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؟الوقائعأوالمعلوماتمنالتحّققتعريفهوما
مندالمزياكتسبتأنهااالقديمةصحافيةممارسةالمعلوماتمنالتحققيعتبر

إلنترنتايقّدمهاالتيالمختلفةاإلمكانياتبسبباألخيرةالسنواتفياالهتمام

أي فتاة المعة ترّكز على معالجة مشكلة التحقق من »
المعلومات قد تمضي وقتًا ممتعًا بالقيام بذلك وتضيف 

على أسبوعها اللحظات السعيدة والمناسبات التي  ال 
«.ُتنسى

«تايم»إيد كندي، 

ةالصحافمننسبياً جديدنوعهوالمعلوماتمنالتحقق»
.نالسياسييتصريحاتصحةعنالصحافيونيبحثحيث
بشكليطال،المعلوماتمنالتحققكانالماضي،في

وعنأيليطالتطّورأّنهاالالسياسيةاالعالناتأساسي،
فيةالصحالبياناتالمقابالت،الخطابات،التصريحات،من

«.التغريداتوحتى
«بولي فاكت»بيل أدير، مؤسس موقع 

وهالمعلوماتمنبالتحققيقومالذيالفرد
نصفيواقعيةتأكيداتمنيتحققالذي

دالتأكأجلمنوذلكللنشرمعدّ خيالّي غير
منالعديدالمهمةهذهتتطّلب.صّحتهامن

إجراءعلىوالقدرةالعامةكالمعرفةالمهارات
.ودقيقةسريعةأبحاث
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واتالسنفيالمعلوماتمنالتحققتطّوركيّف 
األخيرة؟

القرنمنالعشرينياتبدايةفي«المعلوماتمنالتحقق»ظهر
قسمانشاءباتأّن حتى.والصحفالمجالتمعالسيماالماضي

الوسيلةوجديةعراقةعلىدلياًل «المعلوماتمنللتحقق»
.الثالثينياتفينظيراتهابيناالعالمية

يًا،شهرأوأسبوعياً يصدرالذيالمكتوب،وتحديداً االعالم،فكان
لىعالمحررونيكتبهاالتيالمقاالتمحتوىمنالتحققالىيحتاج

والمبانيوالشوارعاألشخاصأسماءتصحيححتىأوالتأكدغرار
مندللتأكمقابلتهمتّمتالذينباألشخاصاالتصالأوالمذكورة
ددعفيتلقائيبشكلُتنّفذبدأتاألهميةبغايةمهمة؛أقوالهم

«يوركرنيو»و«تايم»غرارعلىالمتحدةالوالياتفيالمجالتمن
محددينموظفينالىالمهمةهذهتولىوكانت.العشرينياتفي
اُعرفووالذينمنهم،الكبيرةالنسبةالنساءشّكلتماغالباً 

«جورنالستريتوال»غرارعلىالصحفبعضأّن حتى.بالمدققين
األخطاءلنشرصفحاتهاعلىمساحاتخّصصت،«غارديانذي»و

.المقاالتنشربعدالتوضيحاتأووالتصحيحات

المقاالتوموثوقيةمصداقيةزيادةفيالممارسةهذهساهمت
صحافةبالاليومالمعلوماتمنالتحققربطيتّم ماغالباً .والوثائق

.والقطاعاتالمجاالتكلالىتمتدّ أنهااالالسياسية

وفي 
...البداية

يملكرجلكل»
أنفيالحق

االآرائهفييخطئ
يملكالرجلأيأّن 

أنفيالحق
«بالحقائقٌيخطئ

برنار مانيس براش
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محددينموظفينالىالمهمةهذهتولىوكانت.العشرينياتفي
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القرنمنالعشرينياتبدايةفي«المعلوماتمنالتحقق»ظهر
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وفي 
...البداية

يملكرجلكل»
أنفيالحق

االآرائهفييخطئ
يملكالرجلأيأّن 

أنفيالحق
«بالحقائقٌيخطئ

برنار مانيس براش



الصحافة المواطنة  1/23األسبوع األول        |

األسبوع األول
الصحافة المواطنة

4/24 التحقق من المعلومات 1/24األسبوع الثاني        |

األسبوع الثاني
التحقق من المعلومات

الصحافة المواطنة  1/23األسبوع األول        |

األسبوع األول
الصحافة المواطنة

التحقق من المعلومات 4/24األسبوع الثاني        |

التحقق من المعلومات قبل وبعد ظهور االنترنت

معكبيراً تطّوراً عرفالمعلوماتمنالتحققأنشّك ال
.«الوظيفة»هذهمعالموتغّيرتاالنترنتظهور
ُيعتبر«المعلوماتمنالتحقق»كانالماضي،ففي
وغالباً األخالقيةالقواعدمنمجموعةلهامحترمةمهنة

هانفستحترمإعالميةوسائلمنجزءاً المدّققونكانما
فيوالتغطيات،الحاالتمنالكثيرفيوساهموا،

ةالقانونيالمحاكماتمنالعديداالعالموسائلتجنيب
.مصداقيتهمعلىوالحفاظ

االيرانيالرئيسأداءلمراقبة«روحانيمقياس»

يةالهاتفاالتصاالتعشراتيجريالمدّققكانالتقارير،بعضفيالتحقيقخالل
كانف.ديبلوماسيةبطريقةالمدققونيتصّرفأنمفاجئاً يكنولم(..)أسبوعياً 

مدققاليدخلال.والصحافيينالمصادرمعالسلوكبحسنُيعرفونالذينأفضلهم
أوفياءنيبقوبلالخطأارتكبواالذينالصحافيينحولوالقالالقيللعبةفيالبارع
والتفاني-لالهتمامومثيرالنشريستحقالخبريكونأن-الصحافةأهدافالى

«للحقائق

فيعملهاسيرطريقةعنتتحدث«نيويوركر»فيمدققة،هيفرمانفيرجينيا
.السابق التحقق من المعلومات 4/24األسبوع الثاني        |
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.«الوظيفة»هذهمعالموتغّيرتاالنترنتظهور
ُيعتبر«المعلوماتمنالتحقق»كانالماضي،ففي
وغالباً األخالقيةالقواعدمنمجموعةلهامحترمةمهنة

هانفستحترمإعالميةوسائلمنجزءاً المدّققونكانما
فيوالتغطيات،الحاالتمنالكثيرفيوساهموا،

ةالقانونيالمحاكماتمنالعديداالعالموسائلتجنيب
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.«الوظيفة»هذهمعالموتغّيرتاالنترنتظهور
ُيعتبر«المعلوماتمنالتحقق»كانالماضي،ففي
وغالباً األخالقيةالقواعدمنمجموعةلهامحترمةمهنة

هانفستحترمإعالميةوسائلمنجزءاً المدّققونكانما
فيوالتغطيات،الحاالتمنالكثيرفيوساهموا،

ةالقانونيالمحاكماتمنالعديداالعالموسائلتجنيب
.مصداقيتهمعلىوالحفاظ

االيرانيالرئيسأداءلمراقبة«روحانيمقياس»

يةالهاتفاالتصاالتعشراتيجريالمدّققكانالتقارير،بعضفيالتحقيقخالل
كانف.ديبلوماسيةبطريقةالمدققونيتصّرفأنمفاجئاً يكنولم(..)أسبوعياً 

مدققاليدخلال.والصحافيينالمصادرمعالسلوكبحسنُيعرفونالذينأفضلهم
أوفياءنيبقوبلالخطأارتكبواالذينالصحافيينحولوالقالالقيللعبةفيالبارع
والتفاني-لالهتمامومثيرالنشريستحقالخبريكونأن-الصحافةأهدافالى

«للحقائق

فيعملهاسيرطريقةعنتتحدث«نيويوركر»فيمدققة،هيفرمانفيرجينيا
.السابق

https://rouhanimeter.com/fa/
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األسبوع األول
الصحافة المواطنة

التحقق من المعلومات 5/24األسبوع الثاني        |

المعلوماتمنللتحققالتقليديةاألدوات

اشتهرتالذيmicrofilmمصّغرفيلم
آليةرلتطويبه«نكسيسلكسي»شركة
الدورياتأرشيففيللبحث

فيالمذكورينباألشخاصاالتصال
ومناألماكنمنوالتحققالمقاالت

الكتبكلفيبحثواجراءأقولهم
منللتأّكدوالصحفوالمجالتالمرجعية

المنشورةالمعلوماتصحة

كانتالتيوالموسوعاتالمعجم
اتالمعلوممنللتحققالرئيسيالمرجع

التحقق من المعلومات 5/24األسبوع الثاني        |

المعلوماتمنللتحققالتقليديةاألدوات

اشتهرتالذيmicrofilmمصّغرفيلم
آليةرلتطويبه«نكسيسلكسي»شركة
الدورياتأرشيففيللبحث

فيالمذكورينباألشخاصاالتصال
ومناألماكنمنوالتحققالمقاالت

الكتبكلفيبحثواجراءأقولهم
منللتأّكدوالصحفوالمجالتالمرجعية

المنشورةالمعلوماتصحة

كانتالتيوالموسوعاتالمعجم
اتالمعلوممنللتحققالرئيسيالمرجع
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التحقق من المعلومات 6/24األسبوع الثاني        |

؟اتالمعلوممنالتحققعمليةالويبحّسنكيف

المعلوماتمنالتحقق
المباشرالوقتفي

التلعيب
gammification

الجماعيةالمصادرجمعدرالمصالمفتوحةالبيانات

الدالليالمحتوىتحليل

من»،غيرينيفيديريكو:مصدر
الىالتقليديالمعلوماتتحقق

«االلكتروني

التحقق من المعلومات 6/24األسبوع الثاني        |

؟اتالمعلوممنالتحققعمليةالويبحّسنكيف

المعلوماتمنالتحقق
المباشرالوقتفي

التلعيب
gammification

الجماعيةالمصادرجمعدرالمصالمفتوحةالبيانات

الدالليالمحتوىتحليل

من»،غيرينيفيديريكو:مصدر
الىالتقليديالمعلوماتتحقق

«االلكتروني

التحقق من المعلومات 6/24األسبوع الثاني        |

؟اتالمعلوممنالتحققعمليةالويبحّسنكيف

المعلوماتمنالتحقق
المباشرالوقتفي

التلعيب
gammification

الجماعيةالمصادرجمعدرالمصالمفتوحةالبيانات

الدالليالمحتوىتحليل

من»،غيرينيفيديريكو:مصدر
الىالتقليديالمعلوماتتحقق

«االلكتروني

التحقق من المعلومات 6/24األسبوع الثاني        |

؟اتالمعلوممنالتحققعمليةالويبحّسنكيف

المعلوماتمنالتحقق
المباشرالوقتفي

التلعيب
gammification

الجماعيةالمصادرجمعدرالمصالمفتوحةالبيانات

الدالليالمحتوىتحليل

من»،غيرينيفيديريكو:مصدر
الىالتقليديالمعلوماتتحقق

«االلكتروني
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التحقق من المعلومات 7/24األسبوع الثاني        |

ات؟المعلوممنالتحققعمليةالويبحّسنكيف

اتبالفوروعلىمباشرةالمعلوماتمنالتحققأنشّك ال
:اذكرناهالتيالرئيسيةاألربعةالعواملبفضلممكناً 

وعةمجميقّدماالنترنتبات:المصدرالمفتوحةالبيانات
مصدرهايكونماغالباً التيالبياناتمنوغنيةواسعة

وصندوقالدوليالبنكغرارعلىالرسميةالمؤسسات
كلتقّدمالتيالمؤسساتمنوغيرهاالدوليالنقد

المصدرمفتوحبشكلوبيناتهاومعلوماتهادراساتها
طأنماايجادعلىالصحافيينُيساعدممامنّظمةبطريقة

وانفاقالوقتمنالكثيرقضاءدونمنلالهتماممثيرة
.طائلةأموال

الوأشكالترفيهالىاللجوءالىفيشير،«التلعيب»أما
حتىاستيعابعلىالجمهورمساعدةأجلمن«مسلية»

الذكيةالهواتفتطبيقاتوتعتبر.تعقيداً األكثرالمعلومات
دمتستخوالتياألخباروألعاباختباراتعلىتعتمدالتي
عنمثااًل السياسيينمزاعملتقييممتخصصةبرامج

.«التلعيب»استخدام

األكثرةالوسيل«تويتر»االجتماعيالتواصلشبكةتشّكل
لىعدليلوخير.مباشرةالمعلوماتمنللتحققاستخداماً 

النقاشاتمنعددفيالمنصةهذهاستخدامذلك،
علىاألمورتجريمافغالباً .الدولمنعددفيالرئاسية

قوميالتلفزيون،علىالمرشحينتحدثخالل:التاليالنحو
مثتصريحاتهممنوالتأكدبالتحققالمحررينمنفريق
حولاخباريةالتغريداتأولىعادةوتكون.النتائجتغريد
يةالسياسالتحاليلمنمجموعةلتلحقهاالتصريحاتصحة
.الصحيفةفيأوالمحررينفريقموقععلى

من«الجمهورحكمة»الىعادةتلجأالجماعيالمصادرجمع
بعضصحةمنالتأكدفيالصحافيينمساعدةأجل

.التصريحات
جانبالمصّورةمقابلةفيلنصالدالليالتحليلويشّكل

.المعلوماتمنللتحققاألخيرةالحدودأو
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األسبوع الثاني
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األسبوع األول
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التحقق من المعلومات 8/24األسبوع الثاني        |

نمالتحققفيالمعاييرقلباإلنترنت
المعلومات

يحدثمالنشراألبديوالسباقالدائمالموظفينعددتخفيضبسبب»
*«ذالمامتى،أين،ماذا،من،»التقليديةالصحافةمبادئأنيبدوأواًل،

منتحققالعبءيلقيمما«االنترنتعلىفوراً شيئاً انشر»بـاسُتبدلت
ينالصالحالسامريينأوالقّراءعاتقعلىالفعليوالتقريرالمعلومات

«التعليقاتقسمفي
ناسء مجتمع ال»التنفيذية ورئيسة « في تي أي ميديا»شاونا فيرشير، رئيسة 

تعليقًا على احتمال اختفاء األخبار كما عهدناها« الناجحات
5Wقاعدة األسئلة الخمسة *

المرموقةاالعالموسائلمكاتبعلىمقتصراً إذاً المعلوماتمنالتحققيعدلم،«ويكيبيديا»و«جوجل»شعبيةبفضل
دراسةوأشارت.شيءأيوعنمكانأيفي«الفأرة»علىواحدةنقرةبفضل«معلوماتمدقق»شخصأيأصبحبلال

صحافييونهيجريعندماتفصياًل أقّل يكونالمعلوماتمنالتحققأّن الى«ريفيوجورناليسمكولومبيا»مؤسسةأجرتها
تحققأيالىالمستقلينالويبمحررويلجأالوأحياناً (%40)المكتوبةاالعالموسائلفيصحافيينمنالويبعلى
.(%17)بالمحتوىخاصةقراراتاتخاذعندالمعلوماتمن

التحقق من المعلومات 8/24األسبوع الثاني        |

نمالتحققفيالمعاييرقلباإلنترنت
المعلومات

يحدثمالنشراألبديوالسباقالدائمالموظفينعددتخفيضبسبب»
*«ذالمامتى،أين،ماذا،من،»التقليديةالصحافةمبادئأنيبدوأواًل،

منتحققالعبءيلقيمما«االنترنتعلىفوراً شيئاً انشر»بـاسُتبدلت
ينالصالحالسامريينأوالقّراءعاتقعلىالفعليوالتقريرالمعلومات

«التعليقاتقسمفي
ناسء مجتمع ال»التنفيذية ورئيسة « في تي أي ميديا»شاونا فيرشير، رئيسة 

تعليقًا على احتمال اختفاء األخبار كما عهدناها« الناجحات
5Wقاعدة األسئلة الخمسة *

المرموقةاالعالموسائلمكاتبعلىمقتصراً إذاً المعلوماتمنالتحققيعدلم،«ويكيبيديا»و«جوجل»شعبيةبفضل
دراسةوأشارت.شيءأيوعنمكانأيفي«الفأرة»علىواحدةنقرةبفضل«معلوماتمدقق»شخصأيأصبحبلال

صحافييونهيجريعندماتفصياًل أقّل يكونالمعلوماتمنالتحققأّن الى«ريفيوجورناليسمكولومبيا»مؤسسةأجرتها
تحققأيالىالمستقلينالويبمحررويلجأالوأحياناً (%40)المكتوبةاالعالموسائلفيصحافيينمنالويبعلى
.(%17)بالمحتوىخاصةقراراتاتخاذعندالمعلوماتمن
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التحقق من المعلومات 9/24األسبوع الثاني        |

منالتحققفيالمعاييرقلباالنترنت
المعلومات

ي باختصار، اضطلع التحقيق من المعلومات بأشكال جديدة وجذرية ف»
ن وال شك أن وحدهم مدققو الحقائق التقليديي. الماضية15السنوات الـ

ه ولكن إذا غّير الويب ما يوصف بأن. يشتاقون الى اإلجراءات القديمة
قة؟ ما توصف على أنها حقيأيًضًا التحقق من المعلومات، فهل  تغيرت 

أظن أن الحقائق على الويب هي اآلن أجهزة بالغية أكثر منها أشياء 
«.ولكن، أنا ال أستطيع التحقق من ذلك. يمكن تحديدها

فيعملهاسيرطريقةعنتتحدث«نيويوركر»فيمدققة،هيفرمانفيرجينيا
.السابق

البياناتمنهائلكّم توّفرمععقبعلىرأساً المعلوماتمنالتحققوجهغّيراالنترنتأنمنالرغمعلىولكن،
الماالعوسائلتبقيالتيواألدواتااللكترونيةالمواقعمنعددظهورفيأيضاً الفضللهكانأنهاالوالمعلومات

.أقوالهمصحةأوأكاذيبهمأومزاعمهمعنالكشففيتترّددوالالمجهرتحتالسياسةورجال

التحقق من المعلومات 9/24األسبوع الثاني        |

منالتحققفيالمعاييرقلباالنترنت
المعلومات

ي باختصار، اضطلع التحقيق من المعلومات بأشكال جديدة وجذرية ف»
ن وال شك أن وحدهم مدققو الحقائق التقليديي. الماضية15السنوات الـ

ه ولكن إذا غّير الويب ما يوصف بأن. يشتاقون الى اإلجراءات القديمة
قة؟ ما توصف على أنها حقيأيًضًا التحقق من المعلومات، فهل  تغيرت 

أظن أن الحقائق على الويب هي اآلن أجهزة بالغية أكثر منها أشياء 
«.ولكن، أنا ال أستطيع التحقق من ذلك. يمكن تحديدها

فيعملهاسيرطريقةعنتتحدث«نيويوركر»فيمدققة،هيفرمانفيرجينيا
.السابق

البياناتمنهائلكّم توّفرمععقبعلىرأساً المعلوماتمنالتحققوجهغّيراالنترنتأنمنالرغمعلىولكن،
الماالعوسائلتبقيالتيواألدواتااللكترونيةالمواقعمنعددظهورفيأيضاً الفضللهكانأنهاالوالمعلومات

.أقوالهمصحةأوأكاذيبهمأومزاعمهمعنالكشففيتترّددوالالمجهرتحتالسياسةورجال

https://www.nytimes.com/2010/08/22/magazine/22FOB-medium-t.html?_r=3
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التحقق من المعلومات 10/24األسبوع الثاني        |

كروزتومالشهيراألمريكيالممثلمقتلعنمغالطخبر

كانأيقدرةأنشكال.الخاطئةواألخباراألخطاءمنالعديد
اتالمعلوميعتبروأناالنترنتعلىالمحتوىتحميلعلى
مخاوفتزيدمعّين،حدثأوخبرأوحقائقينشرهاالتي

األخبارضحيةالوقوعأواألخطاءنشرمنالصحافيين
الىيلجأوناألفرادبعضأنأحياناً فنجد.hoaxالمغالطة

نتاالنترعلىمواقعبانشاءويقومونالخاطئةالخبارمواقع
لصورابتعديلويقومتويترعلىحساباتويخترعونمزّيفة

عنعاريةأخبارنشرالىيؤديمماالفيديومقاطعتحريرأو
.الصحة

فياقالسبلتكوناالعالموسائلوتهافتالخبرنشرسرعة
24متوفرةاألخبارحيثالرقميالعصرفي.التغطيات

الوسيلةاختلفتمهمااألسبوعفيأياموسبعةساعة
دقةأنلوحتىالسرعةعلىيزالتركيبقىاالعالمية،

بعضارتكابأنشكوال.الضحيةتكونقدالمعلومات
يكونقدالعاجلةاألخباربثأونشرخاللاألخطاء

أخبارنشرفيتكمنكبراألالمشكلةأناال«مفهوماً »
.المقاالتأوالتقاريرفيخاطئةوحقائق

كبيرة؟أهميةالمعلوماتمنالتحققيكتسبلماذا

التحقق من المعلومات 10/24األسبوع الثاني        |

كروزتومالشهيراألمريكيالممثلمقتلعنمغالطخبر

كانأيقدرةأنشكال.الخاطئةواألخباراألخطاءمنالعديد
اتالمعلوميعتبروأناالنترنتعلىالمحتوىتحميلعلى
مخاوفتزيدمعّين،حدثأوخبرأوحقائقينشرهاالتي

األخبارضحيةالوقوعأواألخطاءنشرمنالصحافيين
الىيلجأوناألفرادبعضأنأحياناً فنجد.hoaxالمغالطة

نتاالنترعلىمواقعبانشاءويقومونالخاطئةالخبارمواقع
لصورابتعديلويقومتويترعلىحساباتويخترعونمزّيفة

عنعاريةأخبارنشرالىيؤديمماالفيديومقاطعتحريرأو
.الصحة

فياقالسبلتكوناالعالموسائلوتهافتالخبرنشرسرعة
24متوفرةاألخبارحيثالرقميالعصرفي.التغطيات

الوسيلةاختلفتمهمااألسبوعفيأياموسبعةساعة
دقةأنلوحتىالسرعةعلىيزالتركيبقىاالعالمية،

بعضارتكابأنشكوال.الضحيةتكونقدالمعلومات
يكونقدالعاجلةاألخباربثأونشرخاللاألخطاء

أخبارنشرفيتكمنكبراألالمشكلةأناال«مفهوماً »
.المقاالتأوالتقاريرفيخاطئةوحقائق

كبيرة؟أهميةالمعلوماتمنالتحققيكتسبلماذا

التحقق من المعلومات 10/24األسبوع الثاني        |

كروزتومالشهيراألمريكيالممثلمقتلعنمغالطخبر

كانأيقدرةأنشكال.الخاطئةواألخباراألخطاءمنالعديد
اتالمعلوميعتبروأناالنترنتعلىالمحتوىتحميلعلى
مخاوفتزيدمعّين،حدثأوخبرأوحقائقينشرهاالتي

األخبارضحيةالوقوعأواألخطاءنشرمنالصحافيين
الىيلجأوناألفرادبعضأنأحياناً فنجد.hoaxالمغالطة

نتاالنترعلىمواقعبانشاءويقومونالخاطئةالخبارمواقع
لصورابتعديلويقومتويترعلىحساباتويخترعونمزّيفة

عنعاريةأخبارنشرالىيؤديمماالفيديومقاطعتحريرأو
.الصحة

فياقالسبلتكوناالعالموسائلوتهافتالخبرنشرسرعة
24متوفرةاألخبارحيثالرقميالعصرفي.التغطيات

الوسيلةاختلفتمهمااألسبوعفيأياموسبعةساعة
دقةأنلوحتىالسرعةعلىيزالتركيبقىاالعالمية،

بعضارتكابأنشكوال.الضحيةتكونقدالمعلومات
يكونقدالعاجلةاألخباربثأونشرخاللاألخطاء

أخبارنشرفيتكمنكبراألالمشكلةأناال«مفهوماً »
.المقاالتأوالتقاريرفيخاطئةوحقائق

كبيرة؟أهميةالمعلوماتمنالتحققيكتسبلماذا
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كروزتومالشهيراألمريكيالممثلمقتلعنمغالطخبر

كانأيقدرةأنشكال.الخاطئةواألخباراألخطاءمنالعديد
اتالمعلوميعتبروأناالنترنتعلىالمحتوىتحميلعلى
مخاوفتزيدمعّين،حدثأوخبرأوحقائقينشرهاالتي
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لصورابتعديلويقومتويترعلىحساباتويخترعونمزّيفة

عنعاريةأخبارنشرالىيؤديمماالفيديومقاطعتحريرأو
.الصحة

فياقالسبلتكوناالعالموسائلوتهافتالخبرنشرسرعة
24متوفرةاألخبارحيثالرقميالعصرفي.التغطيات

الوسيلةاختلفتمهمااألسبوعفيأياموسبعةساعة
دقةأنلوحتىالسرعةعلىيزالتركيبقىاالعالمية،

بعضارتكابأنشكوال.الضحيةتكونقدالمعلومات
يكونقدالعاجلةاألخباربثأونشرخاللاألخطاء
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.المقاالتأوالتقاريرفيخاطئةوحقائق

كبيرة؟أهميةالمعلوماتمنالتحققيكتسبلماذا

https://edition.cnn.com/2013/12/03/tech/web/web-hoaxes-2013/


الصحافة المواطنة  1/23األسبوع األول        |

األسبوع األول
الصحافة المواطنة

11/24 التحقق من المعلومات 1/24األسبوع الثاني        |

األسبوع الثاني
التحقق من المعلومات

الصحافة المواطنة  1/23األسبوع األول        |

األسبوع األول
الصحافة المواطنة

التحقق من المعلومات 11/24األسبوع الثاني        |

الرئاسيةباالنتخاباتللتشكيك2009عامايرانفيمظاهرات

والمعلوماتالخبرمصادروتعددالمواطنةالصحافةظهور
الالصحافيينالمواطنينمنالعديدأنالىباالضافة
مماالصحافةمهنةوقواعدأخالقياتأوالخبرةيملكون
ماغالباً أّن ننسىالودعونا.الخطأفييقعونيجعلهم

تيالالوقائعفيأساسياً العباً الصحافيالمواطنيكون
موضوعيتهاألحيان،معظمفييفقده،مماينقلها

فيكمااألخيرةالنزاعاتفيالسيماوغالبًا،.وحيادته
أوالمنقولةالمعلوماتمنالتحققمهمةكانتسوريا،
المواطنونيرسلهاالتيالفيديومقاطعأوالصور

.مستحيلةشبهمهمةالصحافيون
أالاألساسنقطةالىنعود.المعلوماتمنهائلكّم 

جهة،فمن.حّدينذيسيفالىتحّولاالنترنتأنوهي
االالمعلوماتالىوالنفاذالمعرفة«دمقرطة»سببكان
منهائلةكميةلنشرالوسيطكانأخرى،جهةمنأّنه،

وصوبحدبكلمنالمعلومات

يرة؟كبأهميةالمعلوماتمنالتحققيكتسبلماذا
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الرئاسيةباالنتخاباتللتشكيك2009عامايرانفيمظاهرات

والمعلوماتالخبرمصادروتعددالمواطنةالصحافةظهور
الالصحافيينالمواطنينمنالعديدأنالىباالضافة
مماالصحافةمهنةوقواعدأخالقياتأوالخبرةيملكون
ماغالباً أّن ننسىالودعونا.الخطأفييقعونيجعلهم

تيالالوقائعفيأساسياً العباً الصحافيالمواطنيكون
موضوعيتهاألحيان،معظمفييفقده،مماينقلها

فيكمااألخيرةالنزاعاتفيالسيماوغالبًا،.وحيادته
أوالمنقولةالمعلوماتمنالتحققمهمةكانتسوريا،
المواطنونيرسلهاالتيالفيديومقاطعأوالصور

.مستحيلةشبهمهمةالصحافيون
أالاألساسنقطةالىنعود.المعلوماتمنهائلكّم 

جهة،فمن.حّدينذيسيفالىتحّولاالنترنتأنوهي
االالمعلوماتالىوالنفاذالمعرفة«دمقرطة»سببكان
منهائلةكميةلنشرالوسيطكانأخرى،جهةمنأّنه،

وصوبحدبكلمنالمعلومات

يرة؟كبأهميةالمعلوماتمنالتحققيكتسبلماذا

Protesters at Al Tahrir million man protest, photo: Zeinab Mohamed 
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كوسيلةالمعلوماتمنالتحققأهميةتظهروبالتالي،
عنالبحثتبقىالصحافةألناألخطاءارتكابلتجّنب

.الجمهورمعمشاركتهاثمأهميتهاوتفسيرالحقائق
تأكدالالمعلومات،بايجادالصحافيدوريكمنالنهاية،ففي
أّنهااالسهلةمهمةتبدوقد.نشرهاثمهائإثرامنها،

وطرحيجريمالمراقبةوالدقةالوقتمنالكثيرتتطلب
اممشاركةثممنهاوالتحققالحقائقواكتشافاألسئلة
.الجمهورمعاليهتوّصل

رالتصويومديررئيسنائبليون،سانتياجوقالوكما
:«بريسأسوشيتد»وكالةفيالفوتغرافي

وأنشيءأييفترضواأالالصحافيينعلىيتوجب»
مصدراً يظّلواكيعدةمصادرمنشيء،كلمنيتحققوا
«.والمعلوماتلألخبارموثوقاً 

وأنتصلهممعلومةبكليشككواأنالصحفيينعلىيجب
فيأظهروا،لوحتىبمعارفهمعمياءثقةيضعواال

.عليهاالعتماديمكنمصدراً أنهمالماضي،

كبيرة؟أهميةالمعلوماتمنالتحققيكتسبلماذ

ملالتيالمعلواتفيهتكثرزمنفينعيش»
عامًا،23قبل.«األخبارفلترةأداة»مصدرهايكن
منمعلوماتهمعلىيحصلونالناسكان

يالتالمسائيةاالخباريةالنشراتأوالصحف
يوم،ال.فعّالة«األخبارفلترةأداة»تشّكلكانت
مباشرةالمعلوماتهذهمصدريكونماغالباً 
الىتحتاجالالتيوالحمالتالحكومةمن

منالتحققويشكللنشرهااالعالموسائل
منالتحقق.مستحيلةشبهمهمةصحتها

إنهبلالفحسبالصحافةليسالمعلومات
«.للصحافةبالنسبةاألهميةبغاية

أدير، مؤسس موقع بيل 
«بوليتيفاكت»
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تأكدالالمعلومات،بايجادالصحافيدوريكمنالنهاية،ففي
أّنهااالسهلةمهمةتبدوقد.نشرهاثمهائإثرامنها،

وطرحيجريمالمراقبةوالدقةالوقتمنالكثيرتتطلب
اممشاركةثممنهاوالتحققالحقائقواكتشافاألسئلة
.الجمهورمعاليهتوّصل

رالتصويومديررئيسنائبليون،سانتياجوقالوكما
:«بريسأسوشيتد»وكالةفيالفوتغرافي

وأنشيءأييفترضواأالالصحافيينعلىيتوجب»
مصدراً يظّلواكيعدةمصادرمنشيء،كلمنيتحققوا
«.والمعلوماتلألخبارموثوقاً 

وأنتصلهممعلومةبكليشككواأنالصحفيينعلىيجب
فيأظهروا،لوحتىبمعارفهمعمياءثقةيضعواال

.عليهاالعتماديمكنمصدراً أنهمالماضي،

كبيرة؟أهميةالمعلوماتمنالتحققيكتسبلماذ

ملالتيالمعلواتفيهتكثرزمنفينعيش»
عامًا،23قبل.«األخبارفلترةأداة»مصدرهايكن
منمعلوماتهمعلىيحصلونالناسكان

يالتالمسائيةاالخباريةالنشراتأوالصحف
يوم،ال.فعّالة«األخبارفلترةأداة»تشّكلكانت
مباشرةالمعلوماتهذهمصدريكونماغالباً 
الىتحتاجالالتيوالحمالتالحكومةمن

منالتحققويشكللنشرهااالعالموسائل
منالتحقق.مستحيلةشبهمهمةصحتها

إنهبلالفحسبالصحافةليسالمعلومات
«.للصحافةبالنسبةاألهميةبغاية

أدير، مؤسس موقع بيل 
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عنالبحثتبقىالصحافةألناألخطاءارتكابلتجّنب

.الجمهورمعمشاركتهاثمأهميتهاوتفسيرالحقائق
تأكدالالمعلومات،بايجادالصحافيدوريكمنالنهاية،ففي
أّنهااالسهلةمهمةتبدوقد.نشرهاثمهائإثرامنها،

وطرحيجريمالمراقبةوالدقةالوقتمنالكثيرتتطلب
اممشاركةثممنهاوالتحققالحقائقواكتشافاألسئلة
.الجمهورمعاليهتوّصل

رالتصويومديررئيسنائبليون،سانتياجوقالوكما
:«بريسأسوشيتد»وكالةفيالفوتغرافي

وأنشيءأييفترضواأالالصحافيينعلىيتوجب»
مصدراً يظّلواكيعدةمصادرمنشيء،كلمنيتحققوا
«.والمعلوماتلألخبارموثوقاً 

وأنتصلهممعلومةبكليشككواأنالصحفيينعلىيجب
فيأظهروا،لوحتىبمعارفهمعمياءثقةيضعواال

.عليهاالعتماديمكنمصدراً أنهمالماضي،

كبيرة؟أهميةالمعلوماتمنالتحققيكتسبلماذ

ملالتيالمعلواتفيهتكثرزمنفينعيش»
عامًا،23قبل.«األخبارفلترةأداة»مصدرهايكن
منمعلوماتهمعلىيحصلونالناسكان

يالتالمسائيةاالخباريةالنشراتأوالصحف
يوم،ال.فعّالة«األخبارفلترةأداة»تشّكلكانت
مباشرةالمعلوماتهذهمصدريكونماغالباً 
الىتحتاجالالتيوالحمالتالحكومةمن

منالتحققويشكللنشرهااالعالموسائل
منالتحقق.مستحيلةشبهمهمةصحتها

إنهبلالفحسبالصحافةليسالمعلومات
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المعلومات؟منالتحقققواعدهيما

أنصحافيبكليجدرالذيالجوهريالسؤالأناعتبركما
أوعواملثالثةأنالىمشيراً «ذلك؟تعرفكيف»يطرحه
خاللأكانتالمعلوماتمنالتحققعمليةفيتدخلقواعد

:عاديةتغطيةخاللأوالعاحلةاألخبارأوالكوارث

منالتحققفيمرجعاً يعتبرالذي«التحّققدليل»في
يشير،«ميدان»معبالتعاونأجريوالذيالمعلومات

فيالرقميالتحولشؤونفيمحّرر،بتريستيف
يهاتالكليشأثمنمنأّن «ميديافرستديجيتال»مجموعة
إذا":عبارة–محنكونمحررونيرّددهاالتي–الصحفية

."ذلكمنتحققتحبك،أنهاأمكقالت
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فيالرقميالتحولشؤونفيمحّرر،بتريستيف
يهاتالكليشأثمنمنأّن «ميديافرستديجيتال»مجموعة
إذا":عبارة–محنكونمحررونيرّددهاالتي–الصحفية

."ذلكمنتحققتحبك،أنهاأمكقالت

http://verificationhandbook.com/book_ar/chapter2.php
https://stevebuttry.wordpress.com
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المعلومات؟منالتحقققواعدهيما

ومثابرتهالشخصحيلةسعة•
.ومهارتهوتشكيكه

وموثوقيتهاالمصادراطالع•
الممكنالمصادروعددوصدقها،

.اوموثوقيتهوتنوعهامعهاالتحدث
التوثيق•

تلكيقتطبكيفيةبّدلتالحديثةالتكنولوجياأنبترياعتبركما
والشبكاتالساعةمدارعلىاألخبارنشراتفاعتماد:العوامل

منتستدعيكّلهاالمستخدمين،عنالصادروالمحتوىاالجتماعية
وإيصالالحدثمكانمنالمعلوماتجمععلىالعملالصحافيين

مدىبشأنسريعةقراراتاتخاذمعالحدث،وقوعأثناءالخبر
مّهدتالرقميةاألدواتأّن اال.منهالتحققومدىالخبرمصداقية

نتشارواالبياناتوقواعدواستفسارها؛المصادرإليجادجديدةسباًل 
توثيقللتحصرالإمكاناتلناتوّفرباتتالكاميراتذاتالجواالت
كنولوجياللتالفعالاالستعمالفيالناجحالتحققويبقى.والتدقيق
.الدقةبمعاييرالدائموااللتزام

«دقيقة؟نشرهايتّم التيالصوركلهل»
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التدقيقأهميةعلىتشّددذكرناهاالتيالخطواتكل
تيالالفيديوومقاطعالصورحتىأووالمعلوماتبالمحتوى

كاتشبمستخدميأومصادرهمقبلمنللصحافينتتوفرّ 
ذههمنالتحققتفاصيلفيوسنغوص.االجتماعيالتوال
علىفكونوا،لبالمقاألسبوعالمتوفرةواألدواتالنقاط

!الموعد

فالظروبحسبالمعلوماتمنالتحّققعمليةتختلفقد
تبقىالعمليةهذهوأساسياتالخطواتأناالواألوضاع

بعضيليمافي،«التحّققدليل»بحسبودائماً .ذاتها
:اغفالهايجبالالتيالخطوات

بهاالعمليجبالتيواالجراءاتالخطةوضعضرورة•
رأكثتغطيةأجلمنالعاجلةواألخبارالكوارثوقوعقبل

.ودقةفعالية
يجدرال.يوفرهاالذيوالمحتوىالمصدرمنالتحقق•

أنوأتفكيردونمنالمصادركالمينقلأنبالصحافي
أوضحاياأوشهوداً كانواسواءبهم،عمياءثقةيثق

أودقيقةغيرالعيانشهودرواياتتكونفقد.سلطات
هاوتشّكلالعواطفتشوبهاأّنهاكماالتحوير،غرضها

.محدودةنظروجهةأومخطئةذاكرة
خرىأمصادرمعقدموهاالتيالمعلوماتبتثليثالقيام•

وتسجيالتالصورمثلالتوثيقتتضمنموثوقة
.والفيديوالصوت

منللتحّققاعتمادهايجبالتيالخطواتهيما
المعلومات؟
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القذافيالتقاطعمليةعنصور

أنتهل"ألتحقق؟يكفيماأعرفهل":نفسكاسأل•
فهمتتطلبالتيبالمواضيعكافيةدرايةعلى

فيدتتردّ والوالدينية؟والعرقيةالثقافيةالتعقيدات
المعلوماتمنالتحققعمليةخاللصغيرةاستراحةأخذ

كنفسعلىواطرحوُعد(عاجاًل خبراً يكنلمإنالسيما)
أتكلمأنأستطيعمنمعبعد؟عنهأبحثلمالذيما»

بعينآخذهاأنيجبالتيالخرىالزواياهيمابعد؟
«؟االعتبار

ةبالعمليتقمالالخبراء؛ومعفريقكأعضاءمعتعاون•
اليهتوّصلماعلىاالعتمادفيتترددوال.وحدك

لىاالصحافييونيطمحماغالباً .قبلكمنالمدّققون
يفاألوائليكونوامانادراً أناالالسباقينيكونواأن

يفأحدهميسبقهممافغالباً .المعلوماتمنالتحقق
.شبيهاً أمراً أوبهيدققونعماوالكتابةالبحث

يمكنالتحققطريقة.عمليةهوالتحققالنهاية،وفي•
حدثوكلمعلومةكلبحسبتختلفأن

منللتحّققاعتمادهايجبالتيالخطواتهيما
(2)؟المعلومات

التحقق من المعلومات 16/24األسبوع الثاني        |

القذافيالتقاطعمليةعنصور

أنتهل"ألتحقق؟يكفيماأعرفهل":نفسكاسأل•
فهمتتطلبالتيبالمواضيعكافيةدرايةعلى

فيدتتردّ والوالدينية؟والعرقيةالثقافيةالتعقيدات
المعلوماتمنالتحققعمليةخاللصغيرةاستراحةأخذ

كنفسعلىواطرحوُعد(عاجاًل خبراً يكنلمإنالسيما)
أتكلمأنأستطيعمنمعبعد؟عنهأبحثلمالذيما»

بعينآخذهاأنيجبالتيالخرىالزواياهيمابعد؟
«؟االعتبار

ةبالعمليتقمالالخبراء؛ومعفريقكأعضاءمعتعاون•
اليهتوّصلماعلىاالعتمادفيتترددوال.وحدك

لىاالصحافييونيطمحماغالباً .قبلكمنالمدّققون
يفاألوائليكونوامانادراً أناالالسباقينيكونواأن

يفأحدهميسبقهممافغالباً .المعلوماتمنالتحقق
.شبيهاً أمراً أوبهيدققونعماوالكتابةالبحث

يمكنالتحققطريقة.عمليةهوالتحققالنهاية،وفي•
حدثوكلمعلومةكلبحسبتختلفأن

منللتحّققاعتمادهايجبالتيالخطواتهيما
(2)؟المعلومات

التحقق من المعلومات 16/24األسبوع الثاني        |

القذافيالتقاطعمليةعنصور

أنتهل"ألتحقق؟يكفيماأعرفهل":نفسكاسأل•
فهمتتطلبالتيبالمواضيعكافيةدرايةعلى

فيدتتردّ والوالدينية؟والعرقيةالثقافيةالتعقيدات
المعلوماتمنالتحققعمليةخاللصغيرةاستراحةأخذ

كنفسعلىواطرحوُعد(عاجاًل خبراً يكنلمإنالسيما)
أتكلمأنأستطيعمنمعبعد؟عنهأبحثلمالذيما»

بعينآخذهاأنيجبالتيالخرىالزواياهيمابعد؟
«؟االعتبار

ةبالعمليتقمالالخبراء؛ومعفريقكأعضاءمعتعاون•
اليهتوّصلماعلىاالعتمادفيتترددوال.وحدك

لىاالصحافييونيطمحماغالباً .قبلكمنالمدّققون
يفاألوائليكونوامانادراً أناالالسباقينيكونواأن

يفأحدهميسبقهممافغالباً .المعلوماتمنالتحقق
.شبيهاً أمراً أوبهيدققونعماوالكتابةالبحث

يمكنالتحققطريقة.عمليةهوالتحققالنهاية،وفي•
حدثوكلمعلومةكلبحسبتختلفأن

منللتحّققاعتمادهايجبالتيالخطواتهيما
(2)؟المعلومات



الصحافة المواطنة  1/23األسبوع األول        |

األسبوع األول
الصحافة المواطنة

17/24 التحقق من المعلومات 1/24األسبوع الثاني        |

األسبوع الثاني
التحقق من المعلومات

الصحافة المواطنة  1/23األسبوع األول        |

األسبوع األول
الصحافة المواطنة

التحقق من المعلومات 17/24األسبوع الثاني        |

قائمة مرجعية للتحّقق من المعلومات

والصحافيينالباحثينجميعاّتفق
منالتحّققمهمةأّن علىواألخصائيين

محددةخطواتعلىتعتمدالمعلومات
االالدرسمنسابقوقتفيرأيناكما

اعتمادأهميةالىأيضاً توصّلواأّنهم
أجلمنصحافيلكّل مرجعيةقائمة

.المعلوماتمنالتحققمهمةتسهيل
صحافيمنالمرجعيةالقوائمواختلفت

تتضّمنهأنيجبماأبرزأناالآخرالى
:يبقى

علىتشّددالتيالموثوقينالمصدرينقاعدةاعتماد
.المعلومةأوللخبرواحدمصدرعلىاالعتمادعدمضرورة
.خاصبشكلوالحيادياألصليبالمصدراستعن

.مختلفةنظروجهاتمعخبراءعنالبحث

فتمد.ُتخطئقدألنهااألنباءوكاالتعلىاالعتمادعدم
من«بحذافيره»الخبرنقلعلىاالعالموسائلبعض

الوكالة

التفاصيلوأدنىشيءكلمنالتحقق

حبعالقةإنهاأديريقولوهنا.االنترنتعلىالبحث
النناأاالكثيراً «ويكيبيديا»نستخدمأنناويذكروكراهية
.نذكرهمصدراً نعتبرها

أجريتهاالتيالمعلوماتمنالتحققبعمليةالتدقيق

التحقق من المعلومات 17/24األسبوع الثاني        |

قائمة مرجعية للتحّقق من المعلومات

والصحافيينالباحثينجميعاّتفق
منالتحّققمهمةأّن علىواألخصائيين

محددةخطواتعلىتعتمدالمعلومات
االالدرسمنسابقوقتفيرأيناكما

اعتمادأهميةالىأيضاً توصّلواأّنهم
أجلمنصحافيلكّل مرجعيةقائمة

.المعلوماتمنالتحققمهمةتسهيل
صحافيمنالمرجعيةالقوائمواختلفت

تتضّمنهأنيجبماأبرزأناالآخرالى
:يبقى

علىتشّددالتيالموثوقينالمصدرينقاعدةاعتماد
.المعلومةأوللخبرواحدمصدرعلىاالعتمادعدمضرورة
.خاصبشكلوالحيادياألصليبالمصدراستعن

.مختلفةنظروجهاتمعخبراءعنالبحث

فتمد.ُتخطئقدألنهااألنباءوكاالتعلىاالعتمادعدم
من«بحذافيره»الخبرنقلعلىاالعالموسائلبعض

الوكالة

التفاصيلوأدنىشيءكلمنالتحقق

حبعالقةإنهاأديريقولوهنا.االنترنتعلىالبحث
النناأاالكثيراً «ويكيبيديا»نستخدمأنناويذكروكراهية
.نذكرهمصدراً نعتبرها

أجريتهاالتيالمعلوماتمنالتحققبعمليةالتدقيق

التحقق من المعلومات 17/24األسبوع الثاني        |

قائمة مرجعية للتحّقق من المعلومات

والصحافيينالباحثينجميعاّتفق
منالتحّققمهمةأّن علىواألخصائيين

محددةخطواتعلىتعتمدالمعلومات
االالدرسمنسابقوقتفيرأيناكما

اعتمادأهميةالىأيضاً توصّلواأّنهم
أجلمنصحافيلكّل مرجعيةقائمة

.المعلوماتمنالتحققمهمةتسهيل
صحافيمنالمرجعيةالقوائمواختلفت

تتضّمنهأنيجبماأبرزأناالآخرالى
:يبقى

علىتشّددالتيالموثوقينالمصدرينقاعدةاعتماد
.المعلومةأوللخبرواحدمصدرعلىاالعتمادعدمضرورة
.خاصبشكلوالحيادياألصليبالمصدراستعن

.مختلفةنظروجهاتمعخبراءعنالبحث

فتمد.ُتخطئقدألنهااألنباءوكاالتعلىاالعتمادعدم
من«بحذافيره»الخبرنقلعلىاالعالموسائلبعض

الوكالة

التفاصيلوأدنىشيءكلمنالتحقق

حبعالقةإنهاأديريقولوهنا.االنترنتعلىالبحث
النناأاالكثيراً «ويكيبيديا»نستخدمأنناويذكروكراهية
.نذكرهمصدراً نعتبرها

أجريتهاالتيالمعلوماتمنالتحققبعمليةالتدقيق

التحقق من المعلومات 17/24األسبوع الثاني        |

قائمة مرجعية للتحّقق من المعلومات

والصحافيينالباحثينجميعاّتفق
منالتحّققمهمةأّن علىواألخصائيين

محددةخطواتعلىتعتمدالمعلومات
االالدرسمنسابقوقتفيرأيناكما

اعتمادأهميةالىأيضاً توصّلواأّنهم
أجلمنصحافيلكّل مرجعيةقائمة

.المعلوماتمنالتحققمهمةتسهيل
صحافيمنالمرجعيةالقوائمواختلفت

تتضّمنهأنيجبماأبرزأناالآخرالى
:يبقى

علىتشّددالتيالموثوقينالمصدرينقاعدةاعتماد
.المعلومةأوللخبرواحدمصدرعلىاالعتمادعدمضرورة
.خاصبشكلوالحيادياألصليبالمصدراستعن

.مختلفةنظروجهاتمعخبراءعنالبحث

فتمد.ُتخطئقدألنهااألنباءوكاالتعلىاالعتمادعدم
من«بحذافيره»الخبرنقلعلىاالعالموسائلبعض

الوكالة

التفاصيلوأدنىشيءكلمنالتحقق

حبعالقةإنهاأديريقولوهنا.االنترنتعلىالبحث
النناأاالكثيراً «ويكيبيديا»نستخدمأنناويذكروكراهية
.نذكرهمصدراً نعتبرها

أجريتهاالتيالمعلوماتمنالتحققبعمليةالتدقيق



الصحافة المواطنة  1/23األسبوع األول        |

األسبوع األول
الصحافة المواطنة

18/24 التحقق من المعلومات 1/24األسبوع الثاني        |

األسبوع الثاني
التحقق من المعلومات

الصحافة المواطنة  1/23األسبوع األول        |

األسبوع األول
الصحافة المواطنة

التحقق من المعلومات 18/24األسبوع الثاني        |

....فظهرت مؤسسات ومواقع للتحّقق من المعلومات

Accuracy«االعالمفيالدقة»• in Media
الذينالمواطنينمنمجموعةأطلقهاالتي(1969)

علىالتغطياتوأحاديةالدقةعدممنذرعاً ضاقوا
المتحدةالوالياتفياالعالموسائل

نيووركفيتأسستالتيFAIR(1986)«فاير»•
لمراقبةالوطنيةالمجموعة»أنهاعلىنفسهاوتصف
.«االعالموسائل

Media«االعالميةاألبحاثمركز»• Research Center
ةاالعالميللبروبغندامراقباً يكونأنأرادالذي(1987)

فيالمحافظةالحركةفيأساسيةوذراعاً اليسارية
.المتحدةالواليات

المعلوماتمنالتحققومواقعالمؤسساتأولى
العالمفي

التحقق من المعلومات 18/24األسبوع الثاني        |

....فظهرت مؤسسات ومواقع للتحّقق من المعلومات

Accuracy«االعالمفيالدقة»• in Media
الذينالمواطنينمنمجموعةأطلقهاالتي(1969)

علىالتغطياتوأحاديةالدقةعدممنذرعاً ضاقوا
المتحدةالوالياتفياالعالموسائل

نيووركفيتأسستالتيFAIR(1986)«فاير»•
لمراقبةالوطنيةالمجموعة»أنهاعلىنفسهاوتصف
.«االعالموسائل

Media«االعالميةاألبحاثمركز»• Research Center
ةاالعالميللبروبغندامراقباً يكونأنأرادالذي(1987)

فيالمحافظةالحركةفيأساسيةوذراعاً اليسارية
.المتحدةالواليات

المعلوماتمنالتحققومواقعالمؤسساتأولى
العالمفي

التحقق من المعلومات 18/24األسبوع الثاني        |

....فظهرت مؤسسات ومواقع للتحّقق من المعلومات

Accuracy«االعالمفيالدقة»• in Media
الذينالمواطنينمنمجموعةأطلقهاالتي(1969)

علىالتغطياتوأحاديةالدقةعدممنذرعاً ضاقوا
المتحدةالوالياتفياالعالموسائل

نيووركفيتأسستالتيFAIR(1986)«فاير»•
لمراقبةالوطنيةالمجموعة»أنهاعلىنفسهاوتصف
.«االعالموسائل

Media«االعالميةاألبحاثمركز»• Research Center
ةاالعالميللبروبغندامراقباً يكونأنأرادالذي(1987)

فيالمحافظةالحركةفيأساسيةوذراعاً اليسارية
.المتحدةالواليات

المعلوماتمنالتحققومواقعالمؤسساتأولى
العالمفي

https://www.aim.org
https://www.mrc.org


الصحافة المواطنة  1/23األسبوع األول        |

األسبوع األول
الصحافة المواطنة

19/24 التحقق من المعلومات 1/24األسبوع الثاني        |

األسبوع الثاني
التحقق من المعلومات

الصحافة المواطنة  1/23األسبوع األول        |

األسبوع األول
الصحافة المواطنة

التحقق من المعلومات 19/24األسبوع الثاني        |

المعلومات أولى المؤسسات ومواقع التحقق من 
في العالم

FactCheck.org(2003)«أورغدوتشيكفاكت»•
الحياةفيالالعبينأبرزيقولهماكليراقبالذي

أومقابالتأوخطاباتمناألمريكيةالسياسية
.صحفيةبياناتأوتصريحات

بجائزةفازالذيPolitifact(2007)«بوليتيفاكت»•
يةالرئاسالنتخاباتاتغطيةبفضل2009عام«بولتزير»

.2008عاماألمريكية

Pagella«بوليتيكاباجيال»• Politicaايطاليافي

Le«فيرتوميترلو»• Veritometreفرنسافي

التحّققومواقعالمؤسساتهذهوتكاثرتوتوالت
....المعلوماتمن

التحقق من المعلومات 19/24األسبوع الثاني        |

المعلومات أولى المؤسسات ومواقع التحقق من 
في العالم

FactCheck.org(2003)«أورغدوتشيكفاكت»•
الحياةفيالالعبينأبرزيقولهماكليراقبالذي

أومقابالتأوخطاباتمناألمريكيةالسياسية
.صحفيةبياناتأوتصريحات

بجائزةفازالذيPolitifact(2007)«بوليتيفاكت»•
يةالرئاسالنتخاباتاتغطيةبفضل2009عام«بولتزير»

.2008عاماألمريكية

Pagella«بوليتيكاباجيال»• Politicaايطاليافي

Le«فيرتوميترلو»• Veritometreفرنسافي

التحّققومواقعالمؤسساتهذهوتكاثرتوتوالت
....المعلوماتمن

التحقق من المعلومات 19/24األسبوع الثاني        |

المعلومات أولى المؤسسات ومواقع التحقق من 
في العالم

FactCheck.org(2003)«أورغدوتشيكفاكت»•
الحياةفيالالعبينأبرزيقولهماكليراقبالذي

أومقابالتأوخطاباتمناألمريكيةالسياسية
.صحفيةبياناتأوتصريحات

بجائزةفازالذيPolitifact(2007)«بوليتيفاكت»•
يةالرئاسالنتخاباتاتغطيةبفضل2009عام«بولتزير»

.2008عاماألمريكية

Pagella«بوليتيكاباجيال»• Politicaايطاليافي

Le«فيرتوميترلو»• Veritometreفرنسافي

التحّققومواقعالمؤسساتهذهوتكاثرتوتوالت
....المعلوماتمن

https://www.factcheck.org/about/our-mission/
https://www.politifact.com
https://pagellapolitica.it
https://twitter.com/leveritometre


الصحافة المواطنة  1/23األسبوع األول        |

األسبوع األول
الصحافة المواطنة

20/24 التحقق من المعلومات 1/24األسبوع الثاني        |

األسبوع الثاني
التحقق من المعلومات

الصحافة المواطنة  1/23األسبوع األول        |

األسبوع األول
الصحافة المواطنة

التحقق من المعلومات 20/24األسبوع الثاني        |

المعلوماتمنالتحققومواقعالمؤسساتأولى
العالمفي

المملكةفيFullFact.org«أورغدوتفاكتفول»•
المتحدة

Africa«شيكأفريكا»• Checkإفريقياجنوبفي
.ياإفريقفيالسياسيةالشخصياتمزاعممنللتحقق

منللتحققجماعيةمنصةأول،«يوإيشيكفاكت»•
.أوروبافيالمعلومات

تمالمعلوماتمنللتحققمبادرةأول،«فاكتويل»•
رومانيافي2014عاماطالقها

التحقق من المعلومات 20/24األسبوع الثاني        |

المعلوماتمنالتحققومواقعالمؤسساتأولى
العالمفي

المملكةفيFullFact.org«أورغدوتفاكتفول»•
المتحدة

Africa«شيكأفريكا»• Checkإفريقياجنوبفي
.ياإفريقفيالسياسيةالشخصياتمزاعممنللتحقق

منللتحققجماعيةمنصةأول،«يوإيشيكفاكت»•
.أوروبافيالمعلومات

تمالمعلوماتمنللتحققمبادرةأول،«فاكتويل»•
رومانيافي2014عاماطالقها

التحقق من المعلومات 20/24األسبوع الثاني        |

المعلوماتمنالتحققومواقعالمؤسساتأولى
العالمفي

المملكةفيFullFact.org«أورغدوتفاكتفول»•
المتحدة

Africa«شيكأفريكا»• Checkإفريقياجنوبفي
.ياإفريقفيالسياسيةالشخصياتمزاعممنللتحقق

منللتحققجماعيةمنصةأول،«يوإيشيكفاكت»•
.أوروبافيالمعلومات

تمالمعلوماتمنللتحققمبادرةأول،«فاكتويل»•
رومانيافي2014عاماطالقها

https://fullfact.org
https://africacheck.org
https://factcheckeu.org
https://www.factual.ro


الصحافة المواطنة  1/23األسبوع األول        |

األسبوع األول
الصحافة المواطنة

21/24 التحقق من المعلومات 1/24األسبوع الثاني        |

األسبوع الثاني
التحقق من المعلومات

الصحافة المواطنة  1/23األسبوع األول        |

األسبوع األول
الصحافة المواطنة

التحقق من المعلومات 21/24األسبوع الثاني        |

...حتى أنها تحّولت لتطال بعض وسائل االعالم التقليدية

:بالمعلوماتبالتحققخاصةخدمةأوقسماً فأطلقت

Reality«شيكرياليتي»• Checkذي»صحيفةمن
البريطانية«غارديان

Truth«تليرتروث»• Tellerواشنطن»صحيفةمن
األمريكية«بوست

Les«ديكودورلي»• Decodeursموندلو»صحيفةمن»
الفرنسية

The«شيكفاكتذيمدونة»• Fact Checkالقناةمن
الرابعة

أبرز المواقع المتخصصة بالتحقق من المعلومات

التحقق من المعلومات 21/24األسبوع الثاني        |

...حتى أنها تحّولت لتطال بعض وسائل االعالم التقليدية

:بالمعلوماتبالتحققخاصةخدمةأوقسماً فأطلقت

Reality«شيكرياليتي»• Checkذي»صحيفةمن
البريطانية«غارديان

Truth«تليرتروث»• Tellerواشنطن»صحيفةمن
األمريكية«بوست

Les«ديكودورلي»• Decodeursموندلو»صحيفةمن»
الفرنسية

The«شيكفاكتذيمدونة»• Fact Checkالقناةمن
الرابعة

أبرز المواقع المتخصصة بالتحقق من المعلومات

التحقق من المعلومات 21/24األسبوع الثاني        |

...حتى أنها تحّولت لتطال بعض وسائل االعالم التقليدية

:بالمعلوماتبالتحققخاصةخدمةأوقسماً فأطلقت

Reality«شيكرياليتي»• Checkذي»صحيفةمن
البريطانية«غارديان

Truth«تليرتروث»• Tellerواشنطن»صحيفةمن
األمريكية«بوست

Les«ديكودورلي»• Decodeursموندلو»صحيفةمن»
الفرنسية

The«شيكفاكتذيمدونة»• Fact Checkالقناةمن
الرابعة

أبرز المواقع المتخصصة بالتحقق من المعلومات

https://www.theguardian.com/news/reality-check
http://truthteller.washingtonpost.com
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.channel4.com/news/factcheck/


الصحافة المواطنة  1/23األسبوع األول        |

األسبوع األول
الصحافة المواطنة

22/24 التحقق من المعلومات 1/24األسبوع الثاني        |

األسبوع الثاني
التحقق من المعلومات

الصحافة المواطنة  1/23األسبوع األول        |

األسبوع األول
الصحافة المواطنة

التحقق من المعلومات 22/24األسبوع الثاني        |

دالعديظهرالمعلومات،منبالتحققالمتزايداالهتماممع
فياالعالموسائلمختلفتحريرغرففيالمدققينمن

عضلبشاملةوليستمختصرةقائمةيلي،مافي.العالم
:األسماءأهم

«غارديانذي»صحيفةفيمحرر،شاينينجوناثين•
«يوركرنيوذي»صحيفةفيكاتب،غراثماكبن•
تلفزيونيمقدم،كوبرأندرسون•
«يوركيرنيو»فيكانبة،فرانكليننانسي•
«هاربير»مجلةفيمحرر،هودجروجر•

العالمفي«الحقائقمدققي»أبرزمن

التحقق من المعلومات 22/24األسبوع الثاني        |

دالعديظهرالمعلومات،منبالتحققالمتزايداالهتماممع
فياالعالموسائلمختلفتحريرغرففيالمدققينمن

عضلبشاملةوليستمختصرةقائمةيلي،مافي.العالم
:األسماءأهم

«غارديانذي»صحيفةفيمحرر،شاينينجوناثين•
«يوركرنيوذي»صحيفةفيكاتب،غراثماكبن•
تلفزيونيمقدم،كوبرأندرسون•
«يوركيرنيو»فيكانبة،فرانكليننانسي•
«هاربير»مجلةفيمحرر،هودجروجر•

العالمفي«الحقائقمدققي»أبرزمن

https://twitter.com/jonathanshainin
https://twitter.com/mcgrathben
https://twitter.com/andersoncooper?lang=en
https://twitter.com/nancyfranklin
https://twitter.com/rogerdhodge
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المعلوماتمنبالتحققالمتزايداالهتمامأنشكوال
ليديةالتقاالعالموسائلمختلفتحريرغرفعلىحكراً ليس
امفي.البديلاالعالمسماتإحدىباتبلالالعالم،في

:ءاألسماأهملبعضشاملةوليستمختصرةقائمةيلي،

Report“موقعومؤسسصحافي،سيلفرمينكريغ•
the terror”باألخباربالتحققالمتخصص

”Bellingcat“موقعومؤسسصحافي،هيغينزإليوت•
المواطنةالصحافةبتحقيقاتالمتخصص

بارأخحولحقائقومحللمحقق،كيفيماكيبيكا-فيلي•
”Bellingcat“موقعفيالدولياألمن

”Reported.ly“لموقعالعامالمدير،براونماالكي•

البديلاالعالمفي«الحقائقمدققي»أبرزمن

https://www.poynter.org/author/craigsilverman/
https://www.bellingcat.com/author/eliothiggins/
https://www.bellingcat.com/author/veli-pekka-kivimaki/
https://medium.com/@malachybrowne
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BCMCR

أدواتموضوعسنتناولالمقبل،واألسبوع
المتعددةالمعلوماتمنالتحقق




