لعنكبوتيــة و�نخــر�ط �لجمهــور  علــى منصــات �لتو�صــل �لاجتماعيــة و�لمو�قــع �لاإ

بشــكل فاعــل �أكثــر فــي �لعمليــة �لاتصاليــة، فلــم يعــد �لجمهــور مجــرد متلقــي للمعلومــة مــن حــر�س �لبو�بــة �أو �لقائميــن 

بالاتصــال، بــل بــات �لجمهــور مصــدر�ً �أساســياً للمعلومــة فــي كثيــر مــن �لاأحيــان ضمــن مــا بــات يعــرف بالمحتــوى 

عــلام �لعالمــي خــلال ســنو�ت  الــذي ينتجــه المســتخدمون، �لــذي �أصبــح و�حــد�ً مــن �أكثــر �لاأشــكال هيمنــة فــي �لاإ

ضافــة �إلــى تقنيــات �لبحــث �لمتطــورة  �لماضيــة وذلــك بفضــل ســهولة �لدخــول �إلــى �نترنــت عالــي �لســرعة بالاإ

وتطبيقــات �لهو�تــف �لذكيــة. 

لكــن فــي �لمقابــل �أثــار هــذ� �لتحــول فــي �لعمليــة �لاتصاليــة مــن �لاتصــال �لعمــودي �إلــى �لنظــام �لاأيكولوجــي 

عــلام �لجديــدة، و�لرغبــة �لمفرطــة مــن قبــل �لجمهــور لتبــادل �لمعلومــات، �هتمــام وقلــق �لصحافييــن  لوســائل �لاإ

ــة �لمحتــوى �لــذي ينتجــه �لمســتخدمون فــي  ــة و�لرســمية، فبقــدر �أهمي ــة �لتقليدي علامي �لاحتر�فييــن و�لمؤسســات �لاإ

صناعــة �لاأخبــار �لســاخنة �ليــوم، �إلا �أنــه عرضــة للفبركــة �أحيانــاً، �أو �لنشــر فــي غيــر ســياقه �لصحيــح مــن حيــث �لزمــان 

ــت و�لتحقــق مــن صحتهــا، باســتخد�م  ــة �لتثب آلي ــا �إخضــاع هــذه �لمــو�د لا ــات مــن �لضــرورة هن ــك ب و�لمــكان، لذل

خباريــة، وبــدون ذلــك  �لمهــار�ت �لتحريريــة و�لاأدو�ت �لتقنيــة معــا قبــل �إعــادة نشــرها �أو �ســتخد�مها فــي �لقصــص �لاإ

لا يمكــن مو�جهــة ســيل �لاأخبــار �لمتدفقــة. 

�إن �لمحتــوى �لمقــدم مــن قبــل �لصحافييــن �لمو�طنيــن قــد ياأتــي مــن عــدد مــن �لاأشــخاص �لمجهوليــن وقــد 

ينشــر علــى �لمو�قــع �لتــي مــن �لمحتمــل �أن تكــون غيــر موثــوق بهــا وهــو مــا لا يتجســد بشــكل طبيعــي فــي �لمحتــوى 

عــلام �لتقليــدي. �لــذي ينتجــه �لمســتخدمون علــى غــر�ر تلــك �لثقــة �لبديهيــة تجــاه محتويــات �لاإ

ومــن هنــا فــاإن هــذ� �لدليــل يســعى �إلــى وضــع معاييــر و�آليــات ومنهجيــات و�أدو�ت �لتحقق بين يــدي �لصحافيين 

عــلام مــن مر�ســلين، ومحرريــن، ورؤســاء تحريــر، ومنتجــي �لمحتــوى علــى �ختلافــه، للاعتمــاد  و�لعامليــن فــي قطــاع �لاإ

عليهــا فــي �لتحقــق �أثنــاء �لعمليــة �لانتخابيــة، حيــث يــزد�د فيهــا تدفــق �لمعلومــات �لمضللــة �لتــي تهــدف فــي نهايــة 

�لمطــاف �إلــى تضليــل �لجمهــور، و�لتاأثيــر فــي �تجاهاتــه وتشــكيل �لــر�أي �لعــام تجــاه �لقضايــا و�لمرشــحين و�لمتنافســين 

علــى حــد ســو�ء. 
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تأثير المعلومات المضللة على االنتخابات، أمثلة عالمية 

آونــة �لاأخيــرة علــى مو�قــع �لتو�صــل �لاجتماعــي، حيــث فيهــا ومــن خلالهــا يتــم تــد�ول  ينصــب �لاهتمــام فــي �لا

ونقــل �لمحتــوى بيــن �لمســتخدمين دون �لتحقــق منــه، كمــا يمكــن لفــرد �أن يصــل بمحتــو�ه �إلــى �أشــخاص �أكثــر مــن 

أنبــاء �لعالميــة.  وكالات �لا

أمريكيــة عــام 2016، شــكلت �لقصــص �لكاذبــة �أو »�لاأخبــار �لكاذبــة« و�لتــي تــم تد�ولهــا  بعــد �لانتخابــات �لا

أدلــة �أن  أمريكيــة، مصــدر قلــق بالنســبة للباحثيــن، حيــث �أظهــرت �لنتائــج و�لا علــى منصــات �لتو�صــل �لاجتماعــي �لا

�أكثــر مــن %62 مــن �لبالغيــن يحصلــون علــى �لاأخبــار مــن مو�قــع �لتو�صــل �لاجتماعــي، كمــا �أن �لاأخبــار �لمضللــة 

ضافــة �لــى �أن �أكثــر مــن يقــر�أون �أخبــار مضللــة  جــرى تد�ولهــا علــى فيســبوك �أكثــر مــن �أي منصــة �أخبــار �أخــرى، بالاإ

يصدقونهــا، و�أكثــر مــا جــرى تد�ولــه هــو �أخبــار مضللــة حــول تفضيــل دونالــد تر�مــب علــى هيــلاري كلينتــون.

و�أظهــرت �لنتائــج فــي �لاســتطلاع �لــذي �أجــر�ه �لباحثــان هانــت �ألكــوت وماثيــو جينتزكــو فــي در�ســة لهمــا 

ــات  ــي �لمعلوم ــة ف ــاأن �لثق ــام 2016«، ب ــات ع ــي �نتخاب ــة ف ــار �لكاذب ــو�ن »وســائل �لتو�صــل �لاجتماعــي و�لاأخب بعن

�لمتد�ولــة عبــر وســائل �لتو�صــل �لاجتماعــي �أقــل مــن �لثقــة فــي �لوســائل �لتقليديــة، حيــث ر�أى 14 بالمائــة فقــط مــن 

أمريكييــن فــي وســائل �لتو�صــل �لاجتماعــي علــى �أنهــا »�أهــم« مصــادر لاأخبــار �لانتخابــات. �لبالغيــن �لا

فــي حيــن �أظهــرت �لنتائــج �أيضــا بــاأن �لاأخبــار �لمزيفــة �لتــي تــم تد�ولهــا علــى نطــاق و�ســع هــي لصالــح دونالــد 

ــدة لتر�مــب تمــت  ــة مؤي ــر وقصــة مزيف ــى 115 خب ــن عل ــات �لخاصــة بالباحثي ــوت قاعــدة �لبيان ــث �حت تر�مــب، حي

مشــاركتها علــى فيســبوك باإجمالــي 30 مليــون مــرة، وتــم مشــاركة 41 قصــة مزيفــة مؤيــدة لكلينتــون مــا مجموعــه 7.6 

مليــون مــرة.

خباريــة �لمزيفــة خــلال شــهر �لانتخابــات نحــو 159 مليــون زيــارة، وهــذه  كمــا بلــغ عــدد �لزيــار�ت للمو�قــع �لاإ

�لمو�قــع يبــدو �أن نصــف �لمقــالات فيهــا كاذبــة، بمــا يعــادل 0.64 لــكل شــخص بالــغ فــي �لولايــات �لمتحــدة. فــي 

�ســتطلاع مــا بعــد �لانتخابــات، ذكــر حو�لــي 15 بالمائــة مــن �لمشــاركين فــي �لاســتطلاع �أنهــم ر�أو� 14 عنو�نًــا رئيســًيا 

مــن عناويــن �لاأخبــار �لوهميــة قبــل �لانتخابــات. 

أوروبــي مثــال �آخــر لتاأثيــر �لتضليــل علــى �تجاهــات �لــر�أي �لعــام، حيــث  يعــد خــروج بريطانيــا مــن �لاتحــاد �لا

أوروبــي �ســتناد� للمعلومــات �لتــي �أفــادت بــاأن خــروج  صــوت �لبريطانيــون لخــروج �لمملكــة �لمتحــدة مــن �لاتحــاد �لا

�لمملكــة ســيوفر مــا يقــدر بـــ ٣٥٠ مليــون جنيــه �ســترليني �أســبوعيا �لتــي كانــت تعــد مســاهمة لخز�ئــن �لاتحــاد �لاأوروبي 

للقطــاع �لصحــي. 
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تعــد هــذه �لمعلومــة مضللــة وجــرى تضخيمهــا، لاأن فــي �لحقيقــة كلــف خــروج بريطانيــا من �لاتحــاد �لاأوروبي 

�لخزينــة �لبريطانيــة �أكثــر مــن 440 مليــون جنيــه �إســترليني �أســبوعًيا وتر�جــع فــي �لنمــو �لاقتصــادي منــذ �لاســتفتاء، �أي 

727 جنيًهــا �إســترلينًيا فــي �لثانيــة، بحســب مــا �أعلــن بنــك �إنجلتــر�.

ضافــة �إلــى تكلفــة �لانســحاب  أوروبــي عــدة �آثــار علــى �لمملكــة بالاإ وكان لانســحاب بريطانيــا مــن �لاتحــاد �لا

�لعاليــة، �إذ فقــدت بريطانيــا كل �متيــاز�ت �لعضويــة �لكاملــة فــي حريــة دخــول �لبضائــع و�لســلع و�لخدمــات دون تعريفــة 

ــادل �لتجــاري مــع  ــات �لتب ــة لاتفاقي ــة �لموحــدة، وفقــدت �لتبعي أوروبي ــم، �لســوق �لا ــي �لعال ــر ســوق ف ــة لاأكب جمركي

أوروبــي، وكذلــك كنــد� وســنغافورة وكوريــا �لجنوبيــة  53 دولــة، حيــث كانــت ترتبــط باتفاقــات تجــارة مــع �لاتحــاد �لا

و�لمكســيك، وســتكون مضطــرة للتفــاوض �لثنائــي مــع كل دولــة لتحصيــل �لامتيــاز�ت �لتجاريــة ذ�تهــا. �إضافــة �إلــى 

ــن  ــا م ــات عاني ــع و�لخدم ــى �أن قطاعــي �لتصني ــذي �أجــر�ه )IHS Markit( �إل ــك، �أشــار �لمســح �لاســتقصائي �ل ذل

نتــاج و�لطلبــات. وحيــث �أنــه وفًقــا لمحافــظ بنــك �إنجلتــر� فــاإن �لاأســر �لبريطانيــة تعانــي مــن وضــع  �نخفــاض فــي �لاإ

أوروبــي، كمــا �أن �لاقتصــاد فشــل فــي �لنمــو بعــد  �قتصــادي ســيء بعــد �لتصويــت علــى خــروج بريطانيــا مــن �لاتحــاد �لا

�لخــروج.

أبــرز للتلاعــب بالــر�أي �لعــام، فقــد شــهدت �لانتخابــات  فــي �لبر�زيــل شــكلت منصــات �لتو�صــل �لمســرح �لا

�لرئاســة �لبر�زيليــة عــام 2018 عمليــات قرصنــة لمجموعــات سياســية علــى فيســبوك، وتهديــد للقــادة �لسياســيين علــى 

وســائل �لتو�صــل �لاجتماعــي، كمــا رصــدت تقاريــر �إعلاميــة تــورط سياســيين و�أحــز�ب سياســية فــي �أنشــطة للتلاعــب 

بالــر�أي �لعــام عبــر وســائل �لتو�صــل �لاجتماعــي، �إمــا بمســاعدة �أفــر�د �لحملــة �لخاصــة بهــم �أو مــن خــلال شــركات 

ــة  ــات �لد�عم ــر�ً للمعلوم ــاً كبي ــر تدفق ــع تويت ــث شــهد موق ــي، حي ــائل �لتو�صــل �لاجتماع ــى وس ــلات عل �إد�رة �لحم

للمرشــحين، بتوجيــه مــن �أفــر�د وحمــلات.

لماذا التحقق مهم في االنتخابات؟ 

ضمان حق المواطنين في ال�قتراع	 

ــي  ــاني دول ــو حــق �إنس ــت ه ــات، فالتصوي ــر للمعلوم ــق �لح ــة دون �لتدف ــات حقيقي ــر�ء �نتخاب ــا �إج لا يمكنن

يضمــن حريــة �لتعبيــر للناخبيــن، وتدفــق �لمعلومــات �لمضللــة مــن شــاأنها �أن تؤثــر علــى ســلامة �لعمليــة �لديموقر�طيــة.  

كشف الحقيقة	 

لا يســعى مدققــو �لحقائــق �إلــى �لمحاســبة، ولا �إلــى �لتاأثيــر علــى �لــر�أي �لعــام، بــل �إن �لــدور �لمثالــي للتحقــق 

مــن �لمعلومــات هــو فقــط كشــف �لحقيقــة. 
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تجنب عواقب التضليل 	 

قــد يفضــي �لتضليــل �إلــى ردود �أفعــال بنــاء علــى معلومــات خاطئــة، ويدفــع جمهــور �لناخبيــن لاتخــاذ قــر�ر�ت 

أمــر �لو�قــع �لــذي تفرضــه نتائــج �لانتخابــات،  خاطئــة، و�لاأهــم حقبــة مــا بعــد الحقيقــة، حيــن ينصــدم �لمجتمــع بالا

ومثــل ذلــك صدمــة �لبر�زيلييــن حيــن عرفــو� بــاأن �لمعلومــات �لتــي كانــت تنشــر عــن منافــس �لرئيــس �لمنتخــب جيــر 

بولســونارو، مضللــة، وصدمــة �لبريطانييــن كذلــك بتاأثــر �لاقتصــاد �لبريطانــي وتر�جعــه فــي �أعقــاب خــروج �لمملكــة مــن 

أوروبــي بخــلاف �لمعلومــات �لتــي صوتــو� �ســتناد� �إليهــا، فــي كلتــا �لحالتيــن ليــس بمقدورهــم تغييــر شــيء.  �لاتحــاد �لا

ومــن هنــا ظهــر مفهــوم »مــا بعــد �لحقيقــة« و�لمقصــود بــه؛ �لســياقات �لتــي تكــون خلالهــا �لحقائــق �أقــلَّ تاأثيــر�ً 

فــي توجهــات �لجمهــور مــن �لادعــاء�ت غيــر �لدقيقــة �لتــي تركــز علــى �لمعتقــد�ت و�لانحيازيــات �لشــخصية. بمعنــى 

أفــر�د �لفيصــل فــي �لحكــم علــى �لمعلومــات، وليســت مجريــات �لو�قــع فعليــاً. �آخــر، تصبــح �لعاطفــة ومشــاعر �لا

من ماذا نتحقق في زمن االنتخابات؟ 

�لادعاء�ت �لمقدمة من �لقر�ء و�لمستخدمين.. 1

�لاأخبار و�لتصريحات �لمهمة و�لكبيرة �لصادرة عن �لمرشحين و�لحملات �لانتخابية.. 2

خطابات �لمرشحين.. 3

�لوعود �لانتخابية.. 4

�لمعلومات �لز�ئفة حول �لمرشحين.. 5

في �لمقابل لا يتم �لنظر في ال�آراء ووجهات النظر �أو �لتحقق فيها. 

قبيل تحديد �لادعاء، سل نفسك ما يلي:

هل �لتصريح مضلل �أو خاطئ �أو فيه مبالغة وتهويل؟  	

أفر�د؟ 	 هل �لتصريح متد�ول �أو يعاد نشره من �لا

في حال قر�أ �لشخص �لطبيعي �لتصريح فهل يظن �أنه صحيح؟ 	
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آليات ومعايير التحقق خالل العملية االنتخابية: 

ــة �لتو�صــل مــع �لشــخص �أو �لموقــع �أو �لمؤسســة �لصــادر عنهــا �لتصريــح �لــذي نتحقــق  	 �لتو�صــل �أو محاول

منــه.

لكترونيــة، و�لتو�صــل مع �لخبــر�ء و�لاأكاديمييــن و�لمختصين  	 �ســتخد�م محــركات �لبحــث، وقو�عــد �لبيانــات �لاإ

و�لباحثيــن بحســب �لاختصــاص، ومر�جعــة �لنشــر مر�جعــة نهائيــة شــاملة للاأدلــة �لمتاحة. 

محاولــة �إيجــاد بنــك مــن �لتقاريــر �لحكوميــة و�لدر�ســات �لاأكاديميــة وقو�عــد �لبيانــات �لاأخــرى، وتحديثهــا  	

بشــكل د�ئــم، لضمــان ســرعة �لوصــول �إليهــا وقــت عمليــة �لتحقــق، وفــي بلــد مثــل فلســطين لا يوجــد فيهــا 

قانــون يضمــن حــق �لحصــول علــى �لمعلومــات. �إن غيــاب �لقانــون وصعوبــة �لوصــول للعلومــات يحتــم علــى 

عــلام �لبــدء فــي وقــت مبكــر قبــل �نطــلاق �لعمليــة �لانتخابيــة باإيجــاد هــذ�  �لصحافييــن و�لعامليــن فــي قطــاع �لاإ

�لبنــك وتحديثــه. 

�لتحقق باستقلالية وعدم �لاعتماد على �لحملات �لانتخابية �أو �لمرشحين. 	

�أن يفصــل مدققــو �لحقائــق بيــن مو�قفهــم و�تجاهاتهــم نحــو �لمرشــحين خــلال �لعمليــة �لانتخابيــة، بحيــث  	

تكــون تعليقاتهــم ومنشــور�تهم بشــكل شــخصي علــى حســابهم �لشــخصي.

عدم �لقيام باأي �أعمال تحد من عملية �لتحقق و�ستقلاليتها وتو�زنها ونز�هتها. 	

تقييم �لحملات �لانتخابية ووعودها بناء على �لمخرجات �لحقيقية و�لمؤكدة وليس على �لنو�يا و�لجهود. 	

أخالقيات التغطية في االنتخابات

علامــي فــي �لانتخابــات مرتبطــا فقــط بضــخ معلومــات مضللــة �أو  ليــس بالضــرورة �أن يكــون �لتضليــل �لاإ

محتــوى �نتحالــي، بــل �إن عــدم �لتــو�زن و�لانحيــاز �أثنــاء �لتغطيــة، يعــد�ن مــن �لممارســات �لتــي مــن شــاأنها �أن تؤثــر 

علــى �لعمليــة �لانتخابيــة، وعلــى �تجاهــات �لناخبيــن، وهــو مــا تــم رصــده فعليــا فــي �لانتخابــات �لرئاســية �لبر�زيليــة. 

ففــي فتــرة �لحملــة �لانتخابيــة، تُلــزم �لقنــو�ت �لتلفزيونيــة �لبر�زيليــة �لممولــة مــن �لدولــة بمنــح �لاأحــز�ب 

عــلان �لانتخابــي. يتــم تخصيــص وقــت �لبــث �لتلفزيونــي للاأحــز�ب بنــاًء علــى عــدد  و�لمرشــحين فتــرة زمنيــة يوميــة للاإ

�لممثليــن �لذيــن لديهــم فــي �لكونجــرس، ويســتخدمون �لوقــت كورقــة مســاومة لتشــكيل �لتحالفــات. فقــد شــهدت 

�لانتخابــات �لبر�زيليــة تناقضــات كبيــرة فــي مقــد�ر �لوقــت �لممنــوح لــكل مرشــح، �إذ تمتــع �لمرشــح جير�لــدو �لكميــن 

ــم يخصــص للمرشــح  ــن ل ــي حي ــه، ف ــة لحملت ــة و32 ثاني ــق كامل ــة بخمــس دقائ ــة �لاجتماعي مــن حــزب �لديمقر�طي
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�لرئيســي جاييــر بولســونارو ســوى ثمانــي ثــو�ٍن مــن �إجمالــي وقــت �لبــث.

علاميــة للانتخابــات  هــذ� �لمثــال يقودنــا باتجــاه ضــرورة �لتــز�م �أخلاقيــات �لمهنــة �لصحافيــة �أثنــاء �لتغطيــة �لاإ

حيــث تتمثــل �لمبــادئ �لمتعلقــة بالتغطيــة �لصحافيــة �أثنــاء �لعمليــة �لانتخابيــة بالدقــة، و�لحيــاد و�لصــدق، ومكافحــة 

�لفســاد، وتجنــب �ســتخد�م �للغــة �أو �لمشــاعر �لتــي تحــرض علــى �لعنــف �أو �لتمييــز، وتصحيــح �لتقاريــر غيــر �لو�قعيــة.

�أما �أبرز �أخلاقيات �لتغطية للانتخابات، بحسب شبكة �لمعرفة �لانتخابية )ACE(، فتتمثل بما يلي: 

�لو�جب �لاأول للصحافي هو �أن يكتب بدقة ودون تحيز.. 1

ــي يعــرف �أصلهــا. ولا يجــوز للصحفــي . 2 ــق �لت ــا للحقائ ــلاغ فقــط وفًق ب ــي �لاإ ــى �لصحاف يتوجــب عل

ــات �لمهمــة. حجــب �لمعلوم

يلتــزم �لصحافــي بمر�عــاة �لســرية �لمهنيــة فيمــا يتعلــق بمصــدر �لمعلومــات �لتــي يتــم �لحصــول عليهــا . 3

بشــكل ســري.

يتوجــب علــى �لصحافــي كتابــة �لتقاريــر بطريقــة متو�زنــة. �إذ� قــدم مرشــح �دعــاًء ضــد مرشــح �آخــر . 4

يجــب علــى �لصحفــي �أن يســعى للحصــول علــى تعليــق مــن كلا �لجانبيــن حيثمــا �أمكــن ذلــك.

ــر . 5 ــا غي ــن �أنه ــات منشــورة يتبي ــح �أي معلوم ــده لتصحي ــذل قصــارى جه ــي ب ــى �لصحاف يتوجــب عل

ــة. دقيق

يتوجــب علــى �لصحافــي �أن ينقــل �آر�ء �لمرشــحين و�لاأحــز�ب �لسياســية بشــكل مباشــر وبكلماتهــم . 6

�لخاصــة، وليــس كمــا يصفهــا �آخــرون.

ــز �أو �لعنــف لاأي ســبب . 7 ــد مــن �لتميي ــد تزي ــي ق ــر عــن �لمشــاعر �لت تجنــب �ســتخد�م �للغــة �أو �لتعبي

آر�ء �لسياســية �أو غيرهــا  بمــا فــي ذلــك �لعــرق �أو �لجنــس �أو �لتوجــه �لجنســي �أو �للغــة �أو �لديــن �أو �لا

ــة. ــة �أو �لاجتماعي �أو�لاأصــول �لقومي

عنــد نقــل �آر�ء �أولئــك �لذيــن يدعــون �إلــى �لتمييــز �أو �لعنــف، علــى �لصحافــي بــذل قصــارى جهــده . 8

بــلاغ عــن �آر�ء �لذيــن توجــه ضدهــم �لتمييــز �أو �لعنــف. آر�ء فــي ســياق و�ضــح و�لاإ لوضــع هــذه �لا

يحظر على �لصحافي قبول �أي �إغر�ء من سياسي �أو مرشح.. 9
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لا يجوز للصحافي �أن يقدم �أي وعد للسياسي بشاأن محتوى تقرير �إخباري.. 10

علــى �لصحافــي �لحــرص علــى نقــل نتائــج �ســتطلاعات �لــر�أي، ويجــب �أن يتضمــن �أي تقريــر . 11

�لتاليــة: �لمعلومــات 

من كلف باإجر�ء �لاستطلاع ومتى.	 

عدد �لاأشخاص �لذين تمت مقابلتهم و�أين وكيف تمت مقابلتهم وما هو هامش �لخطاأ.	 

ما هي �لصياغة �لدقيقة للاأسئلة.	 

يعتبر �لصحافي ما يلي من �لجر�ئم �لمهنية �لجسيمة:. 12

سرقة �أدبية.	 

تحريف خبيث.	 

�لافتر�ء �أو �لقذف �أو �لاتهامات �لتي لا �أساس لها.	 

لغاء.	  قبول رشوة باأي شكل من �لاأشكال مقابل �لنشر �أو �لاإ

أخالقيات التحقق:

قــد يشــكل �لتحقــق ســبباً �آخــر للتضليــل، �إذ� مــا �لتــزم مدققــو �لحقائــق باأخلاقيــات �لتحقــق، و�لتــي يمكــن تلخيصهــا 

بمــا يلــي: 

ــة سياســية، �أو قائمــة  ــاز لاأي جه ــق دون �لمناصــرة �و �نحي ــة �لتحق ــم عملي ــاأن تت نصــاف، ب ــد�أ �لاإ ــز�م بمب اأول�: �لالت

ــة. �نتخابي

ثانيــا: �أن يلتــزم مدققــو �لحقائــق بشــفافية ووضــوح �لمصــدر، وتقديــم �أكبــر قــدر ممكــن مــن �لتفاصيــل لكســب ثقــة 

أفــر�د، وليكونــو� قادريــن علــى �لتحقــق مــن �لمعلومــات باأنفســهم. �لا

ثالثا: �لالتز�م بشفافية �لمنهجية �لمستخدمة في �لتحقق، ونشر سياسة �لتحقق �لتي يتم �تباعها بشكل و�ضح 

دون �لتاأثر بالتحيز�ت �لشخصية �أو بالاأجندة �لسياسية.

ــر علــى عملهــم عنــد  آر�ئهــم �لشــخصية �أو تحالفهــم �لسياســي بالتاأثي رابعــا: لا يجــب �أن يســمح مدققــو �لحقائــق لا

�إعــد�د تقاريــر �لتحقــق فيجــب عليهــم �ن يعملــو� بفكــر مســتقل ويكونــو� عادليــن �أثنــاء �لتحقــق مــن صحــة �لادعــاء�ت.

ــو�زن  نصــاف و�لت ــك �لاإ ــي ذل ــا ف ــلام بم ع ــة لوســائل �لاإ ــة �لعام ــادئ �لاأخلاقي ــق بالمب ــو �لحقائ ــزم مدقق ــا: يلت خامس

ــق.  ــة �لتحق ــي عملي ضــر�ر ف ــه �لاإ ــا يجنب ــار، م ــق مــن صحــة �لاأخب ــر �لتحق ــاج تقاري ــة �إنت ــي عملي ــاد ف و�لحي
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تصنيفات المحتوى المضلل

يعتمــد �لمرصــد �لفلســطيني �لتصنيفــات �لتاليــة، لتمييــز �لمحتــوى �لمضلــل، �ســتناد� �إلــى �لتصنيفــات �لعالميــة 

لمدققــي �لحقائــق وبحســب تصنيــف �ليونســكو، وهــي علــى �لنحــو �لتالــي:

محتوى ملفق: محتوى جديد مزور بالكامل بهدف �لخد�ع و�إيقاع �لاأذى.	 

صورة 1: معلومات ملفقة بالكامل منسوبة لصحيفة »يديعوت اأحرنوت« العبرية تزعم انزعاج مصر من تحركات الرئيس عباس لتعطيل 

اإتمام صفقة ال�أسرى بين ال�حتلال وحماس، ليس لها اأي اأساس من الصحة.

محتوى انتحالي: عندما تنتحل هويات مصادر حقيقية.	 

محتوى خاضع للتلاعب: عندما يتم �لتلاعب بالمعلومات �أو �لصور �لحقيقية بهدف �لخد�ع.	 

محتوى مضلل: �ستخد�م مضلل للمعلومات لتاأطير قضية �أو فرد.	 
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صورة 2: تم انتحال شخص عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام ال�أحمد ونسب تصريحات له حول موقف فتح من عودة القيادي 

علام الرسمي  المفصول منها ناصر القدوة، حيث نفى ال�أحمد اأن يكون قد اأدلى بمثل هذه التصريحات، واأنه ل� يصرح اإل� للاإ

صورة 3: التقرير الحقيقي لصحيفة ديرشبيغل ال�ألمانية لم يتحدث عن اأسباب سياسية لزيارة الرئيس اإلى األمانيا بتاريخ 5.نيسان.2021 

اإنما تحدثت فقط عن الحالة الصحية له، لذلك صنفت هذه المعلومات باأنها مضللة و
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محتوى غير دقيق: جانب من �لمعلومات غير صحيح وبحاجة �إلى نفي �أو توضيح.	 

اإنما لجنة ال�نتخابات شطبت اسم ال�أسير سلامة من القائمة ل�نه غير مسجل في السجل  صورة 4: لم يتم تقديم طعن من اأي جهة، و

ال�نتخابي ثم تقدمت حماس بطعن على قرار اللجنة لدى محكمة ال�نتخابات.

توضيح: باإضافة تفاصيل جديدة تزيل �لالتباس �أو �لجدل حول �لمحتوى �لمنشور. 	 

صورة 5: التوضيح في هذا المنشور تمثل باأخذ مزيد من التفاصيل من القيادية شاهيناز وافي، وزوجة ال�أسير القيادي مروان 

البرغوثي، والهدف هنا استيضاح حيثيات القضية بعيدا عن التهويل وال�جتزاء.
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سخرية اأو محاكاة ساخرة: لا نية للتسبب باأذى ولكن يمكن �أن تخدع �لبعض.	 

 ربط كاذب: عندما لا تدعم �لعناوين �لصور وشروحاتها �لمحتوى.	 

صورة 6: ربط كاذب بين المرشحة عن قائمة الحرية اوجين كوشكجي، وعارضة اإسرائيلية تدعى اورين جولي، تروج 

سرائيلي على حسابها على موقع فيسبوك، وقد نشرت هذه الصورة بتاريخ 28 نيسان 2020. لجيش ال�حتلال ال�إ

 سياق خاطئ: عندما تتم مشاركة �لمحتوى �لحقيقي بسياق كاذب.	 

 
أدوات وآليات التحقق: 

عــلام ومــا ر�فقهــا مــن ظهــور وســائل �تصاليــة حديثــة وتطبيقــات �لتو�صــل �لاجتماعــي  ســهلت �لبيئــة �لرقميــة للاإ

عــلام �لجديــد، �ســتناد� لمــا تتيحــه  علــى �ختلافهــا، بملامحهــا �لتشــاركية و�لتفاعليــة و�لدمــج، عمليــة �لتحقــق فــي �لاإ

مــن ســرعة �لوصــول للمصــدر متجــاوزة مختلــف �لعقبــات فــي مقدمتهــا �لحــدود �لجغر�فيــة، �إلــى جانــب �لتدفــق �لهائــل 

لكترونيــة �لتــي جعلــت �لمعلومــات فــي متنــاول �لجميــع فــي �أي وقــت، ومــن �أي  للمعلومــات، وعمليــات �لاأرشــفة �لاإ

مكان. 
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البحث في محركات البحث: 

ــق  جــر�ء �لتحق ــا لاإ ــق �للجــوء �إليه ــي �لحقائ ــن ومدقق ــي يمكــن للصحافيي ــى �لوســائل �لت ــد محــركات �لبحــث �أول تع

أولــي مــن �لمحتــوى، عبــر معرفــة مــا �إذ� ســبق �أن نشــر هــذ� �لمحتــوى، وزمــان ومــكان �لنشــر، و�أبــرز هــذه  �لا

�لمحــركات، محــرك �لبحــث )Google( ومحــرك �لبحــث )Bing( محــرك �لبحــث �لروســي )Yandex(  ومحــرك 

�لبحــث )Duckduckgo(، ولــكل محــرك مــن هــذه �لمحــركات ميــز�ت و�أدو�ت يمكــن �لاســتفادة منهــا فــي �لوصــول 

 .)Google( إلــى �لمعلومــة، خصوصــا �لبحــث �لمتقــدم �لــذي تتيحــه بعــض هــذه �لمحــركات ومنهــا محــرك �لبحــث�

 :)google( البحث المتقدم على

تمكننــا عمليــة �لبحــث �لمتقــدم فــي جوجــل مــن تضييــق نطــاق �لنتائــج �لمتعلقــة بعمليــات �لبحــث �لمعّقــدة 

فعلــى ســبيل �لمثــال �إذ� مــا �أردنــا �لبحــث فــي معلومــات تتعلــق باإغــلاق محافظــة �لخليــل، فــاإن عــدد هائــل مــن �لنتائــج 

أولــي علــى جوجــل، لكــن �لبحــث �لمتقــدم يحــدد نطــاق �لبحــث بشــكل �أدق.  ســيظهرها �لبحــث �لا

صورة 7: البحث ال�أولى في محرك البحث جوجل يوفر لك عدد هائل من النتائج يصعب الطلاع عليها جميعها

ــن  ــاً بوضعهــا بي ــارة حرفي ــد نطــاق �لبحــث فــي �لبحــث �لمتقــدم مــن خــلال �لبحــث عــن عب ويمكــن تحدي

علامتــي �لتنصيــص »�إغــلاق محافظــة �لخليــل«، وعــرض نتائــج �لبحــث �لتــي تحتــوي علــى كافــة �لكلمــات )�إغــلاق 

And محافظــة And �لخليــل(، وعــرض نتائــج �لبحــث �لتــي تحتــوي �إحــدى �لكلمــات �لثلاثــة )�إغــلاق OR محافظــة 

OR �لخليــل(، و�ســتثناء نتائــج �لبحــث �لتــي تحتــوي كلمــة معينــة باإضافــة علامــة �لطــرح قبــل �لكلمــة �لتــي لا ترغــب 

بهــا مباشــرة )-محافظــة(. 

https://yandex.com/
http://www.bing.com
https://www.google.ps
https://duckduckgo.com/
https://www.google.ps/advanced_search
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صورة 8: البحث المتقدم في محرك البحث جوجل يضيق نطاق البحث اأكثر فاأكثر وصول� للنتائج التي ترغب بالوصول اإليها

كمــا يمكــن كذلــك تضييــق نطــاق �لبحــث مــن خــلال تحديــد لغــة �لصفحــات، وموقعهــا، و�لفتــرة �لزمنيــة 

لكترونــي، ومــكان ظهــور �لعبــار�ت )فــي �أي مــكان فــي �لصفحــة، فــي عنــو�ن �لصفحــة، فــي نــص  و�لموقــع �لاإ

ــوق �لاســتخد�م.  ــف، وحق ــوع �لمل ــب(، ون ــو�ن �لوي ــي عن �لصفحــة، ف

صورة 9: يتيح البحث المتقدم في محرك البحث جوجل، تحديد النطاق الزمني، والبحث في موقع اإلكتروني بحد ذاته 

ونوعية الملفات التي ترغب بالوصول اإليها
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صورة 10: حصرت عملية البحث حول اإغلاق الخليل فقط في موقع وكالة ال�أنباء الرسمية »وفا«

:)google( مميزات محرك البحث

جوجل هو قاعدة �لبيانات �لهائلة �لاأولى على مستوى �لعالم.	 

ضافــة 	  يتميــز جوجــل بقدرتــه علــى فهرســة �لعديــد مــن �لمو�قــع، فهــو لديــه تريليــون موقــع قــد تمــت فهرســته بالاإ

�إلــى تصنيفهــا ووضــع �أكثــر �لنتائــج �لملائمــة لــكل عمليــة بحــث فــي �لاأعلــى وياأتــي مــن بعدهــا باقــي �لنتائــج 

بشــكل متــدرج.

ــوي  ــو�ع �لمعلومــات، فيحت ــى �إيجــاد شــتى �أن ــي تســاعد �لمســتخدمين عل ــد مــن �لخدمــات �لت يقــدم جوجــل �لعدي

 )google news( وجوجــل �أخبــار ،)google scholar( وجوجــل ســكولار ،)google image( علــى جوجــل صــور

وغيرهــم مــن �لخدمــات.

ملائيــة، و خاصيــة �لبحــث �لصوتــي، عــن طريــق �إدخــال 	  يحتــوي جوجــل علــى خاصيــة معالجــة �لاأخطــاء �لاإ

كلمــة �لبحــث ومــن ثــم تعمــل محــركات �لبحــث علــى �ظهــار �لنتائــج.

يتميز محرك �لبحث جوجل بالسرعة �لفائقة في تحميل �آلاف �لبيانات و�لمعلومات في غضون ثو�ني.	 

�لبساطة وسهولة �لاستخد�م.	 

https://news.google.com/
https://scholar.google.com/
https://www.google.ps/imghp
https://bo7ooth.info/2018/08/29/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%b5%d9%88%d8%b1/
https://bo7ooth.info/2018/08/29/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%b5%d9%88%d8%b1/
https://bo7ooth.info/2018/08/29/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%b5%d9%88%d8%b1/
https://bo7ooth.info/2019/03/18/%d9%85%d8%b3%d8%ad-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa%d9%8a%d8%a9/
https://bo7ooth.info/2019/03/18/%d9%85%d8%b3%d8%ad-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa%d9%8a%d8%a9/
https://bo7ooth.info/2019/03/18/%d9%85%d8%b3%d8%ad-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa%d9%8a%d8%a9/
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�أمــا عيــوب جوجــل فتتمثــل فــي تحكمــه بعــرض نتائــج �لبحــث و�حتفاظــه بمعلومــات كثيــرة عن �لمســتخدمين 

مــا يهــدد خصوصيتهــم عنــد �ســتخد�م محــرك �لبحث.

كمــا �أن عمليــات �لبحــث فــي جوجــل تســتند �إلــى خو�رزميــة تعتمــد علــى فلاتــر معينــة قــام جوجــل بتفصيلهــا 

حســب تتبعــه لعمليــات �لبحــث �لســابقة �لتــي قمــت باإجر�ئهــا، ويختــار لــك نتائــج �لبحــث �ســتناد� لتاريــخ عمليــات 

�لبحــث �لتــي �أجريتهــا و�لوصــلات �لتــي وقــع �ختيــارك عليهــا، ويقــدم لــك معلومــات وفقــا لســجل �هتماماتــك �لســابقة 

نترنــت. علــى �لاإ

 :)Duckduckgo( مميزات محرك البحث

يعد محرك �لبحث )Duckduckgo( �أبرز �لمحركات �لمنافسة لجوجل، وتتمثل مميز�ته بما يلي:

لا يتتبع �أنشطة �لمستخدم �أو بياناته �لشخصية.. 1

كما يهدف لتوفير ذ�ت �لخدمات �لتي يتيحها »جوجل«.. 2

علانية.. 3 ضافة �إلى �أنه لا يتتبع �أنشـطة �لمستخدمين للاأغر�ض �لتجارية �أو �لاإ بالاإ

لا يحفظ بيانات �لمستخدمين �لشخصية �أو سجل �لبحث، �أو �أي معلومات خاصة بما في ذلك عنو�ن . 4

.)IP(

يتيح �لبحث في �لعديد من �لمو�قع �لشهيرة مباشرة، مثل »�أمازون« و»تويتر« و»فيسبوك«.. 5

 )search the web from image( فهــو يتيــح �إمكانيــة �لبحــث �لعكســي عــن �لصــور مباشــرة )Bing( أمــا متصفــح�

ضافــة �إلــى �أد�ة �لقــص �أو �لاقتطــاع )web capture( و�لتــي تســاعد فــي عمليــة �لبحــث عــن �لصــور �أو �لفيديوهــات  بالاإ

فــي حيــن �أن متصفــح )Yandex( يمكنــك مــن تغطيــة �لمو�قــع وشــبكات �لتو�صــل �لروســية خــلال عمليــة �لبحــث 

وبالتالــي توســيع نطــاق �لبــث.

و�نطلاقــا ممــا ســبق فــاإن عمليــة �لبحــث تشــكل طــرف �لخيــط �لــذي ســينطلق منــه مدقــق �لحقائــق للتحقــق 

مــن �لمحتــوى علــى �ختــلاف �أشــكاله. 

 ،)tweetdeck( إلــى جانــب محــركات �لبحــث هنــاك �أيضــا �لبحــث �لمتقــدم في تويتر، وكذلك �لبحث بو�ســطة موقــع�

ــّي �لرئيســي لاأي  ــي و�جهــة و�حــدة ســهلة �لاســتخد�م، و�لخــّط �لزمن ــة متعــددة ف فهــو يســمح بعــرض خطــوط زمنّي

محتــوى معيــن، وموضوعــات متد�َولــة محــددة حــول �لعالــم. 

https://duckduckgo.com/
https://tweetdeck.twitter.com/
https://twitter.com/search-advanced?lang=ar
https://twitter.com/search-advanced?lang=ar
https://twitter.com/search-advanced?lang=ar
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صورة 11: يتيح موقع tweetdeck تحديد نطاقات البحث، مثل البحث في الوسوم المتصدرة، اأو في حسابات تويتر، اأو 

البحث في الرسائل

ويتيــح موقعــا )Who posted what( و )intelx( �مكانيــة �لبحــث فــي موقــع فيســبوك، بعــد �لحصــول علــى هويــة 

�لحســاب �أو �لصفحــة )ID(، وخيــار�ت �لبحــث فــي هذيــن �لموقعيــن تتمثــل بالبحــث حســب �لتاريــخ )ســنة، شــهر 

يــوم، �أو فتــرة معينــة(، ومــن �لممكــن �أيًضــا �ســتخد�م كلمتيــن �أو �أكثــر مــن �لكلمــات �لرئيســية.

التحقق من المستخدم: 

ــة �لتحقــق، خصوصــا حينمــا يتعامــل �لصحافــي مــع  يعــد �لتحقــق مــن �لمســتخدم �أو �لمصــدر جوهــر عملي

�لمحتــوى �لــذي ينتجــه �لمســتخدمون علــى منصــات �لتو�صــل، مــن خــلال �لتعــرف علــى �لشــخص �لــذي �أنشــاأ �أو 

حمــل �أو شــارك �لمحتــوى، مــا �إذ� كان شــخًصا معــروف �لهويــة، �أم حســابا وهميــا، وهــل هــو جهــة رســمية، ويمكــن 

�لوصــول �إليــه و�لتحــدث معــه.

https://intelx.io/tools?tab=facebook
https://whopostedwhat.com/
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ــة  ــا �أي ــا �إذ� كان صاحــب �لمــادة �أو مــن حمله ــة م ــن �لمصــادر و�لمســتخدمين �أيضــا، معرف كمــا يشــمل �لتحقــق م

حســابات �أخــرى عبــر شــبكات �لتو�صــل �لاجتماعــي؟ وهــل تظهــر صورتــه علــى حســابه؟ مــا هــي طبيعــة �لموضوعــات 

�لاأخــرى �لتــي ينشــرها؟ وهــل يعــد مصــدر� موثوقــا؟

و�لسؤ�ل �لاأساسي هنا �لذي يتوجب عليك طرحه على �لمستخدم، »كيف عرفت �أو علمت بذلك؟«. 

توثيــق �لحســابات �لتــي �تاحتهــا منصــات �لتو�صــل �لاجتماعــي ســهلت نوعــا مــا علــى مدققــي �لحقائــق وعلــى 

ــع بالعلامــة  ــة �لتحقــق مــن �لمصــادر، فالحســابات علــى شــبكات �لتو�صــل �لاجتماعــي �لتــي تتمت �لصحافييــن عملي

�لزرقــاء، تعنــي �أنهــا تعــود لشــخصية معروفــة، مــع ذلــك لا بــد مــن �لانتبــاه �إلــى �إمكانيــة تزويــر هــذه �لعلامــة، و�أحيانــا 

قــد يقــع �أصحــاب هــذه �لحســابات �لموثقــة فــي فــخ �لمحتــوى �لمضلــل باإعــادة نشــره دون �لتحقــق منــه. 

قبل �عتماد �لمحتوى من �لمستخدمين في منصات �لتو�صل، سل نفسك هذه �لاأسئلة: 

منــذ متــى و�لحســاب متو�جــد علــى �لمنصــة �لاجتماعيــة؟ هــل �لحســاب �أنشــاأ وقــت حــدوث �لقصــة، �إذ� كان 	 

كذلــك فمــن �لمرجــح �أن يكــون حســابا �نتهازيــا. 

علام �لاجتماعي؟ 	  من �أول شخص قام بمتابعته �أو كان صديقه على �لاإ

مــن �أول شــخص تابــع حســابه؟ مــع �لاأخــذ بعيــن �لاعتبــار �أنــه مــن �لمحتمــل �أن يكونــو� �أصدقــاءه �أو زمــلاءه 	 

فــي �لدر�ســة و�لعمــل. 

من �أول شخص تحدث معه بشكل مباشر؟ 	 

مــن �لاأشــخاص �لذيــن قامــو� بالتحــدث عنــه؟ وممكــن �أن تجــد هنــا �أصدقــاءه �أو زمــلاءه فــي �لعمــل، ولكــن 	 

ــه، ولكــن لا تعتمــد كلامهــم  ــو� عن ــن تحدث ــر مؤلوفي ــاك �أشــخاص غي مــن �لممكــن �أيضــا �أن تلاحــظ �ن هن

كمســلمات عليــك �أن تتاأكــد بذ�تــك.

هنــاك تطبيقــات يمكــن �لاســتفادة منهــا فــي �لتحقــق مــن �لاأشــخاص و�لمســتخدمين، مثــل موقــع )LinkedIn( �لــذي 

يقــدم معلومــات عــن هويــة �لشــخص وقصتــه وذلــك عبــر ســيرة �لشــخص �لمهنيــة وصلاتــه علــى �لموقــع. 

https://www.linkedin.com/
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التحقق باستخدام األسئلة الخمسة: 

ــر  ــن معايي ــار� م ــاذ�( معي ــف، لم ــى، كي ــن، مت ــن، �أي ــة )م ــي �لصحاف يمكــن �أن تشــكل �لاأســئلة �لخمســة ف

�لتحقــق، للوقــوف علــى �أصالــة �لمســتخدم، ومعرفــة هويتــه، وجمــع مزيــد مــن �لتفاصيــل حــول مــكان وزمــان وكيفيــة 

وقــوع �لحــدث، وهــي مؤشــر �أيضــا علــى مــدى �لتــز�م �لمحتــوى بتقديــم �لمعلومــات كاملــة للجمهــور دون �نتقــاص 

�و �جتــز�ء، فغيــاب �أي مــن عناصــر �لخبــر �لاأساســية مثــل �لزمــان، و�لمــكان، و�لفاعــل، وكيفيــة وقــوع �لحــدث 

ــن �لشــكل )1(.   ــق، كمــا يبي ــوى موضــع شــك للصحافــي ومدقــق �لحقائ ــه، يجعــل �لمحت وتفاصيل

رسم توضيحي 1: بطاقة تحقق اأولية انطلاقا من ال�أسئلة الخمسة في الصحافة 



23

أداة )INVid( للتحقق من الصور والفيديوهات: 

لا بــد �أن نشــير هنــا �أولا �إلــى �أن �أدو�ت �لتحقــق �لرقميــة لا يمكــن �أن تكــون بديــل عــن �لتو�صــل مــع �لمصــادر 

�لحيــة، وهــي يمكــن �لاعتمــاد عليهــا كمفتــاح لعمليــة �لتحقــق، ومــن هــذه �لاأدو�ت �أد�ة )INVid( �لتــي توفــر 

عــلام �لاجتماعــي. مجموعــة مــن �لاأدو�ت �لتــي تمكــن �لصحافييــن مــن �لتحقــق مــن محتــوى �لمســتخدمين فــي �لاإ

علــى  �لمنتشــرة  �لفيديــو  مقاطــع  ســياق  عــن  معلومــات  علــى  �لحصــول  فيــه  �لمتوفــرة  �لاأدو�ت  تتيــح 

ــى محــركات �لبحــث ــن �لصــور عل ــر�ء بحــث عكســي ع ــة �إج ــى �إمكاني ــة �إل ضاف  Facebook  و YouTube، بالاإ

)Baidu, Tineye, Bing, Yandex, Google(، وذلــك بعــد تجزئــة مقاطــع �لفيديــو �إلــى �إطــار�ت وصــور مفتاحيــة 

كمــا يتيــح قــر�ءة �لبيانــات �لوصفيــة للفيديــو و�لصــور، و�لتحقــق مــن حقــوق نشــر �لفيديــو.

تتيــح �أيقونــة �لتحليــل )Analysis( نتائــج ومعلومــات حــول �لموقــع )فــي حالــة �كتشــافها( و�لتعليقــات �لاأكثــر 

�إثــارة للاهتمــام وتســاعد فــي تطبيــق �لبحــث �لعكســي عــن �لصــور و�لتحقــق مــن �لتغريــد�ت علــى �لفيديــو.

بينمــا �أيقونــة )Keyframe( تســمح لــك بنســخ عنــو�ن URL للفيديــو �أو تحميــل فيديــو مــن �أجــل تقســيمه 

أيمــن علــى محــركات بحــث  �إلــى صــور فــي �إطــار�ت رئيســية يمكــن �لبحــث عنهــا بعــد ذلــك بنقــرة زر �لمــاوس �لا

 .Baidu و Tineye و Yandex و Google لصــور فــي�

عــن  عكســي  بحــث  �إجــر�ء  تتيــح  نهــا  فاإ  )Thumbnails( �لمصغــرة«  »�لصــور  لـــ  بالنســبة  �أمــا 

فــي  �لصــور  بحــث  محــركات  علــى   ،Youtube فيديوهــات  مــن  أد�ة  �لا تســتخرجها  مصغــرة  صــورة   �أربــع 

 .Yandex Images أو� Tineye أو�  Bing أو� Google

ــة »بحــث« )Tw.search( فتعمــل علــى تحســين �لبحــث �لمتقــدم فــي Twitter عــن  وفيمــا يتعلــق باأيقون

ــر �أو  ــو�ن URL و�لتكبي ــة Magnifier تتيــح عــرض للصــور مــن خــلال عن �لكلمــات �لرئيســية �أو �لوســوم، �أمــا �أيقون

�لتصغيــر �أو تطبيــق عدســة مكبــرة علــى �لصــورة.
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كمــا تتيــح �أيقونــة )Metadata( �لتحقــق مــن بيانــات �لصــور بتنســيق jpeg �أو �لبيانــات �لوصفيــة لمقطــع فيديــو 

بتنســيق mp4 / m4v، �إمــا مــن خــلال ر�بــط �أو مــن خــلال تحميــل �لملــف.

ــة لاأي مقطــع  ــر� تعمــل �أيقونــة »حقــوق �لفيديــو« )Video Rights( علــى �ســترجاع �لبيانــات �لوصفي و�أخي

فيديــو علــى YouTube �أو Facebook �أو Twitter مــا لــم يكــن حــق �لوصــول مقيــد�ً مــن ر�فــع �لمحتــوى.

هــذ� فيمــا يتعلــق بالتحقــق مــن �لصــور و�لفيديوهــات مــن �لناحيــة �لتقنيــة، لكــن هنــاك مبــادئ �أساســية للتحقــق 

مــن �لصــور، تتمثــل بمــا يلــي: 

تحديــد صاحب/مصــدر �لصــورة: ويكــون ذلــك بالتو�صــل بمــن قــام بتحميــل �لصــورة وســؤ�له مباشــرة، ســو�ء 	 

لكترونــي، ومعرفــة �إن كان هــو مــن �لتقــط �لصــورة  هاتفيــا �أو مــن خــلال حســابه �لاجتماعــي، �أو عبــر �لبريــد �لاإ

 . حقاً

�لتحقــق مــن مــكان وتاريــخ و�لوقــت �لتقريبــي لالتقــاط �لصــورة، ســو�ء بالبحــث �لعكســي عنهــا علــى محــركات 	 

�لبحــث، �أو مــن خــلال �لتحــدث �إلــى ملتقــط �لصــورة �أو مــن قــام برفعهــا ونشــرها وســؤ�له عــن: 

مكان تو�جده. 	

متى وصل �إلى موقع �لحدث. 	

ما �لذي ير�ه �أو ر�آه في تلك �للحظة، ومقارنتها مع �لتفاصيل �لتي تظهرها �لصورة. 	

�أسباب تو�جده هناك. 	

�مكانية تزويدك بصور �إضافية �أو �لتقاط مزيد من �لصور للحدث.  	

�لحصول على تصريح من صاحب/مصدر �لصورة لاستخد�مها.	 

 فــي حالــة كانــت �لصــورة مــن موقــع فيــه مخاطــرة �أو مــن مناطــق �لنــز�ع، لا بــد مــن �لتاأكــد مــن �أن �لشــخص 

�لــذي تتو�صــل معــه لا يتعــرض للخطــر جــر�ء حديثــه معــك، وكذلــك معرفــة مــا �إذ� كان ســيترتب علــى �لتعريــف بــه 

كمصــدر �أيــة مخاطــر جــر�ء �لتفاصيــل �لتــي ســتذيعها عنــه �أو عــن صــوره.
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فــي بعــض �لحــالات يتــم �إخضــاع �لصــور للتلاعــب و�لتعديــل بو�ســطة بر�مــج تعديــل �لصــور، باإضافــة �أو �إز�لــة 

أمريكيــة مــن  عناصــر، كمــا فــي �لصــورة )11( و�لتــي تعــود لنهايــات �لحــرب �لفيتناميــة، وتوثــق �نســحاب �لقــو�ت �لا

�إحــدى �لمــدن �لفيتناميــة، حيــث �أرفــق �لمســتخدمون صــورة �أخــرى معهــا تظهــر دفــع ســلم ملــيء بالاأشــخاص عــن 

�لطائــرة، وكان �لادعــاء بــاأن شــخص �أمريكــي �ألقــى بالســلم بمــن عليــه مــن �لخونــة.

صورة 12: التدقيق في الصورة نفسها يقود اإلى اكتشاف ما اإذا كانت قد خضعت للتلاعب

لكــن فــي �لحقيقــة �أن �لصــورة �لثانيــة تــم �لتلاعــب بهــا باأحــد بر�مــج �لتصميــم، مــن قبــل �لمصمــم �لفيتنامــي 

ترونــج هويــن، علــى ســبيل �لدعابــة عــام 2010 فــي مجموعــة خاصــة للمصمميــن �لمحترفيــن مــن فيتنــام و�لولايــات 

ــة  ــري« �لفيتنامي ــام د�ر نشــر »ت ــن بعدهــا بـــ 6 ســنو�ت مــن قي ــج هوي ــم، وتفاجــاأ ترون �لمتحــدة ومختلــف دول �لعال

ــو�ن »تاأمــلات 150 عامــا فــي ســايغون«، فــي  ــة بعن باســتخد�م �لصــورة �لمفبركــة فــي مؤلــف عــن �لحــرب �لفيتنامي

صفحــة رقــم 268. 
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فــي هــذ� �لمثــال يشــكل �لبحــث فــي تفاصيــل �لصــورة نفســها مفتــاح �لتحقــق منهــا، وبالتدقيــق فــي �لصــورة 

ــم �ضافــة رســومات شــعاعية للاأشــخاص )Vector graphics( فــي محيــط ســلم �لطائــرة، وردة فعــل  ــرى �أنــه ت ن

ــى �لاأشــخاص �أســفل �لســلم فــي  ــر فــي كلا �لصورتيــن، وحت ــم تتغي ــى( ل أول ــرة �لا �لشــخص �أســفل �لســلم )فــي �لد�ئ

�لصــورة �لثانيــة لــم يظهــرو� �أي ردة فعــل بالرغــم مــن ســقوط �لســلم باتجاههــم و�أيضــا طريقــة ســقوط �لاأشــخاص مثيــرة 

للشــك )فــي �لد�ئــرة �لثانيــة(، حيــث ســقطو� خلــف �لســلم بالرغــم مــن وقوفهــم عليــه. 

صورة 13: نكتشف في الصورة المتلاعب بها استخدام رسوم شعاعية، وطريقة سقوط ال�أشخاص غير المنطقية مقارنة باتجاه درج 
الطائرة
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فــي �لصــور و�لفيديوهــات �بحــث فــي �لتفاصيــل، كالاأشــخاص �لذيــن يظهــرون فــي �لصــور �أو مقاطــع �لفيديــو 

لهجاتهــم، ملامحهــم، �لحالــة �لجويــة، �لعناصــر �لجغر�فيــة، لافتــات �لمحــال �لتجاريــة، شــو�خص �لمــدن و�لشــو�رع 

و�لاأحيــاء، ولوحــات �لمركبــات، �إلــى جانــب تعليقــات �لمســتخدمين عليهــا، جميعهــا مفاتيــح تســاعد خــلال عمليــة 

�لتحقــق. 

فــي �لصــورة �أدنــاه ســاعدت علبــة �لطعــام �لتــي حملــت �ســم »شــاورما �لاأذو�ق« فــي عمليــة �لتحقــق مــن فيديــو تــم 

ــي فحــص  ــق �لمرصــد ف ــق فري ــة، و�نطل ــة للقمام ــي حاوي ــة ف ــى طفل ــور عل ــي �لاأردن للحظــة �لعث ــه ف ــى �أن ــه عل تد�ول

�لادعــاء مــن لهجــة �لمتحدثيــن فــي �لفيديــو حيــث �أظهــرت باأنهــا لهجــة خليجيــة، وبالبحــث عــن �ســم �لمطعــم علــى 

علبــة �لطعــام نجــد �أنــه فــي �لســعودية، وبمزيــد مــن �لبحــث �لعكســي عــن �لفيديــو نجــد �أنــه نشــر فــي �لعــام 2019 

علــى منصــات �لتو�صــل، وضجــت بــه �لحســابات �لســعودية علــى منصــات �لتو�صــل. 

صورة 14 : البحث في عناصر داخل الفيديو يقود في كثير من ال�أحيان اإلى ال�ستدل�ل على هوية الحدث وموقع حدوثه

https://www.facebook.com/100054649010905/videos/219582803206685
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ومــن خــلال �لبحــث فــي خر�ئــط جوجــل، يمكــن �لتاأكــد �أكثــر مــن وجــود مطعــم بهــذ� �لاســم فــي �لمملكــة 

�لســعودية، وهــو مــا �أفضــت �إليــه عمليــة �لبحــث حيــث تبيــن وجــود فرعيــن لــه فــي جــدة و�لريــاض. 

صورة 15: خرائط جوجل تتيح امكانية تحديد الموقع الجغرافي بدقة وتوفر اأيضا صور حقيقية ل�أبرز ال�أماكن والمرافق المشهورة في 
الموقع

 :)Google Earth( التحقق بواسطة

 )EarthViewer 3D( جوجل �إيرث  هو برنامج خر�ئطي وجغر�في معلوماتي كان يطلق عليه في �لاأصل

�أنشاأته شركة كي هول )Keyhole( وهي شركة �متلكتها جوجل سنة 2004. يرسم �لبرنامج خريطة للاأرض 

أقمار �لصناعية، و�لتصوير �لجوي ونظم �لمعلومات  عن طريق تركيب �لصور �لتي تم �لحصول عليها من صور �لا

أبعاد �لخاصة بالكرة �لاأرضية.  �لجغر�فية �لثلاثية �لا

حين لا يفضي �لبحث �لعكسي عن �لصور و�لفيديوهات �إلى نتائج حاسمة لمدققي �لحقائق، يمكن 

�لاعتماد على برنامج جوجل �إيرث في �لتحقق من �لعناصر �لمختلفة �لتي تظهر في �لصورة �أو مقطع �لفيديو، مثل 

أنهار، و�لوديان، وغيرها من  �لمباني، و�لمر�فق �لعامة، و�لاأشجار، و�لتضاريس �لطبيعية مثل �لجبال، و�لبحار، و�لا

�لتضاريس.   

https://www.google.com/earth/
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يظهــر هــذ� �لمثــال كيــف تمكــن فريــق مرصــد كاشــف مــن �لتحقــق مــن صحتــه باســتخد�م �لبرنامــج، حيــث 

وصــل للمرصــد فــي ذروة �لجائحــة مقطــع فيديــو مصــور بو�ســطة �لهاتــف �لمحمــول، نُشــر علــى صفحــة �لمغتــرب 

�ليمنــي فــي �أمريــكا، يوثــق �زدحــام مكتــب لخدمــات �لجنائــز فــي نيويــورك بجثــث �لمتوفيــن بفعــل فايــروس كورونــا.

ــات  ســلامية لخدم ــة �لاإ ــب »�لعالمي ــو�ن �لمكت ــو عن ــة �لفيدي ــد �أظهــرت بد�ي ــو، وق ــق �أولا �لفيدي شــاهد �لفري

ــج  ــو�ن، لتظهــر �لنتائ ــر محــرك �لبحــث جوجــل حــول �لعن ــم �لبحــث عب ــا ت ــف للتو�صــل، وهن ــز« ورقمــي هات �لجنائ

صفحــة للشــركة فــي موقــع فيســبوك، وقــد تضمنــت معلومــات �لصفحــة ذ�ت رقــم �لهاتــف �لــذي ظهــر فــي �لفيديــو 

 4123A 4th Ave,( ضافــة �إلــى عنــو�ن �لمكتــب فــي �لولايــات �لمتحــدة، فــي مدينــة نيويــورك، فــي حــي بروكليــن بالاإ

Brooklyn, NY 11232(، فاأرســل فريــق �لمرصــد رســالة عبــر �لصفحــة للقائميــن عليهــا، لكــن �لــرد تاأخــر.

صورة 16: البحث في عناصر داخل الفيديو نفسه يشكل مفتاحا في عملية التحقق

�أعدنا هنا مشاهدة �لفيديو مرة �أخرى، وفي بد�ية �لفيديو يتنقل �لمستخدم يميناً ويسار�ً ليوثق بذلك محيط 

�لمبنى، وظهرت في �لفيديو �أربعة �أشجار، ومبنى رسمي، وكنيسة، وبد�أنا هنا بمطابقتها تباعاً من خلال برنامج 

جوجل �إيرث �لذي حدد لنا مكان �لمكتب بالتفصيل، كما تظهر �لصور )16،17،18،19(. 

https://www.facebook.com/mogtrbyemeni/posts/3706728316008327
https://www.facebook.com/mogtrbyemeni/posts/3706728316008327
https://www.facebook.com/IIFSNY
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صورة 17: تطابقت واجهة المبنى التي ظهرت في الفيديو مع التي اأظهرها جوجل اإيرث

صورة 18: تطابقت ال�أشجار التي ظهرت في مقطع الفيديو مع التي تظهر في جوجل اإيرث من حيث الموقع والعدد
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صورة 19: تظهر الكنيسة التي ظهرت في الفيديو على يمين المبنى وهي كنيسة سانت ميشيل للروم الكاثوليك

صورة 20: المبنى الذي ظهر في الفيديو قبالة المكتب هو مكتبة بروكلين العمومية
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نصائح عامة: 

�لالتــز�م بمبــادئ مدونــة �لســلوك �لصحافــي �لصــادرة عــن نقابــة �لصحافييــن �لفلســطينيين و�لميثــاق �لعالمــي 	 

لاأخلاقيــات �لصحافييــن.

تجنب نشر �لمعلومات دون �لتاأكد منها وعدم تقديم �لسبق �لصحافي على حساب �لدقة و�لمصد�قية.	 

ــر �لمعلومــات �لمضللــة علــى �لعمليــة �لانتخابيــة، وتوعيــة 	  �لاســتفادة مــن تجــارب �لــدول �لمختلفــة فــي تاأثي

ــر مباشــر.  ــة بشــكل مباشــر �أو غي لكتروني �لجمهــور تجاههــا، وتجنــب �لمســاهمة فــي حمــلات �لجيــوش �لاإ

�لابتعــاد عــن نشــر �أي معلومــات مضللــة قــد تؤثــر علــى �لــر�أي �لعــام خــلال �لعمليــة �لانتخابيــة وتؤثــر كذلــك 	 

علــى نز�هــة �لصحافــي وموضوعيتــه نتيجــة عــدم صحتهــا.

�لاستفادة من �لتقنيات �لرقمية في عملية �لتحقق �لاأولي و�لسريع من �لمعلومات قبل نشرها.	 

شــك د�ئمــا فــي �لمحتــوى �لمتــد�ول علــى نطــاق و�ســع فــي منصــات �لتو�صــل، وخصوصــا �إذ� مــا �حتــوى 	 

علــى مبالغــة، �أو �إثــارة للعو�طــف، �أو �جتــز�ء، �أو حمــل �أر�ًء و�تجاهــات سياســية، �أو خطــاب كر�هيــة. 

�لاأدو�ت �لرقمية تشكل �لبد�ية في عملية �لتحقق، لكنها لا تغني عن �لتو�صل مع �لمصادر �لحية. 	 

تعــدد �لمصــادر فــي عمليــة �لتحقــق يجنــب مدققــي �لحقائــق مــن �لوقــوع فــي فــخ �لتضليــل، فقــد تلجــاأ بعــض 	 

�لمصــادر �إلــى تضليلهــم.  
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أدوات إضافية: 

AnyWho: دليــل صفحــات بيضــاء مجانــي يقــدم خدمــة �لبحــث �لعكســي �أي �لبحــث عــن تفاصيــل �أي 	 

شــخص مــن خــلال رقــم هاتفــه.

Search Graph Facebook: مركز �لمساعدة في فيسبوك يشرح �آلية �لبحث في موقع فيسبوك. 	 

ضافــة لفايرفوكــس توفــر معلومــات عــن حســابات �أي شــخص علــى مختلــف مو�قــع 	  Identify: هــذه �لاإ

�لشــبكات �لاجتماعيــة مــن �أي صفحــة.

لكتروني �أو رقم �لهاتف �أو �سم 	  spokeo: محرك بحث عن �لاأشخاص بحسب �لاسم �أو �لبريد �لاإ
�لمستخدم. يتّم دمج كافة هذه �لتفاصيل في ملف و�حد يظهر �لجنس و�لعمر، ومعلومات �لاتصال 

بهم، و�لمهنة، و�لخلفية �لعائلية، وصورهم وملفهم �لاقتصادي.

WHOIS: يجــد �أســماء �لاأشــخاص �لذيــن قامــو� بتســجيل �ســم نطــاق )موقــع( معيــن ويظهــر تفاصيــل مثــل 	 

تاريــخ �لتســجيل و�لموقــع ومعلومــات �لاتصــال بمــن قــام بالتســجيل �أو موكلــه.

أقمار �لصناعية تغطي مسـاحًة 	  نترنـت تحـوي صـور ذ�ت جـودة عاليـة من �لا Maps Google: خر�ئـط علـى �لاإ

و�سـعة من �لاأرض باسـتثناء تلك �لمجاورة للقطبين �لجنوبي و�لشـمالي. يتيح �لتطبيق باقة و�سـعة من خيار�ت 

�لمشـاهدة كالتضاريس ومعلومات عن �لاأحو�ل �لجوية و�إمكانية مشـاهدة �لطريق بـ 360 درجة.

أقمــار �لصناعيــة مجانــاً عــلاوة علــى 	  France-Météo: يوفــر موقــع �لوكالــة �لفرنســية للاأرصــاد �لجويــة صــور �لا

خر�ئــط وبيانــات جغر�فيــة ذ�ت صلــة.

أقمــار �لصناعيــة و�لمعلومــات 	  Observatory Earth NASA: تــم �إنشــاء »مرصــد �لاأرض« لتشــارك صــور �لا

ذ�ت �لصلــة مــع �لعامــة. يعمــل �لمركــز كمســتودع �أو قاعــدة بيانــات تحــوي �لخر�ئــط و�لصــور وقو�عــد 

ــاً. �لبيانــات مجان

 Google Search by Image: )�لبحــث باســتخد�م �لصــور( يمكــن للمســتخدمين تحميــل صــورة �أو 	 
ضافــة �إلــى �لمو�قــع و�لصفحــات �لتــي �ســتخدمت  �إدخــال عنو�نهــا URL و�إيجــاد صــور مرتبطــة �أو مماثلــة، بالاإ

تلــك �لصــورة.

https://www.anywho.com/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/identify/
https://www.spokeo.com/
http://whois.net/
https://www.google.com/maps/@31.70304,35.1633408,14z
https://www.google.com/maps/@31.70304,35.1633408,14z
https://meteofrance.com/
https://meteofrance.com/
https://earthobservatory.nasa.gov/
https://earthobservatory.nasa.gov/
https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=en
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TinEye: محــّرك بحــث عكســي للصــور يســمح لمســتخدمي �لانترنــت �لتحقــق مــن مصــدر �لصــورة 	 

ومصورهــا �إضافــة �إلــى كونــه يكشــف عــن وجــود صــور �أو نســخ معدلــة منهــا �أو نســخ ذ�ت دقــة عاليــة.

JPEGSnoop: تطبيــق يعمــل فقــط علــى نظــام وينــدوز ويكشــف �إن طــر�أ علــى صــورًة مــا �أي تعديــل. علــى 	 

ــات  ــوع AVI و DNG  وPDF  وTHM وملف ــن ن ــات م ــى ملف ــاإن بوســعه �لعمــل عل ــن �ســمه ف �لرغــم م

embedded JPEG �لمدمجــة. يســتخرج بيانــات كتاريــخ �لصــورة ونــوع �آلــة �لتصويــر و�إعــد�د�ت �لعدســة 

�إلــخ...

 	 )error level analysis ELA( »يســتخدم هــذ� �لموقــع »تحليــل مســتوى �لخطــاأ :Foto Forensics

لتحديــد �أي �أجــز�ء متلاعــب بهــا فــي �لصــورة. يبحــث ELA عــن �لفروقــات فــي مســتويات �لجــودة ضمــن 

�لصــورة، ويحــدد �لمناطــق �لتــي يمكــن �أن تكــون محــورة.

Flightradar24: تطبيــق يســاعد فــي تحديــد �لرحــلات �لجويــة و�لاطــلاع علــى معلوماتهــا - بمــا فــي ذلــك 	 

صــورة �لطائــرة �لفعليــة - عــن طريــق توجيــه جهــازك نحــو �لســماء، �إضافــة �إلــى �إمكانيــة �لاطــلاع علــى �لبيانــات 

�لتاريخيــة ومشــاهدة تشــغيل �لرحــلات �لجويــة �لســابقة.

Marinetraffic: يوفــر معلومــات فــي �لوقــت �لفعلــي عــن تحــركات �لســفن و�لموقــع �لحالــي للســفن فــي 	 

�لمو�نــئ و�لمو�نــئ. كمــا تتضمــن قاعــدة بيانــات حــول �لمعلومــات �لخاصــة بالســفن ، علــى ســبيل �لمثــال ، 

جماليــة ورقــم �لمنظمــة �لبحريــة  ضافــة �إلــى �أبعــاد �لســفن و�لحمولــة �لاإ تفاصيــل �لموقــع حيــث تــم بناؤهــا بالاإ

.)IMO( لدوليــة�

Vesselfinder: موقــع وتطبيــق لتتبــع مو�قــع حركــة �لســفن لاأكثــر مــن 100000 ســفينة يتــم تتبعهــا فــي وقتهــا 	 

لحقيقي �

https://tineye.com/
https://sourceforge.net/projects/jpegsnoop/
http://fotoforensics.com/
https://www.flightradar24.com/32,35.25/6
https://www.vesselfinder.com/?fbclid=IwAR0Aq9lT46ILUkPn9nKNtxWpaDnNA-mICZcGdiK6zYQCysOW-Xkn9Nh4eiw
https://www.vesselfinder.com/
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علاميــة – كاشــف، منصــة فلســطينية  �لمرصــد �لفلســطيني للتحقــق و�لتربيــة �لاإ
علامــي  �لاإ �لفضــاء  فــي  �لمضللــة  �لمعلومــات  مكافحــة  �إلــى  تهــدف  مســتقلة 
�إلــى تعزيــز مبــادئ �أخلاقيــات �لنشــر، ونشــر ثقافــة  �لفلســطيني. كمــا يســعى 
�لمرصــد  فكــرة  تطــورت  فلســطين.  فــي  للمحتــوى  �لناقــدة  و�لقــر�ءة  �لتحقــق 
فــي �آو�خــر عــام 2019 بعــد �نتشــار فيــروس كورونــا، وتدفــق هائــل للمعلومــات 
ــادرة “تحقــق” ومركــز شــاهد  ــه، وذلــك بتوحيــد جهــود مب ــة و�لز�ئفــة حول �لمضلل
نقابــة  مــن  �لمرصــد  �عتمــاد  وجــرى  �لمجتمعيــة.  و�لتنميــة  �لمو�طــن  لحقــوق 
 �لصحافييــن �لفلســطينيين كمرصــد موثــوق حــول �لتحقــق مــن �لمعلومــات �لز�ئفــة.
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