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لــة أحــد أبــرز ســمات المرحلــة. فبعــد الكشــف عــن إمكانيــة التالعــب بنتائج  بــات االهتمــام بمســألة األخبــار المضلِّ
انتخابــات وبسياســات دول برّمتهــا جــّراء التأثيــر علــى آليــة اســتقاء المواطنيــن لمعلوماتهــم، وفضــح الــدور 
الــذي تلعبــه خوارزميــات مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي إبقــاء المســتخدمين ضمــن حلقــات مغلقــة تؤكــد 
مواقفهــم الثابتــة، بغيــة تحقيــق أربــاح ماليــة أكبــر، يســعى مختلــف األطــراف إلــى مواجهــة تفّشــي التضليــل 
اإلعالمــي. ففــي الواقــع، ثمــة ظاهــرة تــدّل علــى أن الذيــن يؤمنــون بالروايــات اإلعالميــة المضّللــة وبنظريــات 
المؤامــرة، والتقاريــر اإلخباريــة المزّيفــة، هــم األكثــر ميــاًل إلــى دعــم القــادة غيــر الليبرالييــن والمســتبّدين، إلــى 

درجــة الوصــول إلــى تأييــد قمــع الحّريــات الشــخصية والعامــة. 

فــي مواجهــة هــذا الواقــع، هــل يجــب التركيــز علــى مبــادرات التحّقــق مــن األخبــار؟ أم علــى التربيــة اإلعالميــة 
فــي المــدارس؟ أم المفاوضــة مــع مواقــع التواصــل االجتماعــي لتطويــر خوارزمياتهــا وتعديــل نموذجهــا 

االقتصــادي؟

إن اإلجابــة علــى هــذه األســئلة تتطّلــب أواًل فهمــًا للعوامــل االجتماعيــة، والثقافيــة، والتربويــة، واالقتصاديــة، 
والسياســية التــي تجعــل شــخصًا مــا أكثــر قابليــة للوقــوع فــي فــخ التضليــل اإلعالمــي. وحدهــا هــذه المعرفــة 
تمّكــن مــن اجتــراح ســبل معالجــة مناســبة لواقــع كل دولــة، ال بــل لواقــع كل فئــة مجتمعيــة. فمــا يتــالءم مــع 
واقــع مجتمــع شــديد االرتبــاط بوســائط االتصــال الحديثــة فــي مجتمــع منفتــح، قــد ال ينجــح ضمــن بيئــة تواجــه 

واقعــًا اقتصاديــًا صعبــًا، خاضعــة لســلطات قمعيــة.

لــة. فــي المقابــل  لــم يتــّم فــي لبنــان االهتمــام بدراســة وجهــات نظــر المواطنيــن إزاء الروايــات اإلخباريــة المضلِّ
يحتــاج المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان، ومناصــرو حريــة التعبيــر والجهــات الحكومية، إدراكًا صحيحــًا لدرجة تأثير 
اإلعــالم المضّلــل علــى وجهــات النظــر إزاء حريــة الــرأي والتعبيــر، والتطــورات السياســية واالقتصاديــة المحّليــة 
والدوليــة بشــكل عــام. وتســمح هــذه الفجــوة لمختلــف القــوى المســتبدة، المحّليــة واإلقليميــة، وألجهــزة 

لــة.  أمنيــة وجهــات مســلحة غيــر شــرعية بمــلء الفــراغ المعرفــي بالمزيــد مــن الروايــات اإلعالميــة المضلِّ
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منهجّية العمل
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تســعى مؤسســة ســمير قصيــر إلــى دراســة تعاُمــل اللبنانييــن مــع األخبــار المزّيفــة والتضليــل اإلعالمــي، مــن 
خــالل اســتطالع للــرأي يشــمل عّينــة مــن 1000 مواطــن لبنانــي. وتهــدف الدراســة بالتحديــد، إلــى فهــم:

إلــى أي درجــة يســتطيع المواطــن/ة التمييــز بيــن التقاريــر اإلخباريــة الصحيحــة وتلــك المــأى 	 
المؤامــرة؛ ونظريــات  لــة  المضلِّ بالمعلومــات 

لة؛	  إلى أي درجة يكون فيها المواطنون مّيالين إلى مشاركة األخبار المزّيفة والمعلومات المضلِّ

هل يؤثر اإلدراك بصحة أو زيف خبر ما على استعداد المواطنين للمساهمة في نشره؟	 

تــّم تقســيم العّينــة )1000 مســتطلع( إلــى مجموعتيــن، “أ” و “ ب”، حيــث ُطرحــت علــى المشــاركين فــي 
ــم ُينشــر فــي الوســائل  ــة مزّيفــة )ومعظمهــا ل المجموعــة “أ” سلســلة مــن األســئلة حــول 10 قصــص إخباري
اإلخباريــة،  المقــاالت  هــذه  مثــل  كانــوا سيشــاركون  إذا  المذكــورة(، و5 قصــص واقعيــة، ومــا  اإلعالميــة 
واألســباب التــي تدفعهــم أو تمنعهــم مــن مشــاركة هــذه المقــاالت، ومــن خالل أي منّصــات تواصل اجتماعي. 
فــي حيــن يتــّم عــرض هــذه القصــص نفســها علــى المشــاركين فــي المجموعــة “ب” ويتــّم ســؤالهم أواًل عّمــا 
إذا كانــوا يعتقــدون أن هــذه القصــص مزّيفــة أم حقيقيــة، ثــم ُيســألون عــن رغبتهــم فــي مشــاركة مثــل هــذه 

القصــص، لمــاذا وكيــف، علــى غــرار أعضــاء المجموعــة “أ”.

وْصف العّينة 
جــرى االســتطالع فــي الفتــرة الممتــّدة بيــن 1 و14 تمــوز 2022، وشــمل 1000 شــخص مــا بيــن الـــ18 و64 
ســنة مــن العمــر، توّزعــوا بطريقــة تناســبية علــى األقضيــة اللبنانيــة ِوفقــًا لعــدد الســكان )وزارة الصحــة العامــة، 

النشــرة اإلحصائيــة 2020(، كمــا هــو مفّصــل فــي الجــدول أدنــاه.

جدول رقم: 1 توّزع المستطلعين ِوفقًا لألقضية

النسبة المئويةالعددمكان السكن )القضاء(

939.3بيروت
212.1جبيل

373.7كسروان
10710.7المتن
10810.8بعبدا

414.1الشوف
313.1عاليه
757.5عكار

686.8طرابلس
343.4المنية - الضنية

101.0البترون
131.3الكورة
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151.5زغرتا
60.6بشّري
404.0زحلة

202.0البقاع الغربي
90.9راشيا
626.2بعلبك
151.5الهرمل
565.6 صيدا
60.6جزين
555.5صور

232.3بنت جبيل
181.8مرجعيون

70.7حاصبيا
303.0النبطية

1000100.0المجموع

وتوّزعــت العّينــة بشــكل متســاٍو بيــن الذكــور واإلنــاث )500 اســتمارة لــكل منهمــا(. كمــا تســاوت العّينــة بيــن 
ــه  ــن باســتثناء توجي ــّم طــرح األســئلة ذاتهــا للمســتطلعين ضمــن المجموعتي ــن “أ” و”ب”، حيــث ت المجموعتي
ســؤال إضافــي تمهيــدي للمســتطلعين ضمــن المجموعــة “ب” حــول صحــة الخبــر أو زيفــه. وبالتالــي يمكــن 
اعتبــار المجموعــة “ب” مجموعــة موّجهــة إلــى حــّد مــا ألن مجــّرد طــرح الســؤال يجعــل مــن المســتطلع متيّقظــًا 
حــول “الكلمــة الســرّية” للدراســة، فــي حيــن أّن فــي المجموعــة “أ” لــم ُيعــَط فيهــا المســتطلعون أيــة إشــارة 

حــول زيــف الخبــر أو صّحتــه. 

وتوّزع المستطلعون ِوفقًا للعمر على الشكل التالي:

جدول رقم:2  توّزع المستطلعين ِوفقًا للعمر

النسبة المئويةالعددالفئة العمرية

24-1819119.1
34-2530430.4
44-3520920.9
54-4516316.3
64-5513313.3

1000100.0المجموع
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أمــا التوزيــع الطائفــي للمســتطلعين، فقــد شــمل %29.5 منهــم مــن الســّنة، %29.3 مــن الشــيعة، 19.4% 
مــن الموارنــة و%6.7 مــن األرثوذكــس. وُيظهــر الجــدول رقــم 3 التــوّزع الطائفــي للمســتطلعين. 

جدول رقم:3  توّزع المستطلعين ِوفقًا للطائفة

النسبة المئويةالعددالطائفة

19419.4ماروني
676.7أرثوذكس
434.3كاثوليك

262.6أرمن أرثوذكس/ أرمن كاثوليك
29529.5سّني

29329.3شيعي
565.6درزي
101.0علوي

161.6أقّليات مسيحية

1000100.0المجموع

كمــا أن النســبة األعلــى مــن المســتطلعين قــد أكملــوا التعليــم الجامعــي )%36.9(، مقابــل %24.5 أكملــوا 
التعليــم الثانــوي، و%21.4 أنهــوا المرحلــة التكميليــة فقــط )جــدول رقــم 4(.

جدول رقم: 4 توّزع المستطلعين ِوفقًا للمستوى التعليمي

النسبة المئويةالعددالمستوى التعليمي

545.4ابتدائي وما دون
21421.4تكميلي
24524.5ثانوي

36936.9جامعي
414.1دراسات عليا
777.7تعليم مهني

1000100.0المجموع

وبلغــت نســبة الرفــض %11.5، حيــث رفــض 115 مســتطلعًا المشــاركة فــي االســتطالع ألســباب مختلفــة 
ــر الوقــت.  ــار ومواقــع التواصــل االجتماعــي، إضافــة إلــى عــدم توّف أهمهــا عــدم االهتمــام باألخب
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ملّخص تنفيذي. 	
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تحديــد األخبــار الصحيحــة: تمّكــن المســتطلعون ضمــن المجموعــة “ب” الذيــن تــّم ســؤالهم عــن اعتقادهــم 
بصحــة أو وزيــف الخبــر المذكــور مــن تحديــد ثالثــة أخبــار صحيحــة مــن أصــل خمســة - منهــا خبــران محّليــان وآخــر 

إقليمــي - وهــي:
الناشط الذي تعّدى على وزير الطاقة اللبناني يسّلم نفسه	 
سوريا: 2389 فلسطينيًا معتقاًل لدى النظام	 
قوات األمن اللبنانية تداهم منزل رئيس البنك المركزي لتنفيذ أمر إحضار  	 

تحديــد األخبــار المزّيفــة: تمّكــن المســتطلعون ضمــن المجموعــة “ب” مــن تحديــد 7 أخبــار مزّيفــة مــن أصــل 
10 - خمســة منهــا إقليميــة واثنــان محّليــان - وهــي:

أردوغان: سنتدخل في شؤون لبنان إلنقاذ الشعب إذا لم يتحسن الوضع االقتصادي 	 
حزب الله يهدد باستخدام السالح في الداخل إن لم يتم تشكيل حكومة جديدة وفق مطالبه 	 
هجوم مسلحين من حزب القوات على الشياح بعد إعالن نتائج االنتخابات 	 
ماكرون يهّدد بوتين باستخدام السالح النووي في حال تعّرض لفنلندا والسويد 	 
رد المحور على اغتيال سليماني يخرج الجيش األمريكي من العراق 	 
شــهود: عمليــة القضــاء علــى بــن الدن فــي باكســتان فــي عــام 2011 مســرحية وال شــيء يؤكــد أنــه كان 	 

هنــاك 
مقتدى الصدر: تشريع زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس كورونا 	 

عــدم المعرفــة بصحة/زيــف الخبــر: لــم يتمّكــن المســتطلعون مــن معرفــة صحــة أو زيــف خمســة أخبــار - ثالثــة 
منهــا إقليميــة واثنــان محّليــان - وهــي:

نصر الله يعترف بخسارة األغلبية البرلمانية في لبنان	 
الدول العربية تسمح للصين باإلفالت بفعلتها في قمع اإليغور 	 
مصدر: وجود وثائق تثبت أن السفارات دفعت للمغتربين النتخاب اللوائح التغييرية في االنتخابات 	 
وكالة: صور رادارية كشفت تحرك طائرات أمريكية فوق لبنان عقب انفجار بيروت 	 
االتحاد األوروبي يحاول اغتيال حياة الشعب السوري بفرض عقوبات جديدة 	 

االعتقــاد بصحة/زيــف الخبــر: لــم يلعــب ســؤال المســتطلعين حــول اعتقادهــم بصحــة أو زيــف الخبــر أي دور 
يذكــر فــي التأثيــر علــى اســتعدادهم لمشــاركة الخبــر أم ال، اذ تقاربــت ِنســب المســتطلعين الذيــن يــوّدون 

ــن “أ” و”ب”.   ــار الــــ15 المذكــورة ضمــن المجموعتي مشــاركة أو عــدم مشــاركة كل مــن األخب

مشــاركة األخبار: رفضت غالبية المســتطلعين من المجموعتين “أ” و”ب” مشــاركة أي من األخبار المذكورة 
فــي الدراســة باســتثناء الخبريــن المحّلييــن التالييــن، حيــث فاقــت نســبة المســتطلعين الذيــن أبــدوا اســتعدادهم 

لمشــاركة الخبــر نســبة الذيــن رفضوا مشــاركته:
وكالــة: صــور راداريــة كشــفت تحــرك طائــرات أمريكيــة فــوق لبنــان عقــب انفجــار بيــروت؛ وهــو خبــر محّلــي 	 

زائــف اعتبرتــه غالبيــة المســتطلعين ضمــن المجموعــة “ب” صحيحــًا.
قــوات األمــن اللبنانيــة تداهــم منــزل رئيــس البنــك المركــزي لتنفيــذ أمــر إحضــار؛ وهــو خبــر محّلــي صحيــح 	 

اســتطاعت غالبيــة المســتطلعين فــي المجموعــة “ب” تمييــزه علــى أنــه خبــر صحيــح.   

دوافــع مشــاركة الخبــر: حــّل دافــع كــون الخبــر ملفت/مهــم فــي المراتــب األولــى ضمــن األســباب المذكــورة 
ــّم ذكــر بعــض  ــر”. كمــا ت ــم “يهمنــي مضمــون الخب ــح، ث ــر أو صاحــب التصري ــق الخب ــه تصدي ــر، يلي لمشــاركة الخب
األســباب اإلضافيــة لمشــاركة األخبــار المزّيفــة، منهــا عــدم الموافقــة علــى مضمــون الخبــر لكــن مشــاركته مــع 

تعليــق عليــه، يشــير إلــى زيــف الخبــر، بغيــة فضــح الوســيلة اإلعالميــة.

دوافــع عــدم مشــاركة الخبــر: تنّوعــت دوافــع عــدم مشــاركة الخبــر بيــن عــدم تصديــق الخبــر، كــون الخبــر مزّيفــًا، 
وعــدم االهتمــام بالخبــر، وعــدم الرغبــة بمشــاركة األخبــار السياســية، وبنســبة أقــّل، عــدم تصديــق صاحــب 
التصريــح وعــدم الثقــة بالوســيلة اإلعالميــة أو عــدم توافــق الخبــر مــع أفــكار المســتطلعين وهويــة صفحتهــم.
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منّصــات التواصــل االجتماعــي: تقّدمــت منصــة “فايســبوك” على مــا عداها من منّصــات التواصل االجتماعي 
“تويتــر”  ثــم  “واتســاب”  تطبيــق  يليهــا  عبرهــا،  األخبــار  لمشــاركة  اســتعدادهم  المســتطلعون  أبــدى  التــي 
و”إنســتغرام”، ثــم “تلغــرام” بنســبة ضئيلــة جــدًا. وحــّل “فايســبوك” أواًل بيــن المســتطلعين مــن الجنســين 
ومختلــف الفئــات العمريــة بشــكل عــام، ولــدى المســتطلعين مــن غالبيــة الطوائــف والمناطــق الســكنية. 

مقارنة عاّمة:

التفكيــر فــي صحــة الخبــر أو زيفــه ال يؤثــر بشــكل ملحــوظ على أداء المســتطلعين بمشــاركة خبــر من عدمه. 	 
فنســبة المشــاركة تنخفــض فقــط مــن %28.7 إلــى %27.4 كمعــّدل عــام بعــد ســؤال المســتطلعين عّمــا 

إذا كان الخبــر صحيحــًا أم مزّيفــًا.

لــدى الذكــور ميــل أعلــى نســبيًا، ولــو بشــكل طفيــف، إلــى مشــاركة األخبــار، بنســبة %29.7 للذكــور، مقابــل 	 
%26.5 لإلناث.

ي الـــ35 	  أكثــر الفئــات العمريــة ميــاًل لمشــاركة األخبــار علــى وســائل التواصــل االجتماعــي هــي بيــن ســنَّ
والـــ44 عامــًا.

أبــرز الدوافــع لمشــاركة األخبــار هــو شــعور المواطنيــن بأهميــة الخبــر، فيمــا أبــرز دوافــع عــدم المشــاركة 	 
ــل  ــل عــام لتفضي ــه. كمــا ُيلحــظ مي ــر، أو عــدم اهتمامهــم بمضمون هــو اعتقــاد المســتطلعين بزيــف الخب

ــار السياســية، بغــّض النظــر عــن صحتهــا. المســتطلعين عــدم مشــاركة األخب

يقتصــر اســتعداد المســتطلعين لمشــاركة األخبــار الدوليــة علــى %13.5 منهــم، فيمــا يرتفــع العــدد إلــى 	 
ــار المحّليــة. ــار اإلقليميــة، و%38.9 لأخب %21.7 لأخب

تمّكــن المســتطلعون مــن تحديــد صحــة الخبــر مــن زيفــه بشــكل صحيــح بنســبة %58.7، وكانــت إجاباتهــم 	 
أدق فــي مــا خــص األخبــار اإلقليميــة )مــع %64.2 مــن إجابــات صحيحــة(، تليهــا األخبــار المحّليــة )56.2%(، 

وأخيــرًا األخبــار الدوليــة )55.4%(.
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1- نصر الله يعترف بخسارة األغلبية البرلمانية في لبنان 
)الوسيلة اإلعالمية: رويترز( - خبر صحيح

 أ- خبر زائف أم صحيح
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فــي المجموعــة “ب”، ومــع أن الخبــر صحيــٌح، فقــد أظهــرت الدراســة أن %73.6 مــن العّينــة )368 شــخصًا مــن 
أصــل 500( اعتبــروا الخبــر المذكــور مزّيفــًا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن %18.2 منهــم )أي 67 شــخصًا( وافقــوا 
علــى نشــر الخبــر. وانقســم مــن اعتبــروا الخبــر مزّيفــًا بفــارق ضئيــل بيــن اإلنــاث بنســبة %76.4 والذكــور بنســبة 

.70.8%

لــم يتــّم رصــد فــوارق كبيــرة بيــن الفئــات العمريــة التــي اعتبــرت هــذا الخبــر مزّيفــًا إذ تدّرجــت النســبة مــن األعلــى 
%78 مــع المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 و34 عامــًا إلــى %66.3 مــع الفئــة العمريــة 45-54 
عامــًا. وبحســب الطوائــف، فالنســبة األعلــى )%100( العتبــار الخبــر مزّيفــًا ُســّجلت لــدى العلوييــن وتالهــم 
الشــيعة بنســبة %94.6 ثــم الــدروز بنســبة %76.7 والموارنــة بنســبة %73 وصــواًل إلــى الســّنة بنســبة 56.6% 

واألرمــن بالنســبة األدنــى 50%.

ب- مشاركة الخبر

عّبــرت الغالبيــة القصــوى )ثالثــة أربــاع المســتطلعين( عــن عــدم رغبتهــا بمشــاركة هــذا الخبــر فــي المجموعتيــن 
“أ” )%75.6( و”ب” )%76.2(، حيــث أعــرب %73.6 مــن المســتطلعين فــي المجموعــة “ب” عــن اعتقادهــم 

بزيــف هــذا الخبــر.

وبّيــن توزيــع النتائــج وفقــًا للجنــس تقاربــًا بيــن المســتطلعين الذكــور واإلنــاث فــي رفضهــم مشــاركة هــذا الخبــر، 
مــع تســجيل نســبة رفــض أعلــى نســبيًا لــدى اإلنــاث ضمــن المجموعــة “أ” )%78 مــن اإلنــاث مقابــل 73.2% 

مــن الذكــور( وكذلــك ضمــن المجموعــة “ب” )%78.4 مقابــل %74 مــن الذكــور(. 
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وتفاوتــت نســب رفــض هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين مــن مختلــف الفئــات العمريــة ضمــن المجموعــة “أ”، حيــث 
ُســّجلت النســبة األعلــى )%85.7( فــي فئــة 24-18 عامــًا بينمــا ُســّجلت النســبة األدنــى )%66.7( فــي فئــة 
44-35 عامــًا. بينمــا لــم ُيســّجل تفــاوت فــي الِنســب بيــن الفئــات العمريــة المختلفــة ضمــن المجموعــة “ب”، 
إذ ســّجلت الفئــة العمريــة 64-55 عامــًا نســبة %77.3، فيمــا بلغــت النســبة األدنــى %74 مــع الفئــة العمريــة 

24-18 عامــًا.

وبحســب الطوائــف، فــي المجموعــة “أ”، ُســّجلت نســبة الرفــض األعلــى لــدى العلوييــن )%100( لتحــل بعدهــا 
الطائفــة الدرزيــة )%84.6( فالمارونيــة )%83( فالكاثوليكيــة )%78.3( فالســّنية )%72.7( بِنســب متقاربــة 
ــر بنســبة  ــة رفــض مشــاركة هــذا الخب ــى مــن ناحي ــة األول ــدروز فــي المرتب جــدًا. وفــي المجموعــة “ب”، حــّل ال
%93.3، تلتهم الطائفة الكاثوليكية بنســبة %90، فالمارونية %84 واألرثوذكســية بنســبة %83.9، فالســّنية 

بنســبة 79.3%. 

ج- دوافع مشاركة الخبر
بّينــت الدراســة فــي المجموعــة “أ”، تقــّدم دافــع “عــدم الموافقــة علــى المضمــون إنمــا المشــاركة عبــر وضــع 
تعليــق خــاص علــى الخبــر” علــى ســواه مــن الدوافــع، بنســبة %34.4 مــن أصــل الــــ%24.4 الذيــن يرغبــون 

ــر. بمشــاركة هــذا الخب

وحّلــت مســألة الثقــة بالخبــر “أصــّدق الخبــر و/أو صاحــب التصريــح” فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة %14.8، يليهــا 
“الخبــر ملفــت/ مهــّم/ مؤثــر” فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة %13.9 ثــم الموافقــة علــى مضمــون الخبــر كدافــع 
الخبــر مزّيــف  بالمشــاركة “ألن  الرغبــة  بينمــا فــي المجموعــة “ب”، جــاءت  الخبــر.  أساســي لمشــاركة هــذا 
ســأفضح الوســيلة اإلعالميــة” فــي الدرجــة األولــى بنســبة %28.6، يليهــا “الخبــر ملفــت ومهــّم” )%19.3(، ثــم 
“ألن الخبــر صحيــح” فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة %14.3، لتســّجل إجابتــا “يهمنــي صاحــب التصريــح” و”يهمنــي 

مضمــون الخبــر” %12.6 لــكل منهمــا.

فــي المجموعــة “أ”، تقاربــت ِنســب دوافــع مشــاركة هــذا الخبــر بيــن اإلنــاث والذكــور لبعــض الدوافــع وتفاوتــت 
لدوافــع أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، تقاربــت نســبة اإلنــاث والذكــور ضمــن المجموعــة “أ” التــي أعربــت عــن 
أنهــا ستشــارك هــذا الخبــر كونهــا “ال أوافــق علــى مضمــون الخبــر لــذا أشــاركه وأضــع تعليقــي عليــه” )36.4% 
و%32.8 تباعــًا(، فــي حيــن بلغــت نســبة الذكــور التــي ذكــرت دافــع “أثق بأخبــار هذه الوســيلة اإلعالمية” 7.5% 
مقابــل %16.4 لإلنــاث. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فنجــد فــي الغالــب تفاوتــًا بيــن نســبة اإلنــاث والذكــور بلــغ 
فــي دافــع “يهّمنــي مضمــون الخبــر” نســبة %18.5 لــدى الذكــور و%5.6 لــدى اإلنــاث، وفــي دافــع “يهّمنــي 

صاحــب التصريــح”، بلغــت نســبة اإلنــاث %18.5 مقابــل %7.7 مــن الذكــور. 

بحســب الفئــة العمريــة، كان الفتــًا فــي المجموعــة “أ” أن الفئــة العمريــة 24-18 عامــًا مــع دافــع المشــاركة 
التالــي “ال أوافــق علــى مضمــون الخبــر لــذا أشــاركه وأضــع تعليقــي عليــه”، ومــع “أثــق بأخبــار هــذه الوســيلة 
فــي  أيضــًا  ذاتهــا  النســبة  عينهــا  العمريــة  الفئــة  كمــا ســّجلت  هــي 30.8%،  بنســبة مطابقــة  اإلعالميــة” 

المجموعــة “ب” لدافــع “ألن الخبــر مزّيــف ســأفضح الوســيلة اإلعالميــة”. 

وفــي توزيــع النتائــج وفقــًا للطوائــف، حّلــت فــي المجموعــة “أ” الطائفــة الشــيعية أولــى فــي دافــع “ال 
أوافــق علــى مضمــون الخبــر لــذا أشــاركه وأضــع تعليقــي عليــه” بنســبة %78.6، تلتهــا بفــارق ملحــوظ الطائفــة 
األرثوذكســية بنســبة %22.2، فيمــا جــاءت النســبة األعلــى لــدى الــدروز )%25( لدافــع “الخبــر يتوافــق مــع 
أفــكاري”. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فبّينــت الدراســة أن كاّلً مــن الطائفتيــن الكاثوليكيــة والدرزيــة رأتــا بنســبة 
%100 أن “الخبــر مهــّم وملفــت”، فيمــا جــاء دافــع “ألن الخبــر مزّيــف ســأفضح الوســيلة اإلعالميــة” بالنســبة 
األعلــى لــدى األرثوذكــس )%60( ثــم الشــيعة )%42.9(، ســّجل المســتطلعون الســّنة نســبة %36.7 لــكل مــن 

دافــع “ألن الخبــر مهــّم وملفــت” و”ألن الخبــر صحيــح”. 
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د- دوافع عدم المشاركة
تنّوعــت دوافــع رفــض المشــاركة فــي المجموعتيــن “أ” و “ب”، وجــاءت الفــوارق كبيــرة بين الخيــارات المختلفة. 
ففــي المجموعــة “أ” جــاءت النســبة األكبــر لدافــع “ال أشــارك األخبــار السياســية” بنســبة %39.7، يليــه دافــع 
“ال أصــّدق الخبــر” بنســبة %26.7 ثــم “هــذا الخبــر زائــف” بنســبة %7.1. فــي حيــن أن دافــع “ألن الخبــر مزّيــف” 
جــاء أواًل بيــن الدوافــع ضمــن المجموعــة “ب” بنســبة %45.1، يليــه “ال أريــد أن أرّوج لهــذه الشــخصية” بفــارق 

كبيــر بنســبة %13.1 ثــم “الخبــر صحيــح ولكّنــه ال يهّمنــي” بنســبة 9.2%.

وتقاربــت الِنســب بيــن الذكــور واإلنــاث فــي معظــم اإلجابــات، مــا خــال بعــض االســتثناءات حيــث جــاءت فــي 
المجموعــة “أ” نســبة الذكــور %36.6 فــي دافــع “ال أشــارك األخبــار السياســية” أدنــى مــن نســبة اإلنــاث 
%42.6، فــي حيــن تقاربــت إلــى حــّد كبيــر النســبة بيــن المســتطلعين مــن الجنســين لدافــع “هــذا خبــر زائــف” 
وبلغــت %7.1 و%7.2 تباعــًا. أّمــا فــي المجموعــة “ب” فقــد تقاربــت أيضــًا الِنســب بيــن الذكــور واإلنــاث فــي 
مختلــف الدوافــع باســتثناء الدافــع الــذي حــّل فــي المرتبــة األولــى وهــو “ألن الخبــر مزّيــف” حيــث تقــّدم الذكــور 

ــل 42.3%. ــاث بنســبة %48.1 مقاب علــى اإلن

بحســب الفئــة العمريــة، بّينــت الدراســة اختالفــًا فــي الِنســب بيــن الفئــات العمريــة لــكل مــن الدوافــع المذكــورة 
وذلــك فــي كلتــا المجموعتيــن “أ” و”ب”.  ففــي المجموعــة “أ”، ســّجل دافــع “ال أصــّدق الخبــر” النســبة 
األعلــى )%32.1( لــدى الفئــة 64-55 عامــًا، لتتدّنــى النســبة تدريجيــًا للفئــات العمريــة األخــرى وتبلــغ 21.8% 
للمســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 عامــًا. فــي حيــن ُســّجلت النســبة األعلــى لدافــع “ال أشــارك 
األخبــار السياســية” لــدى الفئــة العمريــة 24-18 )%47.4(، لتتدّنــى إلــى %7.7 لدافــع “ال يهّمنــي األمــر”.  
أّمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد ســّجلت الفئــة العمريــة 44-35 النســبة األعلــى )%51.3( لدافــع “ألن الخبــر 
مزّيــف”، مــع فــوارق ضئيلــة متدّرجــة مــع الفئــات العمريــة األخــرى، أدناهــا مــع الفئــة 34-25 بنســبة %37. كمــا 
أن النســبة الكبــرى مــن الفئــة العمريــة 24-18 )%45.9( ُســّجلت للدافــع الســابق لتتدّنــى بدرجــة كبيــرة مباشــرة 

لدافــع “الخبــر صحيــح ولكنــه ال يهمنــي” وتبلــغ 12.2%. 

أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد حصــدت إجابــة “الخبــر مزّيــف” الِنســب األعلــى لــدى المســتطلعين العلوييــن 
ثــم الكاثوليــك )%44.4( فيمــا بلغــت  الــدروز )%46.4(، الموارنــة )45.2%(  )%100(، فالشــيعة )63.4%(، 
النســبة لــدى الســّنة %35.7. وبــرزت فــوارق كبيــرة فــي الِنســب بيــن الشــيعة والــدروز فــي الدافــع الثانــي “ال 
اريــد أن أرّوج لهــذه الشــخصية” حيــث بلغــت النســبة األعلــى لــدى الــدروز %32.1 لتكــون األدنــى %1.1 لــدى 
الشــيعة، وبيــن الشــيعة والســّنة فــي دافــع “أثــق بصاحــب التصريــح لكن ال أثــق بأخبار هذه الوســيلة اإلعالمية” 
بنســبة أعلــى عنــد األولــى %17.2 وأدنــى لــدى الثانيــة %1.7. كمــا بــرز فــارق بيــن الموارنــة واألرثوذكــس فــي 
دافــع “ال أصــدق صاحــب التصريــح وال أثــق بأخبــار هــذه الوســيلة اإلعالميــة”، إذ جــاءت النســبة األعلــى لــدى 

األرثوذكــس %15.4 واألدنــى لــدى الموارنــة 2.4%.   
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2- أردوغان: سنتدخل في شؤون لبنان إلنقاذ الشعب إذا لم يتحسن الوضع 
االقتصادي

)الوسيلة اإلعالمية: الجزيرة( - خبر زائف

أ- خبر زائف أم صحيح؟
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مــع أن الخبــر زائــف ومفبــرك مــن أجــل الدراســة، فــإن %31.6 مــن العّينــة فــي المجموعــة “ب” اعتبــرت الخبــر 
صحيحــًا، منهــم %51.9 ذكــروا أنهــم سيشــاركون الخبــر. أمــا النســبة األكبــر ضمــن هــذه المجموعــة )68.4%( 

فقــد اعتبــرت هــذا الخبــر زائفــًا، وانقســمت بيــن %92.7 لــن تشــاركه و%7.3 ستشــاركه. 

وتوّزعــت النســبة التــي اعتبــرت الخبــر زائفــًا بالتســاوي تقريبــًا بيــن ذكــور )%69.6( وإنــاث )%67.2(. وجــاء الفــارق 
ــر زائفــًا )%72( مــع الفئــة  ــار هــذا الخب ــاًل أيضــًا، حيــث ُســّجلت النســبة األعلــى العتب بيــن الفئــات العمريــة ضئي

العمريــة 24-18، والنســبة األدنــى %66 مــع الفئــة العمريــة 25-34.

وبحســب الطوائــف، جــاءت النســبة األعلــى فــي اعتبــار الخبــر مزّيفــًا )%100( لــدى العلوييــن، يليهــم الكاثوليــك 
بنســبة %90 فــي حيــن ُســّجلت النســبة األدنــى %50 لــدى األرمــن. 

ب- مشاركة الخبر

ــن “أ”  ــى المســتطلعين، تســاوت تقريبــًا ِنســب المســتطلعين مــن المجموعتي ــر المذكــور عل ــدى عــرض الخب ل
و “ب” الذيــن رفضــوا مشــاركة هــذا الخبــر )%78 مــن المجموعــة “أ” و %78.6 مــن المجموعــة “ب”( مــع 

مالحظــة أن %68.4 مــن المســتطلعين فــي المجموعــة “ب” اعتبــروه خبــرًا مزيفــًا.

وبّيــن توزيــع النتائــج وفقــًا للجنــس تقاربــًا بيــن المســتطلعين الذكــور واإلنــاث فــي رفضهــم مشــاركة هــذا الخبــر، 
مــع تســجيل نســبة رفــض أعلــى نســبيًا لــدى الذكــور مــن المجموعــة “أ” )%79.6 مقابــل %76.4 لإلنــاث( 

مقابــل نســبة أعلــى لــدى اإلنــاث فــي المجموعــة “ب” )%79.2 لإلنــاث مقابــل %78 للذكــور(.
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وارتفعــت نســبة الرفــض بيــن المســتطلعين فــي المجموعــة “أ” الذيــن تراوحــت أعمارهــم بيــن فئتــي 18-24 
و34-25 ســنة )%81.3 و%81.6 تباعــًا(، فــي حيــن ُســّجلت النســبة األعلــى مــن الرفــض فــي المجموعــة “ب” 

بيــن المســتطلعين فــي الفئــة العمريــة 64-55 عامــًا )86.4%(.

بيــن  “أ”  المجموعــة  فــي  الخبــر  رفــض مشــاركة  مــن  األعلــى  النســبة  ُســّجلت  فقــد  للطائفــة،  وفقــًا  أمــا 
المســتطلعين الــدروز )%92.3( والكاثوليــك )%91.3( لتنخفــض بشــكل واضــح لــدى المســتطلعين الســّنة فــي 
المجموعــة ذاتهــا وتبلــغ %63.3. فــي حيــن اختلــف توزيــع ِنســب الرفــض بيــن المســتطلعين فــي المجموعــة 
“ب”، حيــث ســّجل المســتطلعون العلويــون والــدروز مــن هــذه المجموعــة النســبة األعلــى مــن رفــض مشــاركة 
الخبــر )%100 و%93.3 تباعــًا(، لتنخفــض الِنســب تدريجيــًا للمســتطلعين مــن الطوائــف األخــرى فتبلــغ 70.3% 

للســّنة و%57.1 لأقّليــات. 

ج- دوافع مشاركة الخبر
بّينــت الدراســة تقاربــًا بيــن المجموعتيــن “أ” و”ب” فــي ِنســب اختيــار مشــاركة هــذا الخبــر كــون “الخبــر ملفــت/ 
ــت إجابــة “أصــّدق الخبــر و/أو صاحــب التصريــح” ثانيــة فــي  ــر” بنســبة %24.5 و%38.3 تباعــًا. وحّل مهــّم/ مؤّث
المجموعــة “أ” )%23.6(، فــي حيــن حصــدت إجابــة “يهمنــي مضمــون الخبــر” المركــز الثانــي ضمــن المجموعــة 

“ب” مــع 24.3%.

ونجــد تفّوقــًا لنســبة الذكــور فــي مجمــل اإلجابــات ضمــن المجموعــة “أ” بينمــا العكــس صحيــح فــي المجموعــة 
“ب”. ففــي الدافــع الرئيســي ضمــن المجموعــة “أ”، “الخبــر ملفت/مهــّم/ مؤثــر”، فاقــت نســبة الذكــور تلــك 
لإلنــاث )%27.5 و%22 تباعــًا(، لتتقــّدم اإلنــاث اللواتــي ذكــرن دافــع “أصــدق الخبــر و/أو صاحــب التصريــح” 
بنســبة %27.1 مقابــل %19.6 للذكــور، ومــن ثــم تتقــّدم نســبة الذكــور علــى اإلنــاث فــي عــدة إجابــات أخــرى. 
أّمــا فــي المجموعــة “ب”، فنجــد تقّدمــًا واضحــًا لإلنــاث اللواتــي ذكــرن أنهــن سيشــاركن هــذا الخبــر “ألن الخبــر 
مهــّم وملفــت” حيــث حصــدت اإلنــاث %46.2 مقابــل %30.9 للذكــور، كمــا بالنســبة لدافــع “ألن الخبــر مزّيــف 

ســأفضح الوســيلة اإلعالميــة” بنســبة %11.5 لإلنــاث مقابــل %5.5 لــدى الذكــور.  

وتنّوعــت اإلجابــات بحســب الفئــات العمريــة، مــن دون فــوارق كبيــرة يمكــن اإلســتدالل بهــا، مــا خــال فــي 
الدافــع الرئيســي فــي المجموعــة “أ”، “الخبــر ملفت/مهــّم/ مؤثــر”، حيــث ســّجل فارقــًا كبيــرًا بيــن الفئــة العمريــة 
األصغــر أي 24-18 )%5.9( لترتفــع النســبة بشــكل واضــح للفئــة العمريــة األكبــر )64-55 عامــًا( حيــث ســّجلت 
%37.5. فــي حيــن تقاربــت ِنســب اإلجابــات بيــن الفئــات العمريــة المختلفــة ضمــن المجموعــة “ب”، ال ســّيما 
فــي الدافــع الرئيســي )الخبــر ملفــت ومهــم(، حيــث ســّجلت مختلــف الفئــات العمريــة ِنســبًا متقاربــة )حوالــي 

%30( باســتثناء الفئتيــن العمريتيــن 24-18 و64-55 اللتيــن ســّجلتا %47.4 و%55.6 تباعــًا. 

 بحســب الطوائــف، ُتظهــر ِنســب اإلجابــات تفاوتــًا كبيــرًا بيــن طائفــة وأخــرى ضمــن المجموعتيــن. فقــد حصــدت 
إجابــة “الخبــر مهــم وملفــت” النســبة األعلــى )%100( فــي المجموعــة “أ” لــدى الطائفتيــن العلويــة واألرمنيــة، 
تليهمــا الطائفــة الدرزيــة بنســبة %50، فيمــا ســّجل المســتطلعون الــدروز ضمــن المجموعــة “ب” النســبة 
األعلــى )%100( لهــذه اإلجابــة، يليهــم الشــيعة بنســبة %50. كمــا ســّجل المســتطلعون الكاثوليــك )100%( 
واألرثوذكــس )%50( ضمــن المجموعــة “أ” الِنســب األعلــى إلجابــة “ال أوافــق علــى مضمــون الخبــر لذا أشــاركه 
وأضــع تعليقــي عليــه”. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد ســّجل المســتطلعون الســّنة )%30.2( والموارنــة 

)%28.6( الِنســب األعلــى لدافــع “يهّمنــي مضمــون الخبــر” كســبب مشــاركتهم لهــذا الخبــر.
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د- دوافع عدم المشاركة
فــي  الرئيســي  الدافــع  وجــاء  و”ب”،  “أ”  المجموعتيــن  فــي  الخبــر  هــذا  لعــدم مشــاركة  الدوافــع  تنّوعــت 
المجموعــة األولــى “ال أشــارك األخبــار السياســية” بنســبة %30.3، تــاله “ال أصــّدق الخبــر” بنســبة %24.9، ثــم 
ــار هــذه الوســيلة اإلعالميــة” بنســبة %18.5. أمــا فــي المجموعــة  “ال أصــدق صاحــب التصريــح وال أثــق بأخب
“ب”، فحّلــت إجابــة “ألن الخبــر مزّيــف” فــي المرتبــة األولــى بنســبة %37.2 )مقابــل %4.6 فقــط لهــذه اإلجابــة 
ــة” بنســبة  ــار هــذه الوســيلة اإلعالمي ــق بأخب ــح وال أث ضمــن المجموعــة “أ”(، يليهــا “ال أصــدق صاحــب التصري

ــه ال يهّمنــي” بنســبة 12%.  ــر صحيــح ولكّن %27.5 ثــم “الخب

وبّينــت الدراســة تقّدمــًا لنســبة اإلنــاث علــى نســبة الذكــور فــي المجموعــة “أ” والعكــس فــي المجموعــة “ب” 
ــاث تلــك  ــات. ففــي المجموعــة “أ”، فاقــت نســبة اإلن لبعــض الدوافــع، إضافــة إلــى تقــارب فــي بعــض اإلجاب
للذكــور فــي مــا يخــص الدافــع الرئيســي “ ال أشــارك األخبــار السياســية” )%33 و%27.6 تباعــًا(، فــي حيــن لــم 
ُتســّجل فــوارق ُتذكــر إلجابــة “ال يهّمنــي األمــر” )%11.1 للذكــور مقابــل %12.6 لإلنــاث(، وإلجابــة “هــذا خبــر 
زائــف” )%4.5 و%4.7 تباعــًا(. وفــي المجموعــة “ب”، ســّجل المســتطلعون الذكــور نســبة أعلــى مــن اإلنــاث 
للســبب الرئيســي لعــدم مشــاركتهم الخبــر وهــو كــون الخبــر مزّيفــًا )%41 مقابــل %33.3(، مــع وجــود فــوارق 
ضئيلــة فــي الغالــب لأســباب األخــرى. ولــدى المقارنــة بيــن المجموعتيــن، نالحــظ تقاربــًا فــي الِنســب بيــن 
الذكــور واإلنــاث لناحيــة دافــع “ال أصــدق صاحــب التصريــح وال أثــق بأخبــار هــذه الوســيلة اإلعالميــة” )21.6% 
للذكــور مقابــل %15.2 لإلنــاث فــي المجموعــة “أ”، ثــم %29.2 مقابــل %25.8 تباعــًا فــي المجموعــة “ب”(.

ــن “أ”  ــر ضمــن المجموعتي ــق بأســباب رفــض مشــاركة هــذا الخب ــت الِنســب وفقــًا للعمــر فــي مــا يتعل وتفاوت
و”ب”. ففــي المجموعــة “أ”، ســّجل المســتطلعون الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 عامــًا النســبة األعلــى 
للذيــن ذكــروا أن ســبب عــدم مشــاركتهم هــذا الخبــر هــو كونهــم ال يشــاركون األخبــار السياســية )35.1%(، 
فــي حيــن ذكــر %19.6 فقــط مــن الفئــة العمريــة 54-45 هــذا الســبب. أمــا بالنســبة للدافــع الثانــي “ال أصــدق 
الخبــر”، فقــد ســّجل %31.4 لــدى الفئــة 54-45 و%19.8 لــدى الفئــة 44-35. وفــي المجموعــة “ب”، تفاوتــت 
ــه مزّيفــًا مــع اختــالف أعمــار المســتطلعين، حيــث حصــدت هــذه  ــر كون الِنســب فــي عــدم مشــاركة هــذا الخب
اإلجابــة %43.9 مــع الفئــة 64-55 مقابــل %31.4 مــع الفئــة 34-25. كمــا حصــد دافــع “ال أصــدق صاحــب 
التصريــح وال أثــق بأخبــار هــذه الوســيلة اإلعالميــة” %34.3 مــع الفئــة 34-25 مقابــل %17.6 مــع الفئــة -45

.54

وكذلــك بحســب الطوائــف، فقــد بّينــت الدراســة تفاوتــًا فــي الِنســب بيــن المســتطلعين مــن مختلــف الطوائــف 
ضمــن المجموعتيــن “أ” و”ب”. ففــي المجموعــة “أ”، رفضــت غالبيــة المســتطلعين مــن األقّليــات المســيحية 
)%57.1(، الــدروز )%50( ثــم الســّنة )%40( مشــاركة الخبــر ألنهــا ال تشــارك األخبــار السياســية، فــي حيــن 
حصــدت إجابــة “ألن الخبــر مزّيــف” ضمــن المجموعــة “ب” النســبة األعلــى مــع العلوييــن %75 تالهــم الموارنــة 
%49.4 بفــارق بســيط جــدًا مــع الســّنة بنســبة %48. ولــدى مقارنــة ِنســب إجابــة “هــذا الخبــر زائــف” بيــن 
المجموعتيــن، نجــد أن المســتطلعين العلوييــن ســّجلوا %20 )النســبة األعلــى( فــي المجموعــة “أ” مقابــل 

%75 فــي المجموعــة “ب”، والســّنة فــي التراتبيــة عينهــا بنســبة %8.4 و%48 تباعــًا. 
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3- الدول العربية تسمح للصين باإلفالت بفعلتها في قمع اإليغور 
)المصدر: Washington Institute( - خبر صحيح

أ- خبر زائف أم صحيح؟
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مــع أن الخبــر هــو فــي الحقيقــة صحيــح، فقــد انقســمت اإلجابــة بيــن مــن اعتبــروه مزّيفــًا بنســبة 56.2% 
مقابــل %43.8 لمــن اعتبــروه صحيحــًا. أّمــا مــن حيــث مشــاركة الخبــر، فــإن مــن اعتبــروه صحيحــًا انقســموا بيــن 
%51.9 سيشــاركون الخبــر و%48.1 لــن يشــاركوه. وبالمقابــل، هنــاك %7.3 مّمــن اعتبــروه مزّيفــًا أعربــوا عــن 

ــر.  اســتعدادهم مشــاركة هــذا الخب

وجــاء الفــارق ضئيــاًل بيــن الذكــور )%44.4( واإلنــاث )%43.2( مّمــن اعتبــروا الخبــر صحيحــًا، وكذلــك بيــن مــن 
اعتبــروه مزّيفــًا بنســبَتي %55.6 و%56.8 تباعــًا. 

ــار الخبــر صحيحــًا، جــاءت النســبة  ولــم ُتظهــر الدراســة فــوارَق بيــن الفئــات العمريــة فــي اإلجابتيــن. ففــي اعتب
األعلــى %48.2 مــع الفئــة العمريــة 34-25 والنســبة األدنــى %37.5 مــع الفئــة 44-35. وبحســب الطوائــف، 
جــاءت النســبة األعلــى فــي اعتبــار الخبــر مزّيفــًا لــدى العلوييــن )%100(، والنســبة األدنــى لــدى الشــيعة 

 .)38.9%(

ب- مشاركة الخبر

تقاربــت اإلجابــات بيــن المجموعتيــن “أ” و”ب” حــول الموافقــة علــى نشــر الخبــر مــن عدمهــا، ورجحــت الكّفــة 
نحــو الرفــض بِنســب متســاوية تقريبــًا )%84.8 و%84.4 تباعــًا(، مــع المالحظــة أن %43.8 مــن المســتطلعين 

فــي المجموعــة “ب” أقــّروا بصحــة هــذا الخبــر.
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وبلغــت القســمة بيــن الذكــور واإلنــاث تقريبــًا النســبة عينهــا فــي كلتــي المجموعتيــن، ففــي المجموعــة “أ”، 
جــاءت نســبة الرفــض لــدى الذكــور %82 مقابــل %87.6 لإلنــاث، فيمــا ســجلت نســبة رفــض مشــاركة هــذا الخبــر 

فــي المجموعــة ب %81.6 لــدى الذكــور مقابــل %87.2 لإلنــاث.

ولم تسجل أية فوارق ُتذكر لدى توزيع اإلجابات بحسب الفئة العمرية بين المجموعتين.

أمــا بحســب الطوائــف، فقــد تقاربــت ِنســب رفــض مشــاركة هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين فــي المجموعــة 
“أ” حيــث ُســّجلت أقصاهــا لــدى العلوييــن )%100( وأدناهــا بيــن المســتطلعين الشــيعة بنســبة %71.5. فــي 
المقابــل، ُســّجلت النســبة األعلــى مــن رفــض مشــاركة هــذا الخبــر ضمــن المجموعــة “ب” لــدى المســتطلعين 
ــدروز والعلوييــن بنســبة %100، وكذلــك األمــر جــاءت النســبة األدنــى قياســًا لــدى المســتطلعين  األرمــن، ال

الشــيعة وبلغــت 67.1%. 

ج- دوافع مشاركة الخبر
توّحــدت تقريبــًا اإلجابــات بيــن المجموعتيــن “أ” و”ب”، فــي الدوافــع الثالثــة اأُلول، إذ ســّجل الدافــع الرئيســي 
“ألن الخبــر ملفــت ومهــّم” نســبة %44.7 فــي المجموعــة “أ” و%56.4 فــي المجموعــة “ب”، ثــم “أصــّدق 
الخبــر و/أو صاحــب التصريــح” بالتــوازي مــع “ألن الخبــر صحيــح” نســبة %15.8 و%21.8 تباعــًا، و”أوافــق علــى 
مضمــون الخبــر لــذا أشــاركه وأضــع تعليقــي عليــه” مــع “يهّمنــي مضمــون الخبــر” بنســبة %13.2 و%9 تباعــًا. 

وســّجلت الدراســة فــي المجمــل تقــّدم اإلنــاث علــى الذكــور بفــارق ملفــت فــي المجموعتيــن “أ” و”ب”، أمــا 
فــي التفاصيــل فتأتــي الفــوارق أحيانــًا ضئيلــة نســبيًا بحســب الدافــع للمشــاركة. ففــي الدافــع الرئيســي فــي 
المجموعــة “أ” بلغــت نســبة اإلنــاث %48.4 والذكــور %42.2، وفــي المجموعــة “ب” فــي الدافــع الرئيســي 

أيضــًا بلغــت النســبة %62.5 و%52.2 تباعــًا. 

وتنّوعــت الِنســب بحســب الدوافــع المذكــورة وفقــًا للفئــة العمريــة للمســتطلعين. فســّجل الدافــع الرئيســي 
“ألن الخبــر مهــم وملفــت” فــي المجموعــة “أ” النســبة األعلــى )%50( لــدى المســتطلعين الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 55 و64 عامــًا فــي حيــن ُســّجلت النســبة األدنــى لهــذا الدافــع )%35.7( لــدى الفئــة العمريــة 
24-18. وانعكســت نســبة اإلجابــات فــي المجموعــة عينهــا لناحيــة مشــاركة هــذا الخبــر بســبب الموافقــة علــى 
مضمونــه لــذا ســتتّم مشــاركته ووضــع تعليــق عليــه، إذ جــاءت النســبة األعلــى )%21.4( للفئــة العمريــة 18-24 
واألدنــى )%0( مــع الفئــة 64-55 عامــًا. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فُســّجلت النســبة األعلــى للدافــع الرئيســي 
المطابــق للمجموعــة “أ”، “الخبــر مهــم وملفــت”، )%73.7( لــدى الفئــة العمريــة 24-18، واألدنــى )46.7%( 
للفئــة العمريــة 44-35، لتنعكــس فــي الدافــع الثانــي “ألن الخبــر صحيــح” وُتســّجل النســبة األعلــى )33.3%( 

مــع الفئــة 44-35 واألدنــى )%10.5( لــدى المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 عامــًا.

بحســب الطوائــف، حصــد دافــع المشــاركة الرئيســي “ألن الخبــر مهــم وملفــت” فــي المجموعتيــن ِنســبًا 
متقاربــة لــدى بعــض الطوائــف فــي المجموعــة “أ” مقابــل ِنســب متفاوتــة ضمــن المجموعــة “ب”. ففــي 
المجموعــة “أ”، جــاءت ِنســب اعتمــاد هــذا الدافــع لمشــاركة هــذا الخبــر األعلــى لــدى الشــيعة )%53.7( يليهــم 
ــغ %36.4 و%33.3 تباعــًا. أمــا  ــدروز وتبل ــكل منهمــا( لتتراجــع مــع الســّنة وال ــة واألرثوذكــس )%50 ل الموارن
فــي المجموعــة “ب”، فجــاءت النســبة األعلــى لــدى الكاثوليــك )%100(، فالســّنة %68 يليهــم األرثوذكــس 
والشــيعة بنســبَتي %66.7 و%55.1 تباعًا، فالموارنة بنســبة %20. وتّتســع هذه الفوارق في الِنســب بشــكل 
كبيــر مــع الدافــع الثانــي فــي المجموعــة “أ” وهــو “أصــّدق الخبــر و/أو صاحــب التصريــح” حيــث النســبة األعلــى 
%100 مــع الكاثوليــك واألقّليــات المســيحية، ليليهــا بفــارق شاســع الُســّنة بنســبة %27.3 والموارنــة بنســبة 
%25 فالشــيعة %4.9. ونجــد فــوارَق مماثلــة فــي المجموعــة “ب” مــع الدافــع الثانــي “ألن الخبــر صحيــح” 
حيــث النســبة األعلــى مــع األقّليــات المســيحية %100 والموارنــة %40 واألرثوذكــس %33.3 فالشــيعة 

%20.4 والســّنة 15.8%. 
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د- دوافع عدم المشاركة
عــزت النســبة األعلــى مــن المســتطلعين فــي المجموعــة “أ” الذيــن ذكــروا أنهــم لــن يشــاركوا هــذا الخبــر 
موقفهــا كــون األمــر ال يهمهــا )%42.9(، لتنخفــض اِلنســب بشــكل واضــح لإلجابــات األخــرى وتبلــغ %15.3 “ال 
أشــارك األخبــار السياســية” و%11.8 لــكل مــن “ال أصــدق الخبــر” و”الخبــر غيــر مهم/تافــه”. أمــا فــي المجموعــة 
“ب”، فقــد حصــدت إجابــة “الخبــر غيــر مهم/تافــه” المركــز األول بنســبة %27.5، تليهــا نســبة %27 ذكــرت أنهــا 

لــن تشــارك هــذا الخبــر ألنــه مزّيــف و%22.7 ألن الخبــر ال يهمهــا بالرغــم مــن كونــه صحيحــًا.

ولــم ُتســّجل فــوارق مهمــة ُتذكــر بيــن المســتطلعين الذكــور واإلنــاث فــي مــا يتعّلــق بأســباب عــدم مشــاركتهم 
لهــذا الخبر. 

بحســب الفئــة العمريــة، ســّجل الدافــع الرئيســي لعــدم مشــاركة هــذا الخبــر ضمــن المجموعــة “أ”، “ال يهمنــي 
األمــر”، النســبة األعلــى )%50.8( بيــن المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 55 و64 عامــًا. وجــاءت 
النتيجــة مماثلــة فــي المجموعــة “ب” لناحيــة الدافــع األساســي” الخبــر غيــر مهــّم/ تافــه” وغيــر متفاوتــة بحــّدة 

فــي الِنســب، حيــث حصــدت الفئــة العمريــة ذاتهــا النســبة األعلــى مــن اإلجابــات وســّجلت 31.6%. 

وبّينــت الدراســة تفاوتــًا فــي ِنســب دوافــع عــدم مشــاركة هــذا الخبر بين المســتطلعين من الطوائــف المختلفة 
بيــن المجموعتيــن. ففــي المجموعــة “أ”، ســّجل دافــع “ال يهّمنــي األمــر” النســبة األعلــى لــدى الكاثوليــك 
)%50(، لتتــدّرج الِنســب بشــكل منهجــي مــع الشــيعة %49.5 واألرثوذكــس %47.1 واألرمــن %45.5 ثــم 
األقّليــات المســيحية %42.9 والــدروز %43.5 فالموارنــة %42.2 والســّنة %36.7. أمــا فــي الدافــع الثانــي “ال 
ــى  ــدروز )%39.1( والنســبة األدن ــدى المســتطلعين ال ــى ل ــار السياســية”، فجــاءت النســبة األعل أشــارك األخب
لــدى الشــيعة )%9.7(. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فســّجل الدافــع الرئيســي “الخبــر غيــر مهــّم/ تافــه” النســبة 
ــي  ــن حصــد الدافــع الثان ــى مــع الشــيعة )%16(، فــي حي ــن واألدن ــن المســتطلعين العلويي ــى )%50( بي األعل
“ألن الخبــر مزّيــف” النســبة األعلــى )%38.1( لــدى المســتطلعين الســّنة، يليهــم بشــكل متــدّرج الكاثوليــك 
)%36.8( واألرمــن )%28.6( والعلويــون %25 والموارنــة )%23.2( ثــم الشــيعة )%22( فاألرثوذكــس 17.9%
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4- حــزب اللــه يهــدد باســتخدام الســالح فــي الداخــل إن لــم يتــم تشــكيل 
حكومــة جديــدة وفــق مطالبــه )الوســيلة اإلعالميــة: المياديــن( - خبــر زائــف

أ- خبر زائف أم صحيح؟
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أظهــرت الدراســة أن غالبيــة المســتطلعين )%77( ضمــن المجموعــة “ب” أدركــت أن الخبــر مزّيــف، غيــر أن 20% 
مــن هــؤالء اعتقــدوا أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر علــى الرغــم مــن ذلــك. فــي حيــن انقســمت نســبة الــــ23% 
ممــن اعتبــروا الخبــر صحيحــًا بيــن %46.1 يرغبــون بمشــاركة الخبــر و%53.9 ال يعتقــدون أنهــم سيشــاركون 

الخبــر. 

ولــم ُتظهــر الدراســة فــوارَق ملحوظــة بيــن اإلنــاث والذكــور، حيــث أن %77.6 مــن اإلنــاث و%76.4 مــن الذكــور 
اعتبــروا الخبــر مزّيفــًا. كذلــك األمــر بالنســبة للفئــات العمريــة، حيــث ُســّجلت النســبة األعلــى %79.8 مــع الفئــة 

44-35 والنســبة األدنــى %73 مــع الفئــة 45-54. 

وأظهــرت الدراســة أن النســبة األعلــى فــي اعتبــار الخبــر مزّيفــًا ُســّجلت لــدى الطائفــة الشــيعية )%96.6( فــي 
حيــن ُســّجلت النســبة األدنــى )%50( لــدى األرمــن. 

ب- مشاركة الخبر

أظهــرت الدراســة تقاربــًا بيــن المســتطلعين فــي المجموعتيــن “أ” و”ب” فــي رفــض مشــاركة الخبــر، بِنســبَتي 
%73.4 و%74 تباعــًا. وفاقــت نســبة اإلنــاث الذكــور فــي المجموعتيــن، حيــث رفضــت نســبة %75.6 مــن 
اإلنــاث مقابــل %71.2 مــن الذكــور فــي المجموعــة “أ” مشــاركة هــذا الخبــر، تقابلهمــا نســبتا %78.8 و69.2% 

تباعــًا ضمــن المجموعــة “ب”. 
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كمــا بّينــت الدراســة بعــض التفــاوت فــي الِنســب بيــن الفئــات العمريــة فــي كل مــن المجموعتيــن “أ” و”ب” 
لناحيــة رفــض مشــاركة هــذا الخبــر. ففــي المجموعــة “أ”، ُســّجلت أعلــى نســبة رفــض مشــاركة هــذا الخبــر 
)%83.5( للفئــة العمريــة 24-18 واألدنــى )%64.8( للفئــة العمريــة 44-35. وفــي المجموعــة “ب”، ُســّجلت 
النســبة األعلــى لرفــض مشــاركة هــذا الخبــر )%80.3( لــدى المســتطلعين فــي الفئــة العمريــة 64-55، واألدنى 

)%69.2( مــع الفئــة العمريــة 35-44.

بحســب الطوائــف، بّينــت الدراســة تقاربــًا فــي بعــض النتائــج بيــن المجموعتيــن “أ” و”ب” لجهــة رفــض مشــاركة 
الخبــر. فقــد ذكــر %100 مــن العلوييــن فــي كلتــا المجموعتيــن أنهــم لــن يشــاركوا هــذا الخبــر، فــي حيــن ســّجل 
المســتطلعون الشــيعة النســبة األدنــى مــن الرفــض ضمــن المجموعتيــن: %59 فــي المجموعــة “أ” و61.7% 
فــي المجموعــة “ب”. كمــا لحظنــا تقاربــًا فــي ِنســب رفــض مشــاركة هــذا الخبــر بيــن المجموعتيــن لــدى الموارنة 

)%85.1 فــي المجموعــة “أ”، و%81 فــي المجموعــة “ب”( واألرثوذكــس والكاثوليــك والســنة والــدروز.

ج- دوافع مشاركة الخبر
تنّوعــت دوافــع مشــاركة هــذا الخبــر فــي المجموعــة “أ”، تقّدمهــا دافــع “ال أوافــق علــى مضمــون الخبــر لــذا 
أشــاركه وأضــع تعليقــي عليــه” بنســبة %47.4، لتنخفــض بشــكل واضــح للدافــع الثانــي وهــو “الخبــر ملفــت/
مهــم/ مؤثــر” بنســبة %19.5، ثــم %13.5 لدافــع “أصــدق الخبــر و/أو صاحــب التصريــح”. أمــا فــي المجموعــة 
“ب”، فــإن االهتمــام بمضمــون الخبــر يتقــّدم علــى مــا عــداه بنســبة %30.8، يليــه دافــع “ألن الخبــر مزّيــف 
ــر مهــّم وملفــت” بنســبة %16.9، وهــي نســبة  ســأفضح الوســيلة اإلعالميــة” بنســبة %23.8، ثــم “ألن الخب

متقاربــة إلــى حــّد مــا مــع الدافــع عينــه فــي المجموعــة “أ”. 

فاقــت نســبة اإلنــاث تلــك الذكــور لمجمــل اإلجابــات فــي المجموعــة “أ”، فقــد ذكــرت نســبة %50.8 مــن 
اإلنــاث فــي هــذه المجموعــة أنهــا ستشــارك هــذا الخبــر بدافــع “ال أوافــق علــى مضمــون الخبــر لــذا أشــاركه 
وأضــع تعليقــي عليــه” مقابــل %44.4 مــن الذكــور، وكذلــك ذكــر %23 مــن اإلنــاث مقابــل %16.7 مــن الذكــور 
أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر ألنــه مهــم وملفــت. وكذلــك األمــر بالنســبة لدافــع المشــاركة الرئيســي فــي 
المجموعــة “ب”، حيــث تقّدمــت اإلنــاث علــى الذكــور بدافــع “يهّمنــي مضمــون الخبــر” )%37.7 مقابــل 26% 
تباعــًا(، فــي حيــن تقــّدم الذكــور علــى اإلنــاث بدافــع “ألن الخبــر مزّيــف ســأفضح الوســيلة اإلعالميــة” و”ألن 
الخبــر مهــّم وملفــت”، بنســبة %26 للذكــور مقابــل %20.8 لإلنــاث، و%20.8 للذكــور مقابــل %11.3 لإلنــاث 

تباعــًا.

بحســب الفئــة العمريــة، تبّيــن أن المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن فئَتــي 34-25 عامــًا و35-44 
عامــًا هــم أكثــر مــن سيشــارك هــذا الخبــر  بدافــع “ال أوافــق علــى مضمــون الخبــر لــذا أشــاركه وأضــع تعليقــي 
عليــه” )%51.2 و%54.1 تباعــًا(. كذلــك األمــر فــي المجموعــة “ب”، فقــد ســّجل الدافــع الرئيســي لمشــاركة 
هــذا الخبــر “يهمنــي مضمــون الخبــر” النســبة األعلــى للمســتطلعين فــي الفئتيــن العمريتيــن 25-34 )38.1%( 

 .)37.5%( و35-44 

فــي  “أ” و”ب”.  المجموعتيــن  مــن  فــي كل  الطوائــف  بيــن  الخبــر  ِنســب دوافــع مشــاركة هــذا  وتفاوتــت 
المجموعــة “أ”، جــاءت النســبة األعلــى للدافــع الرئيســي “ال أوافــق علــى مضمــون الخبــر لــذا أشــاركه وأضــع 
تعليقــي عليــه”، مــع الطائفــة الشــيعية )%84.7( ، فــي حيــن انخفضــت بشــكل ملحــوظ لــدى المســتطلعين 
الســّنة )%20.5(. وبلــغ التفــاوت حــّدًا كبيــرًا فــي الدافــع الثانــي “الخبــر ملفت/مهّم/مؤثــر” حيــث ُســّجلت نســبة 
%75 مــع األرمــن لتنخفــض النســبة إلــى %25.6 للســّنة و%5.1 للشــيعة. وفــي المجموعــة “ب”، حصد الدافع 
الرئيســي “يهّمنــي مضمــون الخبــر” النســبة األعلــى بيــن المســتطلعين الكاثوليــك )%50( والشــيعة )40.4%( 

مــن جهــة لتنخفــض النســبة إلــى %9.7 فقــط لــدى الســّنة.
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د- دوافع عدم المشاركة
ــر فــي المجموعتيــن “أ” و”ب”، واختلفــت الِنســب فــي مــا بينهــا.  تنّوعــت الدوافــع لعــدم مشــاركة هــذا الخب
فحــّل دافــع “ال أصــّدق الخبــر” فــي المرتبــة األولــى ضمــن المجموعــة “أ” بنســبة %28.9، يليــه بفــارق ال ُيذكــر 
“ال أشــارك األخبــار السياســية” بنســبة %27.8، ثــم “هــذا خبــر زائــف” بنســبة %16.9. أمــا فــي المجموعــة “ب”، 
فقــد ســّجل الدافــع الرئيســي “ألن الخبــر مزّيــف” نســبة %51.9 لتنخفــض النســبة بشــكل واضــح للدافــع الثانــي 
“ال أريــد أن أرّوج لهــذه الشــخصية” إلــى %10.5 و”الخبــر ال يتوافــق مــع أفــكاري/ هويــة صفحتــي” إلــى 9.5%. 

وبّينــت الدراســة أن نســبة رفــض مشــاركة هــذا الخبــر كانــت أعلــى نســبيًا لــدى الذكــور مــن اإلنــاث ، وذلــك فــي 
المجموعتيــن “أ” و”ب”. ففــي المجموعــة “أ”، ذكــر %30.9 مــن الذكــور عــدم مشــاركتهم هــذا الخبــر ألنهــم ال 
يصّدقونــه مقابــل %27 مــن اإلنــاث، كمــا أن %52.6 مــن الذكــور ضمــن المجموعــة “ب” رفضــوا مشــاركة هــذا 

الخبــر ألنــه مزّيــف مقابــل %51.3 مــن اإلنــاث.   

بحســب الفئــة العمريــة، لــم ُتبّيــن الدراســة فــوارَق ملفتــة فــي ِنســب الرفــض لمختلــف الدوافــع وفقــًا للفئــة 
العمريــة فــي كلتــا المجموعتيــن “أ” و”ب” حيــث جــاءت الفــوارق ضئيلــة نســبيًا. ففــي المجموعــة “أ”، تراوحــت 
ِنســب عــدم مشــاركة هــذا الخبــر بدافــع “ال أصــّدق الخبــر” بيــن %32.4 للفئــة العمريــة 44-35، ثــم %30.6 لـــ 
64-55، و2%9.2 مــع 34-25، و%26.3 مــع 24-18، وصــواًل إلــى النســبة األدنــى %25.9 مــع الفئــة العمريــة 
54-45. كذلــك فــي المجموعــة “ب”، جــاءت الفــوارق متقاربــة جــدًا فــي مختلــف الفئــات العمريــة للدافــع 
الرئيســي “ألن الخبــر مزّيــف” وجــاءت علــى الشــكل التالــي: %51.9 لفئــة 24-18، %49.5 لفئــة 25-34، 50% 

لفئــة 44-35، %55.1 لفئــة 54-45 و%54.7 لفئــة 64-55 عامــًا.

وتفاوتــت اإلجابــات وفقــًا للطوائــف فــي كل مــن المجموعتيــن. فــي المجموعة “أ”، ذكــر %66.7 من العلويين 
و%42.4 مــن الشــيعة أنهــم لــن يشــاركوا هــذا الخبــر ألنهــم ال يصّدقونــه. وجــاءت النســبة األعلــى فــي الدافــع 
الثانــي “ال أشــارك األخبــار السياســية” لــدى األرمــن )%62.5( والــدروز )%50(، فــي حيــن ذكــر %32.9 مــن 
الشــيعة و%18 مــن الســّنة أنهــم لــن يشــاركوا هــذا الخبــر ألنــه “خبــر زائــف”. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فتدّرجــت 
الِنســب بيــن الطوائــف للدافــع الرئيســي “ألن الخبــر مزّيــف” مــن األعلــى لــدى الشــيعة بنســبة %71.7 فاألرمــن 
بنســبة %60 فالســّنة %49.1 واألرثوذكــس %46.2 وصــواًل إلــى الحــّد األدنــى لــدى العلوييــن %25. وبلغــت 
النســبة األعلــى للدافــع الثانــي “ال أريــد أن أرّوج لهــذه الشــخصية” لــدى األقّليــات المســيحية بنســبة 33.3% 

ثــم الكاثوليــك بنســبة %25 واألدنــى مــع الشــيعة 3.3%. 
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5- مصــدر: وجــود وثائــق تثبــت أن الســفارات دفعــت للمغتربيــن النتخــاب 
اللوائــح التغييريــة فــي االنتخابــات )الوســيلة اإلعالميــة: الجديــد( – خبــر زائــف

أ- خبر زائف أم صحيح؟
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بالرغــم مــن كــون هــذا الخبــر زائفــًا، غيــر أن النســبة األكبــر ضمــن المجموعــة “ب” )%53( اعتبرتــه صحيحــًا، بينهــم 
%71.3 أعربــوا عــن اســتعدادهم لمشــاركة هــذا الخبــر مقابــل %28.7 لــن يشــاركوه.

ولــم ُتســّجل فــوارق ملحوظــة بيــن المســتطلعين مــن الجنســين مــن ناحيــة اعتبــار الخبــر صحيحــًا، حيــث ســّجل 
الذكــور نســبة %56.8 مقابــل %49.2 لإلنــاث. والملفــت أن نســبة أعلــى مــن اإلنــاث ضمــن المجموعــة “ب” 

اعتبــرت هــذا الخبــر مزّيفــًا )%50.8( مقابــل %43.2 فقــط مــن الذكــور. 

بالنســبة للفئــة العمريــة، ُســّجلت بعــض الفــوارق مــن ناحيــة اعتبــار الخبــر صحيحــًا أم زائفــًا. فقــد ُســّجلت النســبة 
األعلــى مــن اعتبــار هــذا الخبــر صحيحــًا )%60.6( بيــن المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 55 و64 عامــًا 
فيمــا ُســّجلت النســبة األدنــى )%46.2( مــع الفئــة العمريــة 44-35. أمــا فــي مــا يتعّلــق باالعتقــاد بزيــف هــذا 
الخبــر، فقــد اعتبرتــه غالبيــة %53.8 و%51.7 مــن المســتطلعين فــي الفئتيــن العمريتيــن 44-35 و45-54 
تباعــًا مزّيفــًا لتنخفــض الِنســب بشــكل واضــح للمســتطلعين فــي الفئتيــن العمريتيــن 24-18 و64-55 تباعــًا 

الذيــن ذكــروا أن هــذا الخبــر مزّيــف.

أمــا بحســب الطوائــف، فقــد ُســّجلت النســبة األعلــى مــن المســتطلعين الذيــن اعتقــدوا بصحــة هــذا الخبــر 
)%71.1( لــدى الطائفــة الشــيعية واألدنــى )%20( لــدى الكاثوليــك، والعكــس صحيــح للذيــن اعتقــدوا بزيــف 

الخبــر المذكــور.

ب- مشاركة الخبر
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ــر مــن رفضهــا، مــع رجحــان  تقاربــت النتائــج فــي المجموعتيــن “أ” و”ب” لجهــة الموافقــة علــى مشــاركة الخب
مــن   53% أن  مــن  بالرغــم  “ب”،  المجموعــة  فــي  و56.4%  “أ”  المجموعــة  فــي   54.6% بنســبة  الرفــض 

المســتطلعين ضمــن المجموعــة األخيــرة ذكــروا اعتقادهــم أن هــذا الخبــر صحيــح.

تقّدمــت اإلنــاث علــى الذكــور فــي رفــض مشــاركة هــذا الخبــر. فــي المجموعــة “أ”، رفــض %57.6 مــن اإلنــاث 
ــاث  ــر وكذلــك األمــر فــي المجموعــة “ب”، حيــث ســّجلت اإلن مقابــل %51.6 مــن الذكــور مشــاركة هــذا الخب

ــل %51.6 للذكــور.  نســبة %61.2 مقاب

ولــدى توزيــع النتائــج وفقــًا للفئــة العمريــة، تقاربــت نســبتا قبــول مشــاركة الخبــر وعــدم القبــول بيــن الفئــات 
ــن “أ” و”ب”.  ــة كافــة فــي المجموعتي العمري

أمــا بحســب الطوائــف، فقــد تفاوتــت ِنســب رفــض مشــاركة هــذا الخبــر فــي المجموعتيــن “أ” و”ب”. فــي 
ــر )%83.3( لــدى العلوييــن، لتنخفــض  المجموعــة “أ”، ُســّجلت النســبة األعلــى مــن رفــض مشــاركة هــذا الخب
تدريجيــًا للطوائــف األخــرى وتبلــغ %75.5 لــدى الموارنــة، وصــواًل إلــى الســّنة )%51.3( ثــم الشــيعة بالنســبة 

األدنــى 35.4%. 

ــى مــن رفــض مشــاركة هــذا  أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد ســّجل المســتطلعون الكاثوليــك النســبة األعل
الخبــر )%80(، لتنخفــض الِنســب تدريجيــًا للطوائــف األخــرى وُتســّجل %68 لــدى الموارنــة، %50 لــدى العلوييــن 

والنســبة األدنــى %42.3 مــع الشــيعة.

ج- دوافع مشاركة الخبر
تنّوعــت اإلجابــات حــول ســبب الموافقــة علــى نشــر الخبــر، ففــي المجموعــة “أ”، جــاء الدافــع الرئيســي “الخبــر 
ملفت/مهــّم/ مؤّثــر” بنســبة %26.9، تــاله “أصــدق الخبــر و/أو صاحــب التصريــح” بنســبة %23.3، ثــم “أوافــق 
علــى مضمــون الخبــر لــذا أشــاركه وأضــع تعليقــي عليــه” بنســبة %21.6 لتتدّنــى النســبة إلــى نحــو النصــف 
%11.9 مــع “الخبــر يتوافــق مــع أفــكاري”. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فتصــّدر دافــع “ألن الخبــر صحيــح” الئحــة 
أســباب مشــاركة هــذا الخبــر بنســبة %30.3، تــاله مباشــرة بنســبة متقاربــة جــدًا )%29.8( دافــع “ألن الخبــر 
ــر مــع دافــع “ألن  ــى النســبة بفــارق كبي ــر” بنســبة %26.6، لتتدّن ــم “يهّمنــي مضمــون الخب مهــّم وملفــت”، ث

الخبــر مزّيــف ســأفضح الوســيلة اإلعالميــة” إذ بلغــت 6.4%.

لــم ُتظهــر الدراســة فــوارَق بيــن الذكــور واإلنــاث فــي الدوافــع الرئيســية لمشــاركة هــذا الخبــر، إذ جــاءت الِنســب 
متقاربــة جــدًا فــي المجموعتيــن. فــي المجموعــة “أ”، فــي مــا يختــص بالدافــع الرئيســي “الخبــر ملفت/مهــّم/ 
مؤّثــر”، جــاءت نســبة الذكــور %28.1 مقابــل %25.5 لإلنــاث، وفــي الدافــع الثانــي “أصــدق الخبــر و/أو صاحــب 
التصريــح”، جــاءت النســبتان %23.1 و%23.6 تباعــًا. وفــي المجموعــة “ب”، ســّجل الدافــع الرئيســي “ألن 
الخبــر صحيــح”، %30.6 للذكــور مقابــل %29.9 لإلنــاث، فيمــا حصــد الدافــع الثانــي “ألن الخبــر مهــّم وملفــت”، 

%33.1 و%25.8 تباعــًا.

وأظهــرت الدراســة تفاوتــًا فــي دوافــع مشــاركة هــذا الخبــر بحســب الفئــة العمريــة فــي كل مجموعــة. ففــي 
ــة لبعــض الدوافــع، فســّجل دافــع  ــات العمري ــن مختلــف الفئ ــى حــّد مــا بي ــت الِنســب إل المجموعــة “أ”، تقارب
“الخبــر ملفــت/ مهــّم/ مؤثــر” النســبة األعلــى )%28.9( مــع الفئــة العمريــة 44-35، تلتهــا %28.8 مــع الفئــة 
34-25 و%27.3 مــع 24-18، و%25 مــع 64-55، وصــواًل إلــى %20 مــع 54-45. وفــي المجموعــة “ب”، 
زادت الفــوارق نســبيًا بيــن الفئــات العمريــة، فبالنســبة للدافــع الرئيســي “ألن الخبــر صحيــح”، جــاءت النســبة 
ــة 24-18، فنســبة %30.8 مــع 35-44،  ــة 54-45، تلتهــا %35.6 مــع الفئ ــة العمري األعلــى %41.7 مــع الفئ

و%28.1 مــع 64-55، و%21.2 مــع الفئــة العمريــة 25-34. 

كمــا أظهــرت الدراســة تفاوتــًا فــي الِنســب بيــن الطوائــف للدوافــع الرئيســية فــي المجموعتيــن “أ” و”ب”، 
“الخبــر ملفت/مهّم/مؤّثــر”  الخبــر ألن  هــذا  مــن مشــاركة  األعلــى  النســبة  ُســّجلت  “أ”،  المجموعــة  ففــي 
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لــدى العلوييــن )%100(، يليهــم الموارنــة بنســبة أقــل بنحــو النصــف )%52.2(، ثــم الــدروز )%41.7(. أمــا فــي 
المجموعــة “ب” وفــي مــا يتعّلــق بالدافــع الرئيســي األول “ألن الخبــر صحيــح”، فجــاءت النســبة األعلــى )50%( 

مــع العلوييــن والنســبة األدنــى %10 لــدى الــدروز.  

د- دوافع عدم المشاركة
ذكــر حوالــي ثلــث المســتطلعين فــي المجموعــة “أ” رفضهــم مشــاركة هــذا الخبــر كونهــم “ال يصّدقــون الخبــر” 
)%34.8(، يليــه “ال أشــارك األخبــار السياســية” بنســبة %23.4، و”هــذا خبــر زائــف” بنســبة %17.2. أمــا فــي 
المجموعــة “ب”، فحــل دافــع “ألن الخبــر مزّيــف” أواًل بنســبة %45.6، تــاله بفــارق كبيــر “الخبــر صحيــح ولكّنــه ال 
يهّمنــي” بنســبة %14.2، و”ال أصــدق صاحــب التصريــح وال أثــق بأخبــار هــذه الوســيلة اإلعالميــة” بنســبة 11%. 

وبّينــت الدراســة عــدم وجــود فــوارق ملحوظــة بيــن اإلنــاث والذكــور فــي ِنســب رفــض المشــاركة لبعــض 
الدوافــع. ففــي المجموعــة “أ”، ذكــر %34.9 مــن الذكــور عــدم مشــاركتهم هــذا الخبــر ألنهــم ال يصّدقونــه 
مقابــل %34.7 مــن اإلنــاث، فــي حيــن تطابقــت الِنســب تقريبــًا بيــن الجنســين للدافــع الثانــي “ال أشــارك األخبــار 
السياســية” )%23.3 للذكــور و%23.6 لإلنــاث(. وفــي المجموعــة “ب”، تقاربــت نســبة الذكور واإلناث )46.9% 
و%44.4( فــي الدافــع الرئيســي “ألن الخبــر مزّيــف”، كمــا فــي الدافــع الثانــي “الخبــر صحيــح ولكّنــه ال يهّمنــي” 
)%16.4 مقابــل %12.4 تباعــًا(، فــي حيــن تقــّدم الذكــور علــى اإلنــاث )%13.3 و%9.2 تباعــًا( فــي الدافــع 

الثالــث “ال أصــدق صاحــب التصريــح وال أثــق بأخبــار هــذه الوســيلة اإلعالميــة”. 

وتقاربــت الِنســب بيــن الفئــات العمريــة بشــكل عــام فــي المجموعتيــن “أ” و”ب” مــن جهــة رفــض مشــاركة 
الخبــر، ولــم ُتســّجل فــوارق ملحوظــة.

وتفاوتــت ِنســب اإلجابــات بحســب الطوائــف لمختلــف الدوافــع المذكــورة لعــدم نشــر هــذا الخبــر. ففــي 
المجموعــة “أ”، جــاءت النســبة األعلــى لدافــع “ال أصــدق الخبــر” لــدى الكاثوليــك )%64.7( لتنخفــض تدريجيــًا 
وُتســّجل %43.7 لــدى الموارنــة، وصــواًل إلــى النســبة األدنــى %21.4 لــدى الــدروز وصفــر لــدى العلوييــن. كمــا 
ســّجل دافــع “ال أشــارك األخبــار السياســية” %50 لــدى الــدروز وصــواًل إلــى %17.6 لــدى الكاثوليــك. أّمــا فــي 
المجموعــة “ب”، فتراوحــت ِنســب إجابــة “ألن الخبــر مزّيــف” مــن %68.8 لــدى الكاثوليــك لتتــدّرج إلــى 65% 
لــدى الــدروز و%60 لــدى األقّليــات المســيحية، وصــواًل إلــى النســبة األدنــى %27.4 لــدى الشــيعة، مــع صفــر 

أيضــًا لــدى العلوييــن. 
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6- هجوم مسلحين من حزب القوات على الشياح بعد إعالن نتائج االنتخابات 
)الوسيلة اإلعالمية: النشرة(- خبر زائف

أ- خبر زائف أم صحيح؟ 
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ذكرت النسبة األعلى من المستطلعين ضمن المجموعة “ب” أن هذا الخبر مزّيف )%76.8(، بينهم 10.4% 
يعتقدون بأنهم سيشاركونه على صفحات التواصل االجتماعي. 

وانقســمت نســبة الذيــن اعتبــروا الخبــر مزّيفــًا بيــن اإلنــاث والذكــور مــن دون فــارق ُيذكــر، إذ جــاءت النســبة 
%76.4 و%77.2 تباعــًا. ولــم ُتظهــر الدراســة فــوارق ُتذكــر بيــن الفئــات العمريــة إذ جــاءت النســبة األعلــى 

%80.9 لــدى الفئــة العمريــة 54-45 واألدنــى %72.3 لــدى الفئــة 25-34. 

أمــا بحســب الطوائــف، فجــاءت الِنســب األعلــى لالعتقــاد بزيــف الخبــر المذكــور لــدى األقّليــات المســيحية 
ــة والكاثوليــك تباعــًا كاآلتــي %100 و%92.9 و%92 و%90، لتبلــغ أدناهــا )%63.8( لــدى  واألرمــن والموارن

المســتطلعين الشــيعة. 

ب- مشاركة الخبر

ــر ســواء فــي المجموعــة “أ” أو فــي المجموعــة “ب”. فــي  ــة رفضــت مشــاركة الخب بّينــت الدراســة أن األكثري
المجموعــة “أ”، جــاءت نســبة الرفــض %78.4، وفــي المجموعــة “ب” 77.2%. 

وفاقــت نســبة اإلنــاث نســبة الذكــور فــي رفــض مشــاركة الخبــر بفــارق ضئيــل، ففــي المجموعــة “أ” جــاءت 
نســبة اإلنــاث %80 مقابــل %76.8 للذكــور، وفــي المجموعــة “ب” %79.2 مقابــل %75.2 تباعــًا. 
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أمــا بحســب الفئــات العمريــة، ففــي المجموعــة “أ” بلغــت النســبة األعلــى فــي رفــض مشــاركة الخبــر 87.9% 
لــدى الفئــة العمريــة 24-18، لتتــدّرج بفــوارق ضئيلــة إلــى النســبة األدنــى %71.4 مــع الفئــة العمريــة 35-44. 
أّمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد جــاءت النســبة األعلــى %80 مــع الفئــة العمريــة عينهــا 24-18، والنســبة 

األدنــى %73 مــع الفئــة العمريــة 25-34.  

وبحســب الطوائــف، فــي المجموعــة “أ”، جــاءت نســبة عــدم الرغبــة بمشــاركة الخبــر %100 لــدى الكاثوليــك 
لــدى الموارنــة  الــدروز و88.3%  لــدى  واألرمــن والعلوييــن واألقّليــات المســيحية، لتتــدّرج بنســبة 92.3% 
و%83.3 لــدى األرثوذكــس، و%82.7 لــدى الســّنة، وجــاءت النســبة األدنــى لــدى الشــيعة %56.3. أمــا فــي 
المجموعــة “ب”، فجــاءت النســبة األعلــى %100 مــع العلوييــن واألقّليــات المســيحية، مــع فــارق بســيط مــع 
مــا يليهــا لــدى الــدروز واألرمــن بنســبَتي %93.3 و%92.9 تباعــًا، وبِنســب متقاربــة جــدًا )حوالــى الـــ %80( لــدى 

الســّنة، الموارنــة، األرثوذكــس والكاثوليــك لتنخفــض إلــى %57 لــدى الشــيعة.  

ج- دوافع مشاركة الخبر
تنّوعــت اإلجابــات حــول دافــع مشــاركة الخبــر بِنســب متفاوتــة فــي المجموعــة “أ”. وقــد بلغــت نســبة اعتبــار 
ــر” %40.7، يليــه “أصــّدق الخبــر و/أو صاحــب التصريــح” بنســبة %15.7 أي أقــل مــن  “الخبــر ملفت/مهّم/مؤّث
النصــف، لتتقــارب النســبة مــع الدافــع الثالــث “ال أوافــق علــى مضمــون الخبــر لــذا أشــاركه وأضــع تعليقي عليه” 
بنســبة %14.8. أمــا فــي المجموعــة “ب” فجــاءت الِنســب متقاربــة نوعــًا مــا حيــث ســّجل الدافــع الرئيســي “ألن 
الخبــر صحيــح” نســبة %28.1، والدافــع الثانــي “ألن الخبــر مهــّم وملفــت” نســبة %22.8، فدافــع “يهّمنــي 

مضمــون الخبــر” نســبة 21.1%.

ــن الجنســين فــي المجموعــة “أ” إذ بلغــت  ــر” بي ــر ملفــت/ مهــّم/ مؤّث ــج الدافــع الرئيســي “الخب ــت نتائ وتقارب
نســبة الذكــور %41.4 واإلنــاث %40، لتتقــّدم نســبة اإلنــاث فــي الدافــع الثانــي “أصــّدق الخبــر و/أو صاحــب 
التصريــح” %18 مقابــل %13.8 لــدى الذكــور، ثــم تعــود وتتقــارب الِنســب للدافــع الثالــث “ال أوافــق علــى 
مضمــون الخبــر لــذا أشــاركه وأضــع تعليقــي عليــه” وُتســّجل %15.5 و%14 للذكــور واإلنــاث تباعــًا. وفــي 
المجموعــة “ب”، فاقــت نســبة الذكــور )%29( نســبة اإلنــاث )%26.9( بشــكل طفيــف فــي الدافــع الرئيســي 
“ألن الخبــر صحيــح”، لتتقــّدم اإلنــاث فــي الدافــع الثانــي “ألن الخبــر مهــّم وملفــت” %25 علــى الذكــور 21%، 

ــاث %21.2 والذكــور 21%.  ــر” بيــن اإلن ــم تتقــارب الِنســب فــي الدافــع الثالــث “يهّمنــي مضمــون الخب ث

كمــا تطابقــت نســبة الدافــع الرئيســي “الخبــر ملفــت/ مهــّم/ مؤّثــر” فــي المجموعــة “أ” بيــن الفئتيــن العمريتيــن 
24-18 و64-55 وســّجلت %54.5، تليهــا الفئــة العمريــة 34-25 التــي ســّجلت %41.9 ثــم الفئــة العمريــة -35
44 بنســبة %36.7، كمــا ســّجلت الفئــة العمريــة 64-55 مــن المجموعــة “ب” نســبة متقاربــة %35.7 للســبب 
عينــه، تلتهــا الفئــة العمريــة 24-18 بنســبة %25. هــذا وقــد أعــرب %30.8 مــن الفئــة العمريــة 54-45 فــي 
المجموعــة “أ” عــن أنهــم يصّدقــون الخبــر و/أو صاحــب التصريــح، بالمقابــل، أعــرب المســتطلعون مــن الفئــات 
العمريــة 24-18، 54-45 و44-35 بنســب %40، %31.6 و%30.4 تباعــًا عــن أن دافعهــم لمشــاركة الخبــر أنــه 

صحيــح. 

وبّينــت الدراســة فــوارق ملحوظــة بحســب الطوائــف مــع تنــّوع اإلجابــات، ففــي المجموعــة “أ”، مــع الدافــع 
الرئيســي “الخبــر ملفت/مهّم/مؤّثــر” جــاءت النســبة األعلــى %100 لــدى الــدروز، والنســبة األدنــى 18.2% 
لــدى الموارنــة. وفــي الدافــع الثانــي “أصــّدق الخبــر و/أو صاحــب التصريــح”، جــاءت النســبة األعلــى %19 لــدى 
الشــيعة يليهــم الســّنة بنســبة %15.4 فالموارنــة بنســبة %9.1 وصفــر لــدى األرثوذكــس والــدروز. أمــا فــي 
المجموعــة “ب”، فــي الدافــع الرئيســي “ألن الخبــر صحيــح”، فجــاءت النســبة األعلــى %60 لــدى األرثوذكــس، 
ثــم %50 لــدى الــدروز لتتدّنــى النســبة إلــى %31.8 لــدى الســّنة و%28.1 لــدى الشــيعة. وفــي الدافــع الثانــي 
“ألن الخبــر مهــّم وملفــت”، جــاءت النســبة األعلــى %31.3 للشــيعة والنســبة األدنــى صفــر لأرمــن والــدروز، 

يتقّدمهمــا الموارنــة بنســبة 6.3%. 
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د- دوافع عدم المشاركة
جــاءت دوافــع عــدم مشــاركة الخبــر فــي المجموعتيــن علــى الشــكل التالــي: فــي المجموعــة “أ”، جــاء الدافــع 
الرئيســي “ال أصّدق الخبر” بنســبة %34.9، تاله بنســبة %21.4 دافع “ال أشــارك األخبار السياســية”، وبنســبة 
%20.7 “هــذا خبــر زائــف”، لتتدّنــى النســبة مــع دافــع “ال أصــدق صاحــب التصريــح وال أثــق بأخبــار هــذه الوســيلة 
اإلعالميــة” إلــى %7.7. وفــي المجموعــة “ب”، جــاء الدافــع الرئيســي “ألن الخبــر مزّيــف” بنســبة 56.2%، 
لتتدّنــى النســبة مــع دافــع “ال أصــدق صاحــب التصريــح وال أثــق بأخبــار هــذه الوســيلة اإلعالميــة” إلــى 13.5%، 

وتتدّنــى أيضــًا إلــى %8.5 مــع دافــع “الخبــر ال يتوافــق مــع أفــكاري/ هويــة صفحتــي”. 

فــي الدافــع الرئيســي فــي المجموعــة “أ”، “ال أصــّدق الخبــر”، فاقــت نســبة الذكــور %39.6 نســبة اإلنــاث 
%30.5، وفــي الدافــع الثانــي “ال أشــارك األخبــار السياســية”، فاقــت نســبة اإلنــاث %24 نســبة الذكور 18.8%، 
وبفــارق ضئيــل فــي الدافــع الثالــث “هــذا خبــر زائــف”، تقّدمــت نســبة اإلنــاث %21 علــى نســبة الذكــور 20.3%. 
ــاث  ــف” نســبة اإلن ــر مزّي وفــي المجموعــة “ب”، فاقــت نســبة الذكــور %58 فــي الدافــع الرئيســي “ألن الخب
ــة”،  ــار هــذه الوســيلة اإلعالمي ــق بأخب ــح وال أث ــي “ال أصــدق صاحــب التصري ــك فــي الدافــع الثان %54.4، كذل
ــر ال يتوافــق مــع أفــكاري/  ــاث %11.6، وفــي الدافــع الثالــث “الخب جــاءت نســبة الذكــور %15.4 ونســبة اإلن

هوّيــة صفحتــي”، تقّدمــت نســبة اإلنــاث %9.6 بفــارق ضئيــل علــى نســبة الذكــور 7.4%. 

وبحســب الفئــات العمريــة، فــي المجموعــة “أ”، جــاءت النســبة األعلــى للدافــع الرئيســي “ال أصــّدق الخبــر” 
%50.7 مــع الفئــة العمريــة 44-35 واألدنــى %25 مــع الفئــة العمريــة 24-18، وجــاء الفــارق فــي الدافــع 
الثانــي “ال أشــارك األخبــار السياســية” أقــل مــن النصــف بيــن األعلــى %32.5 للفئــة العمريــة 24-18 واألدنــى 
ــف” ِنســبًا  ــر مزّي ــا فــي المجموعــة “ب”، فســّجل الدافــع الرئيســي “ألن الخب %12 للفئــة العمريــة 44-35. أّم
متقاربــة فجــاءت النســبة األعلــى %65.7 مــع الفئــة العمريــة 54-45، واألدنــى %52.4 مــع الفئــة 25-34. 
ــة”، جــاءت النســبة  ــار هــذه الوســيلة اإلعالمي ــق بأخب ــح وال أث ــي “ال أصــدق صاحــب التصري وفــي الدافــع الثان

األعلــى %16.5 مــع الفئــة العمريــة 34-25 واألدنــى %9.6 مــع الفئــة 55-64.

أمــا مــن جهــة الطوائــف، ففــي المجموعــة “أ”، وفــي الدافــع الرئيســي “ال أصــّدق الخبــر” جــاءت النســبة األعلــى 
%58.3 لــدى األرمــن واألدنــى %13.3 لــدى األرثوذكــس، فــي حيــن تقاربــت الفــوارق بيــن األقّليــات المســيحية 
والكاثوليــك والموارنــة بِنســب %44.4 و%43.5 و%41 تباعــًا، وبيــن الشــيعة والعلوييــن والســّنة بِنســب 
%39.5 و%33.3 و%30.6 تباعــًا. وفــي الدافــع الثانــي “ال أشــارك األخبــار السياســية” جــاءت النســبة األعلــى 
%41.7 لــدى الــدروز واألدنــى %12 لــدى الموارنــة. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فــي الدافــع الرئيســي “ألن الخبــر 
مزيــف” فنجــد الفــارق أقــل مــن النصــف بيــن النســبة األعلــى %84.6 لــدى األرمــن والنســبة األدنــى %40 لــدى 
الشــيعة مــع تقــارب فــي الِنســب بيــن العلوييــن والموارنــة بنســبَتي %75 و%71.4 تباعــًا، يليهــم الكاثوليــك 
بنســبة %68.8 فاألرثوذكــس بنســبة %61.5 فتقــارب بيــن نســبَتي الســّنة والــدروز %52 و%50 تباعــًا. وفــي 
الدافــع الثانــي “ال أصــدق صاحــب التصريــح وال أثــق بأخبــار هــذه الوســيلة اإلعالميــة”، جــاءت النســبة األعلــى 

%25 للكاثوليــك واألدنــى لأرمــن والعلوييــن )صفــرًا( وتقّدمهــم األرثوذكــس بنســبة 3.8%.
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7- ماكــرون يهــّدد بوتيــن باســتخدام الســالح النــووي فــي حــال تعــّرض لفنلنــدا 
والســويد )الوســيلة اإلعالميــة: France 24( - خبــر زائــف

أ- خبر زائف أم صحيح؟
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هــذا الخبــر مزّيــف، وقــد اعتبــره كذلــك المســتطلعة آراؤهــم بنســبة %61.2، بينهــم %3.9 فقــط ســوف 
يشــاركون هــذا الخبــر. 

ولــم ُتبّيــن الدراســة فارقــًا بيــن الذكــور )%61.6( واإلنــاث )%60.8( فــي اعتبــار الخبــر مزّيفــًا. كمــا ُســّجلت فــوارق 
نســبية بيــن الفئــات العمريــة، إذ جــاءت النســبة األعلــى مــن اعتبــار الخبــر المذكــور مزّيفــًا )%71.2( لــدى الفئــة 

العمريــة 44-35، لتنخفــض نســبيًا وتبلــغ أدناهــا )%55.1( لــدى المســتطلعين ضمــن الفئــة العمريــة 45-54. 

وذكــر المســتطلعون الشــيعة بالنســبة األعلــى )%75.2( أن هــذا الخبــر زائــف، %62.8 مــن الســّنة، %54 مــن 
الموارنــة مقابــل %25 فقــط مــن العلوييــن. 

ب- مشاركة الخبر

أظهــرت الدراســة أن نســبة رفــض مشــاركة هــذا الخبــر فاقــت نســبة الموافقــة علــى نشــره فــي المجموعتيــن 
“أ” و”ب”. حيــث جــاءت فــي المجموعــة “أ” بنســبة %85، وفــي المجموعــة “ب” 89.2%.

وتقاربــت نســبة الذكــور واإلنــاث فــي رفــض مشــاركة الخبــر بيــن المجموعتيــن كمــا فــي الموافقــة علــى نشــره، 
إذ بلغــت نســبة الذكــور لرفــض مشــاركة الخبــر فــي المجموعــة “أ” %85.2 واإلنــاث %84.8، وفــي المجموعــة 

“ب” جــاءت نســبة الذكــور %88.8 واإلنــاث 89.6%. 
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وبحســب الفئــة العمريــة، لــم يكــن هنــاك فــوارق ُتذكــر بيــن مختلــف الفئــات العمريــة فــي المجموعتين. فســّجل 
قبــول نشــر الخبــر بيــن %12.9 و%18.1 فــي المجموعــة األولــى فيمــا تراوحــت الِنســب بيــن %8 و%14.2 فــي 
المجموعــة “ب”. كذلــك ســّجلت ِنســب رفــض مشــاركة الخبــر بيــن %81.9 و%87.1 فــي المجموعــة “أ” فيمــا 

تراوحــت بيــن %85.8 و%92.3 فــي المجموعــة “ب”.

أمــا بحســب الطوائــف، ففــي المجموعــة “أ”، جــاءت نســبة رفــض المشــاركة للخبــر %100 لــدى العلوييــن 
واألقّليــات المســيحية، تلتهــا نســبة %96.2 لــدى الــدروز و%90.4 لــدى الموارنــة و%86.1 لــدى األرثوذكــس، 
وصــواًل إلــى النســبة األدنــى %75 لــدى األرمــن. أّمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد حافظــت الطائفــة العلويــة 
علــى النســبة األعلــى %100 ُيضــاف إليهــا بالنســبة عينهــا الــدروز، يليهمــا الشــيعة بنســبة %91.9 واألرثوذكــس 
بنســبة %90.3 والموارنــة %89، ثــم الســّنة بنســبة %86.9، وصــواًل إلــى النســبة األدنــى مــع الكاثوليــك 75%. 

ج- دوافع مشاركة الخبر
فــي المجموعــة “أ”، جــاءت نســبة الدافــع الرئيســي “أصــّدق الخبــر و/أو صاحــب التصريــح” %25.3، تــاله الدافــع 
الثانــي “الخبــر ملفــت/ مهــّم/ مؤّثــر” بنســبة %21.3، والثالــث “ال أوافــق علــى مضمــون الخبــر لــذا أشــاركه 
ــر  وأضــع تعليقــي عليــه”، بنســبة %16. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فجــاءت نســبة الدافــع الرئيســي “ألن الخب
مهــّم وملفــت” %29.6، والثانــي “يهّمنــي مضمــون الخبــر” %22.2، والثالــث “يهّمنــي صاحــب التصريح” بنســبة 

 .14.8%

وفاقــت نســبة الذكــور %29.7 نســبة اإلنــاث %21.1 فــي المجموعــة “أ” للســبب الرئيســي لدافــع مشــاركة 
الخبــر “أصــّدق الخبــر و/أو صاحــب التصريــح”، وفــي الدافــع الثانــي “الخبــر ملفــت/ مهــّم/ مؤّثــر”، جــاءت النســبة 
لــدى الذكــور %18.9 أدنــى مــن النســبة لــدى اإلنــاث %23.7، وفــي الدافــع الثالــث “ال أوافــق علــى مضمــون 
ــى مــن النســبة لــدى  ــه” جــاءت أيضــًا النســبة لــدى الذكــور %13.5 أدن ــذا أشــاركه وأضــع تعليقــي علي ــر ل الخب
اإلنــاث %18.4. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فــي الدافــع الرئيســي “ألن الخبــر مهــّم وملفــت”، فجــاءت النســبة 
لــدى الذكــور %28.6 أدنــى مــن النســبة لــدى اإلنــاث %30.8، وفــي الدافــع الثانــي “يهّمنــي مضمــون الخبــر”، 
جــاءت النســبة لــدى الذكــور %25 أعلــى مــن النســبة لــدى اإلنــاث %19.2، وفــي الدافــع الثالــث “يهّمنــي 

صاحــب التصريــح”، تدّنــت النســبة لــدى الذكــور %14.3 عــن النســبة لــدى اإلنــاث 15.4%. 

وبحســب الفئــة العمريــة، فــي المجموعــة “أ” فــي الدافــع الرئيســي “أصــّدق الخبــر و/أو صاحــب التصريــح”، 
جــاءت النســبة األعلــى%41.7 لــدى الفئــة العمريــة 24-18، تلتهــا بنســبة %36.4 الفئــة العمريــة 55-64 
وجــاءت النســبة األدنــى %14.3 للفئــة العمريــة 34-25. وفــي الدافــع الثانــي فــي المجموعــة نفســها، “الخبــر 
ملفــت/ مهــّم/ مؤّثــر”، تقاربــت ِنســب الفئــات العمريــة 64-55، 54-45 و34-25 وســّجلت تباعًا 27.3%، 25% 
و%23.8. وقــد ســّجل هــذا الدافــع نفســه فــي المجموعــة “ب” الــذي جــاء فــي المرتبــة األولــى نســبة 62.5% 
للفئــة العمريــة 64-55، تلتــه نســبة %40 للفئــة العمريــة 54-45. وســّجل الدافــع الثانــي فــي المجموعــة “ب”، 

“يهّمنــي مضمــون الخبــر”، نســبة %40 للفئــة العمريــة 54-45 تلتهــا نســبة %37.5 للفئــة العمريــة 18-24.

بحســب الطوائــف، فــي المجموعــة “أ”، فــي الدافــع الرئيســي “أصــّدق الخبــر و/أو صاحــب التصريــح”، جــاءت 
لــدى الطائفــة الدرزيــة، تلتهــا نســبة %66.7 لأرمــن و%60 لأرثوذكــس وجــاءت  النســبة األعلــى 100% 
النســبة األدنــى %8.3 لــدى الطائفــة الشــيعية، وفــي الدافــع الثانــي “الخبــر ملفــت/ مهــّم/ مؤّثــر”، جــاءت 
النســبة األعلــى %33.3 لــدى الطائفــة األرمنيــة، تلتهــا نســبة %27.6 للســّنة و%25 للكاثوليــك، أّمــا فــي 
الدافــع الثالــث “ال أوافــق علــى مضمــون الخبــر لــذا أشــاركه وأضــع تعليقــي عليــه”، فجــاءت النســبة األعلــى 
%29.2 لــدى الطائفــة الشــيعية. أّمــا فــي المجموعــة “ب”، فــي الدافــع الرئيســي “ألن الخبــر مهــّم وملفــت”، 
فجــاءت النســبة األعلــى %100 لــدى األقّليــات المســيحية، تلتهــا نســبة %45.5 لــدى الموارنــة، ثــم 33.3% 
لــكل مــن األرثوذكــس والشــيعة. أمــا الدافــع الثانــي “يهّمنــي مضمــون الخبــر”، فُســّجلت النســبة األعلــى 40% 
لــدى الكاثوليــك، تلتهــا نســبة %33.3 لــكل مــن األرثوذكــس واألرمــن. هــذا وقــد ســّجل الكاثوليــك نســبة 60% 

للدافــع الثالــث فــي المجموعــة “ب”، “يهّمنــي صاحــب التصريــح”. 
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د- دوافع عدم المشاركة
تنّوعت اإلجابات حول دوافع الرفض، وتقاربت ِنســب الرفض في الدوافع الرئيســية األولى بين المجموعتين 
“أ” و”ب”. ففــي المجموعــة “أ”، جــاءت نســبة الدافــع الرئيســي “ال يهّمنــي األمــر” %36.9، والدافــع الثانــي “ال 
أشــارك األخبــار السياســية” %19.8، والدافــع الثالــث “ال أصــّدق الخبــر” %17.9. وفــي المجموعــة “ب”، جــاءت 
نســبة الدافــع الرئيســي “ألن الخبــر مزّيــف” %33.2، والدافــع الثانــي “الخبــر صحيــح ولكّنــه ال يهّمنــي” 20.9%، 

والدافــع الثالــث “ال أصــدق صاحــب التصريــح وال أثــق بأخبــار هــذه الوســيلة اإلعالميــة” 15.2%.   

وتقاربــت النســبة فــي الدافــع الرئيســي “ال يهّمنــي األمــر” فــي المجموعــة “أ” بيــن الذكــور واإلنــاث وســّجلت 
%35.7 للذكــور و%38.2 لإلنــاث، وفــي الدافــع الثانــي “ال أشــارك األخبــار السياســية” جــاءت النســبة لــدى 
ــر” جــاءت النســبة لــدى  ــاث %23.1، وفــي الدافــع الثالــث “ال أصــّدق الخب الذكــور %16.4 والنســبة لــدى اإلن
ــاث %14.2. وفــي المجموعــة “ب”، تقاربــت كذلــك النســبة فــي الدافــع  الذكــور %21.6 والنســبة لــدى اإلن
الرئيســي “ألن الخبــر مزّيــف” وجــاءت لــدى الذكــور %32.9 ولــدى اإلنــاث %33.5، كمــا تقاربــت فــي الدافــع 
الثانــي “الخبــر صحيــح ولكّنــه ال يهّمنــي”، وجــاءت لــدى الذكــور %21.6 ولــدى اإلنــاث %20.1، وفــي الدافــع 
الثالــث “ال أصــدق صاحــب التصريــح وال أثــق بأخبــار هــذه الوســيلة اإلعالميــة”، جــاءت النســبة لــدى الذكــور 

%16.2 والنســبة لــدى اإلنــاث 14.3%.

وبحســب الفئــة العمريــة، فــي المجموعــة “أ”، فــي الدافــع الرئيســي “ال يهّمنــي األمــر”، جــاءت النســبة األعلــى 
%44.3 لــدى الفئــة العمريــة 24-18 لتنخفــض تدريجيــًا وتصــل إلــى %27.4 لــدى الفئــة العمريــة 54-45، وفــي 
الدافــع الثانــي “ال أشــارك األخبــار السياســية”، تقاربــت الِنســب بيــن الفئــات العمريــة 24-18، 34-25 و55-64 
وســّجلت %21.5 للفئــة العمريــة 24-18 و%23.2 لــكل مــن الفئتيــن العمريتيــن 34-24 و64-55. وأعــرب 
%29 مــن المســتطلعين بيــن 54-45 فــي المجموعــة عينهــا عــن أنهــم ال يصّدقــون الخبــر. أمــا فــي المجموعــة 
ــة العمريــة 45-54  ــف”، فجــاءت النســبة األعلــى %38 لــدى الفئ ــر مزّي “ب”، فــي الدافــع الرئيســي “ألن الخب
وانخفضــت تدريجيــًا إلــى النســبة األدنــى %29.8 لــدى الفئــة العمريــة 34-25، وفــي الدافــع الثانــي “الخبــر 
صحيــح ولكّنــه ال يهّمنــي”، جــاءت النســبة األعلــى %31 لــدى الفئــة العمريــة 64-55 وتقاربــت الِنســب لباقــي 

الفئــات العمريــة وســّجلت بيــن %21.5 للفئــة العمريــة 54-45 و%17.4 للفئــة العمريــة 18-24.

بحســب الطوائــف، جــاءت الِنســب متقاربــة نوعــًا مــا فــي الســبب الرئيســي “ال يهمنــي األمــر” فــي المجموعــة 
ــدروز، %38.7 لأرثوذكــس، 37.5%  ــات المســيحية، %44 لل “أ” وُســّجلت %47.4 للكاثوليــك، %44.4 لأقّلي
للشــيعة، %36.5 للموارنــة و%34.7 للســّنة. أمــا فــي الدافــع الثانــي “ال أشــارك األخبــار السياســية”، فســّجل 
األرمــن %44.4، الــدروز %40 واألقّليــات المســيحية %33.3. هــذا وأعــرب %24.7 مــن الموارنــة، 22.2% 
مــن األقّليــات المســيحية، %21.7 مــن الشــيعة و%21.1 مــن الكاثوليــك فــي المجموعــة ذاتهــا عــن أنهــم 
ــف”  ــر مزّي ــر. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فجــاءت النســبة األعلــى للدافــع الرئيســي “ألن الخب ال يصّدقــون الخب
ــة. أمــا  ــدى الطائفــة العلوي ــى النصــف %25 ل ــًا لتصــل إل ــات المســيحية وانخفضــت تدريجي ــدى األقّلي %50 ل
الدافــع الثانــي “الخبــر صحيــح ولكّنــه ال يهّمنــي” فســّجل النســبة األعلــى %54.5 لــدى األرمــن يليهــا 42.9% 
لأرثوذكــس، %33.3 للكاثوليــك، %29.2 للموارنــة، %26.7 للــدروز و%25 للعلوييــن. وأعــرب %36.5 مــن 
الشــيعة فــي نفــس المجموعــة عــن أنهــم ال يصّدقــون صاحــب التصريــح وال يثقــون بأخبــار هــذه الوســيلة 

اإلعالميــة.
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8- الناشــط الــذي تعــدى علــى وزيــر الطاقــة اللبنانــي يســلم نفســه )الوســيلة 
اإلعالميــة:Arab News( - خبــر صحيــح

أ- خبر زائف أم صحيح؟
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مــع أن %64 اعتبــروا الخبــر صحيحــًا، فقــد تســاوت الِنســب تقريبــًا بيــن الذيــن سيشــاركونه )%49.7( وأولئــك 
الذيــن لــن يشــاركوه )50.3%(. 

وتســاوت تقريبــًا نســبة كل مــن اإلنــاث )%64.8( والذكــور )%63.2( الذيــن اعتبــروا الخبــر المذكــور صحيحــًا. فــي 
حيــن تباينــت الِنســب وفقــًا للفئــات العمريــة، حيــث ُســّجلت النســبة األعلــى مــن االعتقــاد بصحــة هــذا الخبــر 
)%81.8( مــع الفئــة العمريــة 64-55، تليهــا %68.5 للفئــة العمريــة 54-45 لتنخفــض تدريجيــًا للفئــات العمريــة 

األخــرى وتبلــغ أدناهــا )%56( لــدى المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 عامــًا.

وبحســب الطوائــف، ُســّجلت بشــكل عــام ِنســب مرتفعــة لــدى المســتطلعين مــن مختلــف الطوائــف الذيــن 
ذكــروا اعتقادهــم بصحــة الخبــر المذكــور، حيــث جــاءت النســبة األعلــى )%100( لــدى العلوييــن، %87.1 لــدى 

األرثوذكــس، %75 لــدى الموارنــة لتبلــغ أدناهــا لــدى المســتطلعين الشــيعة مــع %38.3 فقــط.

ب- مشاركة الخبر

فاقــت نســبة المســتطلعين فــي المجموعــة “أ” تلــك فــي المجموعــة “ب” مــن ناحيــة الموافقــة على مشــاركة 
هــذا الخبــر )%46.2 مــن المجموعــة “أ” و%39.2 مــن المجموعــة “ب”(. والالفــت أنــه بالرغــم مــن أن %64 مــن 
المســتطلعين فــي المجموعــة “ب” ذكــروا اعتقادهــم بــأن الخبــر صحيــح، وافقــت نســبة %39.2 فقــط علــى 

مشــاركة هــذا الخبــر.
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وبّيــن توزيــع النتائــج وفقــًا للجنــس تقاربــًا بيــن المســتطلعين الذكــور واإلنــاث ضمــن المجموعــة “أ” في قبولهم 
مشــاركة هــذا الخبــر، فــي حيــن فاقــت نســبة الذكــور الذيــن وافقــوا علــى مشــاركة الخبــر فــي المجموعــة “ب” 
نســبة اإلنــاث )%42.8 مقابــل %35.6 تباعــًا(، بالرغــم مــن تقــارب الِنســب بيــن الجنســين فــي هــذه المجموعــة 

مــن الذيــن اعتقــدوا أن الخبــر صحيــح )%63.2 للذكــور مقابــل %64.8 لإلنــاث(.

وتقاربــت نســبة الموافقــة علــى نشــر هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين فــي المجموعــة “أ” مــن مختلــف الفئــات 
العمريــة باســتثناء الفئــة العمريــة 64-55 عامــًا التــي حصــدت النســبة األعلــى مــن اإلجابــات )%52.2(، فــي حيــن 
تفاوتــت الِنســب بيــن المســتطلعين فــي الفئــات العمريــة المختلفــة ضمــن المجموعــة “ب” فُســّجلت أدنــى 
نســبة موافقــة علــى نشــر هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 عامــًا )32%(، 
لترتفــع للفئــات األخــرى وتبلــغ أقصاهــا %43.3 للفئــة العمريــة 44-35 عامــًا )جــدول رقــم ؟؟(. والجديــر ذكــره 
أنــه بالرغــم مــن أن أعلــى نســبة موافقــة علــى صحــة هــذا الخبــر ُســّجلت بيــن المســتطلعين الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 55 و64 عامــًا، %39.4 فقــط مــن هــذه الفئــة العمريــة وافقــوا علــى مشــاركة هــذا الخبــر. 

أمــا وفقــًا للطائفــة، فقــد ُســّجلت النســبة األعلــى مــن القبــول بمشــاركة الخبــر فــي المجموعــة “أ” بيــن 
ــة  ــدى المســتطلعين الموارن ــن )%83.3( واألرمــن )%83.3( لتنخفــض بشــكل واضــح ل المســتطلعين العلويي
المســتطلعون  ســّجل  األمــر،  كذلــك  تباعــًا.  و30.4%   38.3% وتبلــغ  ذاتهــا  المجموعــة  فــي  والكاثوليــك 
الِنســب  لتنخفــض   ،)75%( الخبــر  بمشــاركة  القبــول  مــن  األعلــى  النســبة  المجموعــة “ب”  مــن  العلويــون 
تدريجيــًا للمســتطلعين مــن الطوائــف األخــرى وتبلــغ أدناهــا لــدى المســتطلعين الشــيعة والــدروز ضمــن 
ــه بالرغــم مــن أن %87.1 مــن  ــر ذكــره أن هــذه المجموعــة )%30.9 و%26.7 تباعــًا( )جــدول رقــم ؟؟(. والجدي
المســتطلعين األرثوذكــس و%70 مــن الــدروز فــي المجموعــة “ب” ذكــروا أنهــم يعتقــدون أن هــذا الخبــر 

صحيــح، غيــر أن %38.7 و%26.7 منهــم فقــط ســوف يشــاركون هــذا الخبــر. 

ج- دوافع مشاركة الخبر
ولــدى ســؤال المســتطلعين الذيــن قبلــوا مشــاركة هــذا الخبــر عــن الدوافــع وراء خيارهــم هــذا، حّلــت أهميــة 
الخبــر وتأثيــره فــي المرتبــة األولــى )%33.8( فــي المجموعــة “أ”، تليهــا مصداقيــة الخبــر أو صاحــب التصريــح 
)%26.9( ثــم الموافقــة علــى مضمــون الخبــر ممــا يدفــع بمشــاركته ووضــع تعليــق عليــه )%15.8(. أمــا فــي 
المجموعــة “ب”، فقــد ســّجلت صحــة الخبــر النســبة األعلــى )%30.6(، تليهــا أهميــة الخبــر وكونــه ملفتــًا 

)%26.5( ثــم أهميــة مضمــون الخبــر )24%(.

وأظهــر توزيــع اإلجابــات وفقــًا لجنــس المســتطلعين اختالفــًا فــي أســباب مشــاركة الخبــر بيــن الذكــور واإلنــاث. 
ففــي حيــن ذكــر %37 مــن الذكــور ضمــن المجموعــة “أ” أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر ألنــه ملفت/مهــم/
مؤثــر انخفضــت النســبة إلــى %30.4 لــدى اإلنــاث للســبب نفســه. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد حصــد هــذا 
ــى 10 نقــاط  ــى بحوال ــاث( وهــي أدن ــل %27 لإلن ــن الجنســين )%26.2 للذكــور مقاب ــة بي الســبب ِنســبًا متقارب
مــن المجموعــة “أ”. كمــا ذكــرت نســبة أعلــى مــن اإلنــاث ضمــن المجموعــة “أ” أنهــا ستشــارك هــذا الخبــر ألنهــا 
تصــّدق صاحــب الخبر/التصريــح )%31.3( مقابــل %22.7 مــن الذكــور، فــي حيــن انقلبــت الموازنــة بيــن الجنســين 
لــدى المجموعــة “ب” فــي مــا يختــص بمشــاركة الخبــر ألنــه صحيــح، فقــد صّدقــت هــذا الخبــر نســبة 34.6% 
مــن الذكــور ضمــن المجموعــة المحــّددة مقابــل %25.8 مــن اإلنــاث. كمــا أن نســبة أعلــى مــن اإلنــاث ضمــن 
المجموعــة “ب” ذكــرت أنهــا ســوف تشــارك هــذا الخبــر ألن مضمــون الخبــر يهمهــا مقابــل %21.5 مــن الذكــور 

ضمــن المجموعــة عينهــا. 

وتقاربــت الــى حــد مــا ِنســب تبّنــي األســباب المختلفــة لمشــاركة هــذا الخبــر بيــن مختلــف الفئــات العمريــة، مــع 
تســجيل بعــض االختالفــات الواضحــة. فعلــى ســبيل المثــال، وضمــن المجموعــة “أ”، ُســّجلت النســبة األعلــى 
مــن مشــاركة الخبــر ألنــه ملفت/مهم/مؤثــر بيــن المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 و34 عامــًا 
)%38.5(، لتنخفض تدريجيًا مع التقّدم في السّن وتبلغ أدناها للمستطلعين ما بين 55 و64 عامًا )25.7%(. 



44

كمــا ســّجلت الفئــة العمريــة األخيــرة النســبة األعلــى مــن المســتطلعين الذيــن سيشــاركون هــذا الخبــر ألنهــم 
يصّدقونــه و/أو يصّدقــون صاحــب التصريــح )%37.1(. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فُســّجلت النســبة األعلــى مــن 
مشــاركة هــذا الخبــر ألنــه صحيــح فــي الفئــة العمريــة 54-45 عامــًا )%38.2(، كمــا ســّجل المســتطلعون مــن 

الفئــة العمريــة 64-55 عامــًا النســبة األعلــى لمشــاركة هــذا الخبــر كونــه مهمــًا وملفتــًا )50%(. 

وتنّوعــت ِنســب اعتمــاد األســباب المختلفــة لمشــاركة هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين مــن الطوائــف المختلفــة، 
فســّجل الشــيعة )%45.8( والــدروز )%60( ضمــن المجموعــة “أ” النســبة األعلــى مــن مشــاركة هــذا الخبــر ألنــه 
ــر  ــن )%60( واألرمــن )%50( أنهــم سيشــاركون هــذا الخب ــن ذكــر معظــم العلويي ــر، فــي حي مهم/ملفت/مؤث
ألنهــم يصدقونــه و/أو صاحــب التصريــح. أمــا ضمــن المجموعــة “ب”، فقــد ســّجلت صحــة الخبــر الدافــع األكبــر 
لمشــاركة هــذا الخبــر بيــن األرمــن )%66.7( واألرثوذكــس )%41.7(، مقابــل %50 مــن الــدروز الذين سيشــاركون 
هــذا الخبــر ألنــه ملفــت ومهــم ونســبة أخــرى بلغــت %33.3 للكاثوليــك و%30.4 للشــيعة ستشــارك هــذا الخبــر 

ألن مضمونــه يهمهــا. 

د- دوافع عدم مشاركة الخبر
ــى حــّد  ــى أســباب عــدة تشــابهت إل ــر، فعــزوا خيارهــم إل ــن رفضــوا مشــاركة هــذا الخب أمــا المســتطلعون الذي
مــا بيــن المجموعتيــن “أ” و”ب”. ففــي حيــن ذكــر %22.9 مــن المســتطلعين ضمــن المجموعــة” “أ أنهــم لــن 
يشــاركوا الخبــر كونــه ال يهمهــم، ذكــرت نســبة قريبــة نســبيًا ضمــن المجموعــة “ب” الســبب عينــه إضافــة 
إلــى كونــه خبــرًا صحيحــًا )%28.6(. كذلــك األمــر بالنســبة إلــى كــون الخبــر غيــر مهم/تافــه، فقــد أعربــت نســبة 
%21.8 مــن المجموعــة “أ” و%26.3 مــن المجموعــة “ب” تبّنيهــا هــذا الســبب لعــدم مشــاركة الخبــر المذكــور. 
كمــا أن %20.3 مــن المســتطلعين ضمــن المجموعــة “أ” ذكــروا أنهــم ال يريــدون مشــاركة هــذا الخبــر كونهــم 

ال يصّدقونــه مقابــل %20.7 مــن المجموعــة “ب” كونهــم اعتبــروا الخبــر مزّيفــًا. 

وتقاربــت نســبيًا ِنســب المســتطلعين الذكــور واإلنــاث ضمــن المجموعــة “أ” الذيــن رفضــوا مشــاركة هــذا الخبــر 
ألنــه ال يهمهــم )%25.2 و%20.7 تباعــًا(، ألنــه خبــر غيــر مهم/تافــه )%22.9 و%20.7 تباعــًا( أو ألنهــم ال 
يصّدقــون هــذا الخبــر )%20.6 و%20 تباعــًا(. فــي حيــن أظهــرت النتائــج ضمــن المجموعــة “ب” تباينــًا واضحــًا 
فــي اإلجابــات بيــن الجنســين، فقــد ذكــر %32.9 مــن الذكــور أنهــم لــن يشــاركوا هــذا الخبــر بالرغــم مــن أنــه 
صحيــح انمــا ال يهمهــم، مقابــل %24.8 مــن اإلنــاث. فــي المقابــل ذكــرت نســبة أعلــى مــن اإلنــاث ضمــن 
المجموعــة “ب” أنهــا لــن تشــارك الخبــر كونــه تافهــًا وغيــر مهــم )%29.2( مقابــل %23.1 مــن الذكــور ضمــن 

المجموعــة عينهــا.   

وتقاربــت إلــى حــّد مــا أســباب عــدم مشــاركة هــذا الخبــر بيــن مختلــف الفئــات العمريــة، مــع تســجيل بعــض 
االختالفــات الفارقــة. فقــد حصــدت إجابــة “ال يهمنــي األمــر” كأحــد أســباب عــدم مشــاركة هــذا الخبــر النســبة 
األعلــى بيــن المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 45 و54 عامًا )%41.5(، في حين ســجل المســتطلعون 
الشــباب بيــن 18 و24 عامــًا النســبة األعلــى مــن إجابــة “الخبــر غيــر مهم/تافــه” )%28.8(.  أمــا ضمــن المجموعة 
“ب”، فقــد ُســّجلت النســبة األعلــى لعــدم مشــاركة هــذا الخبــر ألنــه ال يهــم المســتطلعين بالرغــم مــن كونــه 
صحيحــًا ضمــن الفئــة العمريــة 64-55 عامــًا )%40(، فــي حيــن ســّجلت الفئــة العمريــة 34-25 )%30.5( و-45

54 )%30.9( النســبة األعلــى مــن المســتطلعين الذيــن لــن يشــاركوا هــذا الخبــر ألنــه غيــر مهــم وتافــه )50%(. 

واختلفــت أســباب عــدم مشــاركة هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين مــن الطوائــف المختلفــة وضمــن المجموعتيــن 
“أ” و”ب”، فســّجل الشــيعة )%29.2( والموارنــة )%27.6( ضمــن المجموعــة “أ” النســبة األعلــى مــن عــدم 
مشــاركة هــذا الخبــر ألنــه ال يهمهــم، يقابلهــم %54.5 مــن الكاثوليــك و%52.6 مــن األرثوذكــس، %39.3 مــن 
الموارنــة و%33.8 مــن الســّنة ضمــن المجموعــة “ب” الذيــن ذكــروا الســبب نفســه بالرغــم مــن كــون الخبــر 
صحيحــًا. أمــا دافــع “الخبــر غيــر مهم/تافــه”، فقــد حصــد %30.3 مــن أجوبــة الســّنة و%27.6 مــن الموارنــة 
ــدروز و%29.1 مــن الشــيعة فــي المجموعــة “ب”. كمــا  ضمــن المجموعــة “أ”، تقابلهــا نســبة %40.9 مــن ال
ذكــرت نســبة %100 مــن العلوييــن و%43.8 مــن الــدروز ضمــن المجموعــة “أ” أنهــا لــن تشــارك هــذا الخبــر ألنهــا 
ال تشــارك األخبــار السياســية، فــي حيــن ذكــر %100 مــن األرمــن ضمــن المجموعــة “ب” أنهــم لــن يشــاركوا هــذا 

الخبــر ألنــه مزّيــف. 
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9- وكالــة: صــور راداريــة كشــفت تحــرك طائــرات أمريكيــة فــوق لبنــان عقــب 
انفجــار بيــروت )الوســيلة اإلعالميــة: ليبانــون ديبايــت( – خبــر زائــف 

    

أ- خبر زائف أم صحيح؟
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ــرًا صحيحــًا،  ــر المذكــور هــو فــي األســاس زائــف، فقــد اعتبــره %65 مــن المســتطلعين خب بالرغــم مــن أن الخب
ومــن بينهــم %80.3 يعتقــدون أنهــم سيشــاركونه. فــي المقابــل، مــن بيــن الــــ%35 مّمــن وجــدوا الخبــر زائفــًا، 

%20 يعتقــدون أنهــم سيشــاركونه علــى صفحاتهــم. 

ــاث )%66( والذكــور )%64( أو مزّيفــًا  ــار الخبــر صحيحــًا بيــن اإلن ولــم ُتظهــر الدراســة فارقــًا ملحوظــًا فــي اعتب
)%35.2 و%36.8 تباعــًا(. 

ومــن حيــث الفئــات العمريــة، تفاوتــت الِنســب بيــن المســتطلعين وجــاءت متقاربــة بيــن الفئتيــن 34-25 و-35
44 مــن جهــة وبيــن 24-18 و64-55 مــن جهــة أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، ُســّجلت النســبة األعلــى مــن 
المســتطلعين الذيــن اعتبــروا الخبــر المذكــور صحيحــًا لــدى الفئــة العمريــة 44-35 )%74( تليهــا الفئــة 25-34 
)%70.2(. أمــا مــن ناحيــة اعتبارهــا الخبــر مزّيفــًا، فقــد ذكــرت نســبة %44 مــن الفئــة العمريــة 24-18 و40.9% 

بيــن 64-55 هــذا األمــر.

وتقاربــت ِنســب المســتطلعين الذيــن اعتبــروا هــذا الخبــر صحيحــًا بحســب الطوائــف، وُســّجلت أعالهــا )75%( 
لــدى العلوييــن، يليهــم الســّنة )%73.1(. فــي حيــن ُســّجلت النســبة األعلــى مــن اعتبــار الخبــر المذكــور مزّيفــًا 

بيــن المســتطلعين المســيحيين والشــيعة بشــكل عــام )حوالــى الــــ%40(، مقابــل %25 فقــط للعلوييــن.

ب- مشاركة الخبر
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تقاربــت نســبة المســتطلعين فــي المجموعــة “أ” والمجموعــة “ب” الذيــن وافقــوا علــى مشــاركة هــذا الخبــر 
)%60.6 و%59.2 تباعــًا(. وبالرغــم مــن أن نســبة %65 مــن المســتطلعين فــي المجموعــة “ب” اعتبــروا أن 

الخبــر صحيــح، %59.2 منهــم فقــط وافقــوا علــى مشــاركته.

وبّيــن توزيــع النتائــج وفقــًا للجنــس أن نســبة أعلــى مــن المســتطلعين الذكــور ضمــن المجموعــة “أ” عّبــروا عــن 
قبولهــم مشــاركة هــذا الخبــر )%62.8( مقارنــة باإلنــاث ضمــن المجموعــة عينهــا )%58.4(، فــي حيــن تقاربــت 
نســبة الذكــور واإلنــاث الذيــن وافقــوا علــى مشــاركة الخبــر فــي المجموعــة “ب” )%58.8 و%59.6 تباعــًا(، مــع 
تســجيل ارتفــاع طفيــف فــي نســبة المســتطلعات ضمــن هــذه المجموعــة اللواتــي اعتقــدن بصحــة الخبــر )66% 

لإلنــاث مقابــل %64 للذكــور(.

وتقاربــت نســبة الموافقــة علــى نشــر هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين فــي المجموعــة “أ” مــن مختلــف الفئــات 
العمريــة باســتثناء الفئتيــن 54-45 و64-55 عامــًا اللتيــن حصدتــا النســبة األدنــى )%51.4 و%56.7 تباعــًا(، فــي 
حيــن تفاوتــت الِنســب بيــن المســتطلعين فــي الفئــات العمريــة المختلفة ضمن المجموعة “ب” فُســّجلت أدنى 
نســبة موافقــة علــى نشــر هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 55 و64 عامــًا )51.5%(، 
لترتفــع للفئــات األخــرى وتبلــغ أقصاهــا %43.3 للفئــة العمريــة 34-25 عامــًا )جــدول رقــم ؟؟(. والجديــر ذكــره 
أن أعلــى نســبة موافقــة علــى صحــة هــذا الخبــر ُســّجلت بيــن المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن فئَتــي 

44-35 و34-25 ســنة، كمــا ُســّجلت لديهــم أعلــى نســبة موافقــة علــى مشــاركة هــذا الخبــر. 

أمــا وفقــًا للطائفــة، فقــد تقاربــت ِنســب المســتطلعين مــن مختلــف الطوائــف الــذي وافقــوا علــى مشــاركة 
هــذا الخبــر بيــن المجموعتيــن. فحصــد المســتطلعون الســّنة، األرمــن والشــيعة الِنســب األعلــى مــن الموافقــة 
علــى مشــاركة هــذا الخبــر وإن بِنســب متفاوتــة بيــن المجموعتيــن: %70، %66.7 و%65.3 فــي المجموعــة 
“أ” مقارنــة بــــ%66.9، %64.3 و%59.7 تباعــًا ضمــن المجموعــة “ب”. فــي حيــن ُســّجلت الِنســب األدنــى مــن 
الموافقــة علــى نشــر هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين الكاثوليــك )%39.1 فــي المجموعــة “أ” مقابــل 40% 
فــي المجموعــة “ب”( واألقّليــات المســيحية )%33.3 و%42.9 تباعــًا بيــن المجموعتيــن )جــدول رقــم ؟؟(. 
والملفــت أن %75 مــن المســتطلعين العلوييــن و%73.1 مــن الســّنة فــي المجموعــة “ب” ذكــروا أنهــم 

ــر.  ــر أن %50 و%66.9 منهــم ســوف يشــاركون هــذا الخب ــر صحيــح، غي يعتقــدون أن هــذا الخب

ج- دوافع مشاركة الخبر
ولــدى ســؤال المســتطلعين الذيــن قبلــوا مشــاركة هــذا الخبــر عــن األســباب التــي دفعتهــم إلــى ذلــك، حصــدت 
علــى  الموافقــة  تليهــا  “أ”،  المجموعــة  فــي   )33.8%( األولــى  المرتبــة  ملفت/مهم/مؤثــر”  “الخبــر  إجابــة 
مضمــون الخبــر ممــا يدفــع بمشــاركته ووضــع تعليــق عليــه )%22.8( ثــم مصداقيــة الخبــر أو صاحــب التصريــح 
)%22.5(. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد ســّجلت صحــة الخبــر النســبة األعلــى )%30.1(، تليهــا أهميــة الخبــر 

وكونــه ملفتــًا )%27.7( ثــم أهميــة مضمــون الخبــر )27.7%(.

ــر بيــن الذكــور  وأظهــر توزيــع اإلجابــات وفقــًا لجنــس المســتطلعين اختالفــًا فــي بعــض أســباب مشــاركة الخب
واإلنــاث. ففــي حيــن ذكــر %26.1 مــن الذكــور ضمــن المجموعــة “أ” أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر ألنهــم 
يوافقــون علــى مضمــون الخبــر ممــا يدفــع بمشــاركته ووضــع تعليقهــم عليــه، انخفضــت النســبة إلــى 19.2% 
لــدى اإلنــاث للســبب نفســه. فــي المقابــل، ذكــرت نســبة %15.8 مــن اإلنــاث أنهــا ستشــارك هــذا الخبــر ألنــه 

يتوافــق مــع أفكارهــا مقابــل %6.4 فقــط مــن الذكــور.

أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد تقاربــت الِنســب بيــن الجنســين لمختلــف أســباب مشــاركة هــذا الخبــر مــع 
تســجيل بعــض الفــوارق فــي مــا يختــص بمشــاركة الخبــر ألن مضمــون الخبــر يهمهــم، حيــث حصــدت هــذه 

اإلجابــة %30.6 لــدى الذكــور ضمــن المجموعــة “ب” مقابــل %24.8 مــن اإلنــاث.
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كمــا أن نســبة أعلــى مــن اإلنــاث ضمــن المجموعــة “ب” ذكــرت أنهــا ســوف تشــارك هــذا الخبــر ألن مضمــون 
الخبــر يهمهــا مقابــل %21.5 مــن الذكــور ضمــن المجموعــة عينهــا. 

وتقاربــت ِنســب أســباب الموافقــة علــى نشــر هــذا الخبــر ألنــه مهم/ملفــت بيــن المجموعتيــن “أ” و”ب” بيــن 
مختلــف الفئــات العمريــة، غيــر أن النســبة األعلــى ُســّجلت لــدى المســتطلعين بيــن 18 و24 عامــًا ضمــن 
المجموعتيــن )%39.3 و%35.7 تباعــًا(. وكان ملفتــًا ارتفــاع نســبة نشــر هــذا الخبــر ألنــه صحيــح لــدى الفئــة 
الخبــر و/أو صاحــب  إجابــة “أصــّدق  المجموعــة “ب” )%41.2(، وارتفــاع نســبة  العمريــة 64-55 عامــًا مــن 

التصريــح” إلــى %28.9 للفئــة العمريــة عينهــا مــن المجموعــة “أ”.

وتنّوعــت دوافــع مشــاركة هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين مــن الطوائــف المختلفــة، فســّجل الــدروز ضمــن 
المجموعتيــن “أ” و”ب” النســبة األعلــى مــن مشــاركة هــذا الخبــر ألنــه مهم/ملفت/مؤثــر )%42.9 و47.4% 
تباعــًا(، فــي حيــن ذكــرت غالبيــة الكاثوليــك ضمــن المجموعــة “أ” أنهــا ستشــارك هــذا الخبــر ألنهــا توافــق علــى 
مضمونــه وســتضع تعليقهــا عليــه )%33.3( و%50 مــن األرمــن ضمــن المجموعــة نفســها ألنهــم يصّدقــون 
الخبــر و/أو صاحــب التصريــح. أمــا ضمــن المجموعــة “ب”، فقــد ســّجلت صحــة الخبــر الدافــع األكبــر لمشــاركة 
هــذا الخبــر بيــن العلوييــن )%100(، الكاثوليــك )%50(، ثــم الشــيعة )%31.5( والســّنة )%30.9(، مقابــل 100% 
ــر ألن  ــن سيشــاركون هــذا الخب ــدروز الذي ــات المســيحية، %41.2 مــن األرثوذكــس و%36.8 مــن ال مــن األقّلي

مضمونــه يهمهــم. 

د- دوافع عدم مشاركة الخبر
أمــا المســتطلعون الذيــن رفضــوا مشــاركة هــذا الخبــر، فعــزوا خيارهــم إلــى أســباب عــدة تشــابه بعضهــا إلــى 
حــّد مــا بيــن المجموعتيــن “أ” و”ب”. ففــي حيــن ذكــر%36.5 مــن المســتطلعين ضمــن المجموعــة “أ” أنهــم 
ال يريــدون مشــاركة هــذا الخبــر كونهــم ال يصدقونــه، ذكــر %42.2 مــن المجموعــة “ب” الســبب عينــه حيــث 
اعتبــروا الخبــر مزّيفــًا. وعــزا %23.4 مــن المجموعــة “أ” ســبب عــدم مشــاركتهم لهــذا الخبــر إلــى كونهــم ال 
يحبــون مشــاركة األخبــار السياســية تليهــم نســبة %13.2 اعتبــرت الخبــر زائفــًا و%10.7 ال تصــّدق صاحــب 
التصريــح وال تثــق بأخبــار الوســيلة اإلعالميــة المذكــورة. فــي المقابــل، ذكــر%20.1 مــن المســتطلعين ضمــن 
المجموعــة “ب” أنهــم ال يــودون مشــاركة هــذا الخبــر كونــه ال يهمهــم بالرغــم مــن كونــه صحيحــًا، تليهــم نســبة 

ــة المذكــورة. ــار الوســيلة اإلعالمي ــق بأخب ــح وال تث %16.2 ال تصــّدق صاحــب التصري

وبّيــن توزيــع اإلجابــات وفقــًا لجنــس المســتطلعين بعــض االختالفــات بيــن الذكــور واإلنــاث وبيــن المجموعتيــن 
“أ” و”ب”. 

ففــي حيــن ذكــر %38.7 مــن الذكــور ضمــن المجموعــة “أ” أنهــم لــن يشــاركوا هــذا الخبــر ألنهــم ال يصدقونــه 
مقابــل %34.6 مــن اإلنــاث، ذكــرت نســبة %46.6 مــن الذكــور ضمــن المجموعــة “ب” أنهــا لــن تشــارك هــذا 
الخبــر ألنــه مزّيــف مقابــل %37.6 فقــط مــن اإلنــاث. كمــا بــرزت فــوارق واضحــة بيــن الجنســين فــي مــا يتعلــق 
بعــدم مشــاركة الخبــر ألنــه ال يتوافــق مــع أفكارهم/هويــة صفحتهــم، فقــد ذكــرت نســبة %6.7 مــن اإلنــاث 
ضمــن المجموعــة “أ” هــذا الســبب مقابــل %1.1 فقــط مــن الذكــور، كمــا ذكرتــه نســبة %7.9 مــن اإلنــاث ضمــن 

المجموعــة “ب” مقابــل %1 فقــط مــن الذكــور ضمــن المجموعــة عينهــا. 

وأظهــر توزيــع اإلجابــات وفقــًا لعمــر المســتطلعين اختالفــًا فــي بعــض أســباب مشــاركة الخبــر بيــن الفئــات 
العمريــة المختلفــة ضمــن المجموعتيــن. ففــي حيــن تقاربــت ِنســب عــدم نشــر الخبــر بســبب عــدم تصديقــه 
ــة 44-35، 54-45 و64-55 عامــًا )%42.1، %47.2 و%41.4 تباعــًا( مــن المجموعــة “أ”،  ــات العمري ــن الفئ بي
كان الفتــًا أن نســبة %33.9 مــن الفئــة العمريــة 34-25 عامــًا مــن المجموعــة نفســها لــن تشــارك الخبــر ألنهــا 



49

ــه زائــف متدّنيــة إلــى حــّد مــا  ــر ألن ــار السياســية. وفــي حيــن كانــت ِنســب عــدم مشــاركة الخب ال تشــارك األخب
بيــن مختلــف الفئــات العمريــة ضمــن المجموعــة “أ”، ارتفعــت هــذه الِنســب ضمــن المجموعــة “ب” وُســّجلت 

أعالهــا بيــن الفئتيــن  24-18 و54-45 عامــًا )%50.0 و%48.8 تباعــًا(. 

وبحســب الطوائــف، ظهــرت فــوارق بيــن طوائــف معّينــة فــي كلتــا المجموعتيــن. فعلــى ســبيل المثــال، فــي 
المجموعــة “أ”، بّينــت الدراســة فارقــًا فــي النســب فــي الدافــع الرئيســي “ال أصــدق الخبــر” بيــن المســتطلعين 
مــن الطوائــف المختلفــة حيــث ســّجل %75 مــن األرمــن، %66.7 من األقّليات المســيحية، %50 من الكاثوليك 
و%46.7 مــن الســّنة هــذه اإلجابــة مقابــل %25 مــن األرثوذكــس و%26 فقــط مــن الشــيعة. وكذلــك األمــر 
بالنســبة لدافــع “ال أشــارك األخبــار السياســية” ضمــن المجموعــة نفســها، فقــد حصــد %66.7 مــن إجابــات 
الــدروز و%42.9 مــن إجابــات الكاثوليــك. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فاعتبــر األرمــن أن “الخبــر مزّيــف” بنســبة 
%80 وكذلــك الــدروز بنســبة %63.6، كمــا ذكــر %35.7 مــن األرثوذكــس أن الخبــر ال يهمهــم بالرغــم مــن كونــه 
ــار  صحيحــًا ونســبة أخــرى بلغــت %36.7 مــن الشــيعة ذكــرت دافــع “ال أصــدق صاحــب التصريــح وال أثــق بأخب

هــذه الوســيلة اإلعالميــة”، مقارنــة بـــ%4.2 مــن الموارنــة الذيــن اختــاروا الدافــع نفســه.
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10- رد المحــور علــى اغتيــال ســليماني يخــرج الجيــش األمريكــي مــن العــراق 
)الوســيلة اإلعالميــة: المياديــن( – خبــر زائــف

أ- خبر زائف أم صحيح؟

أظهــرت الدراســة تناغمــًا بيــن أجوبــة المســتطلعين ضمــن المجموعــة “ب” وحقيقــة هــذا الخبــر، فقــد اعتبــرت 
النســبة األعلــى مــن المســتطلعين ضمــن هــذه المجموعــة )%70.2( أن الخبــر المذكــور مزّيــف، مــع رفــض 

%90.3 بينهــم مشــاركته واالعتقــاد بمشــاركته لــدى نســبة %9.7 فقــط. 

وتفّوقت نسبة اإلناث التي اعتبرت هذا الخبر زائفًا على نسبة الذكور )%74.4 مقابل %66 تباعًا(. 

وبّينــت الدراســة عــدم وجــود فــوارق ملحوظــة بيــن الفئــات العمريــة فــي اعتبــار هــذا الخبــر صحيحــًا أم زائفــًا، 
حيــث صّبــت النســبة األعلــى مــن المســتطلعين الذيــن اعتبــروه خبــرًا زائفــًا )%75.3( فــي الفئــة العمريــة 45-54 

فيمــا ُســّجلت النســبة األدنــى )%66.7( لــدى الفئــة 25-34. 

ــر المذكــور  ــار الخب ــة فــي اعتب وبحســب الطوائــف، ســّجل المســتطلعون مــن مختلــف الطوائــف ِنســبًا متقارب
زائفــًا باســتثناء األرمــن )%64.3( والشــيعة )%40.9( حيــث ســّجلت الِنســب األدنــى. 

ووفقــًا لأقضيــة، تقاربــت الِنســب فــي بعــض األقضيــة وتفاوتــت فــي أقضيــة أخــرى، وُســّجلت النســبة األعلــى 
)%100( فــي اعتبــار الخبــر مزّيفــًا فــي أقضيــة الشــوف، البتــرون، بشــّري، البقــاع الغربــي، جزيــن، ومرجعيــون؛ فــي 

حيــن جــاءت النســبة األدنــى %6.7 فــي النبطيــة.
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ب- مشاركة الخبر

لــم ُتســّجل أي فــوارق ُتذكــر بيــن المســتطلعين مــن المجموعتيــن فــي مــا يتعلــق بمشــاركة الخبــر، حيــث أعربــت 
النســبة األكبــر مــن المجموعــة “أ” )%75.4( والمجموعــة “ب” )%75.8( عــن عــدم مشــاركتها هــذا الخبــر، كمــا 

اعتقــدت نســبة %70.2 مــن المجموعــة األخيــرة أن هــذا الخبــر مزّيــف.  

وذكــرت نســبة أعلــى مــن اإلنــاث رفضهــا مشــاركة هــذا الخبــر ضمــن المجموعتيــن )%77.2 مقابــل 73.6% 
للذكــور ضمــن المجموعــة “أ” و%78 مقابــل %73.6 للذكــور ضمــن المجموعــة “ب”(. كمــا أن اإلنــاث اعتبــرن 

أن هــذا الخبــر مزّيــف بنســبة أعلــى مــن الذكــور ســّجلت %74.4 مقابــل %66 تباعــًا فــي المجموعــة “ب”.  

وبّيــن توزيــع اإلجابــات وفقــًا للعمــر أن النســبة األعلــى مــن المســتطلعين الذيــن رفضــوا مشــاركة هــذا الخبــر 
ضمــن المجموعــة “أ” هــم مــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 ســنة )%82.4( فــي حيــن حصــدت 
الفئــة العمريــة 54-45 عامــًا النســبة األعلــى مــن عــدم مشــاركة الخبــر ضمــن المجموعــة “ب” )%83.1(، كمــا 

النســبة األعلــى مــن المســتطلعين الذيــن أقــّروا بزيــف هــذا الخبــر )75.3%(. 

وتقاربــت ِنســب المســتطلعين مــن مختلــف الطوائــف الذيــن رفضــوا مشــاركة هــذا الخبــر بيــن المجموعتيــن، 
فتراوحــت بيــن %80 و%90 باســتثناء الشــيعة الذيــن حصــدوا النســبة األدنــى مــن عــدم مشــاركة هــذا الخبــر 
حيــث أعربــت فقــط نســبة %36.8 منهــم ضمــن المجموعــة “أ” ونســبة %40.3 منهــم ضمــن المجموعــة “ب” 
عــن عــدم مشــاركتها هــذا الخبــر. كمــا أن نســبة %40.9 فقــط مــن الشــيعة ضمــن المجموعــة “ب” اعتبــرت أن 

هــذا الخبــر مزّيــف لترتفــع الِنســب إلــى %80 و%90 للطوائــف األخــرى.
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وتقاربــت اإلجابــات علــى هــذا الســؤال بيــن المســتطلعين ضمــن المجموعتيــن فــي مختلــف المحافظــات حيــث 
ذكــرت الغالبيــة الكبــرى فــي مختلــف المحافظــات قرارهــا عــدم مشــاركة هــذا الخبــر باســتثناء المســتطلعين 
فــي كل مــن الهرمــل، صيــدا، صــور، بيــت جبيــل والنبطيــة ضمــن المجموعــة “أ” وأولئــك فــي الهرمــل، صيــدا، 
بنــت جبيــل والنبطيــة ضمــن المجموعــة “ب” حيــث ذكــرت هــذه المجموعــات نســبة عاليــة مــن مشــاركة هــذا 

الخبــر بلغــت حــدود الـــ80 أو الـــ90%. 

 ج- دوافع مشاركة الخبر
بــّرر %22.8 مــن المســتطلعين ضمــن المجموعــة “أ” الذيــن قبلــوا مشــاركة هذا الخبر موقفهــم بكونهم يثقون 
بالوســيلة اإلعالميــة التــي نشــرت الخبــر، يليهــم %20.3 يصّدقــون الخبــر أو صاحــب التصريــح، %16.3 يوافقــون 
علــى مضمــون الخبــر ممــا يدفــع بمشــاركته ووضــع تعليــق عليــه ثــم %13.8 لــكل مــن “الخبــر ملفت/مهــم/
مؤثــر” أو “الخبــر يتوافــق مــع أفــكاري”. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد ذكــر %30.6 مــن المســتطلعين أنهــم 
سيشــاركون هــذا الخبــر ألن مضمونــه يهمهــم، %19.8 ألن الخبــر مهــّم وملفــت، %12.4 ألنهــم يشــاركون 

معظــم مــا تنشــره هــذه الوســيلة اإلعالميــة ثــم %11.6 ألن صاحــب التصريــح يهمهــم.

وبــرزت بعــض اإلختالفــات بيــن الذكــور واإلنــاث ضمــن المجموعتيــن “أ” و”ب”، فقــد ذكــرت نســبة أعلــى مــن 
اإلنــاث ضمــن المجموعــة “أ” أنهــا ســوف تشــارك هــذا الخبــر ألنهــا تصــّدق صاحــب التصريــح والخبــر )24.6% 
مقابــل %16.7 للذكــور(، فيمــا فاقــت نســبة الذكــور تلــك اإلنــاث ضمــن المجموعــة “ب” التــي وافقــت علــى 
ــاث ضمــن هــذه  ــن ســّجلت اإلن ــل %27.3(، فــي حي ــر يهمهــا )%33.3 مقاب ــر ألن مضمــون الخب مشــاركة الخب
المجموعــة نســبة أعلــى مــن الذكــور فــي مــا يختــص بمشــاركة هــذا الخبــر ألنهــن يشــاركن معظــم مــا تنشــره 

هــذه الوســيلة اإلعالميــة )%16.4 مقابــل %9.1 فقــط للذكــور(.

وســّجل الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 عامــًا ضمــن المجموعــة “أ” النســبة األعلــى )31.3%( 
مــن الذيــن سيشــاركون هــذا الخبــر ألنهــم يثقــون بأخبــار هــذه الوســيلة اإلعالميــة، بينمــا ذكــر %27.8 مــن الفئــة 
العمريــة 54-45 عامــًا أنهــم يوافقــون علــى مضمــون الخبــر لــذا سيشــاركونه. كمــا تقاربــت الِنســب بيــن الفئتيــن 
العمريتيــن 34-25 و54-45 عامــًا ضمــن المجموعــة “أ” )%27.9 و%27.8 تباعــًا( لناحيــة مشــاركتهم هــذا الخبــر 
ألنهــم يصّدقــون الخبــر و/أو صاحــب التصريــح. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد تقاربــت ِنســب دوافــع مشــاركة 
الخبــر للفئــات العمريــة 24-18، 34-25 و44-35 عامــًا لســبب االهتمــام بمضمــون الخبر حيث ســّجلت 33.3%، 
%35.0 و%38.1 تباعــًا. ورأى %25.9 و%26.7 مــن المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن فئَتــي 18-24 

و 54-45 عامــًا تباعــًا ضمــن المجموعــة “ب” بــأن الخبــر مهــم وملفــت مّمــا يدفعهــم إلــى مشــاركته. 

واختلفــت دوافــع مشــاركة هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين وفقــًا للطائفــة، فســّجل الكاثوليــك والموارنــة 
النســبة األعلــى ضمــن المجموعــة “أ” التــي عــزت ســبب مشــاركتها هــذا الخبــر إلــى ثقتهــا بأخبــار هــذه الوســيلة 
اإلعالميــة )%100 و%60 تباعــًا(، فــي حيــن ذكــر %36.4 مــن الســّنة أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر ألنهــم 
يصدقونــه و/أو صاحــب التصريــح و%20.9 مــن الشــيعة الذيــن يوافقــون علــى مضمــون الخبــر لــذا سيشــاركونه 
وســيضعون تعليقهــم عليــه. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد عــزا معظــم الســّنة والشــيعة ســبب نشــرهم لهــذا 
الخبــر كــون مضمونــه يهمهــم )%33.3 و%33.7 تباعــًا(، مقابــل %60 مــن األرثوذكــس و%50 مــن األرمــن 

الذيــن ذكــروا أنهــم سينشــرون الخبــر ألنــه مهــم وملفــت. 

غالبيــة  ذكــرت  فقــد  المناطــق.  مختلــف  مــن  المســتطلعين  بيــن  الخبــر  هــذا  مشــاركة  أســباب  وتفاوتــت 
ــار هــذه  ــر ألنهــا تثــق بأخب المســتطلعين فــي الشــوف وجبيــل ضمــن المجموعــة “أ” أنهــا ستشــارك هــذا الخب
الوســيلة اإلعالميــة )%100 و%66.7 تباعــًا(، كمــا عــزت غالبيــة المســتطلعين فــي راشــيا ضمــن المجموعــة 
نفســها ســبب مشــاركتها هــذا الخبــر إلــى تصديقهــا للخبــر وصاحــب التصريــح )%100(. أمــا فــي المجموعة “ب”، 
فقــد ذكــرت نســبة %100 فــي جبيــل و%88.9 فــي بنــت جبيــل أن مضمــون الخبــر يهمهــا لــذا ستشــاركه، فيمــا 
ذكــرت غالبيــة المســتطلعين فــي كســروان )%100( أنهــا ستشــارك هــذا الخبــر ألنــه مهــم وملفــت، إضافــة إلــى 

%46.7 فــي صيــدا عــزوا الســبب إلــى كونهــم يشــاركون معظــم مــا تنشــره هــذه الوســيلة اإلعالميــة. 
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د- دوافع عدم مشاركة الخبر
ــة وراء خيارهــم، ذكــرت  ــر عــن األســباب الكامن ــن رفضــوا مشــاركة هــذا الخب ولــدى ســؤال المســتطلعين الذي
النســبة األعلى ضمن المجموعة “أ” أنها ال تريد مشــاركة هذا الخبر كونها ال تحب مشــاركة األخبار السياســية 
)%29.2( إضافــة الــى أن الخبــر المحــدد ال يهمهــا )%28.1( كمــا ذكــرت نســبة %16.2 أنهــا ال تصــّدق هــذا الخبر 
ولذلــك لــن تشــاركه. فــي المقابــل، عــزت الغالبيــة الكبــرى ضمــن المجموعــة “ب” ســبب عــدم مشــاركتها لهــذا 
الخبــر إلــى كونــه مزّيفــًا )%40.4(، لتنخفــض الِنســب بشــكل واضــح لأســباب األخــرى ككــون الخبــر المذكــور غيــر 
مهــم )%12.1( أو عــدم تصديقهــم لصاحــب التصريــح وعــدم وثوقهــم بأخبــار الوســيلة اإلعالميــة المذكــورة 

 .)11.9%(

واختلفــت أســباب عــدم مشــاركة هــذا الخبــر بيــن الذكــور واإلنــاث ضمــن المجموعتيــن. فقــد ذكــر 30.1% 
مــن اإلنــاث ضمــن المجموعــة “أ” أنهــن لــن يشــاركن الخبــر ألنــه ال يهمهــن مقابــل %26.1 مــن الذكــور، فــي 
ــه زائفــًا مقابــل %6.2 فقــط مــن اإلنــاث ضمــن المجموعــة “أ”. فــي  ــر كون حيــن رفــض %12.5 نشــر هــذا الخب
ــاث رفضهــا مشــاركة  ــل، اختلفــت الِنســب ضمــن المجموعــة “ب” حيــث ذكــرت نســبة %42.1 مــن اإلن المقاب
هــذا الخبــر كونــه زائفــًا مقابــل %38.6 مــن الذكــور، فــي حيــن رفــض %14.7 مــن الذكــور نشــر هــذا الخبــر ألنهــم 
ال يصّدقــون صاحــب التصريــح وال يثقــون بأخبــار الوســيلة اإلعالميــة المذكــورة مقابــل %9.2 فقــط مــن اإلنــاث 

ضمــن المجموعــة نفســها.

ومــن جهــة الفئــات العمريــة، فقــد كان الفتــًا تقــارب وارتفــاع ِنســب عــدم نشــر الخبــر ألنــه “مزّيــف” فــي 
المجموعــة “ب” ألغلبيــة الفئــات العمريــة حيــث وصــل أقصاهــا إلــى %47.9 للفئــة العمريــة 64-55 عامــًا. فــي 
المقابــل، تقاربــت ِنســب الرفــض بيــن مختلــف الفئــات العمريــة ضمــن المجموعــة “أ” كــون “األمــر ال يهمهــم”. 
وكان الفتــًا أن %40.0 مــن المســتطلعين الشــباب بيــن 18 و24 عامــًا مــن المجموعــة “أ” لــن يشــاركوا هــذا 
الخبــر ألنهــم ال يشــاركون األخبــار السياســية بشــكل عــام، وكذلــك %34.2 و%32.1 مــن المســتطلعين بيــن 

34-25 و64-55 تباعــًا لــن يشــاركوا هــذا الخبــر للســبب عينــه. 

وبحســب الطوائــف، ظهــرت فــوارق بيــن بعــض الطوائــف فــي كلتــا المجموعتيــن. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــن  ــار السياســية” بي فــي المجموعــة “أ”، بّينــت الدراســة فارقــًا فــي ِنســب الدافــع الرئيســي “ال أشــارك األخب
المســتطلعين مــن الطوائــف المختلفــة حيــث حصــد الــدروز والكاثوليــك والشــيعة )%46.2، %40.9 و39.6% 
تباعــًا( النســبة األعلــى مــن هــذه اإلجابــة مقابــل %21.3 للموارنــة. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فاعتبــر العلويــون 
أن “الخبــر مزّيــف” بنســبة %75 وكذلــك الشــيعة والســّنة بنســبة %48.3 و%47.3 تباعــًا، كمــا ذكــر %30 مــن 
الكاثوليــك أن الخبــر غيــر مهم/تافــه ونســبة أخــرى بلغــت %22.2 مــن الــدروز ذكــرت دافــع “ال أصــدق صاحــب 

التصريــح وال أثــق بأخبــار هــذه الوســيلة اإلعالميــة”، مقارنــة بـــ%7 مــن الســّنة الذيــن اختــاروا الدافــع نفســه.
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11- االتحــاد األوروبــي يحــاول اغتيــال حيــاة الشــعب الســوري بفــرض عقوبــات 
جديــدة )الوســيلة اإلعالميــة: جريــدة األخبــار( – خبــر مزّيــف

أ- خبر زائف أم صحيح؟
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ذكــر أكثــر مــن نصــف المســتطلعين )%55.8( أن هــذا الخبــر الزائــف أساســًا هــو خبــر صحيــح. ومــن بيــن هــؤالء، 
%40.9 يعتقــدون أنهــم سيشــاركون الخبــر المذكــور. 

وفاقــت نســبة اإلنــاث )%57.2( فــي اعتبــار الخبــر صحيحــًا نســبة الذكــور )%54.4(، فيمــا العكــس صحيــح العتبار 
هــذا الخبــر مزّيفــًا )%42.8 لإلنــاث مقابــل %45.6 للذكور(. 

ولــم تلحــظ الدراســة فــوارَق مهمــة بحســب الفئــات العمريــة، حيــث جــاءت النتائــج متقاربــة بيــن مختلــف الفئــات 
العمريــة باســتثناء الفئــة العمريــة 34-25 التــي ســّجلت النســبة األعلــى مــن االعتقــاد بصحــة الخبــر )62.4%( 

واألدنــى مــن حيــث االعتقــاد بزيفــه )37.6%(. 

وبحســب الطوائف، ســّجل المســتطلعون األرمن واألقّليات المســيحية )%71.4 لكل منهما( النســبة األعلى 
مــن المعتقديــن بصحــة الخبــر المذكــور فيمــا ُســّجلت النســبة األدنــى )%30( لــدى المســتطلعين الكاثوليــك. 
وتنعكــس الِنســب لناحيــة اعتبــار هــذا الخبــر مزّيفــًا، حيــث ُســّجلت النســبة األعلــى بيــن المســتطلعين الكاثوليــك 

لتنخفــض إلــى %56 عنــد الموارنــة ثــم تبلــغ أدناهــا )%28.6( لــدى األرمــن واألقّليــات المســيحية.

ب- مشاركة الخبر

هل تعتقد أنك ستشارك هذا الخبر؟
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تقاربــت ِنســب رفــض مشــاركة هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين ضمــن المجموعتيــن حيــث ذكــرت نســبة 72.4% 
مــن المســتطلعين ضمــن المجموعــة “أ” أنهــا لــن تشــارك هــذا الخبــر مقابــل %75 مــن المجموعــة “ب”، بالرغــم 

مــن أن أكثــر مــن نصــف المســتطلعين فــي المجموعــة “ب” )%55.8( ذكــروا أن هــذا الخبــر صحيــح.

وفاقــت نســبة اإلنــاث اللواتــي رفضــن مشــاركة هــذا الخبــر نســبة الذكــور ضمــن المجموعتيــن )%75.6 مقابــل 
%69.2 فــي المجموعــة “أ” و%77.2 مقابــل %72.8 فــي المجموعــة “ب” تباعــًا(. والملفــت أن نســبة أعلــى 

مــن الذكــور ضمــن المجموعــة “ب” اعتبــرت هــذا الخبــر مزّيفــًا )%45.6( مقابــل %42.8 مــن اإلنــاث.

ســّجل  حيــث  المختلفــة،  العمريــة  الفئــات  مــن  المســتطلعين  بيــن  الخبــر  عــدم مشــاركة  نســبة  واختلفــت 
المســتطلعون الشــباب بيــن 18 و24 عامــًا النســبة األعلــى مــن رفــض مشــاركة هــذا الخبــر ضمــن المجموعتيــن 
“أ” و”ب” )%82.4 و%80 تباعًا(، لتنخفض اِلنسب بعدها للفئات العمرية األخرى وتبلغ أدناها للمستطلعين 
بيــن 35 و44 عامــًا ضمــن المجموعــة “أ” )%67.6( و54-45 عامــًا ضمــن المجموعــة “ب” )%68.5(. كمــا أن 
نســبة متســاوية إلــى حــّد مــا مــن مختلــف الفئــات العمريــة ذكــرت اعتقادهــا أن هــذا الخبــر مزّيــف )حوالــي 

الــــ%45(، باســتثناء الفئــة 34-25 عامــًا التــي ســجلت %37.6 فقــط.

كمــا ُســّجلت ِنســب متقاربــة لرفــض مشــاركة هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين ضمــن المجموعــة “أ” مــن مختلــف 
الطوائــف باســتثناء المســتطلعين الشــيعة الذيــن عّبــروا بنســبة مرتفعــة عــن قبولهــم مشــاركة هــذا الخبــر 
)%45.1(. أمــا ضمــن المجموعــة “ب”، فقــد رفــض المســتطلعون المســيحيون بشــكل عــام مشــاركة هــذا 
الخبــر )بِنســب تراوحــت بيــن 80 و%90(، لتنخفــض الِنســب بشــكل واضــح للمســتطلعين الشــيعة )61.7%( 
بــرز المســتطلعون األرمــن واألقّليــات المســيحية والشــيعة  والعلوييــن )%50(. وفــي المجموعــة عينهــا، 

ــت هــذه الِنســب بيــن الطوائــف األخــرى.      ــر صحيــح فيمــا تدّن باعتقادهــم أن هــذا الخب

ج- دوافع مشاركة الخبر
ذكــر %25.4 مــن المســتطلعين ضمــن المجموعــة “أ” الذيــن قبلــوا مشــاركة هــذا الخبــر أن الســبب األهــم 
وراء خيارهــم هــو أنهــم يصّدقــون الخبــر أو صاحــب التصريــح )%25.4(، %19.6 يوافقــون علــى مضمــون الخبــر 
ممــا يدفــع بمشــاركته ووضــع تعليــق عليــه، %15.2 لــكل مــن كونهــم يثقــون بالوســيلة اإلعالميــة التــي 
نشــرت الخبــر وألن “الخبــر ملفت/مهم/مؤثــر” إضافــة إلــى %13.8 ألن “الخبــر يتوافــق مــع أفــكاري”. أمــا فــي 
المجموعــة “ب”، فقــد ذكــر %26.4 مــن المســتطلعين أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر ألنــه صحيــح، %25.6 ألن 
مضمونــه يهمهــم، %24.8 ألن الخبــر مهــّم وملفــت و%16 ألنهــم يشــاركون معظــم مــا تنشــره هــذه الوســيلة 

اإلعالميــة. 

ــر بيــن الذكــور  وأظهــر توزيــع اإلجابــات وفقــًا لجنــس المســتطلعين اختالفــًا فــي بعــض أســباب مشــاركة الخب
واإلنــاث. فقــد ذكــر %28.6 مــن الذكــور ضمــن المجموعــة “أ” أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر ألنهــم يصّدقــون 
ــن  ــر، فــي حي ــه ملفت/مهم/مؤث ــر ألن ــح ونســبة أخــرى بلغــت %19.5 ستنشــر الخب ــر و/أو صاحــب التصري الخب
ــات نفســها وبلغــت %21.3 و9.8%  ــاث اللواتــي اعتمــدن اإلجاب انخفضــت الِنســب بشــكل ملحــوظ لــدى اإلن

تباعــًا. أمــا ضمــن المجموعــة “ب”، 

فقــد فاقــت نســبة الذكــور الذيــن وافقــوا علــى مشــاركة هــذا الخبــر ألنــه صحيــح نســبة اإلنــاث )%29.4 مقابــل 
%22.8(، فــي حيــن تقاربــت الِنســب بيــن الجنســين لإلجابــات األخــرى.

وبّيــن توزيــع اإلجابــات وفقــًا للعمــر أن ِنســبًا متقاربــة مــن مســتطلعي المجموعــة “أ” مــن الفئــات العمريــة 
ــر  ــر ألنهــم يصّدقــون الخب 24-18، 34-25 و54-45 عامــًا )%31.3، %31.9 و%30.4 تباعــًا( سيشــاركون الخب
ــر  ــة فــي المجموعــة “ب” لمشــاركة الخب ــات العمري ــة الفئ ــح، كمــا تقاربــت الِنســب ألغلبي و/أو صاحــب التصري
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العتقادهــم أنــه صحيــح. وكان ظاهــرًا أن %43.8 مــن الفئــة العمريــة 64-55 عامــًا مــن المجموعــة “ب” يــرون 
أن الخبــر مهــم وملفــت و%40.0 بيــن 18 و24 عامــًا مــن المجموعــة نفســها يهمهــم مضمــون الخبــر. أمــا 
%39.1 مــن المســتطلعين بيــن 45 و54 عامــًا فهــم يوافقــون علــى مضمــون الخبــر لــذا يشــاركونه ويضعــون 

تعليقهــم عليــه.

وتنّوعــت دوافــع مشــاركة هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين وفقــًا للطائفــة، فســّجل األرثوذكــس )%50(، الموارنــة 
)%38.9( والســّنة )%35.9( النســبة األعلــى ضمــن المجموعــة “أ” حيــث عــزا المســتطلعون ســبب مشــاركتهم 
هــذا الخبــر ألنهــم يصّدقونــه و/أو صاحــب التصريــح، إضافــة إلــى نســبة %27.7 مــن الشــيعة ذكــرت ثقتهــا 
ــة األرثوذكــس والمســتطلعين  ــة. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد عــزت غالبي ــار هــذه الوســيلة اإلعالمي بأخب
مــن األقّليــات المســيحية ســبب مشــاركتها للخبــر ألنــه صحيــح )%66.7 و%100 تباعــًا(، فيمــا أعــرب الشــيعة 
والــدروز عــن أن ســبب نشــرهم لهــذا الخبــر هــو كــون مضمونــه يهمهــم )%29.8 و%66.7 تباعــًا(، مقابــل 

%35.1 مــن الســّنة و%100 مــن الكاثوليــك الذيــن ذكــروا أنهــم سينشــرون الخبــر ألنــه مهــم وملفــت. 

د- دوافع عدم مشاركة الخبر
ــة وراء خيارهــم، ذكــرت  ــر عــن األســباب الكامن ــن رفضــوا مشــاركة هــذا الخب ولــدى ســؤال المســتطلعين الذي
النســبة األعلــى ضمــن المجموعتيــن “أ” و”ب” أنهــا ال تريــد مشــاركة هــذا الخبــر كونــه ال يهمهــا )36.7% 
ــرًا صحيحــًا(. وتختلــف األســباب بعدهــا  ــه خب للمجموعــة “أ” مقابــل %30.7 للمجموعــة “ب” بالرغــم مــن كون
لــدى كل مــن المجموعتيــن، فذكــر %22.7 مــن المجموعــة “أ” أنهــم لــن يشــاركوا هــذا الخبــر ألنهم ال يشــاركون 

األخبــار السياســية فــي حيــن عــزت نســبة %28.3 مــن المجموعــة “ب” الســبب إلــى كونــه خبــرًا مزّيفــًا.

وتقاربــت الِنســب بيــن الذكــور واإلنــاث ضمــن المجموعــة “أ” لمختلــف األســباب التــي أدت إلــى رفضهــم نشــر 
هــذا الخبــر. كذلــك األمــر بالنســبة للمســتطلعين ضمــن المجموعــة “ب” باســتثناء كــون الخبــر ال يهمهــم بالرغــم 
مــن أنــه صحيــح حيــث حصــدت هــذه اإلجابــة %33.7 مــن إجابــات اإلنــاث ضمــن المجموعــة “ب” مقابــل 27.5% 

للذكور.  

ــة بيــن معظــم الفئــات العمريــة ضمــن المجموعتيــن “أ” و”ب” مــن ناحيــة عــدم مشــاركتهم  وتقاربــت األجوب
ــر لعــدم اهتمامهــم باألمــر ووصلــت إلــى %43.1 للمســتطلعين بيــن 25 و34 ســنة مــن المجموعــة “أ”  الخب
مقابــل %35.9 للفئــة العمريــة نفســها ضمــن المجموعــة “ب” بالرغــم مــن كــون الخبــر صحيحــًا. كمــا تقاربــت 
ِنســب عــدم مشــاركة الخبــر ألنــه مزّيــف فــي المجموعــة “ب” بيــن أغلبيــة الفئــات العمريــة وُســّجلت أقصاهــا 
للمســتطلعين بيــن 55 و64 ســنة )%34(. وكان بــارزًا تقــارب الِنســب بيــن الفئتيــن العمريتيــن 24-18 و55-64 

عامــًا )%28 و%28.6 تباعــًا( مــن المجموعــة “أ” كونهــم ال يشــاركون األخبــار السياســية.

والشــيعة  األرثوذكــس  المســتطلعين  أن  الدراســة  نتائــج  بّينــت  الطوائــف،  بحســب  الِنســب  توزيــع  ولــدى 
فــي المجموعتيــن “أ” و”ب” ذكــروا أنهــم لــن يشــاركوا هــذا الخبــر ألنــه ال يهمهــم )%40.6 و%39.2 فــي 
المجموعــة “أ” مقابــل %39.3 و%40.2 فــي المجموعــة “ب” تباعــًا(، بالرغــم مــن تأكيــد هــؤالء المســتطلعين 
ضمــن المجموعــة “ب” أن هــذا الخبــر صحيــح. كمــا ذكــرت نســبة %44.4 مــن األرمــن ضمــن المجموعــة “أ” 
أنهــا لــن تشــارك الخبــر كونهــا ال تشــارك األخبــار السياســية، تقابلهــا نســبة %50 مــن األرمــن والعلوييــن ضمــن 

ــن يشــاركوه. ــك ل ــف ولذل ــر مزّي ــروا أن هــذا الخب ــن اعتب المجموعــة “ب” الذي
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12- شــهود: عمليــة القضــاء علــى بــن الدن فــي باكســتان فــي عــام 2011 
مســرحية وال شــيء يؤكــد أنــه كان هنــاك )الوســيلة اإلعالميــة: الــرأي( – خبــر 

زائف

أ- خبر زائف أم صحيح
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ــف، وأبــدى %94.8 نّيتــه بعــدم مشــاركته.  ــر المذكــور مزّي اعتبــرت غالبيــة %61.2 مــن المســتطلعين أن الخب
فــي المقابــل، اعتبــر %38.8 مــن المســتطلعين الخبــر صحيحــًا، غيــر أن %80.4 منهــم لــم يبــدوا رغبــة بمشــاركته 

مقابــل %19.6 سيشــاركونه. 

وتقاربت الِنسب بين الذكور %40 واإلناث %37.6 ممن اعتبروه صحيحًا، أو زائفًا )%60 مقابل 62.4%(.

كمــا شــهدت نســبة االعتقــاد بصحــة هــذا الخبــر ارتفاعــًا تدريجيــًا مــع ارتفــاع العمــر حيــث ذكــر %35 مــن 
المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 عامــًا أنهــم يعتقــدون بصحــة هــذا الخبــر مقابــل 48.5% 
ــر، حيــث حصــدت هــذه اإلجابــة 65%  للفئــة العمريــة 64-55. والعكــس صحيــح بالنســبة لالعتقــاد بزيــف الخب

للفئــة العمريــة 24-18 مقابــل %51.5 للفئــة 55-64. 

وتنّوعــت اإلجابــات بحســب الطوائــف، حيــث ُســّجلت الِنســب األعلــى مــن االعتقــاد بصحــة الخبــر المذكــور 
بيــن المســتطلعين مــن الطوائــف المســيحية )%64.5 لأرثوذكــس و%57.1 لأرمــن( مقابــل %38.6 للســّنة 
و%32.9 للشــيعة ثم %16.7 للدروز و%0 للعلويين. وتنعكس الِنســب للمســتطلعين الذين ذكروا اعتقادهم 
بزيــف الخبــر المذكــور حيــث ذكــرت نســبة %100 مــن العلوييــن و%83.3 مــن الــدروز اعتقادهــا بــأن هــذا الخبــر 

مزيــف مقابــل %35.5 مــن األرثوذكــس. 

ب- مشاركة الخبر

هل تعتقد أنك ستشارك هذا الخبر؟
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أعربــت الغالبيــة الكبــرى مــن المســتطلعين ضمــن المجموعتيــن عــن عــدم مشــاركتها لهــذا الخبــر )86.2% 
للمجموعــة “أ” و%89.2 للمجموعــة “ب”(، كمــا أن %61.2 مــن المســتطلعين فــي المجموعــة “ب” ذكــروا 

أن هــذ الخبــر مزّيــف. 

ــر أو عدمــه. أمــا وفقــًا للعمــر، فقــد  ولــم ُتســّجل أي فــوارق ُتذكــر بيــن الذكــور واإلنــاث لناحيــة مشــاركة الخب
تقاربــت الِنســب أيضــًا بشــكل عــام بيــن مختلــف الفئــات العمريــة غيــر أن المســتطلعين مــن الفئــة العمريــة -45
54 عامــًا ســّجلوا أعلــى نســبة قبــول بمشــاركة الخبــر )%20.3 ضمــن المجموعــة “أ” و%18 ضمــن المجموعــة 

“ب”(. كمــا أن %40.4 منهــم ضمــن المجموعــة “ب” ذكــروا اعتقادهــم أن هــذا الخبــر صحيــح. 

ــر أو عــدم مشــاركته بيــن المســتطلعين مــن الطوائــف المختلفــة، حيــث  وتفاوتــت ِنســب مشــاركة هــذا الخب
ُســّجلت أعلــى نســبة رفــض مشــاركة هــذا الخبــر لــدى الطائفتيــن العلويــة والدرزيــة ضمــن المجموعتيــن )100% 
للعلوييــن فــي المجموعتيــن مقابــل %96.2 و%100 للــدروز تباعــًا(. كمــا أن المســتطلعين الــدروز والعلوييــن 

فــي المجموعــة “ب” هــم أكثــر مــن اعتبــر أن هــذا الخبــر مزّيــف )%83.3 و%100 تباعــًا(.

ج- دوافع مشاركة الخبر
ذكــرت النســبة األعلــى مــن المســتطلعين ضمــن المجموعــة “أ” الذيــن قبلــوا مشــاركة هــذا الخبــر أن الســبب 
األهــم وراء خيارهــم هــو أنهــم يصّدقــون الخبــر أو صاحــب التصريــح وألن “الخبــر ملفت/مهم/مؤثــر” )29% 
لــكل منهــا(، %14.5 يوافقــون علــى مضمــون الخبــر مّمــا يدفــع بمشــاركته ووضــع تعليــق عليــه ثــم 10.1% 
ــر مــن المســتطلعين  ــر يتوافــق مــع أفكارهــم. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد ذكــرت النســبة األكب ألن الخب
)%37( أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر ألنــه مهــم وملفــت، %20.4 ألنــه مزّيــف وســيفضح الوســيلة اإلعالميــة، 
%14.8 ألنــه صحيــح، %13.8 ألن مضمونــه يهمهــم أو ألن الخبــر ســيجذب المتابعيــن لصفحتهــم علــى شــبكة 

التواصــل االجتماعــي.

وتفاوتــت ِنســب الذكــور واإلنــاث فــي مــا يتعّلــق بأســباب مشــاركة الخبــر. ففــي حيــن ذكــر %31.3 مــن الذكــور 
ــر،  ضمــن المجموعــة “أ” و%40 ضمــن المجموعــة “ب” أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر ألنــه ملفت/مهم/مؤث
انخفضــت النســبة إلــى %27 و%34.5 تباعــًا لــدى اإلنــاث للســبب نفســه. والملفــت أن نســبة أعلــى مــن اإلنــاث 
ضمــن المجموعــة “أ” سيشــاركن الخبــر ألنهــن يصدقــن صاحــب التصريــح )%35.1 مقابــل %21.9 للذكــور(، 
لــذا سيشــاركنه ويضعــن تعليقهــن عليــه )%21.6 مقابــل 6.3%  الخبــر  أو ألنهــن يوافقــن علــى مضمــون 
فقــط للذكــور(، فــي حيــن أن نســبة أعلــى مــن الذكــور ضمــن المجموعــة “أ” ســوف يشــاركون هــذا الخبــر ألنــه 
ــاث(. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد ذكــرت نســبة أعلــى  ــل %5.4 لإلن يتوافــق مــع أفكارهــم )%15.6 مقاب
مــن الذكــور أنهــم سيشــاركون الخبــر ألنــه مزّيــف وســيفضحون بذلــك الوســيلة اإلعالميــة التــي نشــرته )24% 
مقابــل %17.2 لإلنــاث(، فــي حيــن أن نســبة أعلــى مــن اإلنــاث قــررن مشــاركة الخبــر كونــه ســيجذب المتابعيــن 

لصفحتهــن علــى وســائل التواصــل االجتماعــي )%20.7 مقابــل %4 فقــط للذكــور(.

هــذا وقــد أعــرب %46.7 مــن المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 45 و54 عامــًا مــن المجموعــة “أ” عــن 
أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر ألنهــم يصّدقــون الخبــر و/أو صاحــب التصريــح مقابــل %12.5 فقــط مــن الشــباب 
بيــن 18 و24 عامــًا ضمــن المجموعــة نفســها. أمــا مــن ناحيــة دوافــع مشــاركة الخبــر ألنــه مهــم وملفــت، فقــد 
تشــارك المســتطلعون ضمــن المجموعتيــن هــذه اإلجابــة. فتطابقــت أجوبــة الفئتيــن العمريتيــن 24-18 و-55
64 عامــًا فــي المجموعــة “ب” )%50 لــكل منهمــا(، كمــا تقاربــت الِنســب للســبب عينــه بيــن الفئــات العمريــة 
24-18، 44-35 و64-55 عامــًا ضمــن المجموعــة “أ” و34-25 و44-35 عامــًا ضمــن المجموعــة “ب” حيــث 

تراوحــت بيــن %33.3 و40%.



61

وتنّوعــت دوافــع مشــاركة هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين مــن الطوائــف المختلفــة، فســّجل المســتطلعون 
النســبة األعلــى مــن المســتطلعين  األرمــن )%100( واألقّليــات المســيحية )%100( والموارنــة )72.7%( 
فــي المجموعــة “أ” الذيــن أعربــوا عــن اســتعدادهم لمشــاركة هــذا الخبــر كونهــم يصّدقــون هــذا الخبــر و/
أو صاحــب التصريــح، فيمــا ذكــرت نســبة %75 مــن الكاثوليــك و%36.4 مــن الســّنة ضمــن المجموعــة ذاتهــا 
أنهــا ستشــارك هــذا الخبــر ألنــه مهم/ملفت/مؤثــر مقابــل %40.7 مــن الســّنة و%42.9 مــن الشــيعة فــي 
المجموعــة “ب”. كمــا ذكــرت نســبة %100 مــن الكاثوليــك ضمــن المجموعــة “ب” أنهــا ستشــارك هــذا الخبــر 
ألنــه مزّيــف وســيفضح الوســيلة اإلعالميــة مقابــل %50 مــن األرثوذكــس الذيــن ذكــروا مشــاركتهم هــذا الخبــر 

ألنــه صحيــح. 

د- دوافع عدم مشاركة الخبر
ــة وراء خيارهــم، ذكــرت  ــر عــن األســباب الكامن ــن رفضــوا مشــاركة هــذا الخب ولــدى ســؤال المســتطلعين الذي
ــه ال يهمهــم  ــر المحــدد ألن ــدون مشــاركة هــذا الخب النســبة األعلــى منهــم ضمــن المجموعــة “أ” أنهــم ال يري
)%39.4( مقابــل %27.4 للمجموعــة “ب” بالرغــم مــن اعتقادهــم أن الخبــر صحيــح. كمــا ذكــرت نســبة 21.6% 
ضمــن المجموعــة “أ” أنهــا لــن تشــارك الخبــر ألنهــا ال تصّدقــه مقابــل %29.4 فــي المجموعــة “ب” عــزت 
الســبب إلــى كــون الخبــر زائفــًا. كمــا ُســّجلت نســبة %12.1 فــي المجموعــة “أ” و%18.4 فــي المجموعــة “ب” 

ربطــت ســبب عــدم مشــاركتها هــذا الخبــر بكونــه خبــرًا تافهًا/غيــر مهــم.

وتقاربــت الِنســب بيــن الذكــور واإلنــاث ضمــن المجموعتيــن “أ” و”ب” لمختلــف األســباب التــي أدت إلــى 
رفضهــم نشــر هــذا الخبــر. غيــر أن تفوقــًا للمســتطلعين الذكــور ضمــن المجموعــة “ب” ُســّجل فــي مــا يتعّلــق 
بكــون الخبــر ال يهمهــم بالرغــم مــن أنــه صحيــح حيــث حصــدت هــذه اإلجابــة %30.7 مــن إجابــات الذكــور ضمــن 

المجموعــة “ب” مقابــل %24 لإلنــاث.  

ــه ال يهمهــم،  ــر ألن ــة فــي المجموعــة “أ” لعــدم مشــاركة الخب ــات العمري ــن مختلــف الفئ ــت الِنســب بي وتقارب
فتراوحــت بيــن %31 للمســتطلعين مــن الفئــة العمريــة 64-55 عامــًا و%44.1 للمســتطلعين مــن فئــة -45
54 عامــًا. كمــا وتقاربــت الِنســب للســبب عينــه فــي المجموعــة “ب” ألكثريــة الفئــات العمريــة وتراوحــت بيــن 
%25.8 للمســتطلعين مــن فئــة 44-35 عامــًا و%37.9 للمســتطلعين مــن فئــة 64-55 عامــًا بالرغــم مــن 
اعتقادهــم أن هــذا الخبــر صحيــح. وســّجلت أغلبيــة الفئــات العمريــة ضمــن المجموعــة “ب” نســبة مرتفعــة 
ومتقاربــة إلــى حــّد مــا لعــدم نشــر هــذا الخبــر كونــه مزّيفــًا )مــن %28.1 إلــى %36.2(، فيمــا رأى %27.1 مــن 
المســتطلعين مــن فئــة 24-18 عامــًا ضمــن المجموعــة “ب” أن الخبــر غيــر مهم/تافــه مقابــل %13.7 فقــط 
للفئــة العمريــة 54-45 عامــًا فــي المجموعــة نفســها. هــذا وأعــرب %31.8 مــن المســتطلعين الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 35 و44 ســنة فــي المجموعــة “أ” أنهــم ال يصّدقــون الخبــر ولذلــك لــن يشــاركوه.

وبحســب الطوائــف، ظهــرت فــوارق بيــن طوائــف معّينــة فــي كلتــا المجموعتيــن. فعلــى ســبيل المثــال، فــي 
المجموعــة “أ”، بّينــت الدراســة فارقــًا فــي ِنســب الدافــع الرئيســي “ال يهمنــي األمــر” بيــن المســتطلعين مــن 
الطوائــف المختلفــة حيــث ســّجل %53.1 مــن األرثوذكــس، %50 مــن الشــيعة و%44.6 مــن الموارنــة هــذه 
اإلجابــة مقابــل %30.5 مــن الســّنة و%16.7 فقــط مــن العلوييــن. وكذلــك األمــر بالنســبة لدافــع “ال أصــدق 
الخبــر” ضمــن المجموعــة نفســها، فقــد حصــد %50 مــن إجابــات العلوييــن مقابــل %9.4 فقــط لأرثوذكــس. 
كمــا ُســّجلت أعلــى نســبة إلجابــة “الخبــر غيــر مهم/تافــه” بيــن المســتطلعين األرمــن )%45.5( مقابــل 6.7% 
للشــيعة ضمــن المجموعــة عينهــا. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فاعتبــر الــدروز أن “الخبــر مزّيــف” بنســبة 46.7% 
وكذلــك الســّنة بنســبة %36.4، كمــا ذكــر %44 مــن األرثوذكــس أن الخبــر ال يهمهــم بالرغــم مــن كونــه صحيحــًا 

إضافــة إلــى %55.6 مــن الكاثوليــك و%46.2 مــن األرمــن الذيــن اختــاروا الدافــع نفســه.
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13- ســوريا: 2389 فلســطينيًا معتقــاًل لــدى النظــام )الوســيلة اإلعالميــة: 
المــدن( – خبــر صحيــح

أ- خبر زائف أم صحيح؟
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مــع أن هــذا الخبــر صحيــح، فــإن %48 مــن المســتطلعين اعتبــروه مزّيفــًا، بينهــم %93.3 غيــر مســتعدين 
لمشــاركته علــى منّصــات التواصــل، و%6.7 فحســب سيشــاركونه. فــي حيــن انقســمت نســبة مــن اعتبــروا 

الخبــر صحيحــًا )%52( لجهــة مشــاركة الخبــر مــن عدمــه بيــن %43.5 و%56.5 تباعــًا.

وفاقــت نســبة اإلنــاث )%53.2( نســبة الذكــور )%42.8( فــي اعتبــار الخبــر مزّيفــًا، فــي حيــن اعتبــر %57.2 مــن 
الذكــور مقابــل %46.8 مــن اإلنــاث أن هــذا الخبــر صحيــح.

ــر المذكــور باســتثناء  ــق بصحــة الخب وتقاربــت الِنســب إلــى حــّد مــا بيــن مختلــف الفئــات العمريــة فــي مــا يتعّل
الفئــة العمريــة األصغــر بيــن 18 و24 ســنة وتلــك األكبــر بيــن 55 و64 عامــًا. فقــد ســجلت الفئــة األولــى النســبة 

األدنــى مــن االعتقــاد بصحــة الخبــر )%45( مقابــل النســبة األعلــى )%60.6( لــدى الفئــة العمريــة 55-64.

أّمــا بحســب الطوائــف، فقــد ســّجل المســتطلعون المســيحيون والســّنة بشــكل عــام النســبة األعلــى مــن 
الــدروز )20%(  الشــيعة )36.9%(،  لــدى  بشــكل واضــح  الِنســب  تدّنــت  الخبــر فيمــا  هــذا  االعتقــاد بصحــة 

.)25%( والعلوييــن 

ب- مشاركة الخبر

ذكــر حوالــى ثالثــة أربــاع المســتطلعين فــي المجموعتيــن أنهــم لــن يشــاركوا هــذا الخبــر )%73 للمجموعــة 
ــر مــن نصــف المســتطلعين )%52( ضمــن المجموعــة “ب”  “أ” و%74.2 للمجموعــة “ب”(، مــع الذكــر أن أكث

ــر صحيــح.   يعتقــدون أن هــذا الخب
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ــاث ضمــن المجموعتيــن، حيــث ذكــر 31.2%  ــر نســبة اإلن وفاقــت نســبة الذكــور الذيــن سيشــاركون هــذا الخب
مــن الذكــور ضمــن المجموعــة “أ” أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر مقابــل %22.8 مــن اإلنــاث، كذلــك %28 مــن 
الذكــور ضمــن المجموعــة “ب” مقابــل %23.6 مــن اإلنــاث. كمــا أن نســبة أعلــى مــن الذكــور ضمــن المجموعــة 

“ب” ذكــرت اعتقادهــا بصحــة هــذا الخبــر مقابــل %46.8 مــن اإلنــاث ضمــن المجموعــة عينهــا.

وبّيــن توزيــع النتائــج وفقــًا للفئــة العمريــة تفاوتــًا نســبيًا فــي اإلجابــات، فقــد ســّجل المســتطلعون ضمــن 
المجموعــة “أ” الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 55 و64 عامــًا أعلــى نســبة قبــول مشــاركة هــذا الخبــر )37.3%( 
مقابــل أدنــى نســبة للشــباب مــا بيــن 18 و24 عامــًا. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فبالرغــم مــن أن %60.6 مــن 
المســتطلعين بيــن 55 و64 عامــًا ذكــروا أن هــذا الخبــر صحيــح، غيــر أن %22.7 منهــم فقــط قبلــوا بمشــاركته 

مقابــل %28.4 مــن الفئــة العمريــة 34-25 عامــًا و%31.5 لفئــة 54-45 عامــًا. 

وبــرز المســتطلعون الســّنة فــي طليعــة الذيــن يــوّدون مشــاركة هــذا الخبــر ضمــن المجموعتيــن “أ” و”ب” 
)%42.7 و%37.9 تباعــًا(، لتنخفــض الِنســب بشــكل واضــح للطوائــف األخــرى وتبلــغ أدناهــا لــدى العلوييــن 
فــي المجموعــة “أ” )%0( والــدروز فــي المجموعــة “ب” )%3.3(. كمــا أن المســتطلعين الــدروز والعلوييــن 
ضمــن المجموعــة “ب” هــم أكثــر مــن اعتبــر أن هــذا الخبــر مزّيــف )%80 و%75 تباعــًا( مقابــل نســبة %20 مــن 

الكاثوليــك و%33.8 مــن الســّنة.  

ج- دوافع مشاركة الخبر
ذكــرت النســبة األعلــى مــن المســتطلعين الذيــن قبلــوا مشــاركة هــذا الخبــر ضمــن المجموعتيــن “أ” و”ب” أن 
الســبب األهــم وراء خيارهــم هــو أن “الخبــر ملفت/مهم/مؤثــر” )%40.7 و%41.1 تباعــًا(، تليهــا نســبة 23.7% 
منهــم ضمــن المجموعــة “أ” يوافقــون علــى مضمــون الخبــر ممــا يدفــع بمشــاركته ووضــع تعليــق عليــه مقابــل 

%22.5 ضمــن المجموعــة “ب” سيشــاركون هــذا الخبــر ألنــه صحيــح و%15.5 ألن مضمونــه يهمهــم.

وتفاوتــت ِنســب الذكــور واإلنــاث فــي مــا يتعّلــق بأســباب مشــاركة الخبــر. ففــي حيــن ذكــر %50 مــن الذكــور 
ضمــن المجموعــة “أ” و%42.9 ضمــن المجموعــة “ب” أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر ألنــه ملفت/مهم/مؤثــر، 
انخفضــت النســبة إلــى %28.1 و%39 تباعــًا لــدى اإلنــاث للســبب نفســه. والملفــت أن نســبة أعلــى مــن اإلنــاث 
ضمــن المجموعــة “أ” سيشــاركن الخبــر ألنهــن يوافقــن علــى مضمــون الخبــر لــذا سيشــاركنه ويضعــن تعليقهــن 
عليــه )%31.6 مقابــل %17.9 فقــط للذكــور( أو ألنهــن يصّدقــن الخبر/صاحــب التصريــح )%14 مقابــل 7.7% 
للذكــور(. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد ذكــرت نســبة أعلــى مــن الذكــور أنهــم سيشــاركون الخبــر ألن مضمــون 
الخبــر يهمهــم )%17.1 مقابــل %13.6 لإلنــاث(، فــي حيــن أن نســبة أعلــى مــن اإلنــاث قــررت مشــاركة الخبــر 

ألنــه مزّيــف وســيفضح الوســيلة اإلعالميــة )%11.9 مقابــل %8.6 للذكــور(. 

وارتــأى المســتطلعون فــي أكثريــة الفئــات العمريــة ضمــن المجموعتيــن “أ” و”ب” أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر 
ألنــه مهم/ملفــت، وتقاربــت الِنســب بيــن المجموعتيــن فســّجل المســتطلعون الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
فئَتــي 34-25 و64-55 عامــًا %43.6 و%44 مقابــل %45 و%46.7 تباعــًا فــي المجموعتيــن “أ” و”ب”. كمــا 
بــرزت نســبة %57.9 مــن المســتطلعين مــن الفئــة العمريــة 24-18 عامــًا ضمــن المجموعــة “أ” ذكــرت الســبب 
عينــه. هــذا وأعــرب %42.1 مــن المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 45 و54 عامــًا مــن المجموعــة “أ” 
عــن موافقتهــم علــى مضمــون الخبــر لــذا ســوف يشــاركونه ويضعــون تعليقهــم عليــه، تقابلهــا نســبة 35.7% 
مــن المســتطلعين مــن الفئــة 44-35 عامــًا ضمــن المجموعــة “ب” يــرون أن الخبــر صحيــح ولذلــك هــم علــى 

اســتعداد لمشــاركته.

وأبــدى نصــف المســتطلعين الكاثوليــك والشــيعة )%50 لــكل منهمــا( و%43.8 مــن الســّنة فــي المجموعــة 
“أ” أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر ألنــه مهم/ملفــت، كذلــك %61.8 و%50.0 مــن الســّنة واألقّليات المســيحية 
تباعــًا فــي المجموعــة “ب” سيشــاركون هــذا الخبــر للســبب عينــه. وكان الفتــًا أن %100.0 مــن كل مــن 
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ــدروز  ــح و%100 مــن ال ــه صحي ــر ألن ــن فــي المجموعــة “ب” سيشــاركون الخب المســتطلعين األرمــن والعلويي
ألن مضمــون هــذا الخبــر يهمهــم. كمــا أعــرب %50.0 مــن كل مــن األرثوذكــس والكاثوليــك فــي المجموعــة 
ــه، إضافــة إلــى %66.7 مــن  ــذا يشــاركونه ويضعــون تعليقهــم علي ــر ل “أ” أنهــم يوافقــون علــى مضمــون الخب

المســتطلعين األرمــن الذيــن عــزوا ســبب مشــاركتهم هــذا الخبــر إلــى كونــه يتوافــق مــع أفكارهــم.

د- دوافع عدم مشاركة الخبر
وعــن األســباب الكامنــة وراء خيــار المســتطلعين رفــض مشــاركة هــذا الخبــر، ذكــر %34.2 مــن المســتطلعين 
ضمــن المجموعــة “أ” أنهــم ال يريــدون مشــاركة هــذا الخبــر المحــّدد ألنــه ال يهمهــم مقابــل %25.3 للمجموعــة 
“ب” بالرغــم مــن اعتقادهــم أن الخبــر صحيــح. كمــا ذكــرت نســبة %21.6 ضمــن المجموعــة “أ” أنهــا لــن تشــارك 
الخبــر ألنهــا ال تشــارك األخبــار السياســية بشــكل عــام، تليهــا نســبة %17.5 ألنهــا ال تصــّدق الخبــر تقابلهــا 
نســبة %28.8 فــي المجموعــة “ب” ذكــرت الســبب عينــه أي أن الخبــر مزّيــف. إضافــة إلــى ذلــك، عــزا 15.4% 
مــن المســتطلعين فــي المجموعــة “ب” ســبب عــدم مشــاركتهم لهــذا الخبــر إلــى كونــه خبــرًا تافهًا/غيــر مهــم، 

و%15.1 إلــى كونــه ال يتوافــق مــع أفكارهــم/ هوّيــة صفحتهــم.

وتقاربت الِنســب بين الذكور واإلناث ضمن المجموعتين “أ” و”ب” لمختلف األســباب التي أدت إلى رفضهم 
نشــر هــذا الخبــر. غيــر أن نســبة أعلــى مــن الذكــور ضمــن المجموعــة “أ” ذكــرت أنهــا لــن تشــارك هــذا الخبــر كونهــا 
ال تصّدقــه )%19.2 مقابــل %16.1 لإلنــاث(، فــي حيــن أن نســبة أعلــى مــن اإلنــاث ضمــن المجموعــة “ب” 
ذكــرت أنهــا لــن تشــارك هــذا الخبــر ألنهــا ال تصــّدق صاحــب التصريــح وال تثــق بأخبــار هــذه الوســيلة اإلعالميــة 

)%13.1 مقابــل %7.2 للذكــور(.

ــن “أ”  ــة ضمــن المجموعتي ــات العمري أمــا وفقــًا للعمــر، فقــد أعــرب معظــم المســتطلعين مــن مختلــف الفئ
و”ب” وبِنســب متقاربــة عــن عــدم مشــاركتهم الخبــر ألنــه ال يهمهــم، فســّجل المســتطلعون ضمــن المجموعــة 
“أ” مــن فئَتــي 34-25 و54-45 عامــًا %35.5 و%36.4 تباعــًا مقابــل %27.7 و%35.3 تباعــًا للفئتيــن العمريتين 
34-25 و64-55 عامــًا ضمــن المجموعــة “ب” للســبب عينــه. وتقاربــت الِنســب بيــن مختلــف الفئــات العمريــة 
فــي المجموعــة “ب” لدافــع عــدم مشــاركة الخبــر كونــه مزّيفــًا وتراوحــت بيــن %25.6 و%32.8. كمــا أعــرب 
%35.7 مــن المســتطلعين بيــن 55 و64 عامــًا و%25.8 مــن الفئــة العمريــة 34-25 عامــًا ضمــن المجموعــة “أ” 

أنهــم ال يشــاركون األخبــار السياســية ولذلــك لــن يشــاركوا هــذا الخبــر.

ولــدى توزيــع النتائــج وفقــًا للطائفــة، بّينــت الدراســة أن %62.5 مــن األرثوذكــس فــي المجموعــة “أ” لــن 
يشــاركوا الخبــر ألن األمــر ال يهمهــم، فــي حيــن ذكــر %47.8 مــن الــدروز و%44.4 من كل مــن األرمن واألقّليات 
المســيحية فــي المجموعــة نفســها أنهــم ال يشــاركون األخبــار السياســية. وبينمــا ارتــأى %55.6 و%66.7 مــن 
األرمــن والعلوييــن تباعــًا فــي المجموعــة “ب” أن الخبــر مزّيــف، ذكــر %58.8 مــن الكاثوليــك فــي المجموعــة 

عينهــا أن الخبــر ال يهمهــم بالرغــم مــن كونــه صحيحــًا ولذلــك لــن يقومــوا بنشــره.
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14- قــوات األمــن اللبنانيــة تداهــم منــزل رئيــس البنــك المركــزي لتنفيــذ أمــر 
إحضــار )الوســيلة اإلعالميــة: رويتــرز( – خبــر صحيــح

أ- خبر زائف أم صحيح؟



67

رأى أكثــر مــن ثلثــي المســتطلعين ضمــن المجموعــة “ب” أن الخبــر المذكــور صحيــح )%67(، والالفــت أن 
النســبة األعلــى منهــم )%63.6( ستشــارك الخبــر.

وذكــرت النســبة األعلــى مــن الذكــور )%70( اعتقادهــا بصحــة هــذا الخبــر مقابــل %64 مــن اإلنــاث. كمــا 
ارتفعــت نســبة االعتقــاد بصحــة الخبــر المذكــور مــع ارتفــاع العمــر، فُســّجلت النســبة األدنــى مــن المعتقديــن 
بصحــة الخبــر بيــن المســتطلعين فــي الفئــة العمريــة 24-18 )%56( لترتفــع تدريجيــًا مــع الفئــات العمريــة وتبلــغ 

ــة 55-64. ــة العمري أقصاهــا )%77.3( مــع الفئ

وتقاربــت الِنســب بيــن بعــض الطوائــف وتباعــدت بيــن أخــرى فــي مــا يتعّلــق باالعتقــاد بصحــة الخبــر الذكــور. 
الموارنــة والعلويــون )76%  لــكل منهمــا(،  الكاثوليــك والــدروز )80%  فقــد ســّجل األرثوذكــس )80.6%(، 
و%75 تباعــًا( النســبة األعلــى مــن المعتقديــن بصحــة هــذا الخبــر، فيمــا تدّنــت النســبة بشــكل واضــح لــدى 

المســتطلعين الشــيعة وبلغــت %55.7 فقــط. 

ب- مشاركة الخبر

تقاربــت ِنســب مشــاركة هــذا الخبــر بيــن المجموعتيــن “أ” و”ب” وســّجلت %52.4 و%51.6 تباعــًا، كمــا أن نســبة 
%67 مــن المجموعــة “ب” اعتبــرت هــذا الخبــر صحيحًا. 

هل تعتقد أنك ستشارك هذا الخبر؟
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لــم ُتســّجل أي فــوارق ُتذكــر بيــن الجنســين مــن جهــة مشــاركة الخبــر أو عدمــه ضمــن المجموعــة “أ”. غيــر أن 
ــر صحيــح )%70 مقابــل 64%  نســبة أعلــى مــن الذكــور ضمــن المجموعــة “ب” ذكــرت اعتقادهــا أن هــذا الخب

لإلنــاث( كمــا وافقــت علــى مشــاركته بنســبة أعلــى مــن اإلنــاث )%54 و%49.2 تباعــًا(. 

وبّيــن االســتطالع ارتفاعــًا فــي نســبة مشــاركة هــذا الخبــر بشــكل عــام مــع التقــّدم فــي الســّن ضمــن المجموعة 
“أ” حيــث ُســّجلت أدنــى نســبة مشــاركة لهــذا الخبــر بيــن المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 و34 
عامــًا )%45.4( لترتفــع تدريجيــًا مــع الفئــات العمريــة األخــرى وتبلــغ %58.2 للمســتطلعين مــا مــن الفئــة -55
64 عامــًا. كمــا ُســّجل ارتفــاع فــي االعتقــاد بصحــة هــذا الخبــر ضمــن المجموعــة “”ب بيــن المســتطلعين مــن 
الفئتين 54-45 و64-55 عامًا )%74.2و%77.3 تباعًا( مقابل %56 من الفئة العمرية 24-18 عامًا، وينطبق 
التوزيــع نفســه علــى مــدى مشــاركة هــذا الخبــر ضمــن المجموعــة “ب”، حيــث ُســّجلت أعلــى نســبة مشــاركة 

بيــن المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن الفئتيــن 64-55 عامــًا )%56.1( و54-45 عامــًا )61.8%(. 

وتقاربــت ِنســب المســتطلعين مــن مختلــف الطوائــف ضمــن المجموعــة “أ” الذيــن أعربــوا عــن مشــاركتهم 
ــر وتراوحــت بيــن 40 و%50 باســتثناء المســتطلعين العلوييــن حيــث ُســّجلت أدنــى نســبة مشــاركة  لهــذا الخب
للخبــر وبلغــت %16.7 فقــط. فــي المقابــل، اختلفــت الصــورة ضمــن المجموعــة “ب”، فبالرغــم مــن تقــارب 
الِنســب بيــن مختلــف الطوائــف لجهــة مشــاركة هــذا الخبــر، ســّجل العلويــون النســبة األعلــى مــن مشــاركة الخبــر 

)%75( كمــا اعتبــرت النســبة عينهــا أن هــذا الخبــر صحيــح.

ج- دوافع مشاركة الخبر
ذكــر حوالــى ثلــث المســتطلعين ضمــن المجموعــة “أ” الذيــن قبلــوا مشــاركة هــذا الخبــر أن الســبب األهــم وراء 
خيارهــم هــو ألن “الخبــر ملفت/مهم/مؤثــر” )%29.4(، تليهــم نســبة %26 ألنهــم يصّدقــون الخبــر أو صاحــب 
التصريــح ثــم %21.8 ألنهــم يوافقــون علــى مضمــون الخبــر مّمــا يدفــع بمشــاركته ووضــع تعليــق عليــه. أمــا 
فــي المجموعــة “ب”، فقــد ذكــرت النســبة األكبــر مــن المســتطلعين )%30.6( أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر 

ألن مضمونــه يهمهــم، %29.1 ألنــه صحيــح و%25.6 ألن الخبــر مهــم وملفــت.

وبــرزت بعــض اإلختالفــات بيــن الذكــور واإلنــاث ضمــن المجموعتيــن “أ” و”ب”، فقــد ذكــرت نســبة أعلــى مــن 
الذكــور ضمــن المجموعــة “أ” أنهــا ســوف تشــارك هــذا الخبــر ألنهــا توافــق علــى مضمــون هــذا الخبــر لــذا 
ستشــاركه وتضــع تعليقهــا عليــه )%27.3 مقابــل %16.4 لإلنــاث(. كمــا فاقــت نســبة الذكــور تلــك اإلناث ضمن 
المجموعــة “ب” التــي وافقــت علــى مشــاركة الخبــر ألن مضمــون الخبــر يهمهــم )%32.6 مقابــل %28.5(، أو 

ألن الخبــر صحيــح )%33.3 مقابــل %24.4 لإلنــاث(.

وحصــد دافــع “الخبــر ملفت/مهــم” نتائــج متقاربــة ضمــن المجموعتيــن “أ” و”ب”، حيــث ذكــر %38.1 مــن 
المســتطلعين مــن الفئــة العمريــة 44-35 عامــًا و%28.2 مــن الفئــة 64-55 عامــًا ضمــن المجموعــة “أ” هــذا 
الســبب تقابلهــم نســبة %31.3 و%27 تباعــًا ضمــن المجموعــة “ب”. وفــي حيــن ذكــر %40 و%35.1 مــن 
الفئتيــن العمريتيــن 24-18 و64-55 عامــًا  ضمــن المجموعــة “ب” أن مضمــون هــذا الخبــر يهمهــم، و40% 
مــن الفءئــة 54-45 عامــًا أن الخبــر صحيــح، أعــرب %31.1 و%33.3 مــن المســتطلعين فــي الفئتيــن العمريتيــن 
34-25 و54-45 عامــًا ضمــن المجموعــة “أ” أنهــم يصدقــون الخبــر و/أو صاحــب التصريــح، إضافــة إلــى 34.1% 
مــن المســتطلعين الشــباب بيــن 18 و24 ســنة الذيــن ذكــروا موافقتهــم علــى مضمــون الخبــر لــذا سيشــاركونه 

ويضعــون تعليقهــم عليــه. 

وأعــرب %100 مــن العلوييــن فــي المجموعــة “أ” أنهــم سيشــاركون الخبــر ألنــه ملفت/مهم/مؤثــر، لتنخفــض 
النســبة بعدهــا للمســتطلعين مــن الطوائــف األخــرى وتبلــغ %45.5 و%37.5 لــدى الــدروز واألرمــن تباعــًا ضمن 
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المجموعــة “أ”، يقابلهــم %38.9 مــن األرثوذكــس و%30.8 مــن الــدروز ضمــن المجموعــة “ب” سيشــاركون 
الخبــر للســبب نفســه. كمــا ذكــر %100 مــن العلوييــن و%75 مــن األقّليــات المســيحية و%50 من األرمن ضمن 
المجموعــة “ب” أن الخبــر صحيــح ولذلــك ســوف يشــاركونه. كمــا أعــرب %45.5 مــن الــدروز مــن المجموعــة “أ” 
عــن أنهــم يصّدقــون الخبــر و/أو صاحــب التصريــح، فــي حيــن ذكــر %83.3 مــن الكاثوليــك مــن المجموعــة “ب” 

أنهــم سينشــرون الخبــر ألن مضمونــه يهمهــم.

د- دوافع عدم مشاركة الخبر
وعــن األســباب الكامنــة وراء خيــار المســتطلعين رفــض مشــاركة هــذا الخبــر، ذكــر %28.6 مــن المســتطلعين 
ضمــن المجموعــة “أ” أنهــم ال يريــدون مشــاركة هــذا الخبــر المحــّدد ألنهــم ال يصّدقونــه تقابلهــا نســبة 31.4% 
فــي المجموعــة “ب” ذكــرت الســبب عينــه أي أن الخبــر مزّيــف. كمــا ذكــرت نســبة %24.4 ضمــن المجموعــة 
“أ” أنهــا لــن تشــارك الخبــر ألنهــا ال تشــارك األخبــار السياســية بشــكل عــام، تليهــا نســبة %15.5 ال يهمهــا هــذا 

الخبــر مقابــل %25.2 فــي المجموعــة “ب” ذكــرت الســبب عينــه بالرغــم مــن كــون الخبــر صحيحــًا.

واختلفــت أســباب عــدم مشــاركة هــذا الخبــر بيــن الذكــور واإلنــاث ضمــن المجموعتيــن. فقــد ذكــر 33.6% 
ــاث،  ــه مقابــل %23.3 مــن اإلن ــر ألنهــم ال يصدقون مــن الذكــور ضمــن المجموعــة “أ” أنهــم لــن يشــاركوا الخب
فــي حيــن رفــض %33.1 مــن اإلنــاث ضمــن المجموعــة “ب” نشــر هــذا الخبــر كونــه مزّيفــًا مقابــل %29.6 مــن 
الذكــور. فــي المقابــل، ذكــرت نســبة %27.6 مــن اإلنــاث فــي المجموعــة “أ” أنهــا لــن تشــارك هــذا الخبــر ألنهــا ال 
تشــارك األخبــار السياســية مقابــل %21.3 مــن الذكــور، فــي حيــن فّضــل %17.4 مــن الذكــور ضمــن المجموعــة 

“ب” عــدم مشــاركة هــذا الخبــر ألنــه غيــر مهــم وتافــه )%17.4، مقابــل %12.6 لإلنــاث(. 

وقــد أعــرب المســتطلعون مــن مختلــف الفئــات العمريــة ضمــن المجموعــة “أ” عــن أنهــم لــن يشــاركوا هــذا 
الخبــر ألنهــم ال يصّدقونــه بنســب متقاربــة تراوحــت بيــن %25.0 و%33.3، فيمــا ترّكــزت إجابــات المســتطلعين 
ضمــن المجموعــة “ب” مــن مختلــف األعمــار علــى كــون الخبــر مزّيفــًا ممــا يدفعهــم إلــى عــدم مشــاركته 
خصوصــًا للمســتطلعين مــن الفئتيــن العمريتيــن 24-18 و54-45 عامــًا )%43.6 و%35.3 تباعــًا(. وذكــر 27.9% 
و%34.5 مــن المســتطلعين فــي الفئتيــن العمريتيــن 34-25 و64-55 عامــًا تباعــًا ضمــن المجموعــة “ب” أنهــم 
ــه صحيحــًا. كمــا أعــرب المســتطلعون مــن مختلــف  ــه ال يهمهــم بالرغــم مــن كون ــر ألن ــن يشــاركوا هــذا الخب ل
الفئــات العمريــة مــن المجموعــة “أ” عــن أنهــم ال يشــاركون األخبــار السياســية بِنســبب متقاربــة تراوحــت بيــن 
%25.0 و%31.9 باســتثناء الفئــة العمريــة 44-35 التــي ســّجلت %11.9 فقــط. ورأى %24.1 و%25 مــن 
المســتطلعين مــن الفئــة العمريــة 64-55 عامــًا ضمــن المجموعتيــن “أ” و”ب” تباعــًا أن هــذا الخبــر غيــر مهــم/

تافــه ولذلــك لــن يشــاركوه.  

وتنّوعــت أســباب عــدم مشــاركة هــذا الخبــر وفقــًا للطوائــف بيــن المجموعتيــن. فقــد أعــرب %40.4 مــن 
الموارنــة، %38.9 مــن األرثوذكــس و%30.0 مــن الســّنة فــي المجموعــة “أ” أنهــم لــن يشــاركوا هــذا الخبــر 
ألنهــم ال يصدقونــه، فــي حيــن انصّبــت أجوبــة الكاثوليــك، األرمــن والــدروز ضمــن المجموعــة نفســها لصالــح 
إجابــة “ال أشــارك األخبــار السياســية”. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد أعــرب %100 مــن العلوييــن عــن أنهــم 
لــن يشــاركوا هــذا الخبــر ألنــه مزّيــف، يليهــم %40.9 مــن الســّنة، %35.4 مــن الشــيعة و%33.3 مــن كل مــن 
األرمــن واألقليــات المســيحية و%30.8 مــن األرثوذكــس. كمــا أعــرب %33.3 مــن كل مــن األرمــن واألقّليــات 
المســيحية و%32.7 مــن الموارنــة و%29.4 مــن الــدروز فــي المجموعــة “ب” عــن أن الخبــر صحيــح لكنــه ال 
يهمهــم، تقابلهــم نســبة %38.5 مــن الكاثوليــك ذكــرت أن األمــر ال يهمهــا ضمــن المجموعــة “أ”. كمــا ذكــر 
%37.5 مــن الكاثوليــك و%29.4 مــن الــدروز مــن المجموعــة “ب” أنهــم ال يريــدون أن يروجــوا لهــذه الشــخصية 

ولذلــك ســيمتنعون عــن مشــاركة هــذا الخبــر. 
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15- مقتــدى الصــدر: تشــريع زواج المثلييــن تســبب بانتشــار فيــروس كورونــا 
)الوســيلة اإلعالميــة: ســكاي نيــوز( – خبــر زائــف

أ- خبر زائف أم صحيح؟
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هــو خبــر مزّيــف، وهكــذا جــاءت النســبة األعلــى )%86.2( مــن المجموعــة “ب” باعتبــاره مزّيفــًا، منهــم 92.3% 
لــن يشــاركوا الخبــر و%7.7 سيشــاركونه. 

وفاقــت نســبة الذكــور )%88( بشــكل طفيــف نســبة اإلنــاث )%84.4( باعتبــار الخبــر المذكــور مزّيفــًا، مــع عــدم 
وجــود فــوارق ملحوظــة بيــن الفئــات العمريــة، حيــث ُســّجلت النســبة األعلــى مــن اعتبــار هــذا الخبــر مزّيفــًا 
)%90.4( لــدى الفئــة العمريــة 44-35 واألدنــى )%83.3( لــدى المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 55 

و64 عامــًا.

كذلــك لــم ُتبّيــن الدراســة فــوارَق مهمــة فــي الِنســب بيــن الطوائــف، فُســّجلت النســبة األعلــى )%100( مــن 
المعتقديــن بزيــف الخبــر لــدى كل مــن العلوييــن واألقّليــات المســيحية، لتتدّنــى تدريجيــًا للطوائــف األخــرى 

وُتســّجل أدناهــا )%71.4( لــدى األرمــن. 

ب- مشاركة الخبر

فاقــت نســبة المســتطلعين ضمــن المجموعــة “أ” الذيــن ال يرغبــون بمشــاركة هــذا الخبــر تلك ضمــن المجموعة 
“ب” )%91.8 و%88.8 تباعًا(.

ولــم ُتســّجل أي فــوارق ُتذكــر بيــن المســتطلعين الذكــور واإلنــاث لجهــة مشــاركة هــذا الخبــر أو عدمــه ضمــن 
المجموعتيــن “أ” و”ب”.  غيــر أن نســبة أعلــى مــن الذكــور ضمــن المجموعــة “ب” ذكــرت اعتقادهــا أن هــذا الخبــر 

مزّيــف )%88 مقابــل %84.4 لإلنــاث( كمــا رفضــت مشــاركته )%89.6 و%88 تباعــًا(. 

هل تعتقد أنك ستشارك هذا الخبر؟
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وبّيــن االســتطالع ارتفاعــًا فــي نســبة مشــاركة هــذا الخبــر بشــكل عــام مــع التقــّدم فــي الســّن ضمــن المجموعة 
“أ” حيــث ُســّجلت أدنــى نســبة مشــاركة لهــذا الخبــر بيــن المســتطلعين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و27 
عامــًا )%3.3( لترتفــع تدريجيــًا مــع الفئــات العمريــة األخــرى وتبلــغ %10.4 للمســتطلعين مــن الفئــة العمريــة 
64-55 عامــًا. كمــا ُســّجل ارتفــاع فــي االعتقــاد بصحــة هــذا الخبــر ضمــن المجموعــة “ب” بيــن المســتطلعين 
مــن الفئتيــن 54-45 و64-55 عامــًا )%15.7و%16.7 تباعــًا( مقابــل %9.6 مــن الفئــة 44-35 عامــًا، وينطبــق 
التوزيــع نفســه علــى مــدى مشــاركة هــذا الخبــر ضمــن المجموعــة “ب”، حيــث ُســّجلت أعلــى نســبة مشــاركة 

بيــن المســتطلعين مــن الفئتيــن العمريتيــن 64-55 عامــًا )%16.7( و44-35 عامــًا )12.5%(. 

واختلفــت ِنســب عــدم الموافقــة علــى نشــر هــذا الخبــر بيــن الطوائــف ضمــن المجموعتيــن. ففــي المجموعــة 
“أ”، بــرز الــدروز والكاثوليــك كأبــرز المعارضيــن لنشــر هــذا الخبــر )%100 لــكل منهمــا(، فــي حيــن احتــل العلويــون 
واألقّليــات المســيحية المرتبــة األولــى ضمــن المجموعــة “ب”، يليهــم الــدروز )%96.7( ثــم الكاثوليــك )95%( 
مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار أن المســتطلعين مــن الطوائــف المذكــورة ضمــن المجموعــة عينهــا هــم أكثــر مــن 

اعتبــروا ان هــذا الخبــر مزّيــف. 

ج- دوافع مشاركة الخبر
ذكــر أكثــر مــن ثلــث المســتطلعين ضمــن المجموعــة “أ” الذيــن قبلــوا مشــاركة هــذا الخبــر أن الســبب األهــم 
وراء خيارهــم هــو ألنهــم ال يوافقــون علــى مضمــون الخبــر مّمــا يدفعهــم إلــى مشــاركته ووضــع تعليقهــم 
عليــه، %22 ألن “الخبــر ملفت/مهم/مؤثــر” ثــم %17.1 ألنهــم يوافقــون علــى مضمــون الخبــر مّمــا يدفعهــم 
إلــى مشــاركته ووضــع تعليــق عليــه. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد ذكــرت النســبة األعلــى مــن المســتطلعين 
)%26.8( أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر ألنــه مهــم وملفــت، %21.4 ألنــه ملفــت حتــى لــو كان مزّيفــًا، 17.9% 

ألن الخبــر مزّيــف وســيفضح الوســيلة اإلعالميــة ثــم %16.1 ألن مضمونــه يهمهــم.

ــر بيــن الذكــور  وأظهــر توزيــع اإلجابــات وفقــًا لجنــس المســتطلعين اختالفــًا فــي بعــض أســباب مشــاركة الخب
واإلنــاث. ففــي حيــن ذكــرت النســبة األعلــى مــن الذكــور ضمــن المجموعــة “أ” أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر 
ــه )%42.1( أو  ــر ممــا يدفعهــم إلــى مشــاركته ووضــع تعليقهــم علي ألنهــم ال يوافقــون علــى مضمــون الخب
ألنهــم بالعكــس يوافقــون علــى مضمــون الخبــر لــذا سيشــاركونه ويضعــون تعليقهــم عليــه، انخفضــت النســبة 
إلــى %22.7 و%9.1 لــدى اإلنــاث تباعــًا. فــي المقابــل، ذكــرت نســبة %31.8 مــن اإلنــاث أنهــا ستشــارك هــذا 

الخبــر ألنــه مهم/ملفت/مؤثــر مقابــل %10.5 فقــط مــن الذكــور.

أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد ســّجل المســتطلعون مــن اإلنــاث النســبة األعلــى فــي مــا يتعّلــق بمشــاركة 
هــذا الخبــر ألنــه ملفــت حتــى لــو كان مزّيفــًا )%26.7، مقابــل %15.4 للذكــور( أو ألنــه ســيجذب المتابعيــن 

لصفحتهــن علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي )%16.7 مقابــل %0 للذكــور(.

أعــرب %50.0 مــن المســتطلعين مــن الفئــة العمريــة 44-35 عامــًا ضمــن المجموعــة “أ” أنهــم ال يوافقــون 
علــى مضمــون الخبــر لــذا سيشــاركونه ويضعــون تعليقهــم عليــه. في المقابــل أعرب %28.6 من المســتطلعين 
مــن كل مــن الفئتيــن العمريتيــن 54-45 و64-55 عامــًا ضمــن المجموعــة ذاتهــا عــن أنهــم يوافقــون علــى 
مضمــون الخبــر لــذا سيشــاركونه ويضعــون تعليقهــم عليــه. وفــي حيــن ذكــر %33.3 مــن المســتطلعين مــن 
الفئــة العمريــة 24-18 عامــًا و%28.6 مــن كل مــن الفئتيــن العمريتيــن 54-45 و64-55 عامــًا مــن المجموعــة 
“أ” أنهــم سيشــاركون هــذا الخبــر ألنــه ملفــت ومهــم، ذكــرت نســبة %30 و%41.7 مــن الفئتيــن العمريتيــن -18

24 و34-25 عامــًا مــن المجموعــة “ب” الســبب نفســه، إضافــة إلــى نســبة %50 مــن المســتطلعين بيــن 45 
و54 عامــًا مــن المجموعــة “ب” ذكــرت ســبب مشــاركتها لهــذا الخبــر كونــه ملفتــًا حتــى لــو كان مزّيفــًا. 

وتنّوعــت دوافــع مشــاركة هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين وفقــًا للطائفــة، فســّجل األرمــن )%50(، الموارنــة 
)%40( والشــيعة )%37.5( النســبة األعلــى منهــم ضمــن المجموعــة “أ”، والذيــن عــزوا ســبب مشــاركتهم هــذا 
ــه كمــا ذكــرت  ــر ويضعــون تعليقهــم علي ــذا سيشــاركون الخب ــى المضمــون ل ــى أنهــم ال يوافقــون عل ــر إل الخب
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نســبة %50 مــن األرمــن أيضــًا أنهــا ستشــارك الخبــر ألنــه ملهم/ملفت/مؤثــر. أمــا فــي المجموعــة “ب”، فقــد 
عــزا معظــم الموارنــة )%50( والســّنة )%42.9( ســبب مشــاركتهم للخبــر إلــى أنــه ملفــت ومهــم، فيمــا أعــرب 
%100 مــن الــدروز عــن أن ســبب نشــرهم لهــذا الخبــر هــو كونــه ملفتــًا حتــى لــو كان مزّيفًا، في حيــن ذكر 33.3% 

مــن األرثوذكــس و%30.4 مــن الشــيعة أنهــم سينشــرون الخبــر ألنــه مزّيــف وســيفضح الوســيلة اإلعالميــة.

د- دوافع عدم مشاركة الخبر
واحتلــت إجابــة “ال أصــّدق الخبــر” المركــز األول بيــن سلســلة األســباب التــي دفعــت بالمســتطلعين إلــى عــدم 
مشــاركة هــذا الخبــر ضمــن المجموعــة “أ” )%30.5(، يليهــا زيــف الخبــر )%21.1(، الخبــر المحــّدد ال يهمهــم 
)%17.9( ثــم كــون الخبــر المذكــور غيــر مهم/تافــه. وتقاربــت اإلجابــات بيــن المجموعتيــن إنمــا بِنســب مختلفــة، 
حيــث ذكــرت الغالبيــة الكبــرى ضمــن المجموعــة “ب” ســبب عــدم مشــاركتها لهــذا الخبــر إلــى كونــه مزّيفــًا 

ــر المذكــور غيــر مهم/تافــه )28.2%(.  )%38.5( أو كــون الخب

وتقاربــت الِنســب إلــى حــّد مــا بيــن الذكــور واإلنــاث ضمــن المجموعتيــن “أ” و”ب” لمختلــف األســباب التــي أدت 
إلــى رفضهــم نشــر هــذا الخبــر. غيــر أن نســبة أعلــى مــن المســتطلعين الذكــور ضمــن المجموعــة “أ” لــن تشــارك 

هــذا الخبــر ألنهــا ال تصّدقــه )%33.3( أو ألنــه زائــف )%22.5( )مقابــل %27.6 و%19.7 تباعــًا لإلنــاث(. 

وأعربــت غالبيــة المســتطلعين مــن مختلــف الفئــات العمريــة ضمــن المجموعــة “ب” عــن أنهــا لــن تشــارك هــذا 
ــف بنســب متقاربــة ُســّجلت أقصاهــا %47.3 للفئــة العمريــة 44-35 عامــًا، يقابلهــا 24.2%  الخبــر ألنــه مزيِّ
ــر للســبب  و%25 للفئتيــن العمريتيــن 44-35 و64-55 عامــًا تباعــًا مــن المجموعــة “أ” لــن يشــاركوا هــذا الخب
نفســه. كمــا أعــرب المســتطلعون مــن مختلــف الفئــات العمريــة مــن المجموعــة “أ” عــن أنهــم لــن يشــاركوا هــذا 
الخبــر ألنهــم ال يصدقونــه بِنســب متقاربــة ســّجلت أعالهــا %34.9 للفئــة العمريــة 34-25 عامــًا. وذكــر 24.2% 
و%20.9 مــن الفئتيــن العمريتيــن 44-35 و54-45 تباعــًا مــن المجموعــة “أ” أن األمــر ال يهمهــم ولذلــك لــن 
يشــاركوا هــذا الخبــر، تقابلهــم نســبة %31.1، %32.9 و%32.7 مــن المســتطلعين مــن الفئــات العمريــة -18
24، 54-45 و64-55 عامــًا تباعــًا مــن المجموعــة “ب” ذكــروا أن هــذا الخبــر غيــر مهــم وتافــه لــذا لــن يشــاركوه.

واختلفــت أســباب عــدم مشــاركة هــذا الخبــر بيــن المســتطلعين مــن الطوائــف المختلفــة وضمــن المجموعتيــن 
“أ” و”ب”، فســّجل الشــيعة )%47.7( والســّنة )%31.9( ضمــن المجموعــة “أ” النســبة األعلــى مــن عــدم 
مشــاركة هــذا الخبــر ألنهــم ال يصدقونــه. كمــا ذكــرت نســبة %40 مــن العلوييــن ضمــن المجموعــة نفســها أنهــا 
لــن تشــارك هــذا الخبــر ألنهــا تعتبــره مزّيفــًا، يقابلهــم %100 مــن العلوييــن و%50 مــن الســّنة ضمــن المجموعــة 
“ب” الذيــن ذكــروا الســبب نفســه. أمــا دافــع “ال يهمنــي الخبــر” أو “الخبــر غيــر مهم/تافــه”، فقــد حصــد 36.4% 
مــن أجوبــة األرثوذكــس ضمــن المجموعــة “أ”، تقابلهــا نســبة %50 مــن األرثوذكــس، %46.2 مــن األرمــن 

و%44.8 مــن الــدروز فــي المجموعــة “ب”. 
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بناء على ما سبق، يمكن استنتاج ما يلي:

 مــن أصــل خمســة أخبــار صحيحــة، اســتطاع المســتطلعون ضمــن المجموعــة “ب” الذين تّم ســؤالهم 
عــن اعتقادهــم بصحــة أو زيــف الخبــر المذكــور مــن تحديــد ثالثــة أخبــار صحيحــة - منهــا خبــران محّليــان وآخــر 

إقليمــي - وهــي:

 	)Arab News :الناشط الذي تعدى على وزير الطاقة اللبناني يسلم نفسه )الوسيلة اإلعالمية

سوريا: 2389 فلسطينيًا معتقاًل لدى النظام )الوسيلة اإلعالمية: المدن(	 

قــوات األمــن اللبنانيــة تداهــم منــزل رئيــس البنــك المركــزي لتنفيــذ أمــر إحضــار )الوســيلة اإلعالميــة: 	 
رويتــرز(

 ومــن أصــل 10 أخبــار مزّيفــة، تمّكــن المســتطلعون مــن تحديــد 7 أخبــار - خمســة منهــا إقليميــة 
واثنــان محّليــان - وهــي:

أردوغــان: ســنتدخل فــي شــؤون لبنــان إلنقــاذ الشــعب إذا لــم يتحســن الوضــع االقتصــادي )الوســيلة 
الجزيــرة( اإلعالميــة: 

حــزب اللــه يهــدد باســتخدام الســالح فــي الداخــل إن لــم يتــم تشــكيل حكومــة جديــدة وفــق مطالبــه 	 
ــن( ــة: الميادي )الوســيلة اإلعالمي

هجــوم مســلحين مــن حــزب القــوات علــى الشــياح بعــد إعــالن نتائــج االنتخابــات )الوســيلة اإلعالميــة: 	 
النشــرة(

)الوســيلة 	  والســويد  لفنلنــدا  تعــّرض  حــال  فــي  النــووي  الســالح  باســتخدام  بوتيــن  يهــّدد  ماكــرون 
)France 24 اإلعالميــة: 

 رد المحــور علــى اغتيــال ســليماني يخــرج الجيــش األمريكــي مــن العــراق )الوســيلة اإلعالميــة: المياديــن(	 
شــهود: عمليــة القضــاء علــى بــن الدن فــي باكســتان فــي عــام 2011 مســرحية وال شــيء يؤكــد أنــه 

ــرأي(  كان هنــاك )الوســيلة اإلعالميــة: ال

ــا )الوســيلة اإلعالميــة: ســكاي 	  مقتــدى الصــدر: تشــريع زواج المثلييــن تســبب بانتشــار فيــروس كورون
نيــوز( 

 أمــا األخبــار التــي لــم يتمّكــن المســتطلعون مــن معرفــة حقيقــة صحتهــا أو زيفهــا، فبلغــت خمســة 
أخبــار - ثالثــة منهــا إقليميــة واثنــان محّليــان - وهــي:

رويتــرز(	  اإلعالميــة:  )الوســيلة  لبنــان  فــي  البرلمانيــة  األغلبيــة  بخســارة  يعتــرف  اللــه   نصــر 
 Washington )المصــدر:  اإليغــور  قمــع  فــي  بفعلتهــا  باإلفــالت  للصيــن  تســمح  العربيــة  الــدول 

)Institute

مصــدر: وجــود وثائــق تثبــت أن الســفارات دفعــت للمغتربيــن النتخــاب اللوائــح التغييريــة فــي االنتخابات 	 
)الوســيلة اإلعالميــة: الجديد(

وكالــة: صــور راداريــة كشــفت تحــرك طائــرات أمريكيــة فــوق لبنــان عقــب انفجــار بيــروت )الوســيلة 	 
ديبايــت( ليبانــون  اإلعالميــة: 
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االتحــاد األوروبــي يحــاول اغتيــال حيــاة الشــعب الســوري بفــرض عقوبــات جديــدة )الوســيلة اإلعالميــة: 	 
جريــدة األخبــار(

 لــم يؤثــر ســؤال المســتطلعين حــول اعتقادهــم بصحــة أو زيــف الخبــر علــى اســتعدادهم لمشــاركة 
الخبــر أم ال، فقــد تقاربــت ِنســب المســتطلعين الذيــن يــوّدون مشــاركة أو عــدم مشــاركة كل مــن األخبــار الــــ15 

المذكــورة ضمــن المجموعتيــن “أ” و”ب”. 

 رفضــت غالبيــة المســتطلعين مــن المجموعتيــن “أ” و”ب” مشــاركة أي مــن األخبــار المذكــورة فــي 
ــن: ــن التاليي ــن المحّليي الدراســة باســتثناء الخبري

وكالــة: صــور راداريــة كشــفت تحــرك طائــرات أمريكيــة فــوق لبنان عقــب انفجار بيروت )الوســيلة اإلعالمية: 	 
ليبانــون ديبايــت(، وهــو خبــر محّلــي زائــف اعتبرته غالبية المســتطلعين ضمــن المجموعة “ب” صحيحًا

قــوات األمــن اللبنانيــة تداهــم منــزل رئيــس البنــك المركــزي لتنفيــذ أمــر إحضــار )الوســيلة اإلعالميــة: 	 
رويتــرز(، وهــو خبــر محّلــي صحيــح اســتطاعت غالبيــة المســتطلعين فــي المجموعــة “ب” تمييــزه علــى أنــه 

خبــر صحيــح

 شــّكل دافــع كــون الخبــر ملفتًا/مهمــًا أحــد أهــم دوافــع نشــر الخبــر مــن ِقبــل المســتطلعين، يليــه 
ــار المزّيفــة دافعــًا  ــر”. كمــا ســّجلت بعــض األخب ــر أو صاحــب التصريــح ثــم “يهمنــي مضمــون الخب تصديــق الخب
إضافيــًا تمّثــل بعــدم الموافقــة علــى مضمــون الخبــر لــذا سيشــاركونه ويضعــون تعليقهــم عليــه إضافــة إلــى 

دافــع كــون الخبــر مزّيفــًا لذلــك سيشــاركونه ليفضحــوا الوســيلة اإلعالميــة.

 أمــا دوافــع عــدم مشــاركة الخبــر، فتنّوعــت بيــن عــدم تصديــق الخبــر، كــون الخبــر مزّيفــًا، عــدم االهتمــام 
بالخبــر وعــدم الرغبــة بمشــاركة األخبــار السياســية، وإلــى حــّد أقــّل عــدم تصديــق صاحــب التصريــح وعــدم الثقــة 

بالوســيلة اإلعالميــة أو عــدم تواُفــق الخبــر مــع أفــكار المســتطلعين وهويــة صفحتهــم.

 يتقــّدم الـــ “فايســبوك” علــى مــا عــداه مــن منّصــات التواصــل االجتماعــي التــي ذكــر المســتطلعون 
ــة جــدًا  ــر” و”إنســتغرام” مــع نســبة ضئيل ــم “تويت ــه الـــ “واتســاب” ث ــار عبرهــا، يلي اســتعدادهم لمشــاركة األخب
لبرنامــج “تلغــرام”. وحــّل “فايســبوك” أواًل بيــن المســتطلعين مــن الجنســين ومختلــف الفئــات العمريــة بشــكل 

عــام، ولــدى المســتطلعين مــن غالبيــة الطوائــف والمناطــق الســكنية. 

 بنــاء علــى مــا تقــّدم، يمكــن اعتبــار أن مســألة التدقيــق بصحــة الخبــر لمشــاركته أو عــدم مشــاركته، 
ومســألة االعتقــاد بكونــه صحيحــًا أو مزّيفــًا، أو تكويــن فكــرة معّينــة عــن وكالــة معّينــة أو عــن صاحــب التصريــح، 
ال تلعــب دورًا مهّمــًا لمشــاركة األخبــار علــى منّصــات التواصــل االجتماعــي أو ال. وبمــا أن الدراســة لــم ترصــد 
عالقــة واضحــة بالفئــة العمريــة، الجنــدر، الطائفــة، المنطقــة مــع موضــوع الدراســة، بحيــث لــم يكــن بالمجمــل 
مــن فــوارق ملحوظــة جديــرة بالتحليــل، ُيمكــن اعتبــار أن المســتطلعين ال يهتمــون فعليــًا بمســألة صحــة أو زيــف 
األخبــار إال فــي مــا نــدر. غيــر أن مشــاركة الخبــر بــرزت بشــكل عــام لأخبــار المحّليــة التــي اعتبرهــا المســتطلعون 

صحيحــة )مــن دون أن تكــون بالضــرورة فعــاًل كذلــك(. 
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Introduction

Paying close attention to mis- and disinformation has become, in the last seven years, 
an important undertaking for journalists and governments alike. It is possible to 
manipulate election results, as well as the policies of entire countries, by influencing 
the mechanisms citizens use to obtain information. After uncovering the role that the 
social media algorithms play to lock users in closed circles, or information bubbles, 
and incite them to keep firm positions in order to achieve considerable financial profits, 
different parties have been seeking to address a situation that is conducive to the 
spread of disinformation. In fact, results show that those who believe in misleading 
media narratives, conspiracy theories, and fake news are more likely to support illiberal 
policies and autocratic leaders to the point of risking the pure and simple suppression of 
personal and public freedoms.

Should the focus then be on fact-checking initiatives? Or maybe on promoting media 
literacy in schools? Should stakeholders engage in negotiations with social media 
networks to modify their algorithms and adjust their economic model?

To answer these questions, it is important to properly understand the social, cultural, 
educational, economic, and political factors that make it easier for a person to fall in 
the trap of disinformation. Understanding this can help deal appropriately with the 
reality of each country, and even more, each segment of society. What is suitable for a 
community closely linked to modern means of communication in an open society could 
be unsuccessful in an environment with challenging economic conditions and repressive 
authorities.

In Lebanon, there has not been to date a study on citizens’ behavior vis-à-vis misleading 
news reports. Human rights defenders, freedom of expression advocates, and government 
agencies need to be properly aware of the influence of misleading information with regard 
to the views on freedom of opinion and expression, as well as local and international 
political and economic developments in general. Without an acute understanding of 
these dynamics, local and regional authoritarian forces, security services, and non-state 
armed actors will be more likely to fill the knowledge gap with more misleading media 
narratives.
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Methodology

With this report, the Samir Kassir Foundation aims to analyse how Lebanese people deal 
with mis- and disinformation according to an opinion poll that included 1,000 citizens. 
The research – conducted by Information International – is intended to understand the 
following: 

 The extent to which a citizen distinguishes between accurate news reports        
andthose filled with misleading information and conspiracy theories;

 The extent to which citizens are prone to sharing mis- and disinformation;

 If the citizens are aware of the truth or falsity of a news piece, would it affect their 
willingness to share it?

The 1,000 respondents were divided into two groups – A and B. Group A participants 
were shown ten fake news (most of which were not published in the mentioned media 
outlets) and five accurate stories. They were asked whether they would share such 
articles, what reasons would incite them to share these news items or prevent them 
from doing so, and which social media platforms they would use. The same stories were 
presented to group B participants, asking them whether they think such articles are fake 
or accurate. They were then asked about their willingness to share such stories, the 
reasons behind that, and the platforms they would use, just like group A participants. 
The only difference between groups A and B is that group B participants were first asked 
whether they believe the articles to be true or not.
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Sample Description

The opinion poll took place from July 1 to 14, 2022. It included 1,000 respondents aged 
18 to 64. They were distributed proportionally across the Lebanese districts according to 
the number of residents (Ministry of Public Health, 2020 Statistical Bulletin), as detailed 
in the table below. 

Table 1: Distribution of respondents according to districts

Place of residence
)district( Number Percentage

Beirut 93 9.3

Jbeil 21 2.1

Kesrwan 37 3.7

Metn 107 10,7

Baabda 108 10.8

Shouf 41 4.1

Aley 31 3.1

Akkar 75 7.5

Tripoli 68 6.8

Minieh-Dennieh 34 3.4

Batroun 10 1.0

Koura 13 1,3

Zgharta 15 1.5

Besharri 6 0.6

Zahleh 40 4.0

West Beqaa 20 2.0

Rashaya 9 0.9

Baalbeck 62 6.2

Hermel 15 1.5

Sidon 56 5.6

Jezzine 6 0.6

Tyre 55 5.5

Bint Jbeil 23 2.3

Marjayoun 18 1.8

Hasbaya 7 0.7

Nabatieh 30 3.0

Total 1,000 100.0
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The sample was distributed equally between males and females (500 participants      
each). Also, the sample was equally divided between groups A and B. The same questions 
were asked to the respondents within the two groups, with an additional introductory 
question to the respondents in group B about the truth or falsity of the news. Thus, group 
B can be considered a guided group because the question makes the respondent aware 
of the “key word” of the study, while in group A, the respondents were not given any hint 
on whether the news is false or true.

The respondents were distributed by age as follows:

Table 2: Distribution of respondents according to the age group

Age group Number Percentage
18-24 191 19.1
25-34 304 30,4
35-44 209 20.9
45-54 163 16.3
55-64 133 13.3
Total 1,000 100.0

As for the religious distribution of respondents, it included 29.5% of Sunnis, 29.3% of 
Shiites, 19.4% of Maronites, and 6.7% of Orthodox. Table 3 shows the religious distribution 
of respondents.

Table 3: Distribution of respondents according to religious sects

Religious sect Number Percentage

Maronite 194 19.4

Orthodox 67 6.7

Catholic 43 4.3
Armenian Orthodox/
Armenian Catholic 26 2.6

Sunni 295 29.5

Shiite 293 29.3

Druze 56 5.6

Alawi 10 1.0

Christian minorities 16 1.6

Total 1,000 100.0
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The highest proportion of respondents had university level education (36.9%), compared 
to 24.5% who had completed secondary education, and 21.4% who had completed the 
intermediate stage (Table 4).

Table 4: Distribution of respondents according to the level of education

Level of education Number Percentage

Primary and below 54 5.4

Intermediate 214 21.4

Secondary 245 24.5

University 369 36.9

Postgraduate 41 4.1

Vocational education 77 7.7

Total 1,000 100.0

115 respondents (11.5%) refused to participate in the opinion poll for several reasons – 
mostly lack of interest in news and social media, as well as lack of time.
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Executive Summary

Identifying accurate news: Group B respondents were, in majority, able to identify three 
out of five accurate news – two local and one regional:

• The activist who assaulted the Lebanese Energy Minister turns himself in

• Syria: 2,389 Palestinians detained by the regime

• The Lebanese security forces raid the house of Central Bank Governor

Identifying fake news: Group B respondents were able to identify seven out of ten fake 
news – five regional and two local: 

• Erdogan: We will interfere in Lebanese affairs to save the Lebanese people if the economic 
situation does not improve

• Hezbollah threatens to use its weapons internally if the new government is not formed 
according to its demands

• Armed men affiliated with the Lebanese Forces carry out an attack against the Shiyah 
neighbourhood after election results were announced

• Macron threatens Poutine to use nuclear weapons if he attacks Finland and Sweden

• The response of the axis of resistance to Soleimani’s death led to the withdrawal of 
American troops from Iraq

• According to witnesses, the operation carried out to capture bin Laden in Pakistan in 
2011 is staged and nothing proves he was there

• Moqtada Al-Sadr: The legalisation of same-sex marriage led to the spread of the Covid-19 
pandemic

Not knowing if the news is accurate or fake: The respondents were not able to know if 
the following five news items (three regional and two local) were accurate or fake:

• Nasrallah admits losing parliamentary majority in Lebanon

• The Arab States allow China to get away with its repression of Uyghurs

• Documents prove that embassies paid expatriates to elect reformist candidates

• Radar images show American planes fly over Lebanon following the Beirut explosion

• The European Union is trying to destroy the lives of the Syrian population by imposing 
new sanctions

Believing v. sharing the news: Asking the respondents whether they think the news is 
fake or accurate did not have a significant impact on their willingness to share the news 
or not. The percentages of respondents who wanted to share the news and those who did 
not were pretty similar within groups A and B.
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Sharing the news: The majority of the two groups’ respondents refused to share the news 
mentioned in the study, except for two local news where the percentage of respondents 
willing to share the news was higher than those who refused to do so:

• Radar images show American planes fly over Lebanon following the Beirut explosion 
– fake local information that the majority of the group B respondents misidentified 
as accurate.

• The Lebanese security forces raid the house of Central Bank Governor – accurate 
information that the majority of the group B respondents identified as true.

Reasons for sharing the news: The news being important or interesting ranked first 
among the reasons mentioned for sharing the news. The second reason is thinking the 
news is true or trusting the author/source of the statement, followed by the interest in 
the news content. Several other reasons were cited for sharing news that was deemed 
as fake, including disagreeing with the content but sharing it with a comment stating its 
falsity to expose the media outlet.

Reasons for not sharing the news: The reasons for not sharing the news ranked from      
considering it fake, lack of interest in the news, not wanting to share political news and, 
to a lesser extent, not trusting the author/source of the statement or the media outlet or 
even incompatibility of the news with the respondents’ own beliefs and affiliation.

Social media platforms: Facebook topped the list of social media platforms that 
respondents are willing to share news on, followed by WhatsApp, Twitter, Instagram, 
and Telegram – a very small proportion for the latter. Facebook ranked first among 
respondents of both genders and different age groups in general, and among respondents 
from the majority of sects and residential areas.

General comparison:

• Thinking about the truth or falsity of the news does not have a significant impact on 
the willingness of respondents to share it or not. The sharing rate only drops from 
28.7% to 27.4% as a general average, after asking the respondents whether the news 
is accurate or fake.

• Men have a relatively higher tendency, albeit slightly, to share news, at a rate of 
29.7%, compared to 26.5% among women.

	 The age group most inclined to share news on social media is 35-44.
• The number 1 reason for sharing content is the importance of the news for the 

citizen, while the number 1 reason for not sharing the news is the respondents’ 
belief that it is not accurate or their lack of interest in its content. There is also a 
general tendency for respondents not to share political news, regardless of their 
authenticity.

	 Only 13.5% of the respondents are willing to share international news, while the 
number rises to 21.7% for regional news, and 38.9% for local news.

• Respondents were able to correctly identify whether the news is accurate or fake 
at a 58.7% rate, and their answers were more accurate with regard to regional news 
)64.2%(, followed by local news )56.2%( and finally international news )55.4%(.
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The contents of this report are the sole responsibility of the Samir Kassir Foundation 
and can in no way be taken to reflect the views of Ministry of Foreign Affairs of the 
Netherlands.

You are free to share, copy, distribute and transmit this work under the conditions that 
you attribute the work to the Samir Kassir Foundation but without suggesting in any way 
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this work for commercial purposes.
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