
 
  تقریر اختبار أّولي
  على صور متقاطعة

 
 نشرت صفحة الفایسبوك المعنونة Sonia Rejeb والتي تدیرها السیدة سنیة بن رجب والدة الصحفي نذیر القطاري بتاریخ 16
 جانفي 2018 مجموعة صور مصحوبة بنص تؤكد من خالله بأّن الشخص الذي یظهر في الصورة (مریض في وحدة استشفائیة

 تبدو علیه أثار اصابات بلیغة في الیدین وبالقرب منه شخص ببدلة عسكریة على األرجح ینتمي الى الجیش اللیبي وشخصان آخران
  على األرجح مدنّیان)، هو ابنها الصحفي المصّور نذیر القطاري المفقود في لیبیا منذ 8 سبتمبر 2014.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  بفحص الصور بشكل أّولي باستخدام عدد من التقنیات یتبّین التالي :
 

 تظهر تطبیقة PicCollage وجود شبه كبیر بین مالمح وجه الشخص الموجود في الصورة مقارنة بصورة نذیر-
  القطاري األصلیة. یصل الشبه الى حّد التطابق في مستوى األنف والحاجبین واستدارة الوجه.

 

 
 

 المقارنة البصریة بالعین المجّردة بین الصورتین تظهر اختالفات في لون البشرة (بشرة الشخص على الصورة تمیل الى-
 السمرة أكثر من الصور االصلیة المعتمدة للمقارنة في وضعیة الحال والتي تعود لنذیر خالل فترات مختلفة بما في ذلك

 فترة احتجازه في لیبیا والتي نشرها تنظیم داعش / لون الشعر وكثافته یختلفان من الصورة األولى الى الثانیة).
 

-TinEye Reverse Image فحص الصور المنشورة من قبل صفحة السیدة سنیة بن رجب من خالل تقنیة 
 Search  یبرز أّنها لم یسبق لها أن ُنشرت من قبل خارج موقع فایسبوك. ولم یتّم العثور علیها خالل عملیة

 بحث أطلَقت خالل الفترة الفاصلة بین الساعتین 16 و 17 من یوم 16 جانفي 2018 في أّي جهة أخرى
  باستثناء المواقع والصفحات التي نقلتها عن صفحة السیدة سنیة بن رجب.

 
 عملیة البحث المعكوس كشفت وجود صورة مشابهة (نسبة التطابق تناهز 90 بالمائة) بین صورة الشخص التي نشرتها-

 السیدة سنیة القطاري (شخص جریح في المستشفى بضمادات على الیدین) وبین صورة شخص آخر تشبهها الى حّد
 التطابق یرقد في نفس الوضعیة (على نفس السریر الطّبي) حامال نفس االصابات. الصورة الثانیة یحمل صاحبها شارة

 (شبیهة بالعلم القدیم/الثورة للدولة اللیبیة) والى جانب المصاب (على الجهة الیسرى) شخص یرتدي سرواال عسكریا شبیها
 بالسروال الذي یظهر فیه الرجل الذي یجلس الى یمین المصاب في الصورة األولى المنشورة من قبل السیدة سنیة بن

  رجب.
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 االستنتاج األّولي یرّجح تطابق الوضعّیتین علما أّن الشخص الذي یظهر في الصورة الثانیة (وفق هوّیته االفتراضیة على-
 فایسبوك) هو رجب الحفیان العبیدي أحد جنود كتیبة حسین الجویفي، أصیل منطقة البیضاء بلیبیا، أصیب في منطقة

 الصابري  أحد أحیاء مدینة بنغازي بلیبیا خالل اشتباكات مسّلحة، ُنقل على اثرها الى مصر للعالج، فارق الحیاة هناك،
  وتّم نعیه في صفحة تحمل اسم "وفیات مدینة البیضاء األصلیة (اّنا هللا واّنا الیه راجعون)".

 
 نشرت الصورة الثاني بتاریخ 16 جویلیة 2017 في الصفحة السابق ذكرها، ما یرّجح تطابق الشخص المذكور مع-

  الشخص الوارد في الصورة التي نشرتها السیدة سنیة بن رجب.
 
 

 أنجز هذا األختبار األّولي  بطلب من النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین
 بتاریخ 16 / 01/ 2018
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