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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 خــال 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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المقدمة
تعانــي المجتمعــات العربيــة مــن “فوضــى النشــر” التــي
تتضمــن ضــخ كميــة كبيــرة مــن المعلومــات عبــر وســائل
االتصــال المختلفــة دون التحقــق مــن دقتهــا قبــل وصولهــا
للجمهــور المتلقــي عبــر القنــوات المختلفــة ،وقــد ازدادت
هــذه الفوضــى بعــد أن وفرت وســائل التواصــل االجتماعي
ألي مســتخدم فرصــة نشــر مــا يشــاء علــى هــذه المنصــات
فأصبــح الفضــاء اإلعالمــي ملــيء باألخبــار غيــر الدقيقــة
وأحيا ًنــا المضللــة عــن قصــد ،باإلضافــة للمحتــوى المفبرك
والمتالعــب بــه.
وتمتــد هــذه المشــكلة لتشــمل كل المجتمعــات البشــرية،
ويمكــن لألشــخاص الذيــن يســعون للتالعــب بالــرأي العــام
عبــر اإلنترنــت االســتفادة مــن انخفــاض مســتويات الثقــة
فــي المؤسســات والخبــراء ونشــر المعلومــات المضللــة
واألخبــار المزيفــة علــى نطــاق واســع ،بدوافــع مختلفــة،
فــي بعــض األحيــان تكــون محاولــة متعمــدة لنشــر
معلومــات كاذبــة أو بــث الشــك فــي أذهــان النــاس ،وفــي
أوقــات أخــرى يكــون الدافــع ماليًــا ً
بحتــا كمــا فــي حالــة
المراهقيــن المقدونييــن الذيــن كانــوا يســتهدفون أنصــار
ترامــب فــي االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة لعــام 2016
بســبب عائــدات اإلعالنــات التــي تلقوهــا.1
الشــائعات ليســت مفهومــاً أو ظاهــرة طارئــة ،فاإلنســـان
منـــذ القـــدم امتلك هـــذه القـــدرة علـــى اتباع أنمـــاط ســـلوك
تشــتمل علـــى الخــداع والتضليــل ،وفــي التاريــخ الكثيــر
من القصص عـــن اســـتخدام المعلومـــات الزائفـة مـن أجـل
التضليــل الــذي يأخــذ أهدافــا عــدة ،مثــل تضليــل العامــة،
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 العالمــي.2
لكــن فوضــى نشــر المعلومــات غيــر الدقيقــة ،قوبلــت
بجهــد كبيــر للتصــدي لهــا ،وبــدأت هــذه الجهــود خــال
العقــد الماضــي بأخــذ أشــكال أكثــر تنظيمًــا؛ إذ ظهــرت

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
الفرنســية وصحيفــة “واشــنطن بوســت” 3ولــم يتأخــر
العــرب كثيــرا عــن دخــول هــذا المجــال الجديــد بشــكله
األكثــر تنظي ًمــا ،حيــث توالــى ظهــور المنصــات العربية في
العقــد األخيــر مثــل منصــة “ده بجــد” المصريــة ،ومنصــة
“فتبينــوا” األردنيــة ،ومنصــة “تأكــد” الســورية ،ومنصــة
“مســبار” .أمــا فــي فلســطين فقــد تأسســت أول منصــة
لتدقيــق الحقائــق فــي  2015باســم “تحقــق” ،ونشــطت حتى
 2017ثــم توقفــت عــن العمــل لمــدة عاميــن ،قبــل أن تعــود
للعمــل باســم مرصــد “تحقق-كاشــف” .ومنصــة “تيقــن”
التــي انطلقــت فــي ديســمبر  ،2017وبــدأت كمشــروع
تخــرج لطالــب وطالبــة فــي كليــة اإلعــام بجامعــة النجــاح
الوطنيــة ،قبــل أن يتوســع الفريــق ويتحــول المشــروع إلــى
منصــة ترصــد المعلومــات التــي تنشــر بالفضــاء العــام
وتعمــل علــى التحقــق منهــا.
تُج ِمــع منصــات تدقيــق الحقائــق فــي الوطــن العربــي وفــي
المجتمعــات الغربيــة ،علــى أن محاربــة المعلومــات الزائفــة
وغيــر الدقيقــة هــو هدفهــا الــذي تطــور أدواتهــا مــن أجــل
المضــي قد ًمــا ألجلــه .إال أن بعــض األحــداث الداخليــة فــي
الوطــن العربــي كان لهــا دور فــي الدفــع باتجــاه بعــض
المنصــات ،مثــل “تأكــد” الســورية التــي تقــول إنهــا تســعى
للحــد مــن انتشــار األخبــار المغلوطــة والمضللــة التــي
حملهــا المشــهد اإلعالمــي الســوري بعــد األحــداث التــي
تفجــرت عــام  ،2011فيمــا يذهــب قســم “فاكتوميتــر”
المتفــرع فــي موقــع “مهــارات نيــوز” ،إلــى التحقــق مــن
تصريحــات المســؤولين وقيــاس مــدى دقــة المعلومــات
التــي يوردونهــا فــي تصريحاتهــم .أمــا منصــة “فتبينــوا”
فتذهــب للتخصــص أكثــر بمجــال محاربــة الخرافــة كمــا
يؤكــد مديرهــا التنفيــذي معــاذ الظاهــر 4مــا يعكــس حالــة
التنــوع فــي تخصــص منصــات تدقيــق الحقائــق العربيــة.

Emily Taylor,08 May 2018,“Fake news, disinformation, manipulation and online tactics to undermine democracy”, Taylor and Francis Online
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سيلفرمان كريغ“ .دليل التحقق من عمليات التضليل والتالعب اإلعالمي ”.معهد الجزيرة لإلعالمhttps://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/1256 .2020 . ،
سلمى ربى“ ”.تدقيق الحقائق” في العالم العربي ..صحفيون في حقل ألغام” .معهد الجزيرة لإلعالمhttps://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/1263 .2020 ،
مهارات .2020 .منصات التحقق من المعلومات في زمن الكورونا ..رفع الوعي هو األهم 14( .أغسطس) http://magazine.maharat-news.com/factcheckingplatforms
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فــي جائحــة كورونــا بــرز الــدور الهــام لمنصــات تدقيــق
الحقائــق فــي محاربــة المعلومــات المضللــة والتصــدي
للخرافــات المتعلقــة بالمــرض ،وقــد وصــف األميــن العــام
لألمــم المتحــدة أنطونيــو غويتريــش األخبــار والتحليــات
القائمــة علــى الحقائــق بأنهــا بمثابــة “تريــاق لجائحــة
المعلومــات المضللــة”.5
وقــد صعــد نجــم هــذه المنصــات علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي فــي العقــد األخيــر ،ولعــل مــن أبــرز مؤشــرات
ً
ســابقا)
تأثيــر هــذه المنصــات أن شــركة ميتــا (فيســبوك
أطلقــت برنامــج “تدقيــق الحقائــق عبــر جهــات خارجيــة”
الــذي توســع باســتمرار حتــى بــات يضــم أكثــر مــن 80
مؤسســة تعمــل بأكثــر مــن  60لغــة بهــدف التصــدي
للمعلومــات المضللــة الواســعة االنتشــار واالدعــاءات
الزائفــة بصــورة واضحــة ،وجميــع المؤسســات المعتمــدة
فــي البرنامــج مــن شــركة ميتــا تكــون معتمــدة مــن الشــبكة
الدوليــة لتقصــي الحقائــق .)IFCN(6
فــي فلســطين ،ظهــرت منصــة باســم “تحقــق” عــام 2015
بســبب مــا وصفتــه بـــالتزاحم فــي نقــل المعلومــات علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي لألحــداث الدائــرة فــي
فلســطين ،وبالتالــي األخطــاء الناتجــة عــن عــدم التحقــق
مــن المعلومــات وســط هــذا التزاحــم .7واســتمرت المنصــة
بالعمــل حتــى عــام  2017لتتوقــف عــن العمــل بعدهــا
قبــل أن تعــاود العمــل بمســمى جديــد “تحقق-كاشــف” عــام
.2019
وفــي فلســطين ً
أيضــا ،أســس طالــب وطالبــة مــن جامعــة
النجــاح الوطنيــة منصــة “تيقــن” لتكــون مشــروع تخــرج
لهمــا مــن كليــة اإلعــام في ديســمبر  2017قبــل أن يتحول
المشــروع إلــى منصــة تســتقطب المتطوعيــن والصحفييــن
المهتميــن بمجــال تدقيــق الحقائــق ،وتــرى تيقــن فــي نفســها
منصــة لمســاندة وســائل اإلعــام ورواد وســائل التواصــل
خــال مــن
االجتماعــي للوصــول إلــى فضــاء إعالمــي
ٍ
األخبــار المغلوطــة باالعتمــاد علــى منهجيــة لتقصــي
الحقائــق تشــمل وســائل تقنيــة وغيــر تقنيــة.8

الحــظ الباحــث وجــود تعليقــات ســلبية فــي بعــض األحيــان
مــن الجمهــور علــى منصــات تدقيــق الحقائــق في فلســطين؛
إمــا بســبب مالحظــات علــى نوعيــة المــادة التــي تخضــع
للتحقــق مــن قبــل المنصــات الرقميــة فــي حــال كانــت ال
تتوافــق مــع اإلطــار المعرفــي لجــزء مــن الجمهــور ،أو
تُعالــج قضيــة تُثيــر عواطــف جــزء مــن الجمهــور فــي
حــال تبيــن عــدم صحــة اعتقادهــم الســابق ،وأحيانــاً 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 فأحيانــاً يمتــد إلــى انتقــاد حــول منهجيــة التدقيــق
المتبعــة مــا يُهــدد بفقــدان ثقــة الجمهــور.
وإذا مــا اعتبرنــا ازديــاد عــدد منصــات التحقــق مــن
المعلومــات بمثابــة مؤشــر علــى تزايــد االهتمــام بهــذا
اللــون اإلعالمــي الجديــد ،ودوره بالتأثيــر علــى الجمهــور،
فمــا هــو تأثيــر الجمهــور علــى هــذه المنصــات وكيــف
يتفاعــل معهــا ،وهــل تعليقــات المتابعيــن حــول مــا ينشــر
علــى منصــات التحقــق تلعــب دوراً 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
علــى هــذه األســئلة ولعــدم تطــرق بحــوث ســابقة لهــذه
الجزئيــة اختــار الباحــث هــذا الموضــوع لدراســته.
يحــاول الباحــث فــي هــذه الورقــة تكويــن صــورة عــن
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،
واحتماليــة تحــول منصــات تدقيــق الحقائــق مــن وســيلة
للتأثيــر بمعتقــدات النــاس إلــى منصــة تســير حســب مــا
يطلبــه الجمهــور.

 5األمم 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
 6ميتا .2021 .آلية عمل برنامج تدقيق الحقائق بواسطة جهات خارجية من فيسبوك1( .يوليو) https://www.facebook.com/formedia/blog/third-party-fact-checking-how-it-works
 7عبد الحق ،بكر .صفحة “تحقق” تصحح مغالطات اإلعالم الفلسطيني .مقابلة شخصية .قناة سكاي نيوز2015.
مبادرة-تحقق-لتصحيح-مغالطات-اإلعالم-الفلسطينيhttps://www.skynewsarabia.com/video/784846-
 8أنس“ .تيقن” منصة للتحقق من األخبار .مقابلة شخصية .قناة الجزيرةhttps://www.facebook.com/watch/?v=1385273515011458 2020.
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أهداف البحث:
يهــدف الباحــث مــن خــال هــذه الدراســة إلــى التعــرف
علــى:
عــال مــن
● نوعيــة المواضيــع التــي تحظــى بتفاعــل
ٍ
الجمهــور.
● المحتــوى الــذي يرفضــه جمهــور منصــات تدقيــق
الحقائــق فــي فلســطين بســبب اعتقــاده بوجــود خلــل
بالمنهجيــة.
● المحتــوى الــذي يرفضــه جمهــور منصــات تدقيــق
الحقائــق فــي فلســطين بســبب طبيعــة المحتــوى نفســه.
● أشــكال تفاعــل الجمهــور مــع محتــوى منصــات تدقيــق
الحقائــق فــي فلســطين.
● األثــر الــذي يعكســه تفاعــل الجمهــور علــى القائميــن
بــإدارة منصــات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين.

أهمية البحث:
عــدم وجــود دراســات ســابقة للنظــر فــي تأثيــر الجمهــور
علــى القائميــن بمنصــات تدقيــق الحقائــق بشــكل عــام وفــي
فلســطين خصوصــاً.
البحــث ســيختص فــي قضيــة تأثير الجمهــور علــى القائمين
بمنصــات تدقيــق الحقائــق ،مــا يعنــي قيــاس أثــر المتلقيــن
علــى منصــات تُعلــن بوضــوح نيتهــا التأثيــر فــي الجمهــور.
االســتفادة مــن نتائــج هــذا البحــث فــي بحــوث أخــرى فــي
المجــال اإلعالمــي وعلــم االجتمــاع ،حيــث يأمــل الباحــث
أن يُشــكل هــذا البحــث أساســاً فــي دراســة تأثيــر الجمهــور
علــى منصــات تدقيــق الحقائــق.

األسئلة البحثية:
ـال
 مــا هــي نوعيــة المواضيــع التــي تحظــى باهتمــام عـ ٍمــن جمهــور منصــات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين؟
 هــل يرفــض جمهــور منصــات تدقيــق الحقائــق فــيفلســطين مواضيــع تنشــرها منصــات التحقــق مــن
المعلومــات فــي فلســطين بســبب إخضــاع المنصــة محتــوى
معيــن للتحقــق بغــض النظــر عــن المنهجيــة؟
 هــل يدفــع تفاعــل الجمهــور بشــكل ســلبي مــع جــزءمعيــن مــن المواضيــع القائميــن علــى منصــات التحقــق مــن
المعلومــات فــي فلســطين لممارســة االنتقائيــة فــي اختيــار
المواضيــع الخاضعــة للتحقــق؟
 كيــف يتفاعــل القائمــون علــى منصــات تدقيــق الحقائــقفــي فلســطين مــع تعليقــات الجمهــور؟
 كيــف تنعكــس تعليقــات الجمهــور علــى السياســةالتحريريــة لمنصــات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين؟
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اإلطار النظري

أهم المصطلحات:
مدققــو الحقائــق (تعريــف اصطالحــي) :العاملــون فــي
البحــث بالبيانــات التــي يدلــي بهــا السياســيون وأي شــخص
تؤثــر كلماتــه علــى حيــاة اآلخريــن وســبل عيشــهم،
بطريقــة خاليــة مــن التحــزب والتأييــد بحيــث يكــون الهــدف
توفيــر معلومــات واضحــة ومهنيــة تــم فحصهــا بصرامــة
للمســتهلكين حتــى يتمكنــوا مــن اســتخدام الحقائــق التخــاذ
خيــارات مدروســة تمامًــا.
مدققــو الحقائــق (تعريــف إجرائــي) :مــن يعملــون بالبحــث
فــي تفاصيــل االدعــاءات التــي تُنشــر بالفضــاء العــام،
ســواء كانــت تصريحــات لقــادة رأي أو تلــك المنتشــرة
علــى وســائل اإلعــام ،أو مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،وصـ ً
ـول لمــا يُقــال فــي الشــوارع والتجمعــات،
علــى أن تكــون هــذه االدعــاءات علــى شــكل معلومــات
وليســت وجهــات نظــر وفــي هــذه الدراســة اختــار الباحــث
العامليــن فــي منصــة “تيقــن”.
منصــات تدقيــق الحقائــق (تعريــف إجرائــي) :كل مبــادرة
أو مؤسســة إعالميــة تختــص بتدقيــق الحقائــق ،عبــر
أي وســيلة تواصــل وفــي هــذا البحــث يقصــد الباحــث
بمنصــات التحقــق مــن المعلومــات فــي فلســطين :منصتــي
تيقــن وتحقق-كاشــف.
أخبــار زائفــة :معلومــات تُنشــر عبــر وســط إعالمــي
تتضمــن معلومــات غيــر حقيقيــة ومحتــوى انتحاليــا.
تيقــن (اصطالحــي)“ :مشــروع إعالمــي شــبابي فلســطيني،
يقــوم عليــه مجموعــة مــن المتخصصيــن فــي مجــال
اإلعــام ،ويســعى بشــكل أساســي لالرتقــاء بالمحتــوى
الفلســطيني علــى شــبكة اإلنترنــت مــن خــال رصــد
اإلشــاعات واألخبــار الوهميــة وتكذيبهــا فــي مختلــف
المجــاالت السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة وغيرهــا،
وتوعيــة الجمهــور الفلســطيني بضــرورة التحقــق مــن
األخبــار قبــل نشــرها”.
تحقــق -كاشــف (اصطالحــي)“ :منصــة فلســطينية مســتقلة
تهــدف إلــى مكافحــة المعلومــات المضللــة فــي الفضــاء
اإلعالمــي الفلســطيني ،كمــا يســعى إلــى تعزيــز مبــادئ
أخالقيــات النشــر ،ونشــر ثقافــة التحقــق ،والقــراءة الناقــدة
للمحتــوى فــي فلســطين”.
9
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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 االطــاع علــى مختلــف النظريــات اإلعالميــة ،خاصــة
تلــك المرتبطــة بموضــوع البحــث ،توصــل الباحــث إلــى
أن نظريــة “االســتخدامات واإلشــباعات” هــي مــن أكثــر
ً
ارتباطــا بموضــوع البحــث ،وهــي نظريــة
النظريــات
ولــدت مــن رحــم نظريــة التأثيــر النســبي التــي اســتقاها
بــول الزارســفيلد ( )Lazarsfeld Paulفــي بحوثــه منــذ
ثالثينيــات القــرن الماضــي ،بســبب حاجــة ُمـ ّ
ـاك المحطات
اإلذاعيــة والمعلنيــن إلــى معرفــة ســبب اإلقبــال علــى
بعــض البرامــج اإلذاعيــة ،والخــوف مــن مخاطــر األفــام
الســينمائية علــى األطفــال ،وتجلــت بعــد انتشــار أعمــال
مدرســة تورونتــو “ ”School Torontoفــي االتصــال،
وعلــى رأســها أعمــال مارشــال ماكلوهــان “Marshall
 “ McLuhanالــذي نقــل االهتمــام فــي الــدرس اإلعالمــي
مــن المحتــوى إلــى الوســيلة كحامــل للرســائل.9
ولــو حاولنــا إســقاط النظريــة علــى موضــوع البحــث “تأثير
الجمهــور علــى القائميــن بــإدارة منصــات تدقيــق الحقائــق
فــي فلســطين” ،فســنجد االرتبــاط الوثيــق بالنظريــة ،فهــذه
النظريــة لــم تتفــق مــع النظريــات التــي تــرى بالجمهــور
“قطيعــا” ينســاق خلــف روايــة وســائل اإلعــام ،بــل
مجموعــة غيــر متجانســة مــن المتلقيــن تختلــف بعاداتهــا
الثقافيــة وحاجاتهــا االتصاليــة والنفســية واســتخداماتها
المختلفــة لوســائل اإلعــام ،ورســمت العالقــة بيــن المرســل
والمتلقــي بالحاجــات (الحوافــز) ،والتطلعــات التــي تدفــع
الجمهــور للتعــرض لوســائل اإلعــام (اإلشــباعات)،
وفتحــت الطريــق لدراســة العالقــة بيــن الجمهــور ووســائل
اإلعــام مــن منظــور :مــاذا يفعل الفــرد بوســائل اإلعالم10؟
ســيعمل الباحــث فــي هــذه الدراســة علــى التعــرف علــى
التأثيــر المحتمــل للجمهــور علــى القائميــن بــإدارة منصــات
تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين ومــا يتطلبــه ذلــك بطبيعــة
الحــال مــن رصــد لتفاعــل الجمهــور مــع هــذه المنصــات
وشــكل هــذا التفاعــل؛ إيجابــا وســلبا.

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

المرجع السابق
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الدراسات السابقة
● “آليــات التحقــق مــن األخبــار المتدفقــة عبــر اإلعــام
االجتماعــي”11
هدفــت دراســة الصحفيــة التونســية إيناس بوســعيدي “آليات
التحقــق مــن األخبــار المتدفقــة عبــر اإلعــام االجتماعــي”
المنشــورة ضمــن برنامــج زمالــة الجزيــرة  -معهــد
الجزيــرة لإلعــام ،إلــى التعــرف علــى آليــات التحقــق مــن
األخبــار عبــر سالســل إنتــاج الخبــر بــدءاً مــن البحــث عنــه
وصـ ً
ـول إلــى اعتمــاده ونشــره ،مــن خــال دراســة حالــة
تتمثــل بتغطيــة قنــاة الجزيــرة للمشــهد اليمنــي ،ورصــدت
الدراســة التحديــات التــي تفرضها تغطيـــة األخبــار اليمنية،
والمصادر المعتمـــدة فـــي ذلـــك ،ومسار التحقق منهـا وبناء
الثقـــة فيهـــا ،كمـا تسـلط الضـــوء علـى قـدرة غرفـة أخبـار
الجزيـــرة بشــأن التطويـــر المســتمر لمهــارات صحفييهــا
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
الملـــف اليمنــي ،ووحــدة الرصــد والتحقــق بغرفــة أخبــار
الجزيرة ،ورصدت الدراســـة أبـــرز اآلليات المعتمـــدة فـــي
عمليـــة التحقــق التـــي تبــدأ مـــن مرحلــة ببنــاء الثقـــة فـــي
ً
وصول
المصـــادر ،مـــرورا بالشـــك فيمـا يرد مـــن أخبار،
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 خــال دراســته
“تأثيــر األخبــار المزيفــة بموقــع الفيســبوك علــى إدراك
الجمهــور للشــؤون العامــة المصريــة” إلــى التعــرف علــى
عالقــة الجمهــور المصــري باألخبــار المزيفــة التــي تنتشــر
عبــر منصــة فيســبوك ،وتأثيرهــا علــى إدراكــه للشــؤون
العامــة المصريــة ومــدى تأييدهــم التخــاذ إجــراءات رقابيــة

وتنظيميــة للحــد مــن تأثيــر األخبــار المزيفــة ،واســتخدم
الباحــث منهــج المســح للوصــول إلــى أهدافــه ،مُســتخدمًا
عينــة عمديــة مكونــة مــن  400مــن الجمهــور المصــري
مــن مســتخدمي موقــع فيســبوك بــدءًا مــن ســن  ،18خــال
شــهر إبريــل  2018باإلضافــة إلــى إجــراء مقابــات
متعمقــة مــع عينــة مــن األخبــار فــي مجــاالت اإلعــام
التقليــدي والرقمــي واالقتصــاد وعلــم النفــس.
وقــد خلــص الباحــث إلــى جملــة مــن النتائــج منهــا وجــود
عالقــة ارتباطيــة طرديــة بيــن إدراك المشــاركين لتأثيــر
األخبــار المزيفــة علــى الــذات واآلخريــن واتجاههــم نحــو
اتخــاذ إجــراءات رقابيــة لمكافحــة األخبــار الزائفــة علــى
موقــع فيســبوك.
● “تقصــي الحقائــق فــي عصــر مــا بعــد -الحقيقــة:
المفهــوم والتجــارب ومتطلبــات العمــل”
“Self‐protection by fact‐checking:
How pandemic informationseeking and
”verifying affect preventive behaviours12

ناقــش الباحثــان“Xinyan Zhao,Stephanie J.
 ”Tsangخــال دراســتهم التــي حملــت عنــوان “الحمايــة
الذاتيــة عــن طريــق تدقيــق الحقائــق :كيــف يؤثــر البحــث
عــن المعلومــات الوبائيــة والتحقــق منهــا علــى الســلوكيات
الوقائيــة” ،ومــا إذا كان البحــث عــن معلومــات األزمــات
والتحقــق منهــا قــد أثــر علــى الســلوكيات الوقائيــة خــال
كوفيــد ،-19وخلصــت الدراســة إلــى أن المعلومــات
الوبائيــة التــي يتــم البحــث عنهــا فــي وســائل اإلعــام
اإلخباريــة والحكوميــة ،قــد ســاهمت بشــكل إيجابــي فــي
التــزام النــاس بالســلوكيات الوقائيــة االســتباقية مثــل
غســل اليديــن بشــكل متكــرر ،فــي حيــن أن البحــث عــن
المعلومــات فقــط مــن خــال وســائل اإلعــام كان مرتبطــاً
بشــكل إيجابــي بالســلوكيات الوقائيــة للتجنــب علــى ســبيل
المثــال تجنــب التجمعــات االجتماعيــة.

 11بوسعيدي ،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
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).
12
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هدفــت الدراســة التــي اســتندت إلــى عينــة تمثيليــة فــي
الواليــات المتحــدة خــال األشــهر األولــى لجائحــة كورونــا
للوصــول إلــى فهــم أكثــر شـ ً
ـمول للســلوكيات المعلوماتيــة
للنــاس أثنــاء الجائحــة ،وفتحــت البــاب أمــام الباحثيــن
للمزيــد مــن الدراســات المســتقبلية حــول جزئيــات أخــرى
أكثــر تفصيـ ً
ـا مثــل فحــص اآلليــات الكامنــة وراء النتائــج
الســلوكية لمشــاركة المعلومــات والتحقــق منهــا ،مــن خــال
فحــص العوامــل االجتماعيــة والنفســية الهامــة األخــرى،
مثــل المســتوى التأويلــي أو التفصيــل المعرفــي.
لكــن جميــع الدراســات التــي ّ
اطلــع عليهــا الباحــث تبيــن
أنهــا لــم تتطــرق إلــى جزئيــة هامــة ،وهــي عالقــة
الجمهــور بمنصــات تدقيــق الحقائــق ،وتحديــداً دراســة
احتماليــة وجــود تأثيــر يصنعــه الجمهــور بالقائميــن علــى
إدارة منصــات تدقيــق الحقائــق .وفــي حــال وجــود تأثيــر
فمــا هــي أشــكاله علــى القائميــن بــإدارة المنصــات ،وهــذا
مــا يعتــزم الباحــث إضافتــه فــي هــذه الدراســة مــن خــال
تتبــع التأثيــر الــذي يمكــن أن يصنعــه الجمهــور بالقائميــن
علــى إدارة منصــات تدقيــق الحقائــق.
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اإلطار المنهجي
المنهج
اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الكيفــي ،واســتخدم أداة تحليــل
المضمــون ،والمقابالت.
مجتمع البحث
فــي فلســطين موقعــان للتحقــق مــن المعلومــات ،وهمــا
منصــة “تيقــن” التــي تأسســت فــي ديســمبر 2017
كمشــروع تخــرج لطالبيــن مــن كليــة اإلعــام فــي جامعــة
النجــاح الوطنيــة وتحولــت فيمــا بعــد لمنصــة تضــم عــد ًدا
مــن مدققــي المعلومــات .ومرصــد تحقق-كاشــف الــذي بــدأ
فــي  2015باســم تحقــق واســتمر بالعمــل لعــام  2017ثــم
توقــف قبــل أن يعــود إلــى العمــل باســمه الجديــد تحقــق-
كاشــف عــام  ،2019وتشــكل المنصتــان مجتمــع البحــث،
حيــث تتخصــص المنصتــان بتدقيــق المعلومــات عبــر
مجموعــة مــن مدققــي الحقائــق ،ولــكال المنصتيــن موقــع
إلكترونــي وصفحــة علــى الفيســبوك وعــدد مــن الحســابات
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي المختلفــة.
اختــار الباحــث منصــة “تيقــن” لدراســتها كحالــة بحثيــة
بســبب حضورهــا القــوي علــى وســائل اإلعــام الفلســطينية
والتفاعــل المرتفــع علــى صفحتهــا بموقــع فيســبوك ممــا
يتيــح للباحــث إجــراء تحليــل معمــق للمضمــون يخــدم
أهــداف البحــث.
عينة البحث
اختــار الباحــث أن يقتصــر التحليــل علــى منشــورات منصة
“تيقــن” عبــر صفحــة فيســبوك لتحليــل مضمــون تعليقــات
الجمهــور علــى المحتــوى خــال عــام  ،2021ويرجــع
ســبب االختيــار لفيســبوك تحديــ ًدا لتفاعــل الجمهــور مــع
منشــورات صفحــات المنصــات علــى فيســبوك كــون
الباحــث رصــد تفاعــا عاليــا مــن الجمهــور عليهــا أكثــر
مــن باقــي وســائل التواصــل االجتماعــي ،كمــا اســتخدم
الباحــث أداة المقابلــة المباشــرة مــع “رنــد أبــو صالــح”
المحــررة والمســاهمة فــي صياغــة السياســة التحريريــة

لمنصــة تيقــن ،للحديــث حــول تعليقــات جمهــور المنصــة
وتأثيرهــا علــى السياســة التحريريــة وهــل تُشــكل عامــل
ضغــط ينعكــس باختيــار المواضيــع الخاضعــة للتحقــق أو
منهجيــة التحقــق.
وقــد اختــار الباحــث الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن
 1/1/2021حتــى  31/12/2021لدراســة منشــورات
الصفحــة ،كونهــا شــهدت العديــد مــن األحداث البــارزة التي
حملــت الكثيــر مــن األخبــار غيــر الدقيقــة ،مثــل التحضيــر
لالنتخابــات العامــة الفلســطينية قبــل اإلعــان عــن تأجيلهــا
بمرســوم رئاســي ،باإلضافــة للهبــة الجماهيريــة التــي
شــهدتها فلســطين فــي القــدس والضفــة الغربيــة وداخــل
الخــط األخضــر (األراضــي التــي ســيطرت عليها إســرائيل
عــام  )1948والحــرب مــع قطــاع غــزة.
واقتصــرت العينــة علــى منصــة “تيقــن” لضيــق وقــت
الدراســة وصعوبــة إجــراء تحليــل شــامل لكافــة منصــات
التحقــق الفلســطينية.
أدوات الدراسة
تحليــل المضمــون :تحليــل المضمــون ســيقتصر علــى
المحتــوى الــذي يختــص بتدقيــق الحقائــق مــا يعنــي اســتثناء
جــزء مــن محتــوى المنصــة.
التحليل يأخذ الشكل التالي:
● كــم عــدد المتفاعليــن مــع المنشــور (عــدد اإلعجابــات
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  100تعليق؟
● كم منشورا حصل على أكثر من  1000إعجاب؟
● 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.
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*المنشورات تقتصر على تدقيق الحقائق.
*الفترة الزمنية :خالل عام .2021
*يُعتبــر المنشــور بأنــه حصــل علــى تعليقــات إيجابيــة إذا كان عــدد التعليقــات اإليجابيــة عليه تفوق عــدد التعليقات الســلبية.
**يُعتبــر المنشــور بأنــه حصــل علــى تعليقــات ســلبية إذا كان عــدد التعليقــات الســلبية عليه تفوق عــدد التعليقــات اإليجابية.
التعليــق يشــمل التعليقــات المباشــرة علــى المنشــور والتعليــق المرفــق مــن المســتخدم عنــد مشــاركة المنشــور علــى
صفحتــه الشــخصية أو مجموعــة أو صفحــة.
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 أحيا ًنا 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 خــال عــام  2021رصــد الباحــث جميــع منشــورات
تيقــن خــال الفتــرة المحددة وقســمها ألشــهر.
الرسم البياني  :1توزيع نسب المنشورات الشهرية لمنصة تيقن خالل عام 2021

ـورا موزعــة
بالنظــر إلــى منشــورات “تدقيــق الحقائــق” علــى منصــة تيقــن خــال عــام  2021تبيــن أنهــا بلغــت  452منشـ ً
ـورا،
ـورا ،وأكثرهــا فــي شــهر مايو/أيــار بواقــع  70منشـ ً
ـهرا ،أقلهــا فــي شــهر فبراير/شــباط بـــ  15منشـ ً
علــى  12شـ ً
بســبب وقــوع عــدة أحــداث مهمــة فيــه رافقهــا ارتفــاع فــي عــدد اإلشــاعات ،أبرزهــا فيمــا يتعلــق بالحــرب علــى غــزة
ـورا
والهبّــة الجماهيريــة فــي القــدس والضفــة والداخــل الفلســطيني المحتــل عــام  .1948فيمــا نشــرت المنصــة  36منشـ ً
ـورا فــي يونيــو/
ـورا فــي إبريل/نيســان و 27منشـ ً
ـورا فــي مــارس/آذار و 33منشـ ً
فــي شــهر يناير/كانــون الثانــي و 30منشـ ً
ـورا فــي ســبتمبر/أيلول
ـورا فــي شــهر أغســطس/آب و 53منشـ ً
ـورا فــي شــهر يوليو/تمــوز و 34منشـ ً
حزيــران و 30منشـ ً
ـورا فــي ديســمبر/كانون
ـورا فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي و 35منشـ ً
ـورا فــي أكتوبر/تشــرين األول و 35منشـ ً
و 54منشـ ً
األول.
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الرسم البياني  :2عدد منشورات تيقن التي حصلت على أكثر من  100إعجاب 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  100منشور
تفــاوت التفاعــل علــى منشــورات تيقــن خــال عــام  2021لكــن بالمتوســط تحصــل المنشــورات علــى تفاعــل “العشــرات”
ـال جــدا “آالف المســتخدمين”.
مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل ،فيمــا حظــي عــدد قليــل مــن المــواد بتفاعــل عـ ٍ
ـورا
فــي شــهر يناير/كانــون الثانــي حصــل منشــور واحــد مــن تيقــن علــى أكثــر مــن  100إعجــاب مــن أصــل  36منشـ ً
خــال الشــهر ،فيمــا لــم يحصــل أي منشــور علــى أكثــر مــن  100إعجــاب خــال شــهر فبراير/شــباط ،وفــي شــهر
مــارس/آذار حصلــت  3منشــورات علــى أكثــر مــن  100إعجــاب ،وارتفــع العــدد إلــى  8فــي شــهر إبريل/نيســان ،ثــم
قفــز إلــى  27فــي مايو/أيــار ،ثــم حصلــت  6منشــورات علــى أكثــر مــن  100إعجــاب فــي شــهر يونيو/حزيــران ،و9
فــي شــهر يوليو/تمــوز ،و 5فــي أغســطس/آب ،وارتفــع العــدد إلــى  14فــي ســبتمبر/أيلول ،ثــم حصــل منشــوران فــي
أكتوبر/تشــرين األول علــى أكثــر مــن  100إعجــاب ،فيمــا انخفــض العــدد لمنشــور واحــد فــي كل مــن نوفمبر/تشــرين
الثانــي وديســمبر/كانون األول.
ً
تفاعــا فــي  2021فــكان فــي مقدمتهــا منشــور فــي  8ســبتمبر/أيلول حصــل علــى قرابــة
أمــا المنشــورات األكثــر
 10000إعجــاب وقرابــة  900تعليــق وأكثــر مــن  2000مشــاركة ،وحصــل منشــور واحــد فــي شــهر مايو/أيــار علــى
أكثــر مــن  1000إعجــاب وأكثــر مــن  100تعليــق وأكثــر مــن  250مشــاركة وكذلــك منشــور فــي شــهر ســبتمبر/أيلول
حصــل علــى أكثــر مــن  1000إعجــاب وقرابــة  100تعليــق ،وفــي يوليو/تمــوز حصــل منشــور علــى قرابــة 300
تعليــق وأكثــر مــن  100مشــاركة.
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وبالنظــر إلــى جميــع المنشــورات التــي حصلت علــى أعلى
تفاعــل علــى منصــة تيقــن خــال عــام  ،2021تبيــن أن
محتويــات المنشــورات التــي حصلــت علــى أعلــى تفاعــل
(حســب عــدد منشــورات لــكل تصنيــف) جــاءت كالتالــي:
 .1أحــداث داخليــة فلســطينية متعلقــة بطريقــة مباشــرة أو
غيــر مباشــرة بأحــزاب فلســطينية مثــل حمــاس وفتــح.
 .2أخبــار وتصريحــات تخــص سياســيين فلســطينيين
وقيادييــن بأحــزاب فلســطينية.
 .3أخبــار وتصريحــات تخــص مســؤولين فــي الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة.
 .4إشاعات منسوبة لإلعالم العبري.
 .5أحــداث اجتماعيــة عربيــة تــم تداولهــا علــى نطــاق
واســع.
 .6أحــداث اجتماعيــة فلســطينية متعلقــة بإجــراءات
االحتــال.
 .7أسرى نفق الحرية.
 .8إشاعات تتضمن قيم إخبارية.
المحور الثاني :أشكال التفاعل
مــن خــال متابعــة منشــورات تيقــن خــال 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 البحثولقيــاس البيانــات عمــل الباحــث علــى إنشــاء جــداول مرفقة
تتضمــن جميــع المنشــورات خــال عــام  ،2021مــع
رصــد لعــدد التعليقــات الســلبية وعــدد التعليقــات اإليجابيــة.
وفــي المحصلــة كان الباحــث يرصــد عــدد التفاعــات 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
منهجيــة التحقــق أو نوعيــة المحتــوى:
مــن أصــل  36منشــور تدقيــق حقائــق علــى صفحــة تيقــن
بموقــع فيســبوك خــال شــهر يناير/كانــون الثانــي ،حصلــت
 4منشــورات 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
 ،2ثــم إلــى  3فــي إبريل/نيســان ،وقفــز الرقــم إلــى  10فــي
مايو/أيــار ،ثــم عــاد لالنخفــاض فــي شــهر يونيو/حزيــران
بواقــع  4منشــورات ،وارتفــع العــدد إلــى  7فــي يوليــو/
تمــوز ،و 10فــي أغســطس/آب ،و 4منشــورات فــي أيلول/
ســبتمبر ،ثــم عــاد الرقم لالرتفاع فــي أكتوبر/تشــرين األول
فوصــل إلــى  ،6ثــم  3فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي ،وذات
العــدد فــي ديســمبر/كانون األول.
ليكــون بذلــك العــدد اإلجمالــي للمنشــورات التــي حصلــت
علــى تعليقــات ســلبية أكثــر مــن اإليجابيــة علــى المنشــور
ـورا مــن أصــل 452
نفســه خــال عــام  56 :2021منشـ ً
ـورا هــي عــدد منشــورات تدقيــق الحقائــق اإلجمالــي
منشـ ً
فــي نفــس الفتــرة.
وعنــد مالحظــة التعليقــات الســلبية يمكــن تقســيمها ضمــن
محوريــن:
األول :انتقــاد للمحتــوى الخاضــع لتدقيــق الحقائــق بغــض
النظــر عــن المنهجيــة المســتخدمة فــي التحقــق.
الثاني :انتقاد لمنهجية التحقق.
خــال  2021حصــل  52منشــور تدقيــق حقائــق علــى
صفحــة تيقــن بالفيســبوك علــى تعليقــات ســلبية تفــوق عــدد
التعليقــات اإليجابيــة بالمنشــور الواحــد ،وهــي انتقــادات
ـورا على
للمحتــوى الخاضــع للتحقــق ،فيمــا حصل  12منشـ ً
تعليقــات ســلبية تفــوق عــدد التعليقــات اإليجابيــة بالمنشــور
الواحــد بســبب المنهجيــة المســتخدمة فــي التحقــق.
ويمكن تلخيص أسباب انتقاد المحتوى في:
نفــي محتــوى مفهــوم بدرجــة كبيــرة بأنــه غيــر
.1
صحيــح أو محتــوى ســاخر.
األخبار الفنية ،كوفاة فنان.
.2
نفي خبر بمحتوى إيجابي.
.3
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 .4الخالفات الفلسطينية الداخلية؛ الخالف بين الفصائل الفلسطينية بما يعكسه من تعصب بعض المنتمين
أو المناصرين لألحزاب ورفض محتويات التحقق التي ال تتوافق مع رغباتهم.
 .5نفي األخبار غير السياسية مثل أخبار الطقس.
 .6نفي المنصة ألخبار زائفة تُنشر بهدف رفع معنويات الناس في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
 .7تدني مستوى اإلدراك لماهية تدقيق الحقائق.
 .8اعتبار المحتوى بال قيمة وال يضيف ً
شيئا مهمًا للقارئ.
 .9تعليقات موجهة.
 .10نفي محتوى غير صحيح متعلق بحدث صحيح.
نماذج:

*تصميم من منصة تيقن لخبر نشرته وسائل إعالم عدة وتبين أنه قديم
بتاريــخ  10إبريــل  2021انتشــر فــي فلســطين فيديــو لطبيــب ينقــذ حيــاة طفلــة ،وقــد حصــل المقطــع علــى تفاعــل
واهتمــام كبيــر فــي فلســطين لدرجــة ّ
أن وزيــرة الصحــة الفلســطينية شــكرت الطبيــب برســالة نشــرتها وزارة الصحــة
الفلســطينية علــى صفحتهــا عبــر فيســبوك ،ولكــن حيــن بحثــت منصــة تيقــن فــي الفيديــو تبيــن أنــه مُصــور قبــل عاميــن من
توضيحــا بــأن الفيديــو قديــم ،تلقــت انتقــادات مــن عشــرات المســتخدمين بســبب تطرقهــا للبحــث
النشــر ،وحيــن نشــرت
ً
ـرا بهــا” ،وقــد عبّــر بعضهــم عــن ذلــك
ـس حادثــة المســت قلوبهــم وأبــدوا إعجا ًبــا كبيـ ً
فــي الموضــوع ،ألن نشــر تيقــن “مـ ّ
بوضــوح بالقــول إن الفيديــو حتــى لــو كان قديمــا ال ينبغــي التطــرق لذلــك ،حيــث علــق أحــد المســتخدمين بالقــول:
 “حسب خبراتي المتواضعة كـ ()facts checkerاحيانا 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 موجــةطويلــة مــن االتهامــات والصفعــات الــي تلقوهــا!”
 “الفاكــت شــيكر هدفــه يصلــح اي معلومــة مغلوطــة ممكــن تســبب األذى الي حــد بوخــد او بســمع فيهــا ...مثــل اشــاعةعــن 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  23إبريل/نيسان نشرت تيقن ً
تدقيقا حول خبر منسوب لإلعالم العبري جاء فيه:
“اإلعــام 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”
ـرا ال يســتحق التحقــق وأنــه معــروف بأنــه
ولكــن هــذا المنشــور حصــل علــى تعليقــات ســلبية لســببين :األول اعتبــاره خبـ ً
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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فــي هــذا النمــوذج يتضــح كيــف أن الجمهــور ينتقــد المحتــوى بعي ـ ًدا عــن المنهجيــة ،فنفــي خبــر عــن إطــاق قــوات
االحتــال النــار علــى شــاب قــد يُفهــم أنــه دفــاع عــن االحتــال وليــس نفيــاً لخبــر غيــر صحيــح قــد يتســبب بقلــق لعائــات
فلســطينية علــى أبنائهــا ،لكــن هكــذا كانــت التعليقــات:
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هــذه المــواد علــى ســبيل المثــال تلقــت تيقــن علــى إثرهــا الكثيــر مــن التعليقــات الســلبية والمُهاجمــة ،ليــس بســبب اعتقــاد
جــزء مــن الجمهــور بوجــود خلــل بالمنهجيــة ،إنمــا بســبب رفضهــم ألســاس إخضاعهــا للتحقــق ،باعتبــار أن هــذه المــواد
اإلخباريــة ،حتــى وإن كانــت أخبــارا قديمــة أو غيــر صحيحــة ،إال أن نشــرها يخــدم القضيــة الفلســطينية ،خاصــة مــع
تزامنهــا مــع أوضــاع متوتــرة فــي فلســطين فــي تلــك الفتــرة (شــهر مايو/أيــار  2021الــذي شــهد حر ًبــا علــى غــزة وهبــة
جماهيريــة كبيــرة فــي الداخــل الفلســطيني والقــدس والضفــة الغربيــة).
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فــي هــذا النمــوذج أجــرت تيقــن ً
تحققــا 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 اتها ًمــا بأنهــا تتبــع للســلطة الفلســطينية ،وهــو اتهــام يشــبه اتهامــات علــى النقيــض حيــن يُعلــق أشــخاص
بالقــول إن تيقــن تتبــع لحركــة حمــاس حيــن تنشــر إشــاعات تخــص الحركــة.
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فــي هــذا النمــوذج يتبيــن نفــي تيقــن لخبــر مــع صــورة قيــل إنهــا تُظهــر خريطــة مُجتــزأة مــن خريطــة فلســطين التاريخيــة،
ُرفعــت لحظــة دخــول الوفــد الفلســطيني المشــارك فــي أولمبيــاد طوكيــو  ،2020لكــن مــن ضمــن التعليقــات الســلبية
أحــد األشــخاص الــذي ربــط بيــن التحقــق والظــروف السياســية فــي فلســطين ،فهــو يــرى بــأن واقــع فلســطين صعــب
والمســتوطنات تتغلغــل فيهــا ،وهــو تعليــق يُظهــر تدنــي مســتوى الوعــي بماهيــة منصــات تدقيــق الحقائــق.
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تصريحــا منســوبًا لمحافــظ جنيــن ،اللــواء
ـرا ينفــي
فــي هــذا النمــوذج مشــهدين متناقضيــن ،حيــث نشــرت “تيقــن” خبـ ً
ً
فــي الســلطة الفلســطينية أكــرم الرجــوب ،ونفــي لخبــر متعلــق بشــخص يُهاجــم الســلطة الفلســطينية باســتمرار معــروف
باســم “الســكالنص” .لكــن الخبريــن حصــا علــى تعليقــات ســلبية علــى صفحــة تيقــن ،ويُظهــر هــذا النمــوذج التناقــض
باالتهامــات التــي تحملهــا بعــض التعليقــات الســلبية فالمثاليــن هذيــن ،يمكــن اعتبــار أحدهمــا يميــل لصالــح الســلطة
الفلســطينية واآلخــر يميــل لصالــح شــخص يُهاجمهــا ،فكانــت التعليقــات تــار ًة تتهــم منصــة “تيقــن” بالــوالء للســلطة
الفلســطينية ،وتــار ًة بالــوالء لجهــات تعــادي الســلطة الفلســطينية.
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الجدول  :3مقارنة بين ردود الفعل السلبية واإليجابية على منشورات تيقن خالل عام 2021

الرسم البياني  :3الجدول  :3مقارنة 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:
 .1اعتماد مصدر واحد لنفي مادة خبرية تحتوي على عدة أطراف.
 .2عدم إرفاق مصادر وأدلة التحقق بشكل واضح.
 .3نفي تصريحات منسوبة لسياسيين بناء على نفيهم فقط.
نموذج

ـرا
فــي هــذا النمــوذج تلقــت تيقــن انتقــادات مــن الجمهــور بســبب منهجيــة العمــل ،فقــد نشــر موقــع الجديــد الفلســطيني خبـ ً
ً
تحقيقــا يفيــد بــأن التصريــح
منســوبًا لسياســي فلســطيني (مستشــار الرئيــس الفلســطيني نبيــل شــعث) ،لكــن “تيقــن” نشــرت
مفبــرك بنــاء علــى نفــي مــن شــعث للتصريــح ،وهــو مــا تبيــن فيمــا بعــد أنــه خلــل بالمنهجيــة ،كــون موقــع الجديــد
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  2021والبالغــة  452ال يبــدو أن محتــوى
منشــورات المنصــة (أي نوعيــة المــواد الخاضعــة للتحقــق) ،قــد تأثــر بشــكل كبيــر بتعليقــات الجمهــور ،فالمواضيــع
التــي كانــت تحصــل علــى تعليقــات ســلبية اســتمرت كمــا هــي ،مثــل المنشــورات التــي تتعلــق بالخالفــات بيــن األحــزاب
السياســية الفلســطينية ،وهــذا تفســره المحــررة فــي منصــة تيقــن رنــد أبــو صالــح ،التــي تســاهم فــي إعــداد السياســة
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 خــال حمايتــه مــن التضليــل ،ولكــن
إذا مــا فــرض الجمهــور رأيــه علــى القائميــن بالمنصــة ،فهنــا يحــدث خلــل فــي الغايــة األساســية التــي وُجــدت 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 تُبيــن 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 اهتما ًمــا بهــذا النــوع مــن التعليقــات،
ـرا
مقارنــة بالتعليقــات التــي تســتهدف المحتــوى ،فبتاريــخ  26مــارس/آذار  2021نشــر موقــع الجديــد الفلســطيني خبـ ً
ً
تحقيقــا يفيــد بــأن التصريــح
منســوبًا لسياســي فلســطيني (مستشــار الرئيــس الفلســطيني نبيــل شــعث) لكــن تيقــن نشــرت
مفبــرك بنــاء علــى نفــي مــن شــعث للتصريــح ،وهــو مــا تبيــن فيمــا بعــد أنــه خلــل بالمنهجيــة كــون موقــع الجديــد
الفلســطيني احتفــظ بتســجيل صوتــي يثبــت صحــة خبــره ،عندهــا وبعــد عــدة تعليقــات لــدى تيقــن تعيــب عليهــا منهجيــة
العمــل عــادت المنصــة وح ّدثــت المنشــور ونوّهــت للتحديــث الــذي طــرأ عليــه وتراجعــت عــن روايتهــا الســابقة.
المثــال الســابق تعــززه أبــو صالــح بالتأكيــد أن تعليقــات الجمهــور حــول منهجيــة التحقــق دو ًمــا محــل اهتمــام ومتابعــة،
بدرجــة تفــوق التعليقــات التــي تنتقــد التطــرق لمحتــوى مــا ،ألن منهجيــة التحقــق برأيهــا يجــب أن تكــون ســليمة 100%
كــي ال تقــع المنصــة فــي أي خطــأ قــد يُعرضهــا لالنتقــاد ،ويُفقدهــا ثقــة جــزء مــن الجمهــور ،لكنهــا تلفــت لوجــود
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 تُصنفــه بأنــه ينــدرج تحــت إطــار “الجيــوش اإللكترونيــة” التــي تعمــل بشــكل منظــم ألهــداف سياســية إلعاقــة
عمــل مدققــي الحقائــق.
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الخالصة والنقاش
تحليــل منشــورات “تيقــن” خالل عــام ّ 2021
مكــن الباحث
مــن اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة وتحقيــق األهــداف
المرجــوة ،إذ حــدد الباحــث بعــد تحليــل عينــة الدراســة
ـال مــن جمهــور منصــة
المواضيــع التــي تحظــى بتفاعــل عـ ٍ
“تيقــن” كمجتمــع للدراســة ،كمــا بيّــن أشــكال تفاعــل
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
العمــل ،ومــا تشــكله كل هــذه التفاصيــل مــن تأثيــر علــى
القائميــن بــإدارة منصــات تدقيــق الحقائــق.
وتميــزت الدراســة عــن الدراســات األخــرى المرتبطــة
فــي المجــال نفســه ،بأنهــا تعمقــت بأســئلة لــم يُبحــث بهــا
مــن قبــل ،وتوصلــت إلجابــات يمكــن أن تفيــد القائميــن
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 تُناســب التحديــات
الكبيــرة وردود فعــل الجمهــور وتأثيــره .ويمكــن إجمــال
اإلجابــات بالتالــي:
محتويات المنشورات التي حصلت على أعلى تفاعل
• أسرى نفق الحرية
• أحــداث داخليــة فلســطينية متعلقــة بطريقــة مباشــرة
أو غيــر مباشــرة بأحــزاب فلســطينية مثــل حمــاس وفتــح
• أحــداث اجتماعيــة فلســطينية متعلقــة بإجــراءات
االحتــال
• أخبــار وتصريحــات تخــص سياســيين فلســطينيين
وقيادييــن بأحــزاب فلســطينية
• أخبــار وتصريحــات تخــص مســؤولين فــي الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة
• إشاعات منسوبة لإلعالم العبري
• أحــداث اجتماعيــة عربيــة تــم تداولهــا علــى نطــاق
واســع
• إشاعات تتضمن قيم إخبارية مثل الغرابة
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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 -الخــاف 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
• اعتبــار المحتــوى بــا قيمــة وال يضيــف شــي ًئا مه ًمــا
للقــارئ
• 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
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االستنتاجات:
 .1يتفاعــل جمهــور منصــات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين بشــكل كبيــر مــع المواضيــع التــي تشــغل الــرأي العــام
المحلــي.
 .2يتفاعــل جمهــور منصــات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين بصــورة إيجابيــة مــع المواضيــع التــي تُقــدم لهــم معلومــات
جديــدة وتجيــب عــن تســاؤالت شــغلتهم.
 .3يتفاعــل جمهــور منصــات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين بصــورة ســلبية مــع المواضيــع الخفيفــة كأخبــار الفــن
والرياضــة والمواضيــع التــي ال تحتــوي قيمــا خبريــة عاليــة.
 .4نســبة التفاعــل اإليجابــي مــع محتــوى منصــة تيقــن الفلســطينية لتدقيــق الحقائــق فــي فلســطين يفــوق نســبة التفاعــل
الســلبي فــي عــام .2021
 .5يبحــث جمهــور منصــات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين عــن مصــادر وأدلــة النفــي ويعتبــر غيابهــا خلـ ً
ـا فــي منهجيــة
العمل.
 .6للخالفــات الداخليــة الفلســطينية ســبب فــي زيــادة تفاعــل جمهــور منصــات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين مــع
المواضيــع التــي تخــص األحــزاب الفلســطينية والسياســيين.
 .7الخالفــات الداخليــة الفلســطينية أحــد أســباب التفاعــل الســلبي مــع منصــات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين بحيــث يتــم
تقييــم العمــل مــن بعــض المتابعيــن بنــا ًء علــى الطــرف الــذي يتعلــق بــه تحقــق معيــن.
 .8لمنصات تدقيق الحقائق في فلسطين حضور في وسائل اإلعالم وتفاعل جيد من الصحفيين والنشطاء.
 .9يرفــض 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.
 .10لجمهــور تدقيــق الحقائــق تأثيــر نســبي علــى القائميــن بــإدارة منصــات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين ،والتأثيــر
يرتكــز باألســاس علــى طريقــة المعالجــة والمنهجيــة وأســلوب مخاطبــة الجمهــور ،وبدرجــة أقــل يؤثــر الجمهــور علــى
القائميــن بــإدارة المنصــات حــول نوعيــة المحتــوى الخاضــع للتحقيــق.
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التوصيات:
 .1علــى مؤسســات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين وضــع معاييــر واضحــة لنوعيــة المــواد التــي يجــب أن يبحثــوا فيهــا
والمــواد التــي ال ترقــى لضــرورة البحــث.
 .2يجب على مؤسسات تدقيق الحقائق في فلسطين وضع مصادر وأدلة التحقق بشكل واضح في موادها.
 .3فــي حــال تفنيــد إشــاعة متعلقــة بخبــر حقيقــي ،مــن الجيــد لمؤسســات تدقيــق الحقائــق فــي فلســطين أن تتطــرق بإيجــاز
للحــدث نفســه كــي ال يُخطــئ المتابــع فهــم المــادة ويعتبرهــا نف ًيــا للحــدث ككل.
 .4على مؤسسات تدقيق الحقائق في فلسطين عرض منهجيتها في العمل بصورة واضحة للجمهور.
 .5يوصــي الباحــث بالمزيــد مــن الدراســات لتكويــن صــورة أشــمل حــول التأثيــر الــذي يمارســه الجمهــور علــى القائميــن
بمنصــات تدقيــق الحقائــق مــن خــال توســيع نطــاق الدراســة ليشــمل منصــات عربيــة عــدة ومالحظــة المشــترك بينهــا
بموضــوع تأثيــر الجمهــور.
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