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برنامج زمالة الجزيرة:

 برنامج أطلقه معهد الجزيرة لإلعالم، ويهدف إلى تشجيع البحث األكاديمي،
 وإتاحة الفرصة أمام الصحفيين والباحثين لالطالع ىلع تجارب عملية ودراستها
 بعمق، بشكل يسهم، مع جهود مؤسسات عربية وعاملية عديدة، يف تحسين

مهنة الصحافة والعبور بها إلى املستقبل.

أنس حواري:

 صحفي فلسطيني حاصل ىلع شهادة البكالوريوس بتخصص الصحافة
 املكتوبة واإللكترونية من جامعة النجاح الوطنية، ومؤسس منصة “تيقن”

لتدقيق املعلومات.
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ملخص البحث

 تبحــث هــذه الدراســة فــي الــدور الــذي يلعبــه جمهــور وســائل التواصــل االجتماعــي فــي التأثيــر علــى منصــات تدقيــق
 الحقائــق فــي فلســطين وانعكاســه علــى قــرارات القائميــن علــى المنصــات حــول نوعيــة المــواد الخاضعــة للتحقــق وآليــة
 المعالجــة. وقــد اختــار الباحــث منصــة »تيقــن« كنمــوذج للدراســة، وبحثــت الدراســة فــي المحتــوى الــذي يتفاعــل معــه
 الجمهــور بقــوة أكثــر مــن غيــره، وفيمــا إذا كان يتفاعــل بشــكل ســلبي أو إيجابــي، وإذا مــا كان هنــاك أنمــاط معينــة تشــير
 إلــى احتمــال وجــود تأثيــر لتعليقــات الجمهــور علــى صانــع القــرار بمنصــات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين، وخلصــت
 إلــى أن التأثيــر مــن الجمهــور علــى القائميــن بمنصــات تدقيــق الحقائــق موجــود بالفعــل ويمكــن مالحظتــه بشــكل واضــح
 مــن خــالل تأثــر منهجيــة العمــل وطريقــة معالجــة المحتــوى الخاضــع للتحقــق بتعليقــات الجمهــور. فيمــا الحــظ الباحــث
 وجــود تأثــر مــن منصــات تدقيــق الحقائــق بــرأي الجمهــور حــول محتــوى المــواد الخاضعــة للتحقــق لكــن بصــورة أقــل

 مــن المالحظــات المتعلقــة بالمنهجيــة.
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ــي  ــر” الت ــن “فوضــى النش ــة م ــات العربي ــي المجتمع تعان
تتضمــن ضــخ كميــة كبيــرة مــن المعلومــات عبــر وســائل 
االتصــال المختلفــة دون التحقــق مــن دقتهــا قبــل وصولهــا 
ــد ازدادت  ــة، وق ــوات المختلف ــر القن ــي عب ــور المتلق للجمه
هــذه الفوضــى بعــد أن وفرت وســائل التواصــل االجتماعي 
ألي مســتخدم فرصــة نشــر مــا يشــاء علــى هــذه المنصــات 
فأصبــح الفضــاء اإلعالمــي ملــيء باألخبــار غيــر الدقيقــة 
وأحياًنــا المضللــة عــن قصــد، باإلضافــة للمحتــوى المفبرك 

والمتالعــب بــه.
وتمتــد هــذه المشــكلة لتشــمل كل المجتمعــات البشــرية، 
ويمكــن لألشــخاص الذيــن يســعون للتالعــب بالــرأي العــام 
ــة  ــاض مســتويات الثق ــت االســتفادة مــن انخف ــر اإلنترن عب
فــي المؤسســات والخبــراء ونشــر المعلومــات المضللــة 
ــة،  ــع مختلف ــى نطــاق واســع، بدواف ــة عل ــار المزيف واألخب
لنشــر  متعمــدة  محاولــة  تكــون  األحيــان  بعــض  فــي 
ــة أو بــث الشــك فــي أذهــان النــاس، وفــي  معلومــات كاذب
ــة  ــي حال ــا ف ــا كم ــا بحًت ــع مالًي ــون الداف ــات أخــرى يك أوق
المراهقيــن المقدونييــن الذيــن كانــوا يســتهدفون أنصــار 
ترامــب فــي االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة لعــام 2016 

ــا1. ــي تلقوه ــات الت ــدات اإلعالن ــبب عائ بس

ــان  ــة، فاإلنسـ ــرة طارئ ــًا أو ظاه ــائعات ليســت مفهوم الش
منـــذ القـــدم امتلك هـــذه القـــدرة علـــى اتباع أنمـــاط ســـلوك 
ــر  ــخ الكثي ــي التاري ــل، وف ــداع والتضلي ــى الخ ــتمل علـ تش
من القصص عـــن اســـتخدام المعلومـــات الزائفـة مـن أجـل 
ــل العامــة،  ــا عــدة، مثــل تضلي ــذي يأخــذ أهداف ــل ال التضلي
أو محاولـــة اإلطاحــة بحكومــة مــا، أو رفــع أســعار األســهم 
في أسواق التداول، لكـــن الفـــرق اليـــوم هـــو مـــدى سهولة 
القيـــام بأنشطة مشابهة، حيـــث يعمد أي شـــخص إلـى خلـق 
محتوى مزيف ومضلل، إضافـــة إلـــى ســـرعة انتشـــار هذا 

المحتــوى ونطــاق تأثيــره العالمــي2.
لكــن فوضــى نشــر المعلومــات غيــر الدقيقــة، قوبلــت 
ــالل  ــود خ ــذه الجه ــدأت ه ــا، وب ــر للتصــدي له ــد كبي بجه
ــرت  ــا؛ إذ ظه ــر تنظيًم ــكال أكث ــذ أش ــي بأخ ــد الماض العق

المؤسســات المســتقلة الخاصــة بتدقيــق الحقائــق مثــل موقــع 
“بوليتيفاكــت” التابــع لمؤسســة “بوينتــر” األمريكيــة، وموقع 
“فاكــت تشــيك” التابــع لمركــز “آننبــرغ بوبليــك بوليســي” 
فــي جامعــة بنســلفانيا وغيرهــا. باإلضافــة لمنصــات تدقيــق 
حقائــق تابعــة لوســائل إعالميــة مثــل وكالــة الصحافــة 
يتأخــر  ولــم  بوســت”3  “واشــنطن  الفرنســية وصحيفــة 
ــكله  ــد بش ــال الجدي ــذا المج ــول ه ــن دخ ــرا ع ــرب كثي الع
األكثــر تنظيًمــا، حيــث توالــى ظهــور المنصــات العربية في 
العقــد األخيــر مثــل منصــة “ده بجــد” المصريــة، ومنصــة 
ــد” الســورية، ومنصــة  ــة، ومنصــة “تأك ــوا” األردني “فتبين
“مســبار”. أمــا فــي فلســطين فقــد تأسســت أول منصــة 
لتدقيــق الحقائــق فــي 2015 باســم “تحقــق”، ونشــطت حتى 
2017 ثــم توقفــت عــن العمــل لمــدة عاميــن، قبــل أن تعــود 
ــن”  ــة “تيق ــف”. ومنص ــد “تحقق-كاش ــم مرص ــل باس للعم
التــي انطلقــت فــي ديســمبر 2017، وبــدأت كمشــروع 
تخــرج لطالــب وطالبــة فــي كليــة اإلعــالم بجامعــة النجــاح 
الوطنيــة، قبــل أن يتوســع الفريــق ويتحــول المشــروع إلــى 
منصــة ترصــد المعلومــات التــي تنشــر بالفضــاء العــام 

ــى التحقــق منهــا. وتعمــل عل
ُتجِمــع منصــات تدقيــق الحقائــق فــي الوطــن العربــي وفــي 
المجتمعــات الغربيــة، علــى أن محاربــة المعلومــات الزائفــة 
وغيــر الدقيقــة هــو هدفهــا الــذي تطــور أدواتهــا مــن أجــل 
المضــي قدًمــا ألجلــه. إال أن بعــض األحــداث الداخليــة فــي 
ــض  ــاه بع ــع باتج ــي الدف ــا دور ف ــي كان له ــن العرب الوط
المنصــات، مثــل “تأكــد” الســورية التــي تقــول إنهــا تســعى 
للحــد مــن انتشــار األخبــار المغلوطــة والمضللــة التــي 
ــي  ــداث الت ــد األح ــي الســوري بع ــا المشــهد اإلعالم حمله
تفجــرت عــام 2011، فيمــا يذهــب قســم “فاكتوميتــر” 
ــق مــن  ــى التحق ــوز”، إل ــارات ني ــع “مه ــي موق ــرع ف المتف
تصريحــات المســؤولين وقيــاس مــدى دقــة المعلومــات 
ــوا”  ــا منصــة “فتبين ــم. أم ــي تصريحاته ــا ف ــي يوردونه الت
ــا  ــة كم ــة الخراف ــال محارب ــر بمج ــب للتخصــص أكث فتذه
ــة  ــذي معــاذ الظاهــر4 مــا يعكــس حال يؤكــد مديرهــا التنفي
ــة. التنــوع فــي تخصــص منصــات تدقيــق الحقائــق العربي

المقدمة

 1 Emily Taylor,08 May 2018,”Fake news, disinformation, manipulation and online tactics to undermine democracy“, Taylor and Francis  Online

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/1256 .2020 . ،2  سيلفرمان كريغ. “دليل التحقق من عمليات التضليل والتالعب اإلعالمي.” معهد الجزيرة لإلعالم

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/1263 .2020 ،3  سلمى ربى.” “تدقيق الحقائق” في العالم العربي.. صحفيون في حقل ألغام”. معهد الجزيرة لإلعالم

 http://magazine.maharat-news.com/factcheckingplatforms )4  مهارات. 2020. منصات التحقق من المعلومات في زمن الكورونا.. رفع الوعي هو األهم. )14 أغسطس
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ــق  ــام لمنصــات تدقي ــدور اله ــرز ال ــا ب ــي جائحــة كورون ف
الحقائــق فــي محاربــة المعلومــات المضللــة والتصــدي 
للخرافــات المتعلقــة بالمــرض، وقــد وصــف األميــن العــام 
ــار والتحليــالت  ــو غويتريــش األخب لألمــم المتحــدة أنطوني
بأنهــا بمثابــة “تريــاق لجائحــة  الحقائــق  القائمــة علــى 

المعلومــات المضللــة”5.
ــى وســائل التواصــل  ــد صعــد نجــم هــذه المنصــات عل وق
االجتماعــي فــي العقــد األخيــر، ولعــل مــن أبــرز مؤشــرات 
ــابًقا(  ــبوك س ــا )فيس ــركة ميت ــات أن ش ــذه المنص ــر ه تأثي
ــة”  أطلقــت برنامــج “تدقيــق الحقائــق عبــر جهــات خارجي
ــر مــن 80  ــات يضــم أكث ــى ب ــذي توســع باســتمرار حت ال
مؤسســة تعمــل بأكثــر مــن 60 لغــة بهــدف التصــدي 
واالدعــاءات  االنتشــار  الواســعة  المضللــة  للمعلومــات 
ــع المؤسســات المعتمــدة  ــة بصــورة واضحــة، وجمي الزائف
فــي البرنامــج مــن شــركة ميتــا تكــون معتمــدة مــن الشــبكة 

.)IFCN(6 ــق ــي الحقائ ــة لتقص الدولي

فــي فلســطين، ظهــرت منصــة باســم “تحقــق” عــام 2015 
ــى  ــل المعلومــات عل ــي نق ــالتزاحم ف ــه بـ بســبب مــا وصفت
فــي  الدائــرة  لألحــداث  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
ــق  ــدم التحق ــن ع ــة ع ــاء الناتج ــي األخط ــطين، وبالتال فلس
مــن المعلومــات وســط هــذا التزاحــم7. واســتمرت المنصــة 
ــا  ــل بعده ــن العم ــف ع ــام 2017 لتتوق ــى ع ــل حت بالعم
قبــل أن تعــاود العمــل بمســمى جديــد “تحقق-كاشــف” عــام 

.2019

ــة مــن جامعــة  وفــي فلســطين أيًضــا، أســس طالــب وطالب
ــن” لتكــون مشــروع تخــرج  ــة منصــة “تيق النجــاح الوطني
لهمــا مــن كليــة اإلعــالم في ديســمبر 2017 قبــل أن يتحول 
المشــروع إلــى منصــة تســتقطب المتطوعيــن والصحفييــن 
المهتميــن بمجــال تدقيــق الحقائــق، وتــرى تيقــن فــي نفســها 
منصــة لمســاندة وســائل اإلعــالم ورواد وســائل التواصــل 
االجتماعــي للوصــول إلــى فضــاء إعالمــي خــاٍل مــن 
لتقصــي  منهجيــة  علــى  باالعتمــاد  المغلوطــة  األخبــار 

ــة8. ــر تقني ــة وغي الحقائــق تشــمل وســائل تقني

الحــظ الباحــث وجــود تعليقــات ســلبية فــي بعــض األحيــان 
مــن الجمهــور علــى منصــات تدقيــق الحقائــق في فلســطين؛ 
إمــا بســبب مالحظــات علــى نوعيــة المــادة التــي تخضــع 
ــت ال  ــي حــال كان ــة ف ــل المنصــات الرقمي ــق مــن قب للتحق
ــور، أو  ــن الجمه ــزء م ــي لج ــار المعرف ــع اإلط ــق م تتواف
ــي  ــور ف ــن الجمه ــزء م ــف ج ــر عواط ــة ُتثي ــج قضي ُتعال
حــال تبيــن عــدم صحــة اعتقادهــم الســابق، وأحيانــًا تتعلــق 
بمحتــوى يعتقــد الجمهــور أنــه ال يســتحق التدقيــق، وبالتالي 
تدخــل منصــات تدقيــق الحقائــق بشــكل مــن أشــكال الصــدام 
مــع الجمهــور المتلقــي، وال يقتصــر الصــدام علــى نوعيــة 
المحتــوى فأحيانــًا يمتــد إلــى انتقــاد حــول منهجيــة التدقيــق 

المتبعــة مــا ُيهــدد بفقــدان ثقــة الجمهــور.

التحقــق مــن  ازديــاد عــدد منصــات  اعتبرنــا  وإذا مــا 
المعلومــات بمثابــة مؤشــر علــى تزايــد االهتمــام بهــذا 
اللــون اإلعالمــي الجديــد، ودوره بالتأثيــر علــى الجمهــور، 
ــف  ــات وكي ــذه المنص ــى ه ــور عل ــر الجمه ــو تأثي ــا ه فم
يتفاعــل معهــا، وهــل تعليقــات المتابعيــن حــول مــا ينشــر 
علــى منصــات التحقــق تلعــب دورًا فــي ترتيــب أولويــات 
القائميــن بــإدارة المنصــات، أو ممارســة االنتقائيــة فــي 
اختيــار المواضــع الخاضعــة للتحقــق مــن أجــل عــدم 
الدخــول فــي صــدام مــع الجمهــور؟ للوصــول إلــى أجوبــة 
ــذه  ــابقة له ــوث س ــرق بح ــدم تط ــئلة ولع ــذه األس ــى ه عل

ــته. ــوع لدراس ــذا الموض ــث ه ــار الباح ــة اخت الجزئي

ــن  ــن صــورة ع ــة تكوي ــذه الورق ــي ه ــث ف ــاول الباح  يح
ردود فعــل جمهــور منصــات تدقيــق الحقائــق الرقميــة فــي 
فلســطين، بالنقــد أو الثنــاء أو التصحيــح أو التســاؤل، ومدى 
تأثيــر هــذا التفاعــل علــى القائميــن بــإدارة هــذه المنصــات، 
ــيلة  ــن وس ــق م ــق الحقائ ــات تدقي ــول منص ــة تح واحتمالي
ــا  ــب م ــير حس ــة تس ــى منص ــاس إل ــدات الن ــر بمعتق للتأثي

ــه الجمهــور.  يطلب

5  األمم المتحدة. 2020. األمين العام: “الترياق لجائحة المعلومات المضللة” هو األخبار والتحليالت القائمة على الحقائق واإلعالم الحر. )4 مايو( 
 https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054232

 https://www.facebook.com/formedia/blog/third-party-fact-checking-how-it-works )6  ميتا. 2021. آلية عمل برنامج تدقيق الحقائق بواسطة جهات خارجية من فيسبوك. )1يوليو

7 عبد الحق، بكر. صفحة “تحقق” تصحح مغالطات اإلعالم الفلسطيني. مقابلة شخصية. قناة سكاي نيوز.2015

https://www.skynewsarabia.com/video/784846-مبادرة-تحقق-لتصحيح-مغالطات-اإلعالم-الفلسطيني
 https://www.facebook.com/watch/?v=1385273515011458 2020.8  أنس. “تيقن” منصة للتحقق من األخبار. مقابلة شخصية. قناة الجزيرة
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أهداف البحث: 
ــرف  ــى التع ــة إل ــذه الدراس ــالل ه ــن خ ــث م ــدف الباح يه

ــى:  عل
●  نوعيــة المواضيــع التــي تحظــى بتفاعــل عــاٍل مــن 

الجمهــور.
●  المحتــوى الــذي يرفضــه جمهــور منصــات تدقيــق 
خلــل  بوجــود  اعتقــاده  بســبب  فلســطين  فــي  الحقائــق 

لمنهجيــة. با
●  المحتــوى الــذي يرفضــه جمهــور منصــات تدقيــق 
الحقائــق فــي فلســطين بســبب طبيعــة المحتــوى نفســه.
●  أشــكال تفاعــل الجمهــور مــع محتــوى منصــات تدقيــق 

الحقائــق فــي فلســطين.
ــن  ــى القائمي ــور عل ــذي يعكســه تفاعــل الجمه ــر ال ●  األث

ــي فلســطين. ــق ف ــق الحقائ ــإدارة منصــات تدقي ب

األسئلة البحثية:
ــع التــي تحظــى باهتمــام عــاٍل  ــة المواضي - مــا هــي نوعي

ــق فــي فلســطين؟  ــق الحقائ مــن جمهــور منصــات تدقي

- هــل يرفــض جمهــور منصــات تدقيــق الحقائــق فــي 
مــن  التحقــق  منصــات  تنشــرها  مواضيــع  فلســطين 
المعلومــات فــي فلســطين بســبب إخضــاع المنصــة محتــوى 

معيــن للتحقــق بغــض النظــر عــن المنهجيــة؟ 

- هــل يدفــع تفاعــل الجمهــور بشــكل ســلبي مــع جــزء 
معيــن مــن المواضيــع القائميــن علــى منصــات التحقــق مــن 
المعلومــات فــي فلســطين لممارســة االنتقائيــة فــي اختيــار 

ــق؟                       ــة للتحق ــع الخاضع المواضي

ــى منصــات تدقيــق الحقائــق  - كيــف يتفاعــل القائمــون عل
فــي فلســطين مــع تعليقــات الجمهــور؟

السياســة  علــى  الجمهــور  تعليقــات  تنعكــس  كيــف   -
فلســطين؟  فــي  الحقائــق  تدقيــق  لمنصــات  التحريريــة 

أهمية البحث: 
عــدم وجــود دراســات ســابقة للنظــر فــي تأثيــر الجمهــور 
علــى القائميــن بمنصــات تدقيــق الحقائــق بشــكل عــام وفــي 

فلســطين خصوصــًا.

البحــث ســيختص فــي قضيــة تأثير الجمهــور علــى القائمين 
بمنصــات تدقيــق الحقائــق، مــا يعنــي قيــاس أثــر المتلقيــن 
علــى منصــات ُتعلــن بوضــوح نيتهــا التأثيــر فــي الجمهــور.
االســتفادة مــن نتائــج هــذا البحــث فــي بحــوث أخــرى فــي 
المجــال اإلعالمــي وعلــم االجتمــاع، حيــث يأمــل الباحــث 
أن ُيشــكل هــذا البحــث أساســًا فــي دراســة تأثيــر الجمهــور 

علــى منصــات تدقيــق الحقائــق.
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أهم المصطلحات: 
مدققــو الحقائــق )تعريــف اصطالحــي(: العاملــون فــي 
البحــث بالبيانــات التــي يدلــي بهــا السياســيون وأي شــخص 
عيشــهم،  وســبل  اآلخريــن  حيــاة  علــى  كلماتــه  تؤثــر 
بطريقــة خاليــة مــن التحــزب والتأييــد بحيــث يكــون الهــدف 
توفيــر معلومــات واضحــة ومهنيــة تــم فحصهــا بصرامــة 
للمســتهلكين حتــى يتمكنــوا مــن اســتخدام الحقائــق التخــاذ 

ــا. ــة تماًم ــارات مدروس خي
مدققــو الحقائــق )تعريــف إجرائــي(: مــن يعملــون بالبحــث 
فــي تفاصيــل االدعــاءات التــي ُتنشــر بالفضــاء العــام، 
ســواء كانــت تصريحــات لقــادة رأي أو تلــك المنتشــرة 
علــى وســائل اإلعــالم، أو مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، وصــواًل لمــا ُيقــال فــي الشــوارع والتجمعــات، 
ــات  ــكل معلوم ــى ش ــاءات عل ــذه االدع ــون ه ــى أن تك عل
وليســت وجهــات نظــر وفــي هــذه الدراســة اختــار الباحــث 

العامليــن فــي منصــة “تيقــن”.
منصــات تدقيــق الحقائــق )تعريــف إجرائــي(: كل مبــادرة 
الحقائــق، عبــر  بتدقيــق  تختــص  إعالميــة  أو مؤسســة 
أي وســيلة تواصــل وفــي هــذا البحــث يقصــد الباحــث 
بمنصــات التحقــق مــن المعلومــات فــي فلســطين: منصتــي 

تيقــن وتحقق-كاشــف.
أخبــار زائفــة: معلومــات ُتنشــر عبــر وســط إعالمــي 
انتحاليــا. تتضمــن معلومــات غيــر حقيقيــة ومحتــوى 

تيقــن )اصطالحــي(: “مشــروع إعالمــي شــبابي فلســطيني، 
فــي مجــال  المتخصصيــن  مــن  يقــوم عليــه مجموعــة 
اإلعــالم، ويســعى بشــكل أساســي لالرتقــاء بالمحتــوى 
الفلســطيني علــى شــبكة اإلنترنــت مــن خــالل رصــد 
فــي مختلــف  وتكذيبهــا  الوهميــة  اإلشــاعات واألخبــار 
المجــاالت السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة وغيرهــا، 
وتوعيــة الجمهــور الفلســطيني بضــرورة التحقــق مــن 

األخبــار قبــل نشــرها”.
تحقــق- كاشــف )اصطالحــي(: “منصــة فلســطينية مســتقلة 
ــاء  ــي الفض ــة ف ــات المضلل ــة المعلوم ــى مكافح ــدف إل ته
ــادئ  ــز مب ــى تعزي ــعى إل ــا يس ــطيني، كم ــي الفلس اإلعالم
أخالقيــات النشــر، ونشــر ثقافــة التحقــق، والقــراءة الناقــدة 

ــي فلســطين”. ــوى ف للمحت

تعليقــات القــراء )تعريــف إجرائــي(: كل ما يصــل منصات 
تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين مــن تعليقــات علــى المحتوى، 

ســواء أكانــت ســلبية أم إيجابيــة، أم مالحظــات ونصائح.

بعــد االطــالع علــى مختلــف النظريــات اإلعالميــة، خاصــة 
ــى  ــك المرتبطــة بموضــوع البحــث، توصــل الباحــث إل تل
ــر  ــن أكث ــي م ــباعات” ه ــتخدامات واإلش ــة “االس أن نظري
النظريــات ارتباًطــا بموضــوع البحــث، وهــي نظريــة 
ــتقاها  ــي اس ــبي الت ــر النس ــة التأثي ــم نظري ــن رح ــدت م ول
بــول الزارســفيلد )Lazarsfeld Paul( فــي بحوثــه منــذ 
ثالثينيــات القــرن الماضــي، بســبب حاجــة ُمــاّلك المحطات 
اإلذاعيــة والمعلنيــن إلــى معرفــة ســبب اإلقبــال علــى 
بعــض البرامــج اإلذاعيــة، والخــوف مــن مخاطــر األفــالم 
ــال  ــار أعم ــد انتش ــت بع ــال، وتجل ــى األطف ــينمائية عل الس
مدرســة تورونتــو “School Toronto” فــي االتصــال، 
 Marshall“ ــان ــال ماكلوه ــال مارش ــها أعم ــى رأس وعل
McLuhan “ الــذي نقــل االهتمــام فــي الــدرس اإلعالمــي 

ــى الوســيلة كحامــل للرســائل9. مــن المحتــوى إل
ولــو حاولنــا إســقاط النظريــة علــى موضــوع البحــث “تأثير 
الجمهــور علــى القائميــن بــإدارة منصــات تدقيــق الحقائــق 
فــي فلســطين”، فســنجد االرتبــاط الوثيــق بالنظريــة، فهــذه 
ــرى بالجمهــور  ــي ت ــات الت ــق مــع النظري ــم تتف ــة ل النظري
بــل  اإلعــالم،  ينســاق خلــف روايــة وســائل  “قطيعــا” 
ــا  ــف بعاداته ــن تختل ــن المتلقي ــة م ــر متجانس مجموعــة غي
واســتخداماتها  والنفســية  االتصاليــة  وحاجاتهــا  الثقافيــة 
المختلفــة لوســائل اإلعــالم، ورســمت العالقــة بيــن المرســل 
ــع  ــي تدف ــات الت ــز(، والتطلع ــات )الحواف ــي بالحاج والمتلق
)اإلشــباعات(،  اإلعــالم  لوســائل  للتعــرض  الجمهــور 
وفتحــت الطريــق لدراســة العالقــة بيــن الجمهــور ووســائل 
اإلعــالم مــن منظــور: مــاذا يفعل الفــرد بوســائل اإلعالم10؟  
ــى  ــى التعــرف عل ــذه الدراســة عل ــي ه ســيعمل الباحــث ف
التأثيــر المحتمــل للجمهــور علــى القائميــن بــإدارة منصــات 
ــة  ــك بطبيع ــه ذل ــا يتطلب ــي فلســطين وم ــق ف ــق الحقائ تدقي
الحــال مــن رصــد لتفاعــل الجمهــور مــع هــذه المنصــات 

ــا وســلبا. وشــكل هــذا التفاعــل؛ إيجاب

اإلطار النظري 

   https://studies.aljazeera.net/ar/article/4876 9    لعياضي، نصرالدين. 2020. التفكير في ُعدَّة التفكير: مراجعة نقدية لنظرية االستخدامات واإلشباعات في البيئة الرقمية. مركز الجزيرة للدراسات

10  المرجع السابق
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الدراسات السابقة  
●  “آليــات التحقــق مــن األخبــار المتدفقــة عبــر اإلعــالم 

االجتماعــي11”  
هدفــت دراســة الصحفيــة التونســية إيناس بوســعيدي “آليات 
التحقــق مــن األخبــار المتدفقــة عبــر اإلعــالم االجتماعــي” 
معهــد   - الجزيــرة  زمالــة  برنامــج  ضمــن  المنشــورة 
الجزيــرة لإلعــالم، إلــى التعــرف علــى آليــات التحقــق مــن 
األخبــار عبــر سالســل إنتــاج الخبــر بــدءًا مــن البحــث عنــه 
ــة  ــى اعتمــاده ونشــره، مــن خــالل دراســة حال وصــواًل إل
ــاة الجزيــرة للمشــهد اليمنــي، ورصــدت  تتمثــل بتغطيــة قن
الدراســة التحديــات التــي تفرضها تغطيـــة األخبــار اليمنية، 
والمصادر المعتمـــدة فـــي ذلـــك، ومسار التحقق منهـا وبناء 
الثقـــة فيهـــا، كمـا تسـلط الضـــوء علـى قـدرة غرفـة أخبـار 
ــا  ــارات صحفييه ــر المســتمر لمه ــرة بشــأن التطويـ الجزيـ

فـــي مجـــال التحقــق فـــي ظـــل تطــور أســاليب التضليل.

اســتخدمت الباحثــة منهــج المســح الوصفــي، وخلصــت 
إلــى أن مهــارات صحفيــي الجزيــرة فــــي مجــــال التحقــق 
متفاوتــة خاصــــة مــــع االعتماد علــــى جهتيـــن أساســـيتين 
للتحقــق مـــن الخبـــر اليمنــي همـــا: القســـم المســـؤول عـــن 
ــار  الملـــف اليمنــي، ووحــدة الرصــد والتحقــق بغرفــة أخب
الجزيرة، ورصدت الدراســـة أبـــرز اآلليات المعتمـــدة فـــي 
عمليـــة التحقــق التـــي تبــدأ مـــن مرحلــة ببنــاء الثقـــة فـــي 
المصـــادر، مـــرورا بالشـــك فيمـا يرد مـــن أخبار، وصواًل 
إلـــى اعتمــاد اآلليــات التقنيـــة لكشـــف عمليـــات التضليــل.

●  “تأثيــر األخبــار المزيفــة بموقــع الفيســبوك على إدراك 
الجمهــور للشــؤون العامــة المصرية”

هــدف الباحــث د. عمــرو عبــد الحميــد مــن خــالل دراســته 
“تأثيــر األخبــار المزيفــة بموقــع الفيســبوك علــى إدراك 
الجمهــور للشــؤون العامــة المصريــة” إلــى التعــرف علــى 
عالقــة الجمهــور المصــري باألخبــار المزيفــة التــي تنتشــر 
ــه للشــؤون  ــى إدراك ــا عل ــر منصــة فيســبوك، وتأثيره عب
العامــة المصريــة ومــدى تأييدهــم التخــاذ إجــراءات رقابيــة 

ــتخدم  ــة، واس ــار المزيف ــر األخب ــن تأثي ــد م ــة للح وتنظيمي
ــه، ُمســتخدًما  ــى أهداف ــج المســح للوصــول إل الباحــث منه
عينــة عمديــة مكونــة مــن 400 مــن الجمهــور المصــري 
مــن مســتخدمي موقــع فيســبوك بــدًءا مــن ســن 18، خــالل 
شــهر إبريــل 2018 باإلضافــة إلــى إجــراء مقابــالت 
ــالم  ــاالت اإلع ــي مج ــار ف ــن األخب ــة م ــع عين ــة م متعمق

ــس. ــم النف ــدي والرقمــي واالقتصــاد وعل التقلي

وقــد خلــص الباحــث إلــى جملــة مــن النتائــج منهــا وجــود 
ــر  ــاركين لتأثي ــن إدراك المش ــة بي ــة طردي ــة ارتباطي عالق
األخبــار المزيفــة علــى الــذات واآلخريــن واتجاههــم نحــو 
ــى  ــة عل ــار الزائف ــة لمكافحــة األخب اتخــاذ إجــراءات رقابي

ــع فيســبوك.  موق

●  “تقصــي الحقائــق فــي عصــر مــا بعــد -الحقيقــة: 
العمــل”  ومتطلبــات  والتجــارب  المفهــوم 

”Self‐protection by fact‐checking:
How pandemic informationseeking and 
verifying affect preventive behaviours12“ 

 Xinyan Zhao,Stephanie J.“الباحثــان ناقــش 
Tsang” خــالل دراســتهم التــي حملــت عنــوان  “الحمايــة 
الذاتيــة عــن طريــق تدقيــق الحقائــق: كيــف يؤثــر البحــث 
عــن المعلومــات الوبائيــة والتحقــق منهــا علــى الســلوكيات 
ــات  ــات األزم ــا إذا كان البحــث عــن معلوم ــة”، وم الوقائي
ــة خــالل  ــى الســلوكيات الوقائي ــر عل ــد أث ــق منهــا ق والتحق
المعلومــات  أن  إلــى  الدراســة  وخلصــت  كوفيــد19-، 
الوبائيــة التــي يتــم البحــث عنهــا فــي وســائل اإلعــالم 
ــي  ــي ف ــكل إيجاب ــاهمت بش ــد س ــة، ق ــة والحكومي اإلخباري
مثــل  االســتباقية  الوقائيــة  بالســلوكيات  النــاس  التــزام 
ــن أن البحــث عــن  ــي حي ــرر، ف ــن بشــكل متك غســل اليدي
المعلومــات فقــط مــن خــالل وســائل اإلعــالم كان مرتبطــًا 
بشــكل إيجابــي بالســلوكيات الوقائيــة للتجنــب علــى ســبيل 

ــة. ــات االجتماعي ــب التجمع ــال تجن المث

11  بوسعيدي، إيناس. “آليات التحقق من األخبار المتدفقة عبر اإلعالم االجتماعي؛ دراسة حالة: تغطية قناة الجزيرة للمشهد اليمني.” معهد الجزيرة لإلعالم، 30 يوليو 2018.

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/249 
12 Zhao, Xinyan, and Stephanie J. Tsang. ”Self‐protection by fact‐checking: How pandemic information seeking and verifying affect preventive 
behaviours.“ Journal of Contingencies and Crisis Management )2021(.



تأثير الجمهور يف القائمين ىلع منصات التحقق من املعلومات الرقمية يف فلسطين... تيقن أنموذجًا

12

هدفــت الدراســة التــي اســتندت إلــى عينــة تمثيليــة فــي 
الواليــات المتحــدة خــالل األشــهر األولــى لجائحــة كورونــا 
للوصــول إلــى فهــم أكثــر شــمواًل للســلوكيات المعلوماتيــة 
للنــاس أثنــاء الجائحــة، وفتحــت البــاب أمــام الباحثيــن 
للمزيــد مــن الدراســات المســتقبلية حــول جزئيــات أخــرى 
أكثــر تفصيــاًل مثــل فحــص اآلليــات الكامنــة وراء النتائــج 
الســلوكية لمشــاركة المعلومــات والتحقــق منهــا، مــن خــالل 
ــة األخــرى،  ــية الهام ــة والنفس ــل االجتماعي فحــص العوام

ــي. ــل المعرف ــي أو التفصي ــل المســتوى التأويل مث

ــن  ــا الباحــث تبي ــع عليه ــي اّطل ــات الت ــع الدراس ــن جمي لك
عالقــة  وهــي  هامــة،  جزئيــة  إلــى  تتطــرق  لــم  أنهــا 
الجمهــور بمنصــات تدقيــق الحقائــق، وتحديــدًا دراســة 
احتماليــة وجــود تأثيــر يصنعــه الجمهــور بالقائميــن علــى 
ــر  ــق. وفــي حــال وجــود تأثي ــق الحقائ إدارة منصــات تدقي
فمــا هــي أشــكاله علــى القائميــن بــإدارة المنصــات، وهــذا 
مــا يعتــزم الباحــث إضافتــه فــي هــذه الدراســة مــن خــالل 
تتبــع التأثيــر الــذي يمكــن أن يصنعــه الجمهــور بالقائميــن 

ــق.  ــق الحقائ ــات تدقي ــى إدارة منص عل
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المنهج 
اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الكيفــي، واســتخدم أداة تحليــل 

المضمــون، والمقابالت.

مجتمع البحث
ــا  ــات، وهم ــن المعلوم ــق م ــان للتحق ــطين موقع ــي فلس  ف
 2017 ديســمبر  فــي  تأسســت  التــي  “تيقــن”  منصــة 
كمشــروع تخــرج لطالبيــن مــن كليــة اإلعــالم فــي جامعــة 
النجــاح الوطنيــة وتحولــت فيمــا بعــد لمنصــة تضــم عــدًدا 
مــن مدققــي المعلومــات. ومرصــد تحقق-كاشــف الــذي بــدأ 
فــي 2015 باســم تحقــق واســتمر بالعمــل لعــام 2017 ثــم 
ــق- ــد تحق ــل باســمه الجدي ــى العم ــود إل ــل أن يع ــف قب توق
كاشــف عــام 2019، وتشــكل المنصتــان مجتمــع البحــث، 
حيــث تتخصــص المنصتــان بتدقيــق المعلومــات عبــر 
ــع  ــن موق ــكال المنصتي ــق، ول ــي الحقائ مجموعــة مــن مدقق
إلكترونــي وصفحــة علــى الفيســبوك وعــدد مــن الحســابات 

ــة. ــع التواصــل االجتماعــي المختلف ــى مواق عل

ــة  ــة بحثي ــتها كحال ــن” لدراس ــة “تيق ــث منص ــار الباح اخت
بســبب حضورهــا القــوي علــى وســائل اإلعــالم الفلســطينية 
ــا  ــبوك مم ــع فيس ــا بموق ــى صفحته ــع عل ــل المرتف والتفاع
يتيــح للباحــث إجــراء تحليــل معمــق للمضمــون يخــدم 

ــداف البحــث. أه

عينة البحث 

اختــار الباحــث أن يقتصــر التحليــل علــى منشــورات منصة 
“تيقــن” عبــر صفحــة فيســبوك لتحليــل مضمــون تعليقــات 
ــع  ــام 2021، ويرج ــالل ع ــوى خ ــى المحت ــور عل الجمه
ــع  ــور م ــل الجمه ــًدا لتفاع ــبوك تحدي ــار لفيس ــبب االختي س
كــون  فيســبوك  علــى  المنصــات  منشــورات صفحــات 
ــر  ــا مــن الجمهــور عليهــا أكث الباحــث رصــد تفاعــال عالي
ــتخدم  ــا اس ــي، كم ــل االجتماع ــائل التواص ــي وس ــن باق م
الباحــث أداة المقابلــة المباشــرة مــع “رنــد أبــو صالــح” 
ــة  ــة التحريري ــة السياس ــي صياغ ــاهمة ف ــررة والمس المح

ــات جمهــور المنصــة  ــن، للحديــث حــول تعليق لمنصــة تيق
ــل  ــل ُتشــكل عام ــة وه ــة التحريري ــى السياس ــا عل وتأثيره
ضغــط ينعكــس باختيــار المواضيــع الخاضعــة للتحقــق أو 

ــق. ــة التحق منهجي

مــن  الممتــدة  الزمنيــة  الفتــرة  الباحــث  اختــار  وقــد 
1/1/2021 حتــى 31/12/2021 لدراســة منشــورات 
الصفحــة، كونهــا شــهدت العديــد مــن األحداث البــارزة التي 
حملــت الكثيــر مــن األخبــار غيــر الدقيقــة، مثــل التحضيــر 
لالنتخابــات العامــة الفلســطينية قبــل اإلعــالن عــن تأجيلهــا 
التــي  للهبــة الجماهيريــة  بمرســوم رئاســي، باإلضافــة 
ــل  ــة وداخ ــة الغربي ــدس والضف ــي الق ــطين ف ــهدتها فلس ش
الخــط األخضــر )األراضــي التــي ســيطرت عليها إســرائيل 

ــع قطــاع غــزة. ــام 1948( والحــرب م ع
واقتصــرت العينــة علــى منصــة “تيقــن” لضيــق وقــت 
ــة منصــات  ــل شــامل لكاف ــة إجــراء تحلي الدراســة وصعوب

التحقــق الفلســطينية. 

أدوات الدراسة 
تحليــل المضمــون: تحليــل المضمــون ســيقتصر علــى 
المحتــوى الــذي يختــص بتدقيــق الحقائــق مــا يعنــي اســتثناء 

ــوى المنصــة. جــزء مــن محت

التحليل يأخذ الشكل التالي: 
ــات  ●  كــم عــدد المتفاعليــن مــع المنشــور )عــدد اإلعجاب

وعــدد المشــاركات(؟
●  نوعية التعليقات )إيجابية أم سلبية(.

●  مــا شــكل التعليقــات الســلبية وهــل هــي تعليقــات بســبب 
المحتــوى أم منهجيــة التحقــق؟

●  كم منشورا حصل على أكثر من 100 تعليق؟
●  كم منشورا حصل على أكثر من 1000 إعجاب؟

●  عــدد المنشــورات التــي حصلــت علــى تعليقــات ســلبية 
أكثــر مــن التعليقــات اإليجابيــة علــى المنشــور الواحــد.

●  عــدد المنشــورات التــي حصلــت علــى تعليقــات إيجابيــة 
أكثــر مــن التعليقــات الســلبية علــى المنشــور الواحــد. 

اإلطار المنهجي 
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*المنشورات تقتصر على تدقيق الحقائق. 
*الفترة الزمنية: خالل عام 2021.

*ُيعتبــر المنشــور بأنــه حصــل علــى تعليقــات إيجابيــة إذا كان عــدد التعليقــات اإليجابيــة عليه تفوق عــدد التعليقات الســلبية.

**ُيعتبــر المنشــور بأنــه حصــل علــى تعليقــات ســلبية إذا كان عــدد التعليقــات الســلبية عليه تفوق عــدد التعليقــات اإليجابية.
ــى  ــور عل ــاركة المنش ــد مش ــتخدم عن ــن المس ــق م ــق المرف ــور والتعلي ــى المنش ــرة عل ــات المباش ــمل التعليق ــق يش التعلي

ــة. ــة أو صفح ــخصية أو مجموع ــه الش صفحت

المقابالت الشخصية   
اختــار الباحــث الصحفيــة “رنــد أبــو صالــح” إلجــراء المقابلــة بصفتهــا محــررة ومســاهمة فــي إعــداد السياســة التحريريــة 

لمنصــة تيقــن.
األسئلة: 

●  كيف تقيمون تفاعل الجمهور مع محتوى المنصة؟ 
●  ما أكثر المواضيع التي تثير اهتمام الجمهور ويتفاعل معها؟ 

●  لماذا أحياًنا تكون التعليقات سلبية؟
●  هل تؤثر التعليقات السلبية عليكم، إذا كانت اإلجابة نعم.. كيف؟ 

●  هل تؤثر التعليقات اإليجابية عليكم، إذا كانت اإلجابة نعم.. كيف؟ 
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عرض نتائج التحليل
محاور التحليل: 

•  معدل النشر الشهري والمواضيع التي تحظى بأعلى تفاعل.
•  المواضيع التي يرفضها الجمهور بسبب المحتوى.

•  المواضيع التي يتفاعل معها الجمهور بإيجابية اتجاه الجهد المبذول من المنصة.
•  المواضيع التي تحصل على تعليقات سلبية بسبب: منهجية التحقق أو نوعية المحتوى.

•  تأثير تفاعل الجمهور على القائمين بإدارة منصات تدقيق الحقائق في فلسطين.

المحور األول: عدد المنشورات والتفاعل
لمعرفــة المــواد التــي حصلــت علــى أعلــى تفاعــل علــى منصــة تيقــن خــالل عــام 2021 رصــد الباحــث جميــع منشــورات 

تيقــن خــالل الفتــرة المحددة وقســمها ألشــهر.

الرسم البياني 1: توزيع نسب المنشورات الشهرية لمنصة تيقن خالل عام 2021

بالنظــر إلــى منشــورات “تدقيــق الحقائــق” علــى منصــة تيقــن خــالل عــام 2021 تبيــن أنهــا بلغــت 452 منشــوًرا موزعــة 
علــى 12 شــهًرا، أقلهــا فــي شــهر فبراير/شــباط بـــ 15 منشــوًرا، وأكثرهــا فــي شــهر مايو/أيــار بواقــع 70 منشــوًرا، 
بســبب وقــوع عــدة أحــداث مهمــة فيــه رافقهــا ارتفــاع فــي عــدد اإلشــاعات، أبرزهــا فيمــا يتعلــق بالحــرب علــى غــزة 
والهّبــة الجماهيريــة فــي القــدس والضفــة والداخــل الفلســطيني المحتــل عــام 1948. فيمــا نشــرت المنصــة 36 منشــوًرا 
فــي شــهر يناير/كانــون الثانــي و30 منشــوًرا فــي مــارس/آذار و33 منشــوًرا فــي إبريل/نيســان و27 منشــوًرا فــي يونيــو/
حزيــران و30 منشــوًرا فــي شــهر يوليو/تمــوز و34 منشــوًرا فــي شــهر أغســطس/آب و53 منشــوًرا فــي ســبتمبر/أيلول 
و54 منشــوًرا فــي أكتوبر/تشــرين األول و35 منشــوًرا فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي و35 منشــوًرا فــي ديســمبر/كانون 

األول.
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الرسم البياني 2: عدد منشورات تيقن التي حصلت على أكثر من 100 إعجاب مقارنة
 مع عدد منشورات كل شهر خالل عام 2021.

الخط األحمر عدد المنشورات الكلي في الشهر 
الخط األزرق عدد المنشورات التي حصلت على أكثر من 100 منشور  

تفــاوت التفاعــل علــى منشــورات تيقــن خــالل عــام 2021 لكــن بالمتوســط تحصــل المنشــورات علــى تفاعــل “العشــرات” 
مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل، فيمــا حظــي عــدد قليــل مــن المــواد بتفاعــل عــاٍل جــدا “آالف المســتخدمين”.

فــي شــهر يناير/كانــون الثانــي حصــل منشــور واحــد مــن تيقــن علــى أكثــر مــن 100 إعجــاب مــن أصــل 36 منشــوًرا 
ــي شــهر  ــر مــن 100 إعجــاب خــالل شــهر فبراير/شــباط، وف ــى أكث ــم يحصــل أي منشــور عل ــا ل خــالل الشــهر، فيم
مــارس/آذار حصلــت 3 منشــورات علــى أكثــر مــن 100 إعجــاب، وارتفــع العــدد إلــى 8 فــي شــهر إبريل/نيســان، ثــم 
قفــز إلــى 27 فــي مايو/أيــار، ثــم حصلــت 6 منشــورات علــى أكثــر مــن 100 إعجــاب فــي شــهر يونيو/حزيــران، و9 
فــي شــهر يوليو/تمــوز، و5 فــي أغســطس/آب، وارتفــع العــدد إلــى 14 فــي ســبتمبر/أيلول، ثــم حصــل منشــوران فــي 
أكتوبر/تشــرين األول علــى أكثــر مــن 100 إعجــاب، فيمــا انخفــض العــدد لمنشــور واحــد فــي كل مــن نوفمبر/تشــرين 

الثانــي وديســمبر/كانون األول.

ــة  ــى قراب ــبتمبر/أيلول حصــل عل ــي 8 س ــور ف ــا منش ــي مقدمته ــكان ف ــي 2021 ف ــاًل ف ــر تفاع ــورات األكث ــا المنش أم
10000 إعجــاب وقرابــة 900 تعليــق وأكثــر مــن 2000 مشــاركة، وحصــل منشــور واحــد فــي شــهر مايو/أيــار علــى 
أكثــر مــن 1000 إعجــاب وأكثــر مــن 100 تعليــق وأكثــر مــن 250 مشــاركة وكذلــك منشــور فــي شــهر ســبتمبر/أيلول 
ــة 300  ــى قراب ــي يوليو/تمــوز حصــل منشــور عل ــق، وف ــة 100 تعلي ــر مــن 1000 إعجــاب وقراب ــى أكث حصــل عل

تعليــق وأكثــر مــن 100 مشــاركة.
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وبالنظــر إلــى جميــع المنشــورات التــي حصلت علــى أعلى 
ــن أن  ــن خــالل عــام 2021، تبي ــى منصــة تيق تفاعــل عل
محتويــات المنشــورات التــي حصلــت علــى أعلــى تفاعــل 
)حســب عــدد منشــورات لــكل تصنيــف( جــاءت كالتالــي: 

1.  أحــداث داخليــة فلســطينية متعلقــة بطريقــة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة بأحــزاب فلســطينية مثــل حمــاس وفتــح.

2.  أخبــار وتصريحــات تخــص سياســيين فلســطينيين 
وقيادييــن بأحــزاب فلســطينية. 

ــة  ــي الضف ــؤولين ف ــص مس ــات تخ ــار وتصريح 3.  أخب
ــزة. ــاع غ ــة وقط الغربي

4.  إشاعات منسوبة لإلعالم العبري.
ــاق  ــى نط ــا عل ــم تداوله ــة ت ــة عربي ــداث اجتماعي 5.  أح

ــع.  واس
بإجــراءات  متعلقــة  فلســطينية  اجتماعيــة  أحــداث    .6

االحتــالل.
7.  أسرى نفق الحرية.

8.  إشاعات تتضمن قيم إخبارية.

المحور الثاني: أشكال التفاعل 
مــن خــالل متابعــة منشــورات تيقــن خــالل عــام 2021، 
عمــل الباحــث علــى دراســة جميــع منشــورات تدقيــق 
الحقائــق، لمعرفــة طريقــة تفاعــل الجمهــور مــع هــذه 
المنشــورات والتعليقــات حــول المحتــوى التــي صنفهــا 

الباحــث ضمــن: 
- تعليقات إيجابية 

- تعليقات سلبية بسبب طبيعة المحتوى 
- تعليقات سلبية بسبب منهجية البحث

 
ولقيــاس البيانــات عمــل الباحــث علــى إنشــاء جــداول مرفقة 
تتضمــن جميــع المنشــورات خــالل عــام 2021، مــع 
رصــد لعــدد التعليقــات الســلبية وعــدد التعليقــات اإليجابيــة. 
وفــي المحصلــة كان الباحــث يرصــد عــدد التفاعــالت علــى 
المنشــور الواحــد، وبنــاء علــى العــدد اإلجمالي يتــم تصنيف 
المنشــور بأنــه يتضمــن تعليقــات ذات توجــه إيجابــي اتجــاه 

المنصــة وجهدهــا، أو تعليقــات ذات توجــه ســلبي.

المواضيــع التــي تحصــل علــى تعليقــات ســلبية حــول 
المحتــوى: أو نوعيــة  التحقــق  منهجيــة 

مــن أصــل 36 منشــور تدقيــق حقائــق علــى صفحــة تيقــن 
بموقــع فيســبوك خــالل شــهر يناير/كانــون الثانــي، حصلــت 
4 منشــورات علــى تعليقــات ســلبية فاقــت عــدد التعليقــات 
اإليجابيــة علــى كل منشــور، فيمــا لــم يحصــل أي منشــور 
علــى تعليقــات ســلبية فاقــت عــدد التعليقــات اإليجابيــة فــي 
شــهر فبراير/شــباط، وفــي مــارس/آذار ارتفــع العــدد إلــى 
2، ثــم إلــى 3 فــي إبريل/نيســان، وقفــز الرقــم إلــى 10 فــي 
مايو/أيــار، ثــم عــاد لالنخفــاض فــي شــهر يونيو/حزيــران 
ــو/ ــي يولي ــى 7 ف ــدد إل ــع الع ــورات، وارتف ــع 4 منش بواق
تمــوز، و10 فــي أغســطس/آب، و4 منشــورات فــي أيلول/
ســبتمبر، ثــم عــاد الرقم لالرتفاع فــي أكتوبر/تشــرين األول 
فوصــل إلــى 6، ثــم 3 فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي، وذات 

العــدد فــي ديســمبر/كانون األول.
ليكــون بذلــك العــدد اإلجمالــي للمنشــورات التــي حصلــت 
علــى تعليقــات ســلبية أكثــر مــن اإليجابيــة علــى المنشــور 
نفســه خــالل عــام 2021: 56 منشــوًرا مــن أصــل 452 
ــي  ــق اإلجمال ــق الحقائ منشــوًرا هــي عــدد منشــورات تدقي

فــي نفــس الفتــرة. 
وعنــد مالحظــة التعليقــات الســلبية يمكــن تقســيمها ضمــن 

محوريــن:
ــق الحقائــق بغــض  ــوى الخاضــع لتدقي ــاد للمحت األول: انتق

النظــر عــن المنهجيــة المســتخدمة فــي التحقــق.
الثاني: انتقاد لمنهجية التحقق.

ــى  ــق عل ــق حقائ ــور تدقي ــل 52 منش ــالل 2021 حص خ
صفحــة تيقــن بالفيســبوك علــى تعليقــات ســلبية تفــوق عــدد 
ــادات  ــي انتق ــد، وه ــور الواح ــة بالمنش ــات اإليجابي التعليق
للمحتــوى الخاضــع للتحقــق، فيمــا حصل 12 منشــوًرا على 
تعليقــات ســلبية تفــوق عــدد التعليقــات اإليجابيــة بالمنشــور 

الواحــد بســبب المنهجيــة المســتخدمة فــي التحقــق.
ويمكن تلخيص أسباب انتقاد المحتوى في:

ــر  ــه غي ــرة بأن ــة كبي ــوم بدرج ــوى مفه ــي محت نف  .1
ســاخر.  محتــوى  أو  صحيــح 

األخبار الفنية، كوفاة فنان.   .2
نفي خبر بمحتوى إيجابي.   .3
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4.   الخالفات الفلسطينية الداخلية؛ الخالف بين الفصائل الفلسطينية بما يعكسه من تعصب بعض المنتمين 
أو المناصرين لألحزاب ورفض محتويات التحقق التي ال تتوافق مع رغباتهم.

5.   نفي األخبار غير السياسية مثل أخبار الطقس. 
6.   نفي المنصة ألخبار زائفة ُتنشر بهدف رفع معنويات الناس في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

7.   تدني مستوى اإلدراك لماهية تدقيق الحقائق.
8.   اعتبار المحتوى بال قيمة وال يضيف شيًئا مهًما للقارئ.

9.   تعليقات موجهة.
10. نفي محتوى غير صحيح متعلق بحدث صحيح.

نماذج:

*تصميم من منصة تيقن لخبر نشرته وسائل إعالم عدة وتبين أنه قديم

ــى تفاعــل  ــد حصــل المقطــع عل ــة، وق ــاة طفل ــذ حي ــب ينق ــو لطبي ــي فلســطين فيدي ــل 2021 انتشــر ف ــخ 10 إبري بتاري
واهتمــام كبيــر فــي فلســطين لدرجــة أّن وزيــرة الصحــة الفلســطينية شــكرت الطبيــب برســالة نشــرتها وزارة الصحــة 
الفلســطينية علــى صفحتهــا عبــر فيســبوك، ولكــن حيــن بحثــت منصــة تيقــن فــي الفيديــو تبيــن أنــه ُمصــور قبــل عاميــن من 
النشــر، وحيــن نشــرت توضيًحــا بــأن الفيديــو قديــم، تلقــت انتقــادات مــن عشــرات المســتخدمين بســبب تطرقهــا للبحــث 
فــي الموضــوع، ألن نشــر تيقــن “مــّس حادثــة المســت قلوبهــم وأبــدوا إعجاًبــا كبيــًرا بهــا”، وقــد عّبــر بعضهــم عــن ذلــك 

بوضــوح بالقــول إن الفيديــو حتــى لــو كان قديمــا ال ينبغــي التطــرق لذلــك، حيــث علــق أحــد المســتخدمين بالقــول: 
)facts checker( حسب خبراتي المتواضعة كـ“ -

احيانا بتوصل للحقيق، ولكن بتكون أسوأ لو ضلت مخفية!
يعنــي مــا تفكــروا نفســكم عملتــوا انجــاز!! بالعكــس، مقالكــم مــش ]ليــس[ بمحلــه وكثيــر غبيــة فكــرة انــه تفحــص حقيقــة 

فيديــو مضمونــه إنســاني وواقعــي وبوقــت منحتــاج فيــه ايمــان باهميــة القطــاع الطبــي وجنودنــا البيــض”
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- “هــاد التقريــر مــا فــي فائــدة مــن ورائــه اال تتفيــه عمــل الدكتــور واســكات الــرأي العــام المنحــاز لألطبــاء بعــد موجــة 
طويلــة مــن االتهامــات والصفعــات الــي تلقوهــا!”

- “الفاكــت شــيكر هدفــه يصلــح اي معلومــة مغلوطــة ممكــن تســبب األذى الي حــد بوخــد او بســمع فيهــا... مثــل اشــاعة 
عــن دواء لكورنــا، هــاد اعمــل عنــه تقريــر لتوعــي النــاس، بــس فيديــو رائــع متــل هــاد ايــش ]مــاذا[ حاســس انــك انجــزت 

لمــا طلعتــه بهــاد الطريقــة كانــه كذبــة!!!!
جد لما تيجي تقلد الشغل قلده منيح”

بتاريخ 23 إبريل/نيسان نشرت تيقن تدقيًقا حول خبر منسوب لإلعالم العبري جاء فيه:
“اإلعــالم العبــري: كنــا نتمنــى لــو أن حمــاس هــي مــن تقــف خلــف أحــداث القــدس لكنــا أرســلنا حقيبــة نقــود وانتهــت 

األحــداث ولكــن فتــح تختلــف عــن حمــاس وأبــو مــازن رجــل عنيــد وفتــح مــن الصعــب إخمــاد غضبهــا”
ولكــن هــذا المنشــور حصــل علــى تعليقــات ســلبية لســببين: األول اعتبــاره خبــًرا ال يســتحق التحقــق وأنــه معــروف بأنــه 
مفبــرك والســبب الثانــي بســبب تعلــق المنشــور بفصائــل سياســية، حيــث علــق أحــد المســتخدمين بكيــل المديــح لحركــة 
فتــح وتوجيــه الشــتائم للمنصــة فقــط لتطرقهــا لهــذا الموضــوع والثانــي بفكــرة قريبــة حيــث تطــرق للخالفــات الفلســطينية 

التــي ال تدخــل فــي إطــار عمــل المنصــة، وهــذا توثيــق للتعليقيــن:
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ــوات  ــر عــن إطــالق ق ــي خب ــة، فنف ــًدا عــن المنهجي ــوى بعي ــد المحت ــف أن الجمهــور ينتق ــي هــذا النمــوذج يتضــح كي ف
االحتــالل النــار علــى شــاب قــد ُيفهــم أنــه دفــاع عــن االحتــالل وليــس نفيــًا لخبــر غيــر صحيــح قــد يتســبب بقلــق لعائــالت 

فلســطينية علــى أبنائهــا، لكــن هكــذا كانــت التعليقــات: 
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هــذه المــواد علــى ســبيل المثــال تلقــت تيقــن علــى إثرهــا الكثيــر مــن التعليقــات الســلبية والُمهاجمــة، ليــس بســبب اعتقــاد 
جــزء مــن الجمهــور بوجــود خلــل بالمنهجيــة، إنمــا بســبب رفضهــم ألســاس إخضاعهــا للتحقــق، باعتبــار أن هــذه المــواد 
ــارا قديمــة أو غيــر صحيحــة، إال أن نشــرها يخــدم القضيــة الفلســطينية، خاصــة مــع  اإلخباريــة، حتــى وإن كانــت أخب
تزامنهــا مــع أوضــاع متوتــرة فــي فلســطين فــي تلــك الفتــرة )شــهر مايو/أيــار 2021 الــذي شــهد حرًبــا علــى غــزة وهبــة 

جماهيريــة كبيــرة فــي الداخــل الفلســطيني والقــدس والضفــة الغربيــة(.
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فــي هــذا النمــوذج أجــرت تيقــن تحقًقــا حــول تصريــح منســوب لوزيــر الشــؤون المدنيــة فــي الســلطة الفلســطينية علــى أنــه 
ورد عبــر صحيفــة نيويــورك تايمــز، ولكــن حيــن نفــت تيقــن أن يكــون الوزيــر قــد أدلــى للصحيفــة بالفعــل بمثــل هــذا 
التصريــح، تلقــت اتهاًمــا بأنهــا تتبــع للســلطة الفلســطينية، وهــو اتهــام يشــبه اتهامــات علــى النقيــض حيــن ُيعلــق أشــخاص 

بالقــول إن تيقــن تتبــع لحركــة حمــاس حيــن تنشــر إشــاعات تخــص الحركــة.



تأثير الجمهور يف القائمين ىلع منصات التحقق من املعلومات الرقمية يف فلسطين... تيقن أنموذجًا

23

فــي هــذا النمــوذج يتبيــن نفــي تيقــن لخبــر مــع صــورة قيــل إنهــا ُتظهــر خريطــة ُمجتــزأة مــن خريطــة فلســطين التاريخيــة، 
ــات الســلبية  ــو 2020، لكــن مــن ضمــن التعليق ــاد طوكي ــي أولمبي ــد الفلســطيني المشــارك ف ُرفعــت لحظــة دخــول الوف
أحــد األشــخاص الــذي ربــط بيــن التحقــق والظــروف السياســية فــي فلســطين، فهــو يــرى بــأن واقــع فلســطين صعــب 

والمســتوطنات تتغلغــل فيهــا، وهــو تعليــق ُيظهــر تدنــي مســتوى الوعــي بماهيــة منصــات تدقيــق الحقائــق.
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ــواء  ــن، الل ــظ جني ــا منســوًبا لمحاف ــي تصريًح ــًرا ينف ــن” خب ــث نشــرت “تيق ــن، حي ــي هــذا النمــوذج مشــهدين متناقضي ف
فــي الســلطة الفلســطينية أكــرم الرجــوب، ونفــي لخبــر متعلــق بشــخص ُيهاجــم الســلطة الفلســطينية باســتمرار معــروف 
باســم “الســكالنص”. لكــن الخبريــن حصــال علــى تعليقــات ســلبية علــى صفحــة تيقــن، وُيظهــر هــذا النمــوذج التناقــض 
ــلطة  ــح الس ــل لصال ــا يمي ــار أحدهم ــن اعتب ــن، يمك ــن هذي ــلبية فالمثالي ــات الس ــض التعليق ــا بع ــي تحمله ــات الت باالتهام
ــلطة  ــوالء للس ــن” بال ــم منصــة “تيق ــارًة تته ــات ت ــت التعليق ــا، فكان ــح شــخص ُيهاجمه ــل لصال ــر يمي ــطينية واآلخ الفلس

ــادي الســلطة الفلســطينية. ــوالء لجهــات تع ــارًة بال الفلســطينية، وت
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الجدول 3: مقارنة بين ردود الفعل السلبية واإليجابية على منشورات تيقن خالل عام 2021

الرسم البياني 3: الجدول 3: مقارنة بين ردود الفعل السلبية واإليجابية على منشورات تيقن خالل عام 2021

*يمثل الخط األزرق عدد المنشورات الشهرية لتيقن خالل العام 2021
*يمثــل الخــط األحمــر عــدد المنشــورات التــي حصلــت علــى إجمالــي عــدد تعليقــات ســلبية حــول أداء تيقــن يفــوق عــدد 

التعليقــات اإليجابيــة للمنشــور الواحــد.
*يمثــل الخــط األخضــر عــدد المنشــورات التــي حصلــت علــى إجمالــي عــدد تعليقــات إيجابيــة حــول أداء تيقــن يفــوق عــدد 

التعليقــات الســلبية للمنشــور الواحد.
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تعليقات سلبية بسبب المنهجية 
أبرز أسباب انتقاد المهنجية: 

1.  اعتماد مصدر واحد لنفي مادة خبرية تحتوي على عدة أطراف. 
2.  عدم إرفاق مصادر وأدلة التحقق بشكل واضح.

3.  نفي تصريحات منسوبة لسياسيين بناء على نفيهم فقط.

نموذج

فــي هــذا النمــوذج تلقــت تيقــن انتقــادات مــن الجمهــور بســبب منهجيــة العمــل، فقــد نشــر موقــع الجديــد الفلســطيني خبــًرا 
منســوًبا لسياســي فلســطيني )مستشــار الرئيــس الفلســطيني نبيــل شــعث(، لكــن “تيقــن” نشــرت تحقيًقــا يفيــد بــأن التصريــح 
ــد  ــع الجدي ــون موق ــة، ك ــل بالمنهجي ــه خل ــد أن ــا بع ــن فيم ــا تبي ــو م ــح، وه ــن شــعث للتصري ــي م ــى نف ــاء عل ــرك بن مفب
الفلســطيني احتفــظ بتســجيل صوتــي يثبــت صحــة خبــره، مــا دفــع المنصــة لتعديــل التحقــق، بعــد تعليقــات ســلبية انتقــدت 

منهجيــة العمــل.
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المحور الثالث: تأثر منصات تدقيق الحقائق بتفاعل الجمهور 

بدراســة منشــورات تدقيــق الحقائــق علــى منصــة “تيقــن” طــوال عــام 2021 والبالغــة 452 ال يبــدو أن محتــوى 
ــع  ــور، فالمواضي ــات الجمه ــر بتعليق ــر بشــكل كبي ــد تأث ــق(، ق ــة للتحق ــواد الخاضع ــة الم منشــورات المنصــة )أي نوعي
التــي كانــت تحصــل علــى تعليقــات ســلبية اســتمرت كمــا هــي، مثــل المنشــورات التــي تتعلــق بالخالفــات بيــن األحــزاب 
ــي إعــداد السياســة  ــي تســاهم ف ــح، الت ــو صال ــد أب ــن رن ــي منصــة تيق ــذا تفســره المحــررة ف السياســية الفلســطينية، وه
التحريريــة للمنصــة، بالقــول “تيقــن ظهــرت كمنصــة لتســاعد الجمهــور علــى معرفــة األخبــار الصحيحــة مــن تلــك التــي 
تحتــوي معلومــات مضللــة أو مفبركــة بالمطلــق، وهــذا يقــود للتأثيــر بالجمهــور مــن خــالل حمايتــه مــن التضليــل، ولكــن 
إذا مــا فــرض الجمهــور رأيــه علــى القائميــن بالمنصــة، فهنــا يحــدث خلــل فــي الغايــة األساســية التــي ُوجــدت المنصــة 

مــن أجلهــا”.

لكــن أبــو صالــح تــرى أن تعليقــات الجمهــور وتفاعلهــم هــي محــل دراســة واهتمــام لــدى القائميــن علــى منصــة “تيقــن”، 
كمــا أن المنصــة تعكــف علــى إعــداد ورقــة مكتوبــة ُتبيــن المنهجيــة التــي تســتخدمها فــي إخضــاع محتــوى مــا للتحقــق 
أو عــدم إخضاعــه، وتشــير أبــو صالــح إلــى أن التفكيــر بضــرورة إعــداد هــذه الورقــة جــاء بســبب تعليقــات الجمهــور 

الناقــدة.

أمــا فيمــا يتعلــق بتعليقــات الجمهــور حــول منهجيــة التحقــق فيظهــر أن المنصــة أكثــر اهتماًمــا بهــذا النــوع مــن التعليقــات، 
ــًرا  مقارنــة بالتعليقــات التــي تســتهدف المحتــوى، فبتاريــخ 26 مــارس/آذار 2021 نشــر موقــع الجديــد الفلســطيني خب
منســوًبا لسياســي فلســطيني )مستشــار الرئيــس الفلســطيني نبيــل شــعث( لكــن تيقــن نشــرت تحقيًقــا يفيــد بــأن التصريــح 
ــد  ــع الجدي ــون موق ــة ك ــل بالمنهجي ــه خل ــد أن ــا بع ــن فيم ــا تبي ــو م ــح، وه ــعث للتصري ــن ش ــي م ــى نف ــاء عل ــرك بن مفب
الفلســطيني احتفــظ بتســجيل صوتــي يثبــت صحــة خبــره، عندهــا وبعــد عــدة تعليقــات لــدى تيقــن تعيــب عليهــا منهجيــة 

العمــل عــادت المنصــة وحّدثــت المنشــور ونّوهــت للتحديــث الــذي طــرأ عليــه وتراجعــت عــن روايتهــا الســابقة.

المثــال الســابق تعــززه أبــو صالــح بالتأكيــد أن تعليقــات الجمهــور حــول منهجيــة التحقــق دوًمــا محــل اهتمــام ومتابعــة، 
بدرجــة تفــوق التعليقــات التــي تنتقــد التطــرق لمحتــوى مــا، ألن منهجيــة التحقــق برأيهــا يجــب أن تكــون ســليمة 100% 
ــود  ــت لوج ــا تلف ــور، لكنه ــن الجمه ــزء م ــة ج ــا ثق ــاد، وُيفقده ــا لالنتق ــد ُيعرضه ــأ ق ــي أي خط ــع المنصــة ف ــي ال تق ك
تعليقــات تنتقــد المحتــوى والمنهجيــة بطريقــة منظمــة فــي بعــض األحيــان، حيــن يتعلــق الموضــوع بالخالفــات الداخليــة 
الفلســطينية، كالطعــن فــي مهنيــة وحياديــة المنصــة ومنهجيتهــا بــدون االســتدالل بــأي شــيء يثبــت صحــة هــذه اآلراء، 
وهــو مــا ُتصنفــه بأنــه ينــدرج تحــت إطــار “الجيــوش اإللكترونيــة” التــي تعمــل بشــكل منظــم ألهــداف سياســية إلعاقــة 

عمــل مدققــي الحقائــق.
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تحليــل منشــورات “تيقــن” خالل عــام 2021 مّكــن الباحث 
مــن اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة وتحقيــق األهــداف 
المرجــوة، إذ حــدد الباحــث بعــد تحليــل عينــة الدراســة 
المواضيــع التــي تحظــى بتفاعــل عــاٍل مــن جمهــور منصــة 
تفاعــل  أشــكال  بّيــن  كمــا  للدراســة،  كمجتمــع  “تيقــن” 
الجمهــور مــع منشــورات المنصــة، والمــواد التــي تطغــى 
عليهــا التعليقــات اإليجابيــة مقارنــة بتلــك التــي تطغــى 
عليهــا التعليقــات الســلبية. مــع تفصيــل ســبب االنتقــاد، مــن 
انتقــادات تطــال المحتــوى ذاتــه وانتقــادات تطــال منهجيــة 
ــى  ــر عل ــل مــن تأثي ــا تشــكله كل هــذه التفاصي العمــل، وم

ــق. ــق الحقائ ــإدارة منصــات تدقي ــن ب القائمي

وتميــزت الدراســة عــن الدراســات األخــرى المرتبطــة 
ــا  ــم ُيبحــث به ــت بأســئلة ل ــا تعمق ــي المجــال نفســه، بأنه ف
ــن  ــد القائمي ــن أن تفي ــات يمك ــت إلجاب ــل، وتوصل ــن قب م
علــى منصــات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين، والعالــم 
العربــي، وتســاعدهم علــى بلــورة تصــور أوضــح لمــزاج 
الجمهــور، ومــا يفضلــه وكيفيــة التعامــل معــه، ويمكــن أن 
تشــكل منطلقــات لرســم سياســة تحريريــة ُتناســب التحديــات 
ــال  ــن إجم ــره. ويمك ــور وتأثي ــل الجمه ــرة وردود فع الكبي

ــي:   ــات بالتال اإلجاب

محتويات المنشورات التي حصلت على أعلى تفاعل 
•  أسرى نفق الحرية 

ــة مباشــرة  ــة بطريق ــة فلســطينية متعلق ــداث داخلي •   أح
أو غيــر مباشــرة بأحــزاب فلســطينية مثــل حمــاس وفتــح
بإجــراءات  متعلقــة  فلســطينية  اجتماعيــة  أحــداث    •

االحتــالل
فلســطينيين  تخــص سياســيين  أخبــار وتصريحــات    •

فلســطينية  بأحــزاب  وقيادييــن 
•  أخبــار وتصريحــات تخــص مســؤولين فــي الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة
•  إشاعات منسوبة لإلعالم العبري

•  أحــداث اجتماعيــة عربيــة تــم تداولهــا علــى نطــاق 
ــع  واس

•  إشاعات تتضمن قيم إخبارية مثل الغرابة 

أسباب انتقاد المحتوى:
•  نفــي محتــوى مفهــوم بدرجــة كبيــرة بأنــه غيــر صحيــح 

أو محتــوى ســاخر 
•  األخبار الفنية، كوفاة فنان 
•  نفي خبر بمحتوى إيجابي 

•  الخالفــات الفلســطيني الداخلــي- الخــالف بيــن الفصائــل 
الفلســطينية بمــا يعكســه مــن تعصــب بعــض المنتميــن أو 
المناصريــن لألحــزاب ورفــض التحقيقــات التــي ال تتوافــق 

مــع رغباتهــم
•  نفي األخبار غير السياسية مثل أخبار الطقس 

•  نفــي األخبــار التــي ترفــع معنويــات النــاس فــي الصــراع 
الفلســطيني اإلسرائيلي

•  تدني مستوى اإلدراك لماهية تدقيق الحقائق
ــا  ــف شــيًئا مهًم ــة وال يضي ــال قيم ــوى ب ــار المحت •  اعتب

ــارئ للق
•  تعليقات موجهة 

•  نفي محتوى غير صحيح متعلق بحدث صحيح 

أسباب انتقاد المنهجية: 
•  اعتمــاد مصــدر واحــد لنفــي مــادة خبريــة تحتــوي علــى 

عــدة أطــراف 
•  عدم إرفاق مصادر وأدلة التحقق بشكل واضح 

•  نفي تصريحات منسوبة لسياسيين بناء على نفيهم فقط 

الخالصة والنقاش
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ــام  ــرأي الع ــي تشــغل ال ــع الت ــع المواضي ــر م ــي فلســطين بشــكل كبي ــق ف ــق الحقائ ــور منصــات تدقي 1.  يتفاعــل جمه
ــي.  المحل

2.  يتفاعــل جمهــور منصــات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين بصــورة إيجابيــة مــع المواضيــع التــي ُتقــدم لهــم معلومــات 
جديــدة وتجيــب عــن تســاؤالت شــغلتهم.

ــن  ــار الف ــة كأخب ــع الخفيف ــع المواضي ــلبية م ــطين بصــورة س ــي فلس ــق ف ــق الحقائ ــور منصــات تدقي ــل جمه 3.  يتفاع
ــة.  ــة عالي ــا خبري ــوي قيم ــي ال تحت ــع الت ــة والمواضي والرياض

4.  نســبة التفاعــل اإليجابــي مــع محتــوى منصــة تيقــن الفلســطينية لتدقيــق الحقائــق فــي فلســطين يفــوق نســبة التفاعــل 
الســلبي فــي عــام 2021. 

5.  يبحــث جمهــور منصــات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين عــن مصــادر وأدلــة النفــي ويعتبــر غيابهــا خلــاًل فــي منهجيــة 
لعمل. ا

ــع  ــطين م ــي فلس ــق ف ــق الحقائ ــات تدقي ــور منص ــل جمه ــادة تفاع ــي زي ــبب ف ــطينية س ــة الفلس ــات الداخلي 6.  للخالف
المواضيــع التــي تخــص األحــزاب الفلســطينية والسياســيين.

7.  الخالفــات الداخليــة الفلســطينية أحــد أســباب التفاعــل الســلبي مــع منصــات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين بحيــث يتــم 
تقييــم العمــل مــن بعــض المتابعيــن بنــاًء علــى الطــرف الــذي يتعلــق بــه تحقــق معيــن.

8.  لمنصات تدقيق الحقائق في فلسطين حضور في وسائل اإلعالم وتفاعل جيد من الصحفيين والنشطاء. 
9.  يرفــض جــزء مــن جمهــور منصــات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين جــزءا مــن المــواد اإلعالميــة للمنصــات، بســبب 
طبيعــة المحتــوى بحــد ذاتــه ومالمســته لمعتقداتــه أو أطــراف يؤيدهــا أو قناعــات يؤمــن بهــا بغــض النظــر عــن منهجيــة 

الدراســة واألدلــة.
ــر  ــي فلســطين، والتأثي ــق ف ــق الحقائ ــإدارة منصــات تدقي ــن ب ــى القائمي ــر نســبي عل ــق تأثي ــق الحقائ 10.  لجمهــور تدقي
يرتكــز باألســاس علــى طريقــة المعالجــة والمنهجيــة وأســلوب مخاطبــة الجمهــور، وبدرجــة أقــل يؤثــر الجمهــور علــى 

القائميــن بــإدارة المنصــات حــول نوعيــة المحتــوى الخاضــع للتحقيــق.

االستنتاجات: 
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1.  علــى مؤسســات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين وضــع معاييــر واضحــة لنوعيــة المــواد التــي يجــب أن يبحثــوا فيهــا 
والمــواد التــي ال ترقــى لضــرورة البحــث.

2.  يجب على مؤسسات تدقيق الحقائق في فلسطين وضع مصادر وأدلة التحقق بشكل واضح في موادها.
3.  فــي حــال تفنيــد إشــاعة متعلقــة بخبــر حقيقــي، مــن الجيــد لمؤسســات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين أن تتطــرق بإيجــاز 

للحــدث نفســه كــي ال ُيخطــئ المتابــع فهــم المــادة ويعتبرهــا نفًيــا للحــدث ككل.
4.  على مؤسسات تدقيق الحقائق في فلسطين عرض منهجيتها في العمل بصورة واضحة للجمهور.

5.  يوصــي الباحــث بالمزيــد مــن الدراســات لتكويــن صــورة أشــمل حــول التأثيــر الــذي يمارســه الجمهــور علــى القائميــن 
بمنصــات تدقيــق الحقائــق مــن خــالل توســيع نطــاق الدراســة ليشــمل منصــات عربيــة عــدة ومالحظــة المشــترك بينهــا 

بموضــوع تأثيــر الجمهــور.

التوصيات: 
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