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سوريادمشق،فيالعسكريتشرينمستشفىعنالمصدرمفتوحةصور

ماتالمعلومنالتحّققتطّورالماضي،األسبوعرأيناكما
ظهورأبرزهالعّلّعديدةوألسبابالسنواتمرّّعلى

منيحملهومااالجتماعيالتواصلوشبكاتاالنترنت
لىاباالضافةتحصىوالتعدّّالوصورومعلوماتمصادر
،فردأيتساعدالتيواألدواتالمواقعمنكبيرعددظهور

أالالمهنيواجبهماتمامهمعلىالصحافيين،وتحديدًا،
عنبعيداًّممكنةدقةبأكبرواألخبارالوقائعنقلوهو

.السياسيةواللعبةواألكاذيبواألخطاءاالفتراضات

باتتأساسيةمهارةتعتبرالتحققمهمةأنشكوال
رنتاالنتعلىمتوفرةمجانيةأدواتبفضلاليومممكنة

.الطرازالقديمةالصحافيةالتقنياتنغفلأندونمن
لومة،معمنبالتأكدالتكنولوجياتسمحالالنهاية،ففي
ديةالتقليالتحقيقاتتكفيوال%100المثال،سبيلعلى
المعلوماتمنالتحققفبات.أيضاًّاالنساننظرةأو

.التكنولوجياوتطّورالفردمهارةبينتجمعمهمة

اليومعصرنافيالمعلوماتمنالتحقق
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قللتحقأساسيةعناصرأربع

:المصدر
من صاحب هذا المحتوى؟

:األصل
هل تأكدت من صحة المحتوى؟

:المكان
أين تّم خلق المحتوى؟ 

:التاريخ
متى تّم خلق المحتوى؟

واصلالتشبكاتعبرفيديومقاطعأوصورأومعلوماتيتلقىمتىباالجمال،فردأومهنيأوصحافيلكّلّبدفال
:أساسيةعناصر4منويتحققيتأكدأنكان،مصدرأيأواالجتماعي
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المحتوى؟هوماولكن،

حولتغريداتالمحتوىيكونقد
صورأومومبايفيارهابيةاعتداءات

التقطهابورمافياالضطراباتمن
أوالمحمولةهواتفهمبواسطةأفراد
شهودحساباتلقطات،فيديو،حتى
نأشكفال.السوريةالثورةحولعيان

وميةاليحياتنافيالتكنولوجيااعتماد
هورالجمبينتقومالتيالعالقةغّيرت

يتّم ماغالبا  .كافةاالعالمووسائل
بالصحافةالمحتوىهذاوصف

يوّلدهالذيبالمحتوىأوالمواطنة
userالمستخدمون generated

contentالتواصلشبكاتأو
تباتالتسمية،تكنأيا  .االجتماعي

االكترونياالعالممنيتجزأالجزءا  
هذامنالتحققوظيفةوباتتاليوم

أوالخبرنقلفيأساسيةالمحتوى
.األحداثتغطية

الحقائق الفيديو الصور

المحتوى الذي يوّلده 
المستخدمون 

UGC
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المحتوى؟هوماولكن،

حولتغريداتالمحتوىيكونقد
صورأومومبايفيارهابيةاعتداءات

التقطهابورمافياالضطراباتمن
أوالمحمولةهواتفهمبواسطةأفراد
شهودحساباتلقطات،فيديو،حتى
نأشكفال.السوريةالثورةحولعيان

وميةاليحياتنافيالتكنولوجيااعتماد
هورالجمبينتقومالتيالعالقةغّيرت

يتّم ماغالبا  .كافةاالعالمووسائل
بالصحافةالمحتوىهذاوصف

يوّلدهالذيبالمحتوىأوالمواطنة
userالمستخدمون generated

contentالتواصلشبكاتأو
تباتالتسمية،تكنأيا  .االجتماعي

االكترونياالعالممنيتجزأالجزءا  
هذامنالتحققوظيفةوباتتاليوم

أوالخبرنقلفيأساسيةالمحتوى
.األحداثتغطية

الحقائق الفيديو الصور

المحتوى الذي يوّلده 
المستخدمون 

UGC
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المحتوى؟هوماولكن،

حولتغريداتالمحتوىيكونقد
صورأومومبايفيارهابيةاعتداءات

التقطهابورمافياالضطراباتمن
أوالمحمولةهواتفهمبواسطةأفراد
شهودحساباتلقطات،فيديو،حتى
نأشكفال.السوريةالثورةحولعيان

وميةاليحياتنافيالتكنولوجيااعتماد
هورالجمبينتقومالتيالعالقةغّيرت

يتّم ماغالبا  .كافةاالعالمووسائل
بالصحافةالمحتوىهذاوصف

يوّلدهالذيبالمحتوىأوالمواطنة
userالمستخدمون generated

contentالتواصلشبكاتأو
تباتالتسمية،تكنأيا  .االجتماعي

االكترونياالعالممنيتجزأالجزءا  
هذامنالتحققوظيفةوباتتاليوم

أوالخبرنقلفيأساسيةالمحتوى
.األحداثتغطية

الحقائق الفيديو الصور

المحتوى الذي يوّلده 
المستخدمون 
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المحتوى؟هوماولكن،

حولتغريداتالمحتوىيكونقد
صورأومومبايفيارهابيةاعتداءات

التقطهابورمافياالضطراباتمن
أوالمحمولةهواتفهمبواسطةأفراد
شهودحساباتلقطات،فيديو،حتى
نأشكفال.السوريةالثورةحولعيان

وميةاليحياتنافيالتكنولوجيااعتماد
هورالجمبينتقومالتيالعالقةغّيرت

يتّم ماغالبا  .كافةاالعالمووسائل
بالصحافةالمحتوىهذاوصف

يوّلدهالذيبالمحتوىأوالمواطنة
userالمستخدمون generated

contentالتواصلشبكاتأو
تباتالتسمية،تكنأيا  .االجتماعي

االكترونياالعالممنيتجزأالجزءا  
هذامنالتحققوظيفةوباتتاليوم

أوالخبرنقلفيأساسيةالمحتوى
.األحداثتغطية

الحقائق الفيديو الصور

المحتوى الذي يوّلده 
المستخدمون 

UGC
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الصورمنالتحقق

الفريقبدأالتفجيراتوقعتوعندما
أخرىاعالموسائلفيوغيره

ريخبالمحتوىمنكمعلىبالحصول
.طريقتهعلىقصة
صورةأولالتاليةالصورةوكانت
عن«سيبيبي»عليهاحصلت

حّققالتكيفيةعنمثالوأولالتفجيرات
علىاعتمادا  صحتهامنوالتأكدمنها

.سابقا  ذكرناهاالتياألربعةالعناصر

ترويقدواحدةمعّبرةصورةأنشكال
أحدولعّل .ماحدثأوخبرعنقصة

العبارةهذهعلىؤّكديالذياألمثلة
باروتتروشربهاستشهدالذيهو
تغطيةحول«التحققدليل»في

/زتمومنالسابعفيلندنتفجيرات
.2005يوليو
أنشأتقد«سيبيبي»قناةوكانت
الذيالمحتوىمركز»ذاتهالشهرمطلع
منوالتأكدلجمع«المستخدمونيوّلده

منالقناةجمهوريرسلهالذيالمجتوى
لندنتفجيراتعنتشادويكألكسندرالتقطهاصورة.التغطيةتحسينأجل
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الصورمنالتحقق

الفريقبدأالتفجيراتوقعتوعندما
أخرىاعالموسائلفيوغيره

ريخبالمحتوىمنكمعلىبالحصول
.طريقتهعلىقصة
صورةأولالتاليةالصورةوكانت
عن«سيبيبي»عليهاحصلت

حّققالتكيفيةعنمثالوأولالتفجيرات
علىاعتمادا  صحتهامنوالتأكدمنها

.سابقا  ذكرناهاالتياألربعةالعناصر

ترويقدواحدةمعّبرةصورةأنشكال
أحدولعّل .ماحدثأوخبرعنقصة

العبارةهذهعلىؤّكديالذياألمثلة
باروتتروشربهاستشهدالذيهو
تغطيةحول«التحققدليل»في

/زتمومنالسابعفيلندنتفجيرات
.2005يوليو
أنشأتقد«سيبيبي»قناةوكانت
الذيالمحتوىمركز»ذاتهالشهرمطلع
منوالتأكدلجمع«المستخدمونيوّلده

منالقناةجمهوريرسلهالذيالمجتوى
لندنتفجيراتعنتشادويكألكسندرالتقطهاصورة.التغطيةتحسينأجل
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الصورمنالتحقق

الفريقبدأالتفجيراتوقعتوعندما
أخرىاعالموسائلفيوغيره

ريخبالمحتوىمنكمعلىبالحصول
.طريقتهعلىقصة
صورةأولالتاليةالصورةوكانت
عن«سيبيبي»عليهاحصلت

حّققالتكيفيةعنمثالوأولالتفجيرات
علىاعتمادا  صحتهامنوالتأكدمنها

.سابقا  ذكرناهاالتياألربعةالعناصر

ترويقدواحدةمعّبرةصورةأنشكال
أحدولعّل .ماحدثأوخبرعنقصة

العبارةهذهعلىؤّكديالذياألمثلة
باروتتروشربهاستشهدالذيهو
تغطيةحول«التحققدليل»في

/زتمومنالسابعفيلندنتفجيرات
.2005يوليو
أنشأتقد«سيبيبي»قناةوكانت
الذيالمحتوىمركز»ذاتهالشهرمطلع
منوالتأكدلجمع«المستخدمونيوّلده

منالقناةجمهوريرسلهالذيالمجتوى
لندنتفجيراتعنتشادويكألكسندرالتقطهاصورة.التغطيةتحسينأجل
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مصدر / تحديد صاحب
الصور

التأكد من مكان وتاريخ
التقاط الصورة

الصورة؟التقطمن
ةالصورحّملالذيالشخصمعالتواصلفيواألوليةالبديهيةالخطوةتظهر
تأكدالأجلمنااللكترونيالبريدأواالجتماعيالتواصلشبكةعلىحسابهعبر
القدالمهمةهذهأّن اال.مصدرهايعرفكانإذاأوالصورةالتقطمنأنهمن

ورالصهذهنشرباعادةالجمهوريقومماغالبا  أنالسيماالسهولةبغايةتكون
التوّصلعلىتساعدناالتياألدواتمنالعديدوجدتلذلك،.مصدرهاويتوه
.(الدرسمنالحقوقتفيمتوفرةاألدواتهذهقائمة)ماصورةمصدرالى

ةالخطوهي!(ممكنا  اليهالوصولكانإذا)الصورةبصاحباالتصالجديدةمرة
وصلوامتى/هم؟أين/؟هي/هومن:عليهاألسئلةمنعددلطرحاألولى
/هناك؟هملم/؟(صورتهمتظهرهالذيوما)رؤيتهيمكنهمالذيما/هناك؟

نفسفيالتقطتالتيالصورمنالمزيدارسالمنالمصدرطلبأنكما
،:الصورةمنللتأكدطريقتانأمامكحينها،.كثيرا  يساعدالوقت اللخمنأوال 
نعود)األدواتمنرزمةبفضلEXIFبـُتعرفالتيللصورةالوصفيةالبيانات
التواصلشبكاتمنالعديدأنفيتكمنالمشكلةأناال!(الحقااليها

عةومقاطبمراجعةقم،ثانيا  .الرقميةالصورعنالبياناتكلتحذفاالجتماعي
حالةالسيارات،كلوحاتالتفاصيلأدنىعنوابحثأخرىمصادرمعالصور

..المالبسالطقس،

(1)الصورمنالتحققمراحل

أدوات التحقق من المعلومات 6/21األسبوع الثالث       |

مصدر / تحديد صاحب
الصور

التأكد من مكان وتاريخ
التقاط الصورة

الصورة؟التقطمن
ةالصورحّملالذيالشخصمعالتواصلفيواألوليةالبديهيةالخطوةتظهر
تأكدالأجلمنااللكترونيالبريدأواالجتماعيالتواصلشبكةعلىحسابهعبر
القدالمهمةهذهأّن اال.مصدرهايعرفكانإذاأوالصورةالتقطمنأنهمن

ورالصهذهنشرباعادةالجمهوريقومماغالبا  أنالسيماالسهولةبغايةتكون
التوّصلعلىتساعدناالتياألدواتمنالعديدوجدتلذلك،.مصدرهاويتوه
.(الدرسمنالحقوقتفيمتوفرةاألدواتهذهقائمة)ماصورةمصدرالى

ةالخطوهي!(ممكنا  اليهالوصولكانإذا)الصورةبصاحباالتصالجديدةمرة
وصلوامتى/هم؟أين/؟هي/هومن:عليهاألسئلةمنعددلطرحاألولى
/هناك؟هملم/؟(صورتهمتظهرهالذيوما)رؤيتهيمكنهمالذيما/هناك؟

نفسفيالتقطتالتيالصورمنالمزيدارسالمنالمصدرطلبأنكما
،:الصورةمنللتأكدطريقتانأمامكحينها،.كثيرا  يساعدالوقت اللخمنأوال 
نعود)األدواتمنرزمةبفضلEXIFبـُتعرفالتيللصورةالوصفيةالبيانات
التواصلشبكاتمنالعديدأنفيتكمنالمشكلةأناال!(الحقااليها

عةومقاطبمراجعةقم،ثانيا  .الرقميةالصورعنالبياناتكلتحذفاالجتماعي
حالةالسيارات،كلوحاتالتفاصيلأدنىعنوابحثأخرىمصادرمعالصور

..المالبسالطقس،

(1)الصورمنالتحققمراحل
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ة التحقق من أصل الصور

الحصول على إذن النشر
من صاحب الصورة 

مابا  فغال.دقيقيةغير«تسميتها»أّن االأصليةيديكبينالصورةتكونقد
ونيكمكانهاأوتاريخهاأناالمامكانفيماحدثحولالصورمنالعديدتنتشر
بيالتقريووقتهاالصورةتاريخأيالعواملهذهمنتتحّققأنفبعد.مختلفا  
.يحالصحالسياقفيتوضعاألصليةالصورةأنمنتتأكدأنبدّ الومكانها

،هنا نمالتحققعلىتساعدكالتياألدواتمنباقةالىاللجوءيمكنكأيضا 
أويةالرسمالمنظماتأنمنالتأكدتستطيعأنكالىباالضافةالصورةأصالة
جتماعياالالتواصلشبكاتتتداولهمامقارنةحتىأونشرتهاقداألنباءوكاالت

.الحدثهذاحولصورمن

ورالصملكيةحقوقألنالصوراستعمالفيتصريحعلىالحصولاألهميبقى
التواصلشبكاتعلىتختلفأنهالوحتىالدولمنالعديدفيجدا  واضح

كانإذاماتضعأنFlikr«فليكر»غرارعلىبعضهاعمدتحيثاالجتماعي
Creative«ابداعيمشاع»انهاأوالملكيةبحقوقيحتفظالصورةصاحب

commons.توضيحعلىاحرصالصور،صاحبمنإذنعلىالحصولأردتإذا
...استخدامهاتفاصيلوشرحاستخامهاتريدالتيالصورة

(2)الصورمنالتحققمراحل

أدوات التحقق من المعلومات 7/21األسبوع الثالث       |

ة التحقق من أصل الصور

الحصول على إذن النشر
من صاحب الصورة 

مابا  فغال.دقيقيةغير«تسميتها»أّن االأصليةيديكبينالصورةتكونقد
ونيكمكانهاأوتاريخهاأناالمامكانفيماحدثحولالصورمنالعديدتنتشر
بيالتقريووقتهاالصورةتاريخأيالعواملهذهمنتتحّققأنفبعد.مختلفا  
.يحالصحالسياقفيتوضعاألصليةالصورةأنمنتتأكدأنبدّ الومكانها

،هنا نمالتحققعلىتساعدكالتياألدواتمنباقةالىاللجوءيمكنكأيضا 
أويةالرسمالمنظماتأنمنالتأكدتستطيعأنكالىباالضافةالصورةأصالة
جتماعياالالتواصلشبكاتتتداولهمامقارنةحتىأونشرتهاقداألنباءوكاالت

.الحدثهذاحولصورمن

ورالصملكيةحقوقألنالصوراستعمالفيتصريحعلىالحصولاألهميبقى
التواصلشبكاتعلىتختلفأنهالوحتىالدولمنالعديدفيجدا  واضح

كانإذاماتضعأنFlikr«فليكر»غرارعلىبعضهاعمدتحيثاالجتماعي
Creative«ابداعيمشاع»انهاأوالملكيةبحقوقيحتفظالصورةصاحب

commons.توضيحعلىاحرصالصور،صاحبمنإذنعلىالحصولأردتإذا
...استخدامهاتفاصيلوشرحاستخامهاتريدالتيالصورة

(2)الصورمنالتحققمراحل
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األسبوع الثالث
أدوات التحقق من المعلومات

أدوات التحقق من المعلومات 8/21األسبوع الثالث       |

الصورمنللتحققاألدواتأبرز

:الصورةمصدرمنالتأكدأردتإذا•
الجراء«أيتين»أو«جوجلصور»

وفي.الصورعنعكسيةبحثعملية
عنابحثالروابط،منعددتوفرحال

التيالصورةواختر«مختلفةأحجام»
ماغالبا  ألنهاحجمأودقةأعلىتملك
األصليةتكون

أدوات التحقق من المعلومات 8/21األسبوع الثالث       |

الصورمنللتحققاألدواتأبرز

:الصورةمصدرمنالتأكدأردتإذا•
الجراء«أيتين»أو«جوجلصور»

وفي.الصورعنعكسيةبحثعملية
عنابحثالروابط،منعددتوفرحال

التيالصورةواختر«مختلفةأحجام»
ماغالبا  ألنهاحجمأودقةأعلىتملك
األصليةتكون

https://tineye.com
https://images.google.com
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أدوات التحقق من المعلومات 10/21األسبوع الثالث       |

الصورمنللتحققاألدواتأبرز

مكانمنالتأكدأردتإذا•
:الصورة

«جيوفيديا»الىاللجوءيمكنك
Geofeediaجو.بان»أو»Ban.jo

دتحديتظامبياناتعلىللتعرف
المحولللهاتفالعالميالموقع

حتىأو.الصورةحّملالذي
أوPanoramio«بانوراميو»
NASA«لألرضناسامرصد»

Earth Observatory

أدوات التحقق من المعلومات 10/21األسبوع الثالث       |

الصورمنللتحققاألدواتأبرز

مكانمنالتأكدأردتإذا•
:الصورة

«جيوفيديا»الىاللجوءيمكنك
Geofeediaجو.بان»أو»Ban.jo

دتحديتظامبياناتعلىللتعرف
المحولللهاتفالعالميالموقع

حتىأو.الصورةحّملالذي
أوPanoramio«بانوراميو»
NASA«لألرضناسامرصد»

Earth Observatoryأدوات التحقق من المعلومات 10/21األسبوع الثالث       |

الصورمنللتحققاألدواتأبرز

مكانمنالتأكدأردتإذا•
:الصورة

«جيوفيديا»الىاللجوءيمكنك
Geofeediaجو.بان»أو»Ban.jo

دتحديتظامبياناتعلىللتعرف
المحولللهاتفالعالميالموقع

حتىأو.الصورةحّملالذي
أوPanoramio«بانوراميو»
NASA«لألرضناسامرصد»

Earth Observatory

أدوات التحقق من المعلومات 10/21األسبوع الثالث       |

الصورمنللتحققاألدواتأبرز

مكانمنالتأكدأردتإذا•
:الصورة

«جيوفيديا»الىاللجوءيمكنك
Geofeediaجو.بان»أو»Ban.jo

دتحديتظامبياناتعلىللتعرف
المحولللهاتفالعالميالموقع

حتىأو.الصورةحّملالذي
أوPanoramio«بانوراميو»
NASA«لألرضناسامرصد»

Earth Observatory

أدوات التحقق من المعلومات 10/21األسبوع الثالث       |

الصورمنللتحققاألدواتأبرز

مكانمنالتأكدأردتإذا•
:الصورة

«جيوفيديا»الىاللجوءيمكنك
Geofeediaجو.بان»أو»Ban.jo

دتحديتظامبياناتعلىللتعرف
المحولللهاتفالعالميالموقع

حتىأو.الصورةحّملالذي
أوPanoramio«بانوراميو»
NASA«لألرضناسامرصد»

Earth Observatory

أدوات التحقق من المعلومات 10/21األسبوع الثالث       |

الصورمنللتحققاألدواتأبرز

مكانمنالتأكدأردتإذا•
:الصورة

«جيوفيديا»الىاللجوءيمكنك
Geofeediaجو.بان»أو»Ban.jo

دتحديتظامبياناتعلىللتعرف
المحولللهاتفالعالميالموقع

حتىأو.الصورةحّملالذي
أوPanoramio«بانوراميو»
NASA«لألرضناسامرصد»

Earth Observatory

أدوات التحقق من المعلومات 10/21األسبوع الثالث       |

الصورمنللتحققاألدواتأبرز

مكانمنالتأكدأردتإذا•
:الصورة

«جيوفيديا»الىاللجوءيمكنك
Geofeediaجو.بان»أو»Ban.jo

دتحديتظامبياناتعلىللتعرف
المحولللهاتفالعالميالموقع

حتىأو.الصورةحّملالذي
أوPanoramio«بانوراميو»
NASA«لألرضناسامرصد»

Earth Observatory

https://www.ban.jo
https://earthobservatory.nasa.gov
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أدوات التحقق من المعلومات 11/21األسبوع الثالث       |

التحقق من مقاطع الفيديو

لنالتكنولوجياثورةأنشكوال
محتوىوحجمقريبا  تتوّقف

.يومبعديوما  سيزدادالمستخدمين
عاتقعلىتقعباتتوبالتالي،

فيجديدةمسؤوليةالصحافيين
المستخدمينمحتوىمنالتحقق

العمليااتهذهبينومن.وتوثيقها
تشرتنالتيالفيديومقاطعمنالتحقق
ا  وغالباالجتماعيالتواصلمواقععلى
نوكأنوتبدوالمصدرمجهولةتكونما

.صعبعمليةمنهاالتحقق
أنالىالصحافيونأوال  دركيأنيجب

ينشرهاالتيالفيديومقاطع
تكونالماغالبا  المستخدمون

متقسيأوتركيبفيسهل.األصلية
فينشرهاوإعادةالفيديومقاطع
فيديوالأثرتتّبعأّن كمامختلفسياق

شبهمهمةتكونقداألصلي
.مستحيلة

فيبراون،ماالكيالصحافياعتبر
ةتكلفانخفاضأّن «التحققدليل»

،الرقميةوالكاميراتالذكيةالهواتف
تباإلنترناالتصالعلىالقدرةوزيادة
شبكاتمنواالستفادةمكانأيمن

عواملكّلهااالجتمعي،التواصل
رةلظاهالسريعاالنتشارعنالمسؤولة

اإلخباريةوالتغطيةالمواطنإعالم
امأبرزولعّل .المواطنونينتجهاالتي
الهائلالكّم هوالظاهرةهذهعنتجّلى
لهاتحمييجريالتيالفيديومقاطعمن

.يوميا  دقيقةكلفيومشاركتها
عامالقاهرةفيالتقطلفيديوجغرافيةإحداثيات

2013

أدوات التحقق من المعلومات 11/21األسبوع الثالث       |

التحقق من مقاطع الفيديو

لنالتكنولوجياثورةأنشكوال
محتوىوحجمقريبا  تتوّقف

.يومبعديوما  سيزدادالمستخدمين
عاتقعلىتقعباتتوبالتالي،

فيجديدةمسؤوليةالصحافيين
المستخدمينمحتوىمنالتحقق

العمليااتهذهبينومن.وتوثيقها
تشرتنالتيالفيديومقاطعمنالتحقق
ا  وغالباالجتماعيالتواصلمواقععلى
نوكأنوتبدوالمصدرمجهولةتكونما

.صعبعمليةمنهاالتحقق
أنالىالصحافيونأوال  دركيأنيجب

ينشرهاالتيالفيديومقاطع
تكونالماغالبا  المستخدمون

متقسيأوتركيبفيسهل.األصلية
فينشرهاوإعادةالفيديومقاطع
فيديوالأثرتتّبعأّن كمامختلفسياق

شبهمهمةتكونقداألصلي
.مستحيلة

فيبراون،ماالكيالصحافياعتبر
ةتكلفانخفاضأّن «التحققدليل»

،الرقميةوالكاميراتالذكيةالهواتف
تباإلنترناالتصالعلىالقدرةوزيادة
شبكاتمنواالستفادةمكانأيمن

عواملكّلهااالجتمعي،التواصل
رةلظاهالسريعاالنتشارعنالمسؤولة

اإلخباريةوالتغطيةالمواطنإعالم
امأبرزولعّل .المواطنونينتجهاالتي
الهائلالكّم هوالظاهرةهذهعنتجّلى
لهاتحمييجريالتيالفيديومقاطعمن

.يوميا  دقيقةكلفيومشاركتها
عامالقاهرةفيالتقطلفيديوجغرافيةإحداثيات

2013

http://verificationhandbook.com/book_ar/chapter4.php
https://reported.ly
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أدوات التحقق من المعلومات 12/21األسبوع الثالث       |

فيديومقطعمنالتحققعناألمثلةأحد

المتظاهرينأنيّدعيالقاهرةفي2013أغسطس/آبمنفيديومقطعالىالدوليةالعفومنظمةمنكويتلكريستوفلجأ
لمرينالمتظاهأنيثبتآخرفيديواكتشافالىحملهكويتلتدقيقأّن اال.القاهرةفيجسرمنشرطةسيارةبدفعقاموا

.بثتهأونشرتهالذيالخبرتعديلالىاالعالموسائلمنالعديدحملمماالسيارةبيدفعوا

أدوات التحقق من المعلومات 12/21األسبوع الثالث       |

فيديومقطعمنالتحققعناألمثلةأحد

المتظاهرينأنيّدعيالقاهرةفي2013أغسطس/آبمنفيديومقطعالىالدوليةالعفومنظمةمنكويتلكريستوفلجأ
لمرينالمتظاهأنيثبتآخرفيديواكتشافالىحملهكويتلتدقيقأّن اال.القاهرةفيجسرمنشرطةسيارةبدفعقاموا

.بثتهأونشرتهالذيالخبرتعديلالىاالعالموسائلمنالعديدحملمماالسيارةبيدفعوا

أدوات التحقق من المعلومات 12/21األسبوع الثالث       |

فيديومقطعمنالتحققعناألمثلةأحد

المتظاهرينأنيّدعيالقاهرةفي2013أغسطس/آبمنفيديومقطعالىالدوليةالعفومنظمةمنكويتلكريستوفلجأ
لمرينالمتظاهأنيثبتآخرفيديواكتشافالىحملهكويتلتدقيقأّن اال.القاهرةفيجسرمنشرطةسيارةبدفعقاموا

.بثتهأونشرتهالذيالخبرتعديلالىاالعالموسائلمنالعديدحملمماالسيارةبيدفعوا

أدوات التحقق من المعلومات 12/21األسبوع الثالث       |

فيديومقطعمنالتحققعناألمثلةأحد

المتظاهرينأنيّدعيالقاهرةفي2013أغسطس/آبمنفيديومقطعالىالدوليةالعفومنظمةمنكويتلكريستوفلجأ
لمرينالمتظاهأنيثبتآخرفيديواكتشافالىحملهكويتلتدقيقأّن اال.القاهرةفيجسرمنشرطةسيارةبدفعقاموا

.بثتهأونشرتهالذيالخبرتعديلالىاالعالموسائلمنالعديدحملمماالسيارةبيدفعوا

http://verificationhandbook.com/book_ar/chapter5.3.php
https://www.youtube.com/watch?v=OeTQJrFMzns&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9pIjK32ts1k&feature=youtu.be
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أدوات التحقق من المعلومات 13/21األسبوع الثالث       |

مصدر / تحديد صاحب
الفيديو 

ل التأكد من مكان  تسجي
الفيديو

حسابنفسهيكونماغالبا  الذيالمصدرتحديدفياألولىالخطوةتكمن
ُنقلقدوالفيديبأناالفتراضمنبدّ الولكن.نشرهالذييوتيوبأوفيسبوك

.آخرمكانمنيدويا  أوبرمجيا  
.تعريفينصأوتعليقاتأووصفالفيديومقاطعمعظميرافقماغالبا  

ترجمةفيتترددوال.األماكنأسماءغرارعلىالمفتاحيةالكلماتاستخرج
.أيضا  بحثكفييساعدكقدألنهأجنبيةبلغةالمكتوبالوصف

علىهالتقاطمكانحولالدالئلمنالكثيريضمقدالفيديومحتوىأنشكال
فيكشالذيالحوارحتىأوالفتةأوكنيسةأوجسرأوالمبانيأوالشارعغرار

االصطنايعةاألقمارصورمقارنةفيُتفيدمراجعكلها...واللهجاتاللكنات
.الجغرافيالتحديدأدواتمنوغيرها

(1)الفيديومقطعمنالتحققمراحل

أدوات التحقق من المعلومات 13/21األسبوع الثالث       |

مصدر / تحديد صاحب
الفيديو 

ل التأكد من مكان  تسجي
الفيديو

حسابنفسهيكونماغالبا  الذيالمصدرتحديدفياألولىالخطوةتكمن
ُنقلقدوالفيديبأناالفتراضمنبدّ الولكن.نشرهالذييوتيوبأوفيسبوك

.آخرمكانمنيدويا  أوبرمجيا  
.تعريفينصأوتعليقاتأووصفالفيديومقاطعمعظميرافقماغالبا  

ترجمةفيتترددوال.األماكنأسماءغرارعلىالمفتاحيةالكلماتاستخرج
.أيضا  بحثكفييساعدكقدألنهأجنبيةبلغةالمكتوبالوصف

علىهالتقاطمكانحولالدالئلمنالكثيريضمقدالفيديومحتوىأنشكال
فيكشالذيالحوارحتىأوالفتةأوكنيسةأوجسرأوالمبانيأوالشارعغرار

االصطنايعةاألقمارصورمقارنةفيُتفيدمراجعكلها...واللهجاتاللكنات
.الجغرافيالتحديدأدواتمنوغيرها

(1)الفيديومقطعمنالتحققمراحل
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األسبوع الثالث
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أدوات التحقق من المعلومات 14/21األسبوع الثالث       |

يل التأكد من تاريخ  تسج
الفيديو

يو التحقق من أصل الفيد

سبقثحدأثناءتصّورالتيالفيديومقاطعتاريخمنالتحّققسهلةمهمةتكون
الفيديوالمقاطعمنالعديدفنجد.سياسيتجمعأوكمظاهرةموعدهُحّددأن

ضلبفعليهاالبحثويسهلاالجتماعيالتواصلمواقععلىذاتهللحدثاألخرى
كافيةتكونماغالبا  التيhashtag(#)أوالمناسبةالمفتاحيةالكلماتاستخدام
فتاتوالالالبلديةوالتجهيزاتالمعروفةالمبانيمثلالدالئلبعضالكتشاف

تيالالفيديومقاطعتاريخمنالتحقيقأناال.الطقسأحوالننسىأندونمن
،السيما،«يوتيوب»علىتحّمل يتبتوقالفيديوهاتتؤرخالمنصةأنمثال 

أيبدالتياللحظةمن(ساعاتثمانناقصالعالميالتوقيت)الهادئالمحيط
.للغطابعضُيشكلقدتحميلهفيها

digitalرقميةبصمةالمستخدمينملفاتتترك footrpintبتفحصلناتسمح
محّملمعلالتواصبخيارالفيديومنصاتلناتتيحماوغالبا  .ونشاطاتهمتاريخهم
اتحسابعنكالبحثاألسئلةمنعددلطرحأساسيةخطوةيعتبرمماالفيديو
واألخبارالمعلوماتومقارنةاالجتماعيالتواصلشبكاتعلىللمصدرأخرى

...منهاوالتحققعليهاالمنشورة

(2)الفيديومراحلّالتحققّمنّمقطعّ

https://www.rt.com/news/syria-chemical-prepared-advance-901/
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التحقق من المعلومات أدوات 15/21األسبوع الثالث   |

والفيديمقاطعمنللتحققاألدواتأبرز

:الفيديومكانمنالتأكدأردتإذا•

األدواتمنباقةاستخداميمكنك
ستريتجوجل»غرارعلىالمجانية

Google«فيو Street Viewجوجل»أو
Google«مابس Mapsجوجل»حتىأو
Google«بروأرث Earth Pro(التي
حتىأو(مجانامتوفرةباتت

«سيلك»أوWikimapia«ويكيمابيا»
Silk.أدواتتساعدذلك،الىباالضافة

معلوماتمنحالىالجويةاألحوال
ك،لذل.الفيديووزمانمكانعنإضافية
.«ألفاولفرام»استخداميمكنك

التحقق من المعلومات أدوات 15/21األسبوع الثالث   |

والفيديمقاطعمنللتحققاألدواتأبرز

:الفيديومكانمنالتأكدأردتإذا•

األدواتمنباقةاستخداميمكنك
ستريتجوجل»غرارعلىالمجانية

Google«فيو Street Viewجوجل»أو
Google«مابس Mapsجوجل»حتىأو
Google«بروأرث Earth Pro(التي
حتىأو(مجانا  متوفرةباتت

Silk.أدواتتساعدذلك،الىباالضافة
معلوماتمنحالىالجويةاألحوال
ك،لذل.الفيديووزمانمكانعنإضافية
.«ألفاولفرام»استخداميمكنك

التحقق من المعلومات أدوات 15/21األسبوع الثالث   |

والفيديمقاطعمنللتحققاألدواتأبرز

:الفيديومكانمنالتأكدأردتإذا•

األدواتمنباقةاستخداميمكنك
ستريتجوجل»غرارعلىالمجانية

Google«فيو Street Viewجوجل»أو
Google«مابس Mapsجوجل»حتىأو
Google«بروأرث Earth Pro(التي

حتى
«سيلك»

أدوات
معلوماتمنحالىالجويةاألحوال
ك،لذل.الفيديووزمانمكانعنإضافية
.«ألفاولفرام»استخداميمكنك

التحقق من المعلومات أدوات 15/21األسبوع الثالث   |

والفيديمقاطعمنللتحققاألدواتأبرز

:الفيديومكانمنالتأكدأردتإذا•

األدواتمنباقةاستخداميمكنك
ستريتجوجل»غرارعلىالمجانية

Google«فيو Street Viewجوجل»أو
Google«مابس Mapsجوجل»حتىأو
Google«بروأرث Earth Pro(التي
حتىأو(مجانامتوفرةباتت

ويك»
Silk.أدواتتساعدذلك،الىباالضافة

معلوماتمنحالىالجويةاألحوال
ك،لذل.الفيديووزمانمكانعنإضافية
.«ألفاولفرام»استخداميمكنك

التحقق من المعلومات أدوات 15/21األسبوع الثالث   |

والفيديمقاطعمنللتحققاألدواتأبرز

:الفيديومكانمنالتأكدأردتإذا•

األدواتمنباقةاستخداميمكنك
ستريتجوجل»غرارعلىالمجانية

Google«فيو Street Viewجوجل»أو
Google«مابس Mapsجوجل»حتىأو
Google«بروأرث Earth Pro(التي
حتىأو(مجانامتوفرةباتت

«سيلك»أوWikimapia«ويكيمابيا»
Silk.أدواتتساعدذلك،الىباالضافة

معلوماتمنحالىالجويةاألحوال
ك،لذل.الفيديووزمانمكانعنإضافية
.«ألفاولفرام»استخداميمكنك

https://www.google.com/earth/
https://www.google.com/earth/
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!نصيحة
البحثشريطأسفلانظر،«يوتيوب»موقععلى

اخترثمFilters"الفالتر"قائمةلمعاينةمباشرة
Upload"التحميلتاريخ" date.منصاتوتتضمن

«يوكو»وVimeo«فيميو»كـاألخرىالفيديو
YouKuالنتائجعلىاطلع.مشابهةفالترمنوغيرها
المصغرةالصورمنانطالقا  بينهاوقارن

thumbnailsالصور)األصليالمقطعتجدأنالى
فيمتطابقةتكونوالمنسوخ،األصلالمصغرة،

.(العادة
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أدوات التحقق من المعلومات 1/21األسبوع الثالث   |

األسبوع الثالث
أدوات التحقق من المعلومات

أدوات التحقق من المعلومات 17/21األسبوع الثالث       |

خدمالمستيوّلدهالذيالمحتوىمنللتأكداألدواتأبرز
منعضببتحديدقمناأنوبعد.وأنواعهالمستخدميوّلدهالذيالمحتوىتعريفهوماتعرفوناآلنأصبحتمأنكمشكال

لتياةالمجانياألدواتببعضقائمةاليكمالفيديو،ومقاطعكالصورمعينمحتوىمنبالتحققتسمحالتياألدوات
:«تويتر»السيمااالجتماعي،التواصلشبكاتعلىيردماكلمنالتحققعلىتساعدكم

«للمصدروجادةسريعةمراجعة»أي،RSRS«سورسير»•
Seriously Rapid Source review،جمعفييساعد

ماالسياالجتماعيالتواصلمنصاتعلىالمصادروتقييم
الطوارئحاالتفي

نشرأحدهميعيدمتىتعلمكأداةRetwact«ريتواكت»•
المعلوماتضبطأجلمنصحيحيةغيربطريقةتغريدتك
.الخاطئة

Is«مخطئ؟تويترهل»• Twitter wrongتويترعلىحساب
تغزوالتيالخاطئةالمعلوماتكشفأجلمن«تمبلر»و

تويترمنصة
االسيمتوترعلىالتغريداتلمراقبةبرنامجKeepr«كيبر»•

الطارئةالحاالتفي
Geosocial«فوتبرينتجيوسوشيل»• Footprintلتعّقب

.تويترعلىمستخدمأيتواجد

تتداخلخاناتالىتقسيمهاحاولناالتياألدواتهذهكل
يراألخالهدفويبقىواألوقاتالظروفمختلففيوُتستخدم

ىالمحتوصحةحولالشكوتبديدالمعلوماتمنالتحققمنها
.المعلوماتمنموثوقكّم أكبرتوفيرأجلمن أدوات التحقق من المعلومات 17/21األسبوع الثالث       |

خدمالمستيوّلدهالذيالمحتوىمنللتأكداألدواتأبرز
منعضببتحديدقمناأنوبعد.وأنواعهالمستخدميوّلدهالذيالمحتوىتعريفهوماتعرفوناآلنأصبحتمأنكمشكال

لتياةالمجانياألدواتببعضقائمةاليكمالفيديو،ومقاطعكالصورمعينمحتوىمنبالتحققتسمحالتياألدوات
:«تويتر»السيمااالجتماعي،التواصلشبكاتعلىيردماكلمنالتحققعلىتساعدكم

«للمصدروجادةسريعةمراجعة»أي،RSRS«سورسير»•
Seriously Rapid Source review،جمعفييساعد

ماالسياالجتماعيالتواصلمنصاتعلىالمصادروتقييم
الطوارئحاالتفي

نشرأحدهميعيدمتىتعلمكأداةRetwact«ريتواكت»•
المعلوماتضبطأجلمنصحيحيةغيربطريقةتغريدتك
.الخاطئة

Is«مخطئ؟تويترهل»• Twitter wrongتويترعلىحساب
تغزوالتيالخاطئةالمعلوماتكشفأجلمن«تمبلر»و

تويترمنصة
االسيمتوترعلىالتغريداتلمراقبةبرنامجKeepr«كيبر»•

الطارئةالحاالتفي
Geosocial«فوتبرينتجيوسوشيل»• Footprintلتعّقب

.تويترعلىمستخدمأيتواجد

تتداخلخاناتالىتقسيمهاحاولناالتياألدواتهذهكل
يراألخالهدفويبقىواألوقاتالظروفمختلففيوُتستخدم

ىالمحتوصحةحولالشكوتبديدالمعلوماتمنالتحققمنها
.المعلوماتمنموثوقكّم أكبرتوفيرأجلمن

أدوات التحقق من المعلومات 17/21األسبوع الثالث       |

خدمالمستيوّلدهالذيالمحتوىمنللتأكداألدواتأبرز
منعضببتحديدقمناأنوبعد.وأنواعهالمستخدميوّلدهالذيالمحتوىتعريفهوماتعرفوناآلنأصبحتمأنكمشكال

لتياةالمجانياألدواتببعضقائمةاليكمالفيديو،ومقاطعكالصورمعينمحتوىمنبالتحققتسمحالتياألدوات
:«تويتر»السيمااالجتماعي،التواصلشبكاتعلىيردماكلمنالتحققعلىتساعدكم

«للمصدروجادةسريعةمراجعة»أي،RSRS«سورسير»•
Seriously Rapid Source review،جمعفييساعد

ماالسياالجتماعيالتواصلمنصاتعلىالمصادروتقييم
الطوارئحاالتفي

نشرأحدهميعيدمتىتعلمكأداةRetwact«ريتواكت»•
المعلوماتضبطأجلمنصحيحيةغيربطريقةتغريدتك
.الخاطئة

Is«مخطئ؟تويترهل»• Twitter wrongتويترعلىحساب
تغزوالتيالخاطئةالمعلوماتكشفأجلمن«تمبلر»و

تويترمنصة
االسيمتوترعلىالتغريداتلمراقبةبرنامجKeepr«كيبر»•

الطارئةالحاالتفي
Geosocial«فوتبرينتجيوسوشيل»• Footprintلتعّقب

.تويترعلىمستخدمأيتواجد

تتداخلخاناتالىتقسيمهاحاولناالتياألدواتهذهكل
يراألخالهدفويبقىواألوقاتالظروفمختلففيوُتستخدم

ىالمحتوصحةحولالشكوتبديدالمعلوماتمنالتحققمنها
.المعلوماتمنموثوقكّم أكبرتوفيرأجلمن أدوات التحقق من المعلومات 17/21األسبوع الثالث       |

خدمالمستيوّلدهالذيالمحتوىمنللتأكداألدواتأبرز
منعضببتحديدقمناأنوبعد.وأنواعهالمستخدميوّلدهالذيالمحتوىتعريفهوماتعرفوناآلنأصبحتمأنكمشكال

لتياةالمجانياألدواتببعضقائمةاليكمالفيديو،ومقاطعكالصورمعينمحتوىمنبالتحققتسمحالتياألدوات
:«تويتر»السيمااالجتماعي،التواصلشبكاتعلىيردماكلمنالتحققعلىتساعدكم

«للمصدروجادةسريعةمراجعة»أي،RSRS«سورسير»•
Seriously Rapid Source review،جمعفييساعد

ماالسياالجتماعيالتواصلمنصاتعلىالمصادروتقييم
الطوارئحاالتفي

نشرأحدهميعيدمتىتعلمكأداةRetwact«ريتواكت»•
المعلوماتضبطأجلمنصحيحيةغيربطريقةتغريدتك
.الخاطئة

Is«مخطئ؟تويترهل»• Twitter wrongتويترعلىحساب
تغزوالتيالخاطئةالمعلوماتكشفأجلمن«تمبلر»و

تويترمنصة
االسيمتوترعلىالتغريداتلمراقبةبرنامجKeepr«كيبر»•

الطارئةالحاالتفي
Geosocial«فوتبرينتجيوسوشيل»• Footprintلتعّقب

.تويترعلىمستخدمأيتواجد

تتداخلخاناتالىتقسيمهاحاولناالتياألدواتهذهكل
يراألخالهدفويبقىواألوقاتالظروفمختلففيوُتستخدم

ىالمحتوصحةحولالشكوتبديدالمعلوماتمنالتحققمنها
.المعلوماتمنموثوقكّم أكبرتوفيرأجلمن

http://www.nickdiakopoulos.com/2012/01/24/finding-news-sources-in-social-media/
https://istwitterwrong.tumblr.com
https://blog.keepr.com
http://geosocialfootprint.com
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درالمصهويةمنللتأكداألدواتأبرز

األفرادآثارعنيبحثموقع:Pipl.com«كوم.بيبل»•
منهويتهممنالتحققفيويساعدالشبكةعلى
التواصلمنصاتعلىحساباتهممختلفمراجعةخالل

.مبهاالتصالوتفاصيلالعامةوسجالتهماالجتماعي
تطابقالتيالروابطعنيبحث:WebMii«ميوب»•

المجهوليناألشخاصهويةتحددأوالشخصاسم
.المفتاحيةأوالرئيسيةالبحثكلماتبواسطة

قامواالذيناألشخاصأسماءيجد:WHOIS«هويز»•
.معينلموقع«نطاقاسم»بتسجيل

بياناتقاعدة:WhoWhatWhen«وينواتهو»•
1000عاممنذلألشخاص

تطاعالمسبقدروالتحققأنواعه،لكلالمحتوى،يحّملونالذيناألشخاصحولالمعلوماتمنالكثيرجمعمنبدّ ال
وجدتولذلك،.المحتوىمصدرأوشهودأوضحايابالفعلكانواإذامامباشرةومساءلتهممعهمالتواصلقبل

:بذلكالقيامعلىتساعدناالتياألدواتمنالعديد

التحقق من المعلومات أدوات 18/21األسبوع الثالث   |

درالمصهويةمنللتأكداألدواتأبرز

األفرادآثارعنيبحثموقع:Pipl.com«كوم.بيبل»•
منهويتهممنالتحققفيويساعدالشبكةعلى
التواصلمنصاتعلىحساباتهممختلفمراجعةخالل

.مبهاالتصالوتفاصيلالعامةوسجالتهماالجتماعي
تطابقالتيالروابطعنيبحث:WebMii«ميوب»•

المجهوليناألشخاصهويةتحددأوالشخصاسم
.المفتاحيةأوالرئيسيةالبحثكلماتبواسطة

قامواالذيناألشخاصأسماءيجد:WHOIS«هويز»•
.معينلموقع«نطاقاسم»بتسجيل

تطاعالمسبقدروالتحققأنواعه،لكلالمحتوى،يحّملونالذيناألشخاصحولالمعلوماتمنالكثيرجمعمنبّدال
وجدتولذلك،.المحتوىمصدرأوشهودأوضحايابالفعلكانواإذامامباشرةومساءلتهممعهمالتواصلقبل

:بذلكالقيامعلىتساعدناالتياألدواتمنالعديد

https://pipl.com
https://webmii.com
https://whois.net
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ريرالتقامنالتحّققأدواتمنالمزيد

علىالصحافيينتساعدأداةCheckdesk«ديسكشيك»•
منوالتحققالصحافيينالمواطنينمعالتواصل

كيفعنواألمثلةالمعلوماتمنوللمزيد.المعلومات
المهنيينبينالجسورربطعلىالمنصةهذهتساعد

!قبلالماألسبوعتتابعوناأنبدالوالتحّقق،والمواطنين
Citizen«دسكسيتيزين»• Desk،فيتساعدأخرىأداة

رسائلالعبرالصحافيينالمواطنينمحتوىونشرالتدقيق
.القصيرة

الجماعيةالمصادرمنللتأكدمنصةVerily«فيريلي»•
.األزماتفيالمتوفرةوالمعلومات

بينالشبهأوجهمنللتحققChurnalism«شورناليسم»•
.ائلالوسمنوغيرهاالصحفيةالبياناتبفضلالمقاالت

Report«إيرورأنريبورت»• an errorاسمهيعكسهكما
.وبسيطةسهلةبطريقةاألخطاءعنللتبليغموقعهو

«بشيءشاركناشيئا،رأيتإذا»،ifussss«فاسسأي»•
If you see something, share with us something

علىالمحتوىمنالتحققStoriful«ستوريفول»•
.االجتماعيالتواصلشبكات

هاومقارنتوالحقائقالمعلوماتمنالتحققفيتساعدكموالتيأيديكمبيننضعهاالتياألدواتمنأخرىمجموعة
المواقعنتتذكروفهل.خاطئةأخبارونشرالتسّرعفخّ فيالوقوعالصحافيينتجنيبأجلمنالصحافيةالتقاريرفي
:المزيداليكمالماضي،األسوبعذكرناهاالتي
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هاومقارنتوالحقائقالمعلوماتمنالتحققفيتساعدكموالتيأيديكمبيننضعهاالتياألدواتمنأخرىمجموعة
المواقعنتتذكروفهل.خاطئةأخبارونشرالتسّرعفّخفيالوقوعالصحافيينتجنيبأجلمنالصحافيةالتقاريرفي
:المزيداليكمالماضي،األسوبعذكرناهاالتي
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«بشيءشاركناشيئا،رأيتإذا»،ifussss«فاسسأي»•
If you see something, share with us something

علىالمحتوىمنالتحققStoriful«ستوريفول»•
.االجتماعيالتواصلشبكات
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https://meedan.com/check
https://churnalism.com
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الحقائقمنللـتأكداألدواتأبرز

موقعEmergent.info«إنفو.إميرجينت»•
مباشرةالشائعاتيتعّقب

Lazy«تروثالزي»• Truthمنيتحقق
لكتصالتيااللكترونيالرسائلفيالمعلومات

Meme«تراكيرميم»• Trackerعنخرائطيبني
التقاريرتحليلخاللمناليوميةاألخبار

االنترنت،علىهوماكلتطالالتيوالمدونات
الىوصوالالتقليديةاالعالموسائلمن

الشخصيةالمدونات
الشائعاتكللتعقبSnopes«سنوبس»•

واألخبار
Media«باغزميديا»• Bugsأيلتصحيحموقع

االعالميةالغطياتفيخاطئةمعلومات

عةومجموالماضيسبوعاألواألخباروالوقائعالمعلوماتمنللتحققخصصناهالذيالقسمتتذّكرونبالطبع
دقالتيااللكترونيةالعناوينبعضقائمتكمعلىيفضنأناألسبوعهذاأردناولكن،.ذكرناهاالتيالمواقع
:االنترنتيتناولهأوُيقالماصحةمنالتأكدفيتساعدكم
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Lazy«تروثالزي»• Truthمنيتحقق
لكتصالتيااللكترونيالرسائلفيالمعلومات

Meme«تراكيرميم»• Trackerعنخرائطيبني
التقاريرتحليلخاللمناليوميةاألخبار

االنترنت،علىهوماكلتطالالتيوالمدونات
الىوصوال  التقليديةاالعالموسائلمن

الشخصيةالمدونات
الشائعاتكللتعقبSnopes«سنوبس»•

واألخبار
Media«باغزميديا»• Bugsأيلتصحيحموقع

عةومجموالماضيسبوعاألواألخباروالوقائعالمعلوماتمنللتحققخصصناهالذيالقسمتتذّكرونبالطبع
دقالتيااللكترونيةالعناوينبعضقائمتكمعلىيفضنأناألسبوعهذاأردناولكن،.ذكرناهاالتيالمواقع
:االنترنتيتناولهأوُيقالماصحةمنالتأكدفيتساعدكم

http://www.emergent.info
http://www.lazytruth.com
https://www.snopes.com/whats-new/
http://www.memetracker.org
http://mediabugs.org
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BCMCR

يانيالبالرسملكمسيكشفالثاني،الجزءوفي
!األدواتهذهبعضعنالتفاصيلمنمزيدا  




