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 مقدمة: 
تنوعت األساليب املستخدمة لرتويج الشائعات عرب وسائل التواصل االجتماعي، وأصبحت متقدمة لدرجة صار يصعب 

استعصاء على كثري من املتلقني متييزها. هذه األساليب املتقدمة يف ترويج الشائعات تعدت مسألة صعوبة اكتشافها إىل 
ثلما هنالك أساليب متقدمة لرتويج الشائعات هناك أساليب وم .اقناع بعض املتلقني حبقيقتها وحبقيقة من يقف ورائها

قد ال يالم بعض عامة الناس والبسطاء حني يصدقون بعض  رغم ذلك هناك من يصدقها.بدائية جدًا ومضحكة، و 
الشائعات، ولكن اإلشكال حني يصدق من حيسب على النخبة بعض ما يبث من شائعات مث يقوم برتوجيها واحلديث 

يسعى البحث إىل حتديد الدوافع اليت تقود إىل اختالق الشائعات وتروجيها. ومن هذه املنطلقات،  أهنا حقيقة.عنها وك
عشر هدفاً خمتلفاً تسترت خلف  مخسةوقد خصص القسم األول من البحث ملناقشة هذه الدوافع حيث سيناقش الباحث 

واحد منها أو أكثر تلك الشائعات. مث يناقش البحث يف قسمه الثاين التفسري العلمي ألسباب تفاعل املتلقني مع 
تفسريات علمية ميكن أن تفيد يف فهم أسرار انتشار الشائعات سواء يف  سبعةالشائعات. حيث توصل الباحث إىل 

 احلايل الذي صارت معه وسيلة االتصال من األدوات الرئيسية اليت ال يستغين عنها معظم األزمنة املاضية أو يف عصران
الناس. وسوف يبني البحث كيف أسهمت تلك الوسائل يف رواج الشائعة وسرعة انتشارها بني الناس. وقبل أن خيتم 

  معاجلة هذه الظاهرة.ن أن تعني يفسيناقش يف قسمه الثالث بعض احللول اليت ميكعض املقرتحات، بالبحث ب

 مشكلة البحث:
قد جتلب نفعاً لبعض األشخاص أو تلحق ضرراً ابألفراد أو اجلماعات. تبقى الشائعة إحدى الوسائل اليت تستغل ألغراض 

وأصبح خطر تلك الشائعات أكرب خاصة مع انتشار وسائل االتصال، حيث صار انتقال املعلومة بغض النظر عن 
وسريع مما فاقم املشكلة وزاد من احتمالية التأثري السليب هلا. وهلذا حياول هذا البحث تسليط  مصدرها يتم بشكل سهل

الضوء على األغراض اليت من أجلها يروج للشائعات مع السعي ملعرفة الدوافع اليت تقود كثري من الناس إىل املسارعة يف 
 إعادة نشر تلك الشائعات دون التحقق من صحتها. 

 أسئلة البحث:
  ما يلي:حياول البحث اإلجابة على جمموعة من األسئلة أييت يف مقدمتها 

 ؟ تروجيهاويسهمون يف  الشائعةملاذا يصدق كثري من األشخاص  (1
  ؟اليت من أجلها يتم اختالق الشائعات األهدافما هي  (2
  ؟معاجلة هذه الظاهرة واحلد من أتثرياهتا السلبية كيف ميكن (3



 منهج البحث:

وصف الظاهرة موضوع البحث إىل الوصفي التحليلـي الـذي يسعى  املنهجالبحث استخدم 
كسبب ونتيجة   هاوتقسيمها إىل حماور وحتليل كل حمور على حدة ومن مث ربط تلك احملاور ببعض

 وحل.

 املراد ابلشائعة:
تذهب دراسات علم النفس االجتماعي إىل تعريف الشائعة أبهنا خرب أو معلومة يتم تداوهلا بشكل عام دون وجود ما 

ديفينزو وبورداي أبهنا معلومة ويعرف .  Allport& Postman, 1948, p.175)يؤكد صحتها )الربتو وبوستمان
ض أو اخلطر أو هتديد مرتقب تعمل على مساعدة غري مؤكدة وثيقة الصلة حبدث يتم تداوهلا يف بيئة حيفها الغمو 

وقد ميتد  .(DiFonzo and Bordia, 2007, p.13)اجلماهري على فهم ما جيري وتعينهم على إدارة اخلطر 
 ,Wollina, 2014)يذكر وليان أتثري الشائعة ليطال كثري من األفراد بغض النظر عن املكان الذي يشغله. حيث 

p.284)  تؤثر ليس فقط يف احلوارات العامة داخل اجملتمعات، بل إن أتثريها ميتد ليؤثر على بعض أبن الشائعات
ومن املهم مالحظة أن الشائعة يندر أن تستند إىل مصدر  القرارات السياسية حىت يف أعلى املستوايت القيادية يف الدولة.

 "يردد الناس كذا وكذا"أو  "ين فالنأخرب "أو  "يقال"أو  "مسعتبكلمات مثل؛ "موثوق، فمعظم الشائعات تبدأ 
(Wollina, 2014, p.287). اإلشارة إىل إن  جتدر، وقبل الدخول يف احلديث عن الغرض من بث الشائعة

صنفاً )يسبستيو  75فمنهم من أورد والغرض منها. الشائعة  حتديد أصنافبعض الباحثني يف هذا اجملال قد تباينوا يف 
. ومنهم من صنفها إىل ثالثة أصناف فقط كناب (Esposito and Rosnow, 1983, p.46)ورزانو( 

(Knapp, 1944, pp.23-24)  كثر ألم أثناء احلرب العاملية الثانية ومن خالل متابعة 1944يف عام قام الذي
 إىل تصنيف الشائعات إىل ثالثة أصناف:انتشرت تلك يف تلك الفرتة من ألف شائعة 

هي شائعات تسعى لبث أخبار حاملة وغري حقيقية ومنها قرب انتهاء احلرب بسبب : و حاملةمتفائلة و شائعات  (1
 نقص خمزون الياابن النفطي.

: وهي شائعات تسعى لبث الرعب يف أنفس اجلماهري وكان من أكثرها رواجاً شائعة وترهيب شائعات ختويف (2
أن هذا النوع من  (Kamins, 1997, p.168)قرب العدو من تنفيذ هجوم تدمريي. ويذكر كامنز 

وقد أشار ديفينزو وبورداي إىل إن  يف جمال املنتجات. %90الشائعات أكثر انتشاراً ويشكل نسبة تصل إىل 
الشائعات تكثر حني يشعر الناس أبن حياهتم أصبحت مهددة، فعلى سبيل املثال: كثرت الشائعات بعد 



يء حدث بعد إعصار كاترينا م ونفس الش2004التسوانمي الذي ضرب احمليط اهلندي يف عام 
(DiFonzo and Bordia, 2007, p.13) كما أكد ديفينزو وبورداي على أن الشائعة كثريًا ما .

 يف أي حلظة. تنتشر بني العراقيني بسبب ارتفاع احتمالية حدوث تفجري أو عمل خترييب
ألمريكيني عرق كما حدث ل : تسعى إىل خلق صورة منطية سلبية عن مجاعة أو دين أووتنقيص كراهيةشائعات   (3

وكما حيدث اليوم  .أثناء احلرب العاملية الثانية والتشكيك يف والئهم للوالايت املتحدة ةمن أصول إيطالي
، 2013)، ريفواستناداً لع للمسلمني يف أوراب والوالايت املتحدة وسعي بعض العنصريني إىل اهتامهم ابإلرهاب.

متاسك اجملتمع ووحدة الوطن وقد  عالشائعات وأكثرها انتشاراً وهي تزعز فهذا النوع من أخطر أنواع (، 17ص
 تسمى بشائعات "دق اإلسفني".

 :الغرض من بث الشائعات
بعضها خفية  ايتضح أن هناك أغراضعرب وسائل التواصل االجتماعي ما ينشر من شائعات الباحث من خالل متابعة 

هذه األغراض بني العبثية والتسلية لتصل إىل إحلاق الضرر ترتاوح جدًا وبعضها اآلخر واضح وميكن للمتلقي متييزه. 
إن أتثري الشائعة ال يقف عند حد، على ( 23-22، ص2001يؤكد احلارثي )و أبشخاص وحتقيق مكاسب سياسية. 

حباط وتغيري املواقف، كما إهنا قد تستخدم لتغيري الصور السلبية فهي وسيلة فتاكة ومؤثرة يف زعزعة الفكر وبث اإل
الختالق أو اجلهات عشر غرضاً تدفع بعض األشخاص  مخسةوقد توصل البحث إىل رصد وإحالل صور إجيابية بديلة. 

 األغراض كما يلي:ه الشائعات ونشرها بني الناس. وهذ

حيث تعمد بعض اجلهات إىل نشر أخبار سياسية مفربكة  أواًل: اختالق وبث الشائعة لتحقيق مكاسب سياسية:
وهذه األخبار إما أن يكون ال أساس هلا من الصحة، أو قد تكون أحداث صحيحة ولكنها متعلقة حبدث آخر ال 
عالقة له مبا نشر، ومنه الرتويج لصورة الرئيس األمريكي أوابما وهو يقدم الطعام يف احتفاالت عيد الشكر يف الوالايت 

تحدة األمريكية وبثه على إنه للرئيس وهو يقدم الطعام للمسلمني والقصد من ذلك حتسني صورة الرئيس وبالده يف امل
ويعد الرئيس الرتكي طيب رجب أردوغان من أكثر الرؤساء املستفيدين من هذا  أعني املسلمني يف كافة أحناء العامل.

إىل إظهار خصال إجيابية خمتلفة للرئيس أردوغان كالقوة والرمحة النوع من الرسائل املفربكة حيث تسعى تلك الشائعات 
نشر صورة ومن تلك الشائعات  .بالده ويف خارجهاداخل ونصرة اإلسالم وغريها من الصفات اليت تزيد شعبيته يف 

على  هارفض الرئيس الرتكي كتابة أمساء االنقالبني على أوراق وتعليقها على اجلدران بل كتابتها ووضع عن تتحدث
تعود إىل عام  ؛ حيث إن هذه اصورةالصورة ليس هلا عالقة أبردوغان واحلقيقة أن .أرضية أحد املداخل لتدوسها األقدام

كما   املنافس؛إسقاط سياسي ولكن بقصد وقد يكون الغرض من بث الشائعة . م ومأخوذة من الربملان األوريب2012



إسقاط املرشح يف انتخاابت احلزب الدميقراطي غاري هارت من  م حني متكن اإلعالم األمريكي من1996حدث عام 
 (.15، ص2001أمام منافسه بل كلنتون ابهتامه إبدمان الكحول وتورطه بعالقات نسائية غري مشروعة )احلارثي، 

 ولكن ،وهذه تتم من خالل بث أخبار جيدة تسعد املتلقني اثنياً: اختالق وبث الشائعة لبث السلبية يف اجملتمع:
 كثري منحيث يصاب   .حني يكتشف أهنا غري صحيحة أو حني تنفى من اجلهات املعنية يكون هلا أتثريات سلبية

قد يرتتب عليها شعور هؤالء األشخاص بنوع من خبيبة أمل ممن صدقوا تلك الشائعة وانتشوا بسببها لفرتة البسطاء 
الشائعات املتكررة عن ه الدولة أو اجملتمع. ومن ذلك، جتاوقد ينتج عنه التصرف أو التفكري بطرق سلبية  .املظلومية

أو منح زايدة يف املرتبات أو منح الدولة مكافأة كراتب شهر أو شهرين تزامنًا مع مناسبة بعينها أو إعفاء من قروض 
إعادة نشر دعاية األعداء بتفوقهم وتقدمهم مقارنة بتخلف وتقهقر اإلنسان العريب  ،أيضاً منه و  وغريها.أراضي ومساكن 

اإلسرائيلية يف حرهبا مع العرب  إن جزء من االسرتاتيجيةواحلارثي أو املسلم. ويف هذا الصدد يذكر اهلمص وشلدان 
يلي وختلف اجلندي العريب. عتمد على بث اليأس وخلق السلبية يف نفوسهم من خالل إظهار تفوق اجلندي اإلسرائت

توضح أهنا كانت تعتمد على زرع اليأس يف أنفس العرب واستحالة قدرهتم على  اإلسرائيلينياسيني يوحتليل خطاابت الس
سلبية تنم عن رغبة عارمة لدى اجلماهري العربية يف عقد  إحياءاتويف نفس الوقت بث  ،التصدي للجيش اإلسرائيلي
ويشري طنطاوي  (.17، ص2001، احلارثي، 4، ص2009رائيلي )اهلمص وشلدان، صلح دائم مع الكيان اإلس

( إىل إن املغول كانوا من أبرع من استخدم الشائعة يف بث الرعب يف نفوسهم أعدائهم وحتطيم الروح 183، ص2001)
ملغويل وأهنم إذا جاعوا املعنوية لديهم وكانوا يفعلون ذلك بطرق خمتلفة ومنها إرسال اجلواسيس للتهويل من قوة اجليش ا

وقد توعد هللا املنافقني الذين كان دأهبم بث الشائعات السلبية عن  أيكلون األشجار فإن مل جيدوها أكلوا حلوم البشر.
الرسول عليه السالم وصحابته رضوان هللا عليهم بغرض إضعاف الروح املعنوية يف جمتمع املدنية بقوله سبحانه وتعاىل: 

األحزاب، جُيَاِوُروَنَك ِفيَها ِإالَّ قَِلياًل ) يَنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن يف قـُُلوهِبِم مََّرٌض َواْلُمْرِجُفوَن يف اْلَمِديَنِة لَنُـْغرِيـَنََّك هِبِْم مُثَّ اَل لَِّئن ملَّْ 
60). 

نوع من الشائعات إىل ويهدف هذا ال :شحن وأتليب املتلقي ضد جهة معينةاثلثاً: اختالق وبث الشائعة هبدف 
تنطلي  . ولكن تلك الشائعات كثريًا ماوهم منها براءتشويه صورة أشخاص أو كياانت ونسب أقول أو أفعال إليهم 

على املتلقني وقد تدفعهم إىل تبين مواقف مناهضة للجهة املستهدفة ابلشائعة. حيث يالحظ قيام جهات مغرضة بنشر 
اي والرتويج على إنه نتيجة للضرابت اجلوية اليت ينفذها التحالف العريب يف اليمن. صور للقتلى والدمار احلاصل يف سور 

تؤثر يف بعض األشخاص  وسحنات األشخاص إال إن تلك الصور قدوعلى الرغم من إمكانية التمييز بني معامل البلدين 
هل املتلقي ابجتاهات وأهداف والسبب يف ذلك رمبا يعود إىل جوتدفعهم لتبين مواقف مناهضة ضد التحالف العريب. 

( يشدد على أمهية 108، ص2001من يروجون لتلك الشائعات اليت تستهدف بلدااًن بعينها. وهلذا جند البكوري )



كشف مصادرها وبيان حقيقة أهداف من خيتلقها وينشرها.   حماربة الشائعة من خالل التوعية خبطورهتا ومن خالل
أن تلك الشائعة اليت تستهدف أمن الوطن واقتصاده مثالً تقف خلفها جهات  ضيحويضيف البكوري أبنه من املهم التو 

بث صور لفرنسيني يتهجمون ومنه أيضاً معادية مدعومة من قبل استخبارات أجنبية هلا مصلحة يف إحلاق األذى ابلوطن. 
ردود أفعال املتلقني على أي عريب يف ابريس والصورة مفربكة وختص حدث آخر قدمي ليس له عالقة ابلعرب ولكن 

وحنقهم على فرنسا تبني أن الشائعة قد آتت أكلها. وكثرياً ما يروج لتصرحيات مسؤولني غربيني ضد اإلسالم واملسلمني 
مع خلق نوع من السخط  بلد بعينه أو عدة بلدانأتليب الشعوب اإلسالمية ضد  ، ويقصد منهاوهذه التصرحيات ملفقة

 الشعيب ضد احلكومات اإلسالمية لعدم اختاذها مواقف حازمة جتاه تلك الشخصيات.

وهذا النوع من  :دولةجنس أو دين أو شخصية أو إىل جهة بعينها كهبدف اإلساءة رابعاً: اختالق وبث الشائعة 
بل يقصد منها اإلساءة إىل طائفة بعينها كرد  ،الشائعات قد يروج ألهداف انتقامية ليس هلا عالقة مباشرة ابلشخص

على قيام بعض األشخاص بنشر مواد متعلقة برتاث أو فتاوى طائفة أخرى. ومن ذلك قيام جمموعة من األشخاص 
فتوى ألحد علماء السنة يبيح فيها مجاع املرأة أبحد اجملاهدين بشرط عدم علم زوجها وهو ما تسميه الفتوى نكاح بنشر 

هذا النوع من الفتاوى مثري للسخرية وهو رد على قيام بعض األشخاص بنشر مواد تسخر من زواج املتعة يف اجلهاد. و 
املذهب الشيعي. وقد يسعى البعض لنشر أمور مضحكة جداً بغرض اإلساءة إىل بعض رموز الطائفة األخرى ومنه نشر 

بد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ واليت تبيح أكل فتوى تنسب إىل مساحة مفيت عام اململكة العربية السعودي الشيخ ع
رغم غرابة وسذاجة هذه الفتوى إال إن قناة العامل مل تتورع عن نقلها وقد نفاها الرجل لزوجته يف حال اجلوع الشديد. و 

خالهلا  اليت أقدميف احلادثة اإلرهابية و  مثل هذه الفتاوى ال ميكن قبوهلا.مساحة املفيت يف حينه رغم أهنا ال حتتاج لنفي ف
اثنني من الشباب على قتل والدهتما انتشرت شائعة مفادها أن اجلهات األمنية السعودية هي من قتلتها يف تبادل إلطالق 

وكان اهلدف منها تشويه  ته.خبرب إقدام ولد على قتل والدخاصة إذا ما قورنت النار. وكانت هذه الرواية أقرب للتصديق 
ولوال أن املصادر الرمسية تدخلت بشكل سريع ونشرت الرواية بكامل  .حتريض اجلماهري عليهاصورة اجلهات األمنية و 

ولكن دحض هذه الشائعة  .أصبحت حقيقة يف أنظار الغالبيةمة ابلصور النتشرت تلك الشائعة، ورمبا تفاصيلها مدع
احلادي عشر من سبتمرب خربًا يف أعقاب أحداث  (CNN)وقد بثت حمطة السي إن إن  جعلها متوت يف حينها.

ويضيف (Fine & Khawaja, 2005, p190).  فرحني بتلك اهلجماتيظهر جمموعة من العرب حيتفلون 
تزامنًا مع م وأن إشاعتها 1991فاين وخواجة أبن تلك احلادثة كانت تعود الحتفالية تزامنت مع حرب اخلليج عام 

 كانت هتدف إىل تشويه صورة العرب.  األحداث

هناك من يوظف مهاراته يف استخدام وسائل التواصل وبرامج  :العبث والتسلية اختالق وبث الشائعة هبدفخامساً: 
وفيات املشاهري  شائعاتمعاجلة الصور يف اختالق الشائعات وبثها وليس له هدف من ذلك غري التسلية. وأييت نشر 



عض الرموز ابألمراض، أو إصدار فئات جديدة من أكثر الشائعات رواجاً. ومنه أيضاً نشر األخبار السيئة كإصابة بك
 لكسوف والظواهر الطبيعية وغريها.العمالت وأخبار ا

قد يلجأ بعض املنافسني إىل احلد من مبيعات منافسه بطرق  :جتارية: اختالق وبث الشائعة لتحقيق مكاسب سادساً 
حيث يذكر البداينة راء السلعة املستهدفة. اليت تدفع املستهلك إىل العزوف عن شغري شريفه من خالل بث الشائعات 

( إىل إن هناك شائعات تروج بغرض إحلاق الضرر ابملنافسني ومن أبرز احليل يف ذلك الشائعات اليت 65، ص2001)
كما إن هناك من حياول إحلاق تتحدث عن إفالس مؤسسة مالية بغرض دفع املودعني إىل سحاب مدخراهتم منها.  

بنفس الطريقة ولكن بدوافع انتقامية كالفصل من العمل أو عدم حصوله على بعض املزااي يعمل هبا الضرر ابملنشأة اليت 
الوظيفية أو املالية. وتنتشر يف احلني واآلخر رسائل حتذر من نوع من املياه أو املشروابت أو املأكوالت حبجة أهنا تسبب 

إشاعات هتدف إىل الرتويج ملنتجات بعينها وطرحها على  أمراضاً أو أن استخدامها يرتتب عنه أمور سلبية. كما تنتشر
منسوبة إىل هيئة املواصفات واملقاييس واجلودة السعودية تتضمن إهنا من جهات خمتصة أو مراكز أحباث ومنه نشر رسالة 

وأن مجيع أفضل املنتجات يف أصناف غذائية متعددة. وقد نفت اهليئة صحة هذه الرسالة مشرية إىل إهنا مل تصدر عنها 
( إىل 277، ص2007)، كابفريييشري  ما يصدر عنها ينشر على موقعها الرمسي ويبث عرب وسائل اإلعالم الرمسية.

شائعة ضد نظافة اللحوم وأهنا ختلط ابلديدان. وقد جاء رد الشركة بتنظيم  أطلقواإن بعض منافسي مطاعم ماكدوانلد 
وىل إبراز شهادات اجلودة اليت تلقتها سلسلة املطاعم من املؤسسات محلة إعالمية ارتكزت على نقطتني رئيسيتني: األ

الرمسية. واألمر اآلخر بيان سذاجة الشائعة من خالل إيضاح أن البحث عن الديدان مكلف جداً وأن كيلوا  ةاألمريكي
، 2001ي )وهذا األسلوب هو ما يسميه البكور  واحد من الديدان تفوق تكلفته مخسة كيلوات من اللحم البقري.

( ابألسلوب املباشر يف مواجهة الشائعة وتفنيدها وبيان بطالهنا ابألدلة والرباهني وهو ما جلأت إليه سلسلة 112ص
 مطاعم ماكدوانلدز. 

يسعى بعض األشخاص إىل زايدة عدد متابعيه أو من  : اختالق وبث الشائعة لتحقيق مكاسب شخصية:سابعاً 
حتيالية من خالل إشاعة أخبار كاذبة ومن ذلك قيام أحد األشخاص بنشر صورة يعيدون إرسال منشوراته إىل طرق ا

لطفلة مريضة ويذكر أبن موقع تويرت سيتربع مببلغ مايل عن كل إعادة تغريدة. وحيث مراتدي املوقع على اإلسهام يف 
بتعديل حسابه يف أحد مواقع شبكات التواصل  شخصعالج هذه الطفلة من خالل إعادة التغريد. كما قد يقوم 

كما إن هناك   مبزيد من املتابعني وإعادة النشر. الظفراالجتماعي منتحال اسم أحد املشاهري ويروج هلذا احلساب بغرض 
من يقوم إبعادة نشر مقاالت آلخرين ختالف توجهه وطريقته يف الكتابة وتذييلها ابمسه بغرض كسب ود فئات خمتلفة 

جلماهري وإظهار نفسه مبظهر الكاتب احملايد. ومن ذلك ما ينشر من مقاالت تبث أحياانً فيها نقد الذع إليران من ا
والصفويني بشكل عام مذيلة ابسم عبد الباري عطوان، املعروف بوالئه إليران ولكن ال يستبعد أن من يقف خلف بث 



تابعني العرب الذين تركوا متابعة كتاابته بسبب حتيزه مثل تلك املقاالت عطوان نفسه بغرض اسرتضاء الكثري من امل
أمام املتلقي مبظهر اإلعالمي املنصف. وابلطبع لو الغرض منها إظهار صاحبها ومثل هذه املقاالت  .الفاضح إليران

وان ة طرح عطال ألنكر نسبتها إليه حبجة أهنا مل تنشر يف موقعه. ولكن املتابع لطريقئل من قبل اإليرانيني عن هذه املقس
 ستبعد أن يكون هو من يقف خلف تلك املقاالت. واالنتهازية اليت يتبعها ال ي

ها إىل دعوة الناس إىل القصص املفربكة اليت يسعى خمتلقو  تنتشر :هبدف الوعظ الديين: اختالق وبث الشائعة اثمناً 
وتتسم  .بغرض التأثري يف املتلقي ؛بالغةفعل مندوب أو اجتناب حمظور. ويغلب على الشائعات املعدة ألغراض دينية امل

 ات احلديث عنالشائع . ومن تلكأدلة من الكتاب والسنة إىلابلسطحية وال تستند كثري من تلك الشائعات الدينية 
ويستجاب الدعاء  ،إال كل مئة ألف عام حتدثال  ، حبسب الشائعة،وهي ظاهرة .يلف خالهلا القمر حول الكعبة ليلة

من حلظة بدء الظاهرة حىت طلوع الفجر. وهذه الشائعة يسعى صاحبها إىل حث الناس على استغالل ساعة اإلجابة 
واملتأمل هلذه الرسالة سيكتشف زيفها إذ لو كان  ولكن ابختالق نص ديين ال أساس له.أو الثلث األخري من الليل 

. ومن الشائعات الدينية ولتحدث عنها أهل االختصاصصطفى عليه السالم هناك ظاهرة هبذه األمهية ألخرب عنها امل
الصالة. وكذلك أخبار سوء خامتة مستمعي األغاين واملدخنني املنتشرة أخبار الثعابني يف قبور غري املصلني للحث على 

سات الدينية بدورها ( على أمهية قيام املؤس99-98، ص2001وهلذا يشدد البكور ) .وغري امللتزمات ابلزي اإلسالمي
 .وهو أضعف اإلميان ابلقلبمقاومتها وإنكارها ولو  وحيث األفراد على يف حتصني اجملتمع من تصديق الشائعات

وهذا النوع من الشائعات يسعى إىل دفع  :لدفع البسطاء إىل التجمهر وإاثرة البلبلة: اختالق وبث الشائعة اتسعاً 
من خالل بث شائعات تتعلق بتوفري تلك اجلهة  . هذه احليلة تتميف مكان حمددبعض املتلقني إىل اخلروج والتجمهر 

ب إىل تلك اجلهة املنسوبة إليها الشائعة للحصول على الذهفتدفعهم إىل اخلدمات أو منح يفرح هبا بعض األشخاص 
فع بعض طاليب نصيبهم قبل فوات األوان. حيث تنتشر إشاعات توظيف لدى بعض اجلهات احلكومية أو األهلية تد

الوظائف إىل التجمهر أمام تلك اجلهة وقد يتجمهرون أبعداد كبرية تعيق احلركة وتضايق مراتدي الطريق. كما يقوم 
بعض املغرضني ببث شائعات حول تسديد القروض أو منح ذوي الدخل احملدود مكافئات سنوية مقطوعة لتحسني 

 .هذه املنح حضورهم إىل مقر تلك اجلهاتوشرط حصوهلم على  أحواهلم املادية وما شابه ذلك

يلجأ بعض األشخاص أو بعض اجلهات  :هبدف احلصول على بياانت املستخدمني: اختالق وبث الشائعة عاشراً 
إىل نشر الشائعات املتعلقة بتقدمي جوائز أو مكافئات ويطلب من املتلقي تعبئة بياانته أبسرع وقت ليدخل السحب 

الطريقة إىل احلصول على البياانت الشخصية كاالسم ورقم اهلاتف والعنوان الربيدي لبيعها على اجلائزة. وهتدف هذه 
على شركات اإلعالانت أو االستفادة منها مباشرة من خالل الرتويج لسلع وبعثها ألصحاب تلك البياانت. ومن احليل 

ن السيارات بشكل جماين وما على من يف ذلك انتشار إشاعة عن قيام إحدى شركات السيارات بتوزيع جمموعة كبرية م



يريد الدخول يف السحب سوى زايرة أحد املواقع وتسجيل بياانته. وميكن كشف زيف تلك الشائعة من خالل التأمل 
كما إن اخلرب مل ينشر على صفحة الشركة وهي   .ارات دون مربريسبب توزيع الشركة هلذه الكمية الكبرية من السيف 

وميكن التحقق منها ولكن تكاسل البعض وقلة وعيهم يقودهم إىل  على اإلنرتنت معروفةشركة سيارات وصفحتها 
 التصديق وتسجيل بياانهتم الشخصية يف تلك املواقع املشبوهة ونشر الشائعة إىل معارفهم.

يث إحدى احليل حملاربة الدول، حبوهذه  :ومبؤسساهتاأحد عشر: اختالق وبث الشائعة هبدف زعزعة الثقة ابلدولة 
بعمله. وهذا النوع من  يتم نشر ما من شأنه إظهار الدولة أو إحدى جهاهتا احليوية مبظهر الضعيف العاجز عن القيام

يتيح الفرصة للمرتبصني الستغالل تلك الفجوة  وهذا .الشائعات يفقد املواطن الثقة بتلك اجلهة أو حبكومته كاملة
د يتطور من بث الشائعات عرب وسائل اإلعالم املختلفة إىل القيام أبعمال للقيام مبزيد من العبث الذي ق ،والنفاذ منها

بسبب انشغال تلك اجلهات بنفي تلك الشائعات وترميم جدران الثقة اليت  ةحالة االرتباك احلاصل ة، مستغاليختريب
للشائعات بغرض  ( إىل إن األمن الوطين قد يتعرض66، ص2001وقد أشار البداينة )تصدعت بينها وبني مواطنيها. 

زعزعة األمن واالستقرار من خالل بث شائعات تتحدث عن اهنيار العملة أو عن حدوث أعمال ختريبية، مما قد ينتج 
فعلى سبيل عنه قيام بعض األشخاص بسحب أرصدهتم من البنوك، أو اللجوء ألعمال العنف أو اهلجرة من البلد. 

من خالهلا وزارة الداخلية املواطنني توخي احلذر بسبب انتشار عصاابت تقوم ابختطاف  تطلباملثال انتشرت شائعة 
ب ابملواطنني إىل هتيو غري قادرة على التصدي لتلك العصاابت  وزارة الداخلية والسطو. وتتضمن الشائعة أبناألطفال 

روج من مدارسهم إال حبضور أولياء التصدي هلم مع عدم ترك األطفال مبفردهم يف الشوارع وعدم السماح للطالب ابخل
ورغم أنه ال يوجد جهة أمنية يف أي بلد حيرتم نفسه ميكن أن تعلن أبهنا عاجزة عن محاية مواطنيها، إال إن أمورهم. 

كما يستغل هؤالء املرجفون بعض األحداث للرتويج أبهنا صور هناك من البسطاء من يصدق مثل تلك الشائعات.  
احلرم النبوي ونشرت  روضةذلك صورة جملموعة من املصلني يتسابقون للحصول على مكان يف ألحداث إرهابية ومن 

نتج . كما انتشرت شائعات تتحدث عن أعمال إرهابية املسجدعلى إهنا تدافع املصلني بسبب عملية إرهابية داخل 
نفت وزارة الداخلية هذه الشائعة  عنها سقوط رافعة احلرم بعد القبض على أحد رجال األمن املتواطئني مع اجلناة. وقد

يف حينها. ولكن من الواضح أن اهلدف من ورائها زعزعة األمن والتشكيك يف قدرات وزارة الداخلية السعودية على 
 حفظ األمن والتصدي للمخططات اإلرهابية اليت حتاك ضد اململكة واألماكن املقدسة.

تم تنفيذ هذا النوع من الشائعات من خالل وي أبجهزة املتلقني:اثنا عشر: اختالق وبث الشائعة هبدف إحلاق الضرر 
بعث رسائل إعالنية عن توزيع مكافآت بطريقة شبيهة بتلك اليت يتم تنفيذها يف شائعات مجع البياانت الشخصية، إال 

الرسالة ومبجرد بل ترسل رابط مع  ،إن هذه الطريقة ختتلف لكوهنا ال تطلب من املستخدم أو الضحية هنا تسجيل بياانته



فبعضها مينح نفسه صالحيات كاملة  ،أيخذ الضحية إىل موقع حيتوي على برجميات خبيثة ختتلف يف شدة ضررهافتحه 
 على عناوين االتصال وأخرى تركز على الصور لسرقتها وابتزاز الضحية بشأهنا.

جيتهد بعض األشخاص  جهات معادية:ثالثة عشر: اختالق وبث الشائعة هبدف طمأنة اجلماهري وإاثرة البلبلة لدى 
ومنح جرعة من التفاؤل أو الثقة  عليهالتأثري السليب  بغرض ،أحياان ويقوم بنشر أخبار سلبية غري حقيقية عن العدو

( على أن هدف بث الشائعة قد يكون السعي إلضعاف 50، ص2001يؤكد البداينة )و ابلنفس لدى املتلقي الصديق. 
ومن ذلك نشر أخبار عن مقتل الرئيس اليمين املخلوع أو مقتل قائد العصاابت احلوثية تلقي. الروح املعنوية لدى امل

وما إن مي نفيها حىت يعاد بثها مرة أخرى. فعلى سبيل املثال: تزامن مع سقوط  ا من األخبار اليت كثريا ما تردوغريه
ا أعداد كبرية كعقوبة من عند هللا مشاهبة راح ضحيتهسقوط رافعة مشاهبة يف طهران  هرافعة احلرم املكي خرب مفاد

 . والتحقق من تلك احلادثة يظهر أن هذه احلادثة قدمية ومل تكن متزامنة مع حادثة رافعة احلرم.للحادثة

وميكن أن يكون بث هذا النوع من  :اختالق وبث الشائعة هبدف إاثرة اخلوف واهللع يف اجملتمع: أربعة عشر
الشائعات جملرد العبث ولكن قد يقصد منه التأثري على الناس وختويفهم من ارتياد بعض األماكن أو حضور بعض 

ويذم هللا سبحانه وتعاىل املنافقني بديدهنم على إشاعة ما من شأنه تثبيط املؤمنني ومنه ما حصل يف غزوة املناسبات. 
َلْو َخَرُجوا ِفيُكم مَّا نافقون عن اخلروج مع الرسول صلى هللا عليه وسلم، فأنزل هللا سبحانه قوله: ختلف امل دماتبوك عن

ُ َعلِ  َنَة َوِفيُكْم مَسَّاُعوَن هَلُْم ۗ َواَّللَّ ُغوَنُكُم اْلِفتـْ يقول الطربي  (47التوبة، يٌم اِبلظَّاِلِمنَي )زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَبااًل َوأَلَْوَضُعوا ِخاَلَلُكْم يـَبـْ
؟)لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال  نبيه صلى هللا عليه وسلم واملؤمنني فقال: وما حُيزنكم سلِ ي هللا عنيف تفسري هذه اآلية 

لونكم يقولون: خباال(، كانت خمتلفة يف املناسبة وإن   شائعاتتنتشر . ويف الزمن احلاضر، قد مُجع لكم، وفُِعل وفُِعل، خيذِ 
هنا تتفق يف األساليب ابستخدام اإلرجاف والتهويل بقصد التخذيل ورد الناس عن مقاصدهم. ومنه انتشار ، إال إوالغاية

حتذر من حضور مباراة كرة قدم بسبب ورود أخبار عن احتمال القيام بعمليات إرهابية. أو نسبة أحد األوبئة إشاعات 
وقد مت نفي هذا  لتمر هو مصدر فايروس كروان.شائعة تشري إىل إن ا تإىل نوع من األطعمة كما حدث حني انتشر 

 اخلرب بشكل رمسي من قبل وزارة الصحة، كما يتم نفي كثري من الشائعات املشاهبة.

وهذا النوع من الشائعات  :حلدثمخسة عشر: اختالق وبث الشائعة هبدف قياس ردود الفعل أو لتهيئة اجلماهري 
ف يتم بثه من قبل جهات تتعامل مع اجلماهري بشكل مباشر. حبيث تقوم بتسريب بعض األخبار وتقوم بنفسها أو بتكلي

فإن رأت أن اجملتمع أو الفئة  .قياس ردود أفعال اجلماهري ومدى تقبلهم هلذا الفعلجهة متخصصة ابإلعالم واالتصال ب
يتم إقراره بشكل رمسي وإن رفضه اجملتمع وانتقده ميكن نفيه أو التفكري بطريقة أخرى لتنفيذه أو املستهدفة تقبلت األمر 

( أن السلطات األمريكية سربت يف إحدى املناسبات 19، ص2001ويذكر احلارثي، ) إرجاءه لوقت أو مرحلة أنسب.



بعض اجلماهري وردود أفعاهلا جتاه أمساء أمساء حمتملة لتويل مناصب يف احملكمة العليا وكان الغرض من ذلك جس نبض 
 القضاة ومدى تقبل الناس هلم يف هذه املناصب.

 التفسري العلمي لظاهر بث الشائعات:
ذهبت كثري من الدراسات إىل إن الشائعات تنتشر يف اجملتمعات البشرية نتيجة لتوافر عامل أو أكثر من تلك اليت ختلق 

بعض تلك  دراسةكما سعى البحث إىل .  نشرهااجلماهري هلا ومن مث إعادة  لبيئة خصبة خللق الشائعة وبثها وقبو 
 ما يلي:الشائعات والعمل على إجياد تفسري علمي هلا وقد توصل إىل 

وعدم الوضوح بسبب غياب املعلومة يف بعض اجملتمعات أو األماكن وجود الضغوطات  التوتر وعدم الوضوح:أواًل: 
فالشائعات يف اجملتمع  (Difonzo,et al. 1994, p.47)نزو حبسب ِدفُ  الشائعة. قد ختلق بيئة مناسبة النتشار

وخاصة يف بيئة العمل تنتج عن بيئة مشحونة تكثر فيها الضغوطات وهي يف نفس الوقت تزيد الضغوطات وتضعف 
إنتاجية العاملني وتؤثر يف صورة املنشأة نفسها. ويضيف ديفينزو أبن العالقة بني الضغوطات والشائعات عالقة طردية 

ائعة انجتة عن الضغوطات يف بيئة العمل، ويف نفس الوقت تعمل الشائعة على وكل واحد منهما يغذي اآلخر؛ فالش
أن الشائعات  (Kamins, 1997, p.168)يذكر كامنز و  وهكذا.أخرى زايدة القلق واخلوف مما ينتج عنه شائعة 

بيئة املشحونة بقوله ال (Bordia, 2006, p.606)أكثر انتشاراً من الشائعات اإلجيابية، يعلل ذلك بُرداي السلبية 
وهلذا فالشائعة السلبية تزيد املكان احتقااًن مما ينتج عنه مزيد  .املليئة ابلضغوط تساعد على خلق مزيد من الشائعات

أنه يف وقت األزمات  (Aguirre & Tierney. 2001, p.5) واتيرينيذكر أغوير  من الشائعات السلبية.
وحني ال يعثرون على املطلوب،  وسائل اإلعالم املوثوقةوالضغوطات يبدأ كثري من الناس ابلبحث عن املعلومة عرب 

سواء مبا حيدث اآلن أو أخبار تروي العطش املوجود لديهم؛  وبغرض ختفيف حدة الضغوطات يبدأ بعضهم ابختالق
حالة وجود غموض وضبابية  يف ،باب جلوء بعض األشخاص إىل الشائعاتكما إن هناك من يفسر أس.  يف املستقبل

 همقد تشعر لدى بعض األشخاص، توترات عاطفية  إىل إن حالة الغموض وعدم الوضوح تسبب ،وعدم وضوح يف الرؤية
هبا إىل اللجوء ، أو إن تلك التوترات العاطفية تقود أصحاملعدم القدرة على فهم ما يدور حوهل ،ابهلزمية النفسية والكبت

 (. 198، ص2001إىل الشائعات للهرب من اهلزمية النفسية وتفريغ تلك الضغوطات العاطفية )دومان، 

إعداد الشائعة بطريقة ميكن من خالهلا استغالل الرتسبات املوجودة  :اخلالفات بني األفراد واجلماعاتاستغالل اثنياً: 
يسعى بعض خمتلقي الشائعات ملعرفة اجملتمع املستهدف ابلشائعة وفربكتها بطريقة تكفل أتثريها على  . حيثيف اجملتمع

أنه يف عام  (Difonzo et al., 1994, p.53) ونز ِدفُ املتلقي لكوهنا تالمس أمرًا مهمًا جداً ابلنسبة له. يذكر 
من املراهقني ابالعتداء على طفل صغري يف  م انتشرت شائعة يف مدينة ديرتويت األمريكية حول قيام جمموعة1967



أحد مصاعد األسواق حيث قاموا خبصيه. وحني كانت تنتشر الشائعة يف أواسط اجملتمعات البيضاء كانت تصف 
. والعكس كان حيدث حني كانت تنقل يف أواسط وأن الطفل املعتدي عليه كان أبيضعصابة املراهقني أبهنم من السود 

. وهذه الشائعة لو مل تذكر اللون لرمبا مرت ة من البيض وأن اجملين عليه أسودحيث تذكر أبن اجلنااجملتمعات السوداء 
بسالم ولكن التوصيف بطريقة تكفل هتييج مجيع األطراف ونوعية االعتداء اليت ترمز إىل سعي جمموعة تنتمي للون إىل 

. واإلشكال يف هذا النوع من الشائعات وطريقة يهاالطائفة املعتدى علالقضاء على اجملموعة املختلفة تزيد من حنق 
خاصة وأن نوعية االعتداء وحشية ويف نفس الوقت ذات داللة عدوانية جتاه  ،صياغته جتعله حياكي العاطفة مباشرة

سبات القدمية يتعامل مع الشائعة من خالل الرت  وهذا ما يتسبب يف تغييب كامل للعقل فيبدأ الالوعي ،اجلماعة األخرى
أنه صار من املسلمات لدى الباحثني يف جمال الشائعات  (Sunstein, 2009, p.10)ني ويؤكد سنست املوجودة.

أنه لو مل يكن للخرب موضوع الشائعة عالقة مباشرة ابألفراد أو اجملتمعات ملا انتشرت الشائعة. وهذا يعين أن من يقوم 
 اجملتمع املعين مما يكفل سرعة وانتشار تداوهلا. بصياغة الشائعة خيتارها بعناية ويعلم أن موضوعها يهم

فحني  .تعمل بعض الشائعات على ختفيف الضغوطات والتقليل من حدة بعض األخبارحيث  ختفيف الضغوط:اثلثاً: 
يكون هناك أخبار غري جيدة قد تؤثر سلباً على اجملتمع يقوم بعض املختصني يف جمال االتصال اجلماهريي أو غريه من 

ني إبشاعة أخبار مغايرة ختفف من حدة هذه األخبار أو صياغة اخلرب السليب بطريقة إجيابية تكفل عدم شحن املعني
 ,Rosnow and Fine, 1976)ويذكر روزانو وفاين  اجلماهري واحملافظة على مستوى متدين من التشنج.

p.20)  أن إعادة صياغة األخبار السلبية بطريقة مقبولة تلعب دوراً مهماً يف التقليل من الضغوطات وأن هلا أتثري إجيايب
سواء على الفرد أو اجملتمع أبسره. ومن الشواهد على ذلك ما حدث يف غزوة أحد حني أشيع بني املسلمني أن النيب 

أتثري سليب جداً على املسلمني ولكن تفنيد هذه اإلشاعة ونفي مقتل حيث كان هلذا اخلرب  .صلى هللا عليه وسلم قد قتل
إىل  يظفرون هباالرسول عليه السالم كان مفيدًا يف إخراج الصحابة من حالة احلزن على خسارة املعركة بعد أن كادوا 

وَن َواَل تـَْلُووَن َعَلٰى َأَحٍد ِإْذ ُتْصِعدُ حالة فرح شديد أنساهم ما هم فيه. وجيسد هللا سبحانه وتعاىل ذلك املوقف بقوله: 
آل َصاَبُكْم ۗ َواَّللَُّ َخِبرٌي مبَا تـَْعَمُلوَن )َوالرَُّسوُل يَْدُعوُكْم يف أُْخرَاُكْم َفَأََثَبُكْم َغمًّا بَِغمٍ  لِ َكْياَل حَتَْزنُوا َعَلٰى َما فَاَتُكْم َواَل َما أَ 

أما  ،األول بسبب اهلزميةالغم  ، أنعن عبد الرمحن بن عوفه اآلية . وقد أورد ابن كثري يف تفسريه هلذ(153عمران، 
كما أورد الطربي   .كان ذلك عندهم أعظم من اهلزمية، و صلى هللا عليه وسلم الرسولقتل م خرب فيتمثل إبشاعة الغم الثاين

ين حني مسعوا أن نيب هللا صلى هللا والقتل، والغم الثا اجلراح الغم األول أن"، يف قوله: "غمًّا بغم ذكرقتادة  يف تفسريه أن
ون من الغنيمة، وذلك حني يقول: ما أصاهبم من اجلراح والقتل، وما كانوا يرج الثاينعليه وسلم قد قتل. فأنساهم الغم 

 ".زنوا على ما فاتكم وال ما أصابكملكيال حت"



حيث أن بعض املواضيع بطبيعتها قابلة للتأثر أبي شائعة  رابعاً: حساسية بعض املواضيع املستخدمة يف الشائعة:
 ,Koenig)مهما كانت سطحية. وأتيت الشائعة حول األطعمة كواحدة من أقوى الشائعات أتثرياً. فاستناداً لكوينغ 

1985, p50)  اكتشاف تلوث يف اهلامربغر كافية جلعل املتلقي ينصرف عن هذا النوع من فإن إشاعة خرب حول
وهذه احلساسية أو اجلاهزية لسماع الشائعة والقابلية للتصديق هي ما جيعل  ت إىل أصناف أخرى كالبيتزا مثاًل.الوجبا

 تصدق وتنشر ما يردها دون متحيص. ففي زمن احلرب، على سبيل املثال، تنتشر شائعات عن تسلل جمموعات اجلماهري
ة عليها أو قتل جمموعة من اجلنود كل هذا األخبار ميكن من عناصر اتبعة للجهة املعادية أو اقتحام منطقة والسيطر 

صديقها ولكن بشرط أن يتم هتيئة املتلقي الستقباهلا وتصديقها بغض النظر عن اجلهة املستفيدة من الشائعة. فإشاعة ت
 لشائعةضعف أحد الطرفني وعدم قدرته على املقاومة كفيلة جبعل املتلقي على درجة من اجلاهزية الستقبال وتصديق ا

. ولذلك فهناك إشاعات تطلق ليس لذاهتا بل للتمهيد إلشاعات أخرى يكون أتثريها أشد ولكن وقعها ال يتحقق حوله
املتلقي لتصديق الشائعة التالية حىت وإن كانت سطحية  هتيئةوالقصد من إطالق الشائعة األوىل يتمثل يف  بدون األوىل.

يساهم و ساسية والقابلية للتصديق رمبا جتعل املتلقي ال يكتفي بقبوهلا بل وغري قابلة للتصديق إال إن وجود هذه احل
 بنشرها.

فاألشخاص غري املنشغلني  توافر أوقات الفراغ لدى جمموعات من األفراد تدفعهم للمشاركة يف الشائعة: خامساً:
أو من لديهم أوقات فراغ كبرية سيجدون مسألة اإلحبار يف عوامل وسائل اإلعالم خاصة يف زمن اإلنرتنت والشبكات 

 ,McPhail)يؤكد ماكفل و االجتماعية، طريقة مسلية لتمضية الوقت، وهذا يقودهم إىل املشاركة يف نشر الشائعات. 
1991, p.93)  فر لديهم أوقات فراغ كبرية. وأن هؤالء اغالباً ما يتو الذين يشاركون يف الشائعات على إن األشخاص

 أتثريها على فئات بعينها.يبحثون عن املعلومة ويروجون هلا. واملشكلة األخرى املتعلقة بوفرة أوقات الفراغ  األشخاص
يهم ودفعهم للمشاركة يف التجمعات فإن كثرة أوقات الفراغ لدى الطالب جتعل من السهل التأثري عل ،فبحسب ماكفل

( إىل إن كثرة أوقات الفراغ تدفع بعض األشخاص إىل التجمع 199، ص2001كما يذهب دومان )  والتظاهرات.
ولكيال ينقطع احلديث بسبب نفاد األخبار فقد يلجأ هؤالء األشخاص إىل مأل حلظات  ،واحلديث يف شؤون خمتلفة

( أن الشائعة غالباً ما تنطلق 24، ص2001ومن هذا املنطلق يرى احلارثي )االنقطاع برتويج ما يردهم من شائعات. 
ى أفراد تلك اجملتمعات منكنها من لد كثرية  أوقات فراغبسبب وجود  ،من اجملتمعات القروية مث تنتشر يف املدن الكبرية

االلتقاء. ويظهر هنا أن سهولة التواصل يف املاضي جعلت اجملتمع القروي مصدراً مهما للشائعة، ويف املقابل ميكن القول 
جعلت من  ،بني أهل املدن واجملتمعات البشرية أبسرهاجتماعي قد وفرت فرص تواصل كبرية إن وسائل التواصل اال

وتبقى مسألة انتشارها حمكومة بنوعية الشائعة  ،وكفلت وصوهلا إىل جهات خمتلفة ،لشائعة يف أي مكانالسهل إطالق ا
 ومدى أمهيتها وتقبل اجلماهري هلا.



ار إن التقدم السريع يف تقنيات االتصال أسهمت يف انتش سادساً: طبيعة وسائل التواصل أسهمت يف انتشار الشائعة:
، 1998) أن هناك ارتباط بني التطور التقين وسرعة نقل املعلومة. واستناداً جليتس ثنيالشائعات. وقد ذكر بعض الباح

ن عصر املعلومات سيلغي املسافات وأن سوق املعلومات الكونية ( إىل إ52، ص2001البداينة ) يشري(، 18ص
جيتس فقد متخض  ةلنبوءوحتقيقاً ستكون هائلة وستجمع الطرق املختلفة اليت يتم من خالهلا تبادل األفكار واخلربات. 

 خصائص ربعةأب وسائل االتصالشبكات التواصل االجتماعي اليت متتاز عن غريها من ما يعرف بعصر املعلومات  عن
 أسهمت بشكٍل كبري يف سهولة انتشار الشائعات يف هذا العصر وهي على النحو التايل:

هذا جعل الفرد عرضة للتلقي يف كل وقت بعكس  :توافر وسيلة التواصل مع أغلب الناس على مدار الساعة (1
املعلومة بشكل مباشر من أزمنة مضت. وتوافر األجهزة يف كل األوقات أسهم يف تلقي بعض قليلي اخلربة 

مصادر غري معلومة مع عدم وجود موجه ميكن أن يساعد يف التحقق من هذه املعلومة. وفوق كل ذلك 
 كان يف املاضي  عة من خالل سهولة إعادة النشر دون حتقق واخلرب الذيأسهمت األجهزة الذكية يف نشر الشائ

ويشري دومان  دقائق. خاللإليصاله إىل عشرات األشخاص صار يصل إىل ماليني الناس  ايتطلب أايم
( إىل إن وجود اللهفة لدى املتلقي للحصول على األخبار ابإلضافة إىل عدم وجود الوقت 197، ص2001)

 الكايف للتحقق من تلك األخبار أسهم بشكل كبري يف انتشار الشائعات.
كذب قصر األخبار واملعلومات: حيث أسهم ذلك يف نشر أخبار غري موثقة وال تستند ألدلة. فالشخص قد ي (2

املشكلة  تكمن( حرفاً ينشرها يف تويرت فيتلقفها املتابعون ويعيد كثري منهم نشرها دون تثبت. 140الكذبة يف )
صاروا يعزفون عن اخلرب املفصل الذي يورد األدلة ويبني خلفيات املوضوع ليرتك  األشخاصكثري من   يف أنهنا 

حنو هذا النوع املثقفة هرولة كثري من النخب  وفهذا العز ه أو يرفضه. وصاحب لللمتلقي حرية متحيصه فيقب
من البث وانشغاهلم به عن غريه لدرجة أن كثري منهم عزف عن البحث العلمي الرصني الذي يقدم املعلومة 

ي و مما كرس هذا التوجه لدى كثري من املتلقني مع غياب للصوت التوعويقرهنا ابلشواهد ويقارن وميحص ويفند. 
ملسلك. وال يقصد ابلتوعية من خطورة بث األخبار القصرية حث الناس على هجرها، الذي حيذر من هذا ا

ولكن املراد التنبيه أبمهية املوازنة خاصة وأن ذلك يعود النشء على التعاطي مع اخلرب املطول املدعم ابلشواهد 
 الذي خياطب العقل وليس العاطفة فقط كما تفعل كثري من الرسائل القصرية.

افيون حية يف نشر اخلرب؛ فوسائل االتصال حدت من الدور الذي كان يلعبه رؤساء التحرير والصغياب املركز  (3
زمن شبكات التواصل االجتماعي منح كل األشخاص احلق يف أن يكونوا رؤساء حترير ومتلقني يف فاحملرتفون. 

ق من صحة ما يتم نفس الوقت مما أغرى كثري من األشخاص يف بث كل ما يناسبهم من معلومات دون التحق
 تلقيه أو بثه.



وسائل التواصل االجتماعي األشخاص القدرة على التفاعل مع اآلخرين أبمساء ومهية. وهذا تسبب يف منحت  (4
كثرة منتحلي الشخصية وقيامهم ببث أخبار ومناقشة قضااي ليس هلم عالقة هبا ولكنهم ينتحلون أمساء توحي 

بغرض التأثري على املتلقي وإكساب اخلرب صفة األمهية واملصداقية خاصة  ابنتمائهم للبلد أو اجلهة موضوع اخلرب
حني مي طرحه من قبل أحد املنتمني للجهة املعنية ابخلرب وقد تقف خلف ذلك جهات استخباراتية هلا مقاصد 

كما إن الكتابة أبمساء ومهية قد شجعت بعض األشخاص على ارتكاب بعض املخالفات، ورفعت نسبة   سيئة.
 (.67، ص2001رمية وارتكاب األفعال املعادية للبلدان )البداينة، اجل

حيث أن الناس تثق ابخلرب حني ينسب إىل جهة إعالمية موثوقة وتزيد  نسبة الشائعة إىل مصادر موثوقة:سابعاً: 
أبنه حني متت اإلطاحة  (85، ص2007كابفريي )نسبة تصديقهم له إن كانت تلك اجلهة خارجية. حيث يذكر  

ابلرئيس التشيلي املنتخب سلفادور آلندي، انتشرت شائعة مفادها أن الفريق كارلوس براتز والذي كان موالياً للرئيس 
. وألن تلك الشائعة االنقالبنيالتشيلي ذلك احلني متواجد يف جنوب البالد وسوف يقوم بعمليات عسكرية ضد 

ة ثالثة ملدقد صدقها الناس وضلوا ينتظرون قدوم كارلوس وجيوشه لتحرير البالد ف األرجنتينيةنسبت إىل اإلذاعة 
 .االنقالبنيأن يكتشفوا أن الفريق كارلوس حمتجز يف العاصمة من قبل أايم بعد االنقالب، قبل 

 كيفية التعاطي مع الشائعات:
جتعل اجلماهري تصدقها وتسهم يف نشرها الدوافع اليت تقف خلف انتشار الشائعات وفهم األسباب اليت  معرفةإن 

تساعد بشكل كبري يف وضع احللول الكفيلة ابحلد من انتشار الشائعات والتقليل من أتثرياهتا السلبية على اجلماعات 
( ستني سؤااًل يرى أن اإلجابة عليها ستساعد يف معرفة أهداف 104-101ص ، 2001ويطرح البكوري )واألفراد. 

اختاذ التدابري الالزمة ملقاومتها. وإن كانت تلك األسئلة تناسب كل حادثة بعينها، إال إن الباحث الشائعة وابلتايل 
بشكل عام وحتد من خلص إىل جمموعة من املقرتحات اليت قد تعني يف التعاطي مع هذه الظاهرة القدمية املتجددة 

 ومن أبرز ما توصل إليه البحث ما يلي:انتشارها 

تعني على انتشار الشائعة غياب املعلومة أو اخلرب يف أحد أهم العوامل اليت  ومة وطمأنة اجلماهري:أواًل: توفري املعل
أوقات تظهر معها حاجة الناس إىل التوضيح. مما يدفع بعضهم إىل اختالق أخبار توضح ما جيري يف احلاضر وما 

واإلشكال أن شيوع اخلرب حىت لو كان  سيحصل يف املستقبل ملأل الفراغ الذي حدث بسبب تقصري اجلهة املسؤولة.
القول إن التكذيب معلومة عدمية التأثري، وإن ( 282، ص2007كابفريي )كاذاًب جيعل من الصعب تكذيبه. يقول  

أبن التونة مثاًل ليست خطرية معلومة ال قيمة هلا ولكن نشر خرب يشري إىل خطورة التونة غالبًا ما يكون وقعه مؤثراً. 
وهلذا  وقعه خمتلفاً وأيخذه الناس على حممل اجلد. يكونأبن تكذيب الشائعة حني يصدر من جهة رمسية  كابفرييويرى  



يقطع الطريق بتلك اجلهات الرمسية، من قبل متحدثني متخصصني  ،نشر اخلرب والتعليق على احلوادث املهمةفاملبادرة ب
نع عن نشر التعليق أو إذاعة بعض األخبار حبجة أن يالحظ أن بعض اجلهات الرمسية متتو على خمتلقي تلك الشائعات. 

نشره من قبلهم سيساعد على انتشار اخلرب يف وقت ال يعلم عنه سوى أعداد قليلة من الناس. وميكن تفنيد هذا الرأي 
 :لالعتبارات التالية

أفضل من  ،ناسمن ال عليه أعداد كثريةإن نشر اخلرب الصحيح وإن كان سلبيا من قبل اجلهات املعنية فيطلع  (1
يف توصيفها حىت لو مل تصل إال إىل  واملبالغةاإلشاعات  الختالقلبعض األشخاص  الساحةالتكتم عليه وترك 

شيع وتصل املعلومة املغلوطة إىل في اخلربأعداد قليلة من الناس. خاصة وأن تلك األعداد القليلة قد تتناقل 
( إن الشرط األساسي 25، ص2001وكما يقول احلارثي ) ويصبح بعدها من الصعب نفي اخلرب. كثريةأعداد  

النتشار الشائعة يتمثل يف غياب احلقيقة. وهلذا فنشر األخبار الصحيحة وتوضيح الصورة من قبل اجلهات 
 الرمسية سيحول دون توفري البيئة املناسبة النتشار اخلرب املكذوب.

من خالل املبادرة يف  ،ى األجواء اإلعالمية فيما خيصهاالسيطرة علاملسارعة بنشر اخلرب مينح اجلهات املسؤولة  (2
خاصة وأن من مسات الشائعة وجود جهة مستفيدة  وعدم منح فرصة السيطرة ألي جهة أخرى. ،نشر األخبار

(. ومن هنا تربز أمهية قطع الطريق على من 25، ص2001من نشرها وجهة مستهدفة ابلنشر )احلارثي، 
 من حتقيق مبتغاة بغض النظر عن انتماءاته.ومنعه الرمسية  يسعى إلحلاق الضرر ابجلهات

املبادرة بنشر األخبار يدفع اجلماهري إىل البحث عن املعلومة من مصدرها الرمسي ويف حال غياب املعلومة أو  (3
نت عنه نفيها من قبل اجلهة الرمسية فهذا يعين عدم حدوث أي مستجدات وإال لو حدث أي جديد ألعل

 مباشرة. اجلهة املختصة
نشر األخبار والتعليق على احلوادث املهمة يعزز ثقة اجلماهري ابجلهات الرمسية وجيعلها اجلهة األكثر مصداقية  (4

 يف حال تضارب األقوال وتعدد الرواايت.

ومع كثافة استخدام شبكات التواصل االجتماعي وما نتج عنه من سرعة انتشار األخبار وكثرة الشائعات جلأت كثري 
حتظى تلك و  .مع اجلماهري بشكل مباشر هبدف التواصل ،هات الرمسية إىل وضع حساابت هلا يف تلك املواقعمن اجل

أبعداد كبرية من املتابعني. فعلى سبيل املثال، هناك أكثر من مليون شخص يتابعون حساب وزارة الداخلية احلساابت 
، SaudiMOH@ وكذلك احلال ابلنسبة لوزارة الصحة يف موقع تويرت. MOISaudiArabia@السعودية 

هناك الكثري من و  .املوقع يتابعه قرابة املليون شخصيف نفس  kauweb@عبد العزيز وحساب جامعة امللك 
. هذه األعداد الكبرية من املتابعني تؤكد حرص املتلقي على املوثقة اليت حتظى بثقة املتابعنياألخرى احلساابت الرمسية 

لرمسية. ومن ورمبا تشري إىل إن هناك ارتياح ملا يبث من خالل هذه احلساابت ا البحث عن املعلومة من مصدرها الرمسي

https://twitter.com/MOISaudiArabia
https://twitter.com/SaudiMOH
https://twitter.com/kauweb


املهم مالحظة أن هذه األعداد الكبرية تساعد على انتشار املعلومة الرمسية واخلرب الصحيح وتدفع املتلقي إىل العزوف 
حني أقدم اثنان من  ؛فعلى سبيل املثال اخلرب املوثوق. بتوفريحاجته  لقيام تلك احلساابت بتلبيةنظرًا  ؛عن الشائعة

قتلت من  أم الشابنين م( ظهرت بعض الشائعات تشري إىل إ2016)هـ 1437الشباب على قتل والدهتما يف رمضان 
. ولكن مل تكد هذه الشائعة تنتشر عرب مهاقبل رجال األمن يف عملية تبادل إلطالق النار أثناء حماولة القبض على أحد

 بيان وزارة الداخلية املزود ابلصور قد سبقها وأمخد تلك الشائعات.  وسائل التواصل االجتماعي إال وكان

للشائعة آَثر سلبية متعددة بعضها شرعي وبعضها اثنياً: توعية اجملتمع خبطورة الشائعات واآلاثر السلبية املتأتية منها: 
امة الناس ممن يتداولون كثري من تلك اآلَثر جيهلها ع.  أخرى سلبيةواقتصادي، ابإلضافة إىل أتثريات اجتماعي 

سبحانه وتعاىل قد ذم يف كتابه الكرمي نشر ما من شأنه إَثرة اهللع بني املؤمنني خاصة يف وقت هللا الشائعات. ومنها أن 
األزمات سواء األمنية منها أو االقتصادية. وقد بني سبحانه وتعاىل الطريقة املثلى للتعاطي مع تلك األزمات وأن التعامل 

والعلماء؛ وعدم تركها لعامة الناس يلوكوهنا أبلسنتهم ويثريون احملمود معها من خالل إرجاعها إىل والة األمر من األمراء 
َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر مِ َن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف أََذاُعوا ِبِه ۖ َوَلْو الفزع واهللع يف اجملتمع. ويف هذا الشأن يقول هللا سبحانه وتعاىل: 

ُهْم ۗ َوَلْواَل َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه اَلتَـّبَـْعُتُم َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَلٰ أُويل اأْلَْمِر مِ  ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَهُ ِمنـْ الشَّْيطَاَن ِإالَّ نـْ
ومن املهم التأكيد على إن دحض الشائعة يتأتى من خالل تعويد النفس على التثبت مما يقرأ . (83النساء، قَِلياًل )

ن كما إ(.  7، ص2001سؤال أهل العلم عما يشكل من مسائل وعدم ترديدها واخلوض فيها )طنطاوي، ويسمع مع 
بعض األشخاص قد يتهاون يف إشاعة أخبار غري صحيحة عن آخرين ورمبا ال يعلم أن هناك هني ووعيد شديد ملن أقدم 

ُهَما على ذلك. فقد روي  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:قَاَل: أنه َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعنـْ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َمْن قَاَل يف  مسَِ
( 5385)(. ويف مسند أمحد 6196،  اَّللَُّ َرْدَغَة اخْلََباِل حىتَّ خَيْرَُج ممَّا قَاَل )صحيح اجلامع، َأْسَكَنهُ ُمْؤِمٍن َما لَْيَس ِفيهِ 

وهلذا أصبح لزاماً على مجيع أصحاب املنابر  عصارة أهل النار. دغة اخلبال؟ قال:أنه ُسِئَل عليه الصالة والسالم: وما ر 
وعواقبها  الشائعاتاإلعالمية سواء يف املساجد، أو املدارس، أو وسائل اإلعالم املختلفة، إرشاد الناس وتوعيتهم خبطورة 

أهنا كانت شائعة قصد منها إحلاق األذى  . ويغفل كثري من الناس وهم يقرأون حادثة اإلفكالوخيمة يف الدنيا واآلخرة
بعض وتوالها رأس املنافقني عبد هللا بن أيب بن سلول وانطلت تلك الشائعة على  ،برسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ْلِسَنِتُكْم ِإْذ تـََلقَّْونَُه أبَِ : ليأيت القرآن معاتباً هلم حيث يقول هللا سبحانه وتعاىلالصحابة لدرجة أن ثالثة منهم خاض هبا. 
، النور(. وتظهر بالغة الوصف الرابين 15) ا َوُهَو ِعْنَد اَّللَِّ َعِظيمٌ َوتـَُقوُلوَن أِبَفْـَواِهُكْم َما لَْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم َوحَتَْسُبونَُه َهيِ نً 

عىن أن اإلنسان طريقة تعاطي بعض الصحابة مع هذه احلادثة بتجسيده اللسان كأداة تلقي. مب، ويف وصفه يف هذ اآلايت
جرد تلقيها. فهي قد يصل إىل مرحلة ال يطيق معها صرباً على الرتوي وحتليل املعلومة الواردة، بل يقوم إبعادة متريرها مب

الرابنية  وال يفكر هبا بل أيخذها ابللسان كعضو مهمته يف هذا املقام اإلرسال ولكن البالغة ال متر على عقل املتلقي



اليت تتلقى وترسل إىل الدماغ. ولكن اللسان يتلقى "جمازا" ويعيد النشر دون حل حمل األذن  أنهتصور اللسان هنا وك
عرض املعلومة على الدماغ للتحقق من صحتها. وبعد جتسيد احلالة اخلاطئة، يبني هللا سبحانه وتعاىل الطريقة املثلى 

ْعُتُموُه قـُْلُتْم َما َيُكوُن َلَنا َأْن نـََتَكلََّم هِبََذا ُسْبَحاَنَك َولَ  للتعاطي مع الشائعة بقوله سبحانه وتعاىل يف اآلية التالية: ْواَل ِإْذ مسَِ
، النور(. ابإلضافة إىل هذا فيجدر ابجلهات املعنية ابلتوعية أن تبني النصوص الشرعية اليت حتذر 16)َهَذا هُبَْتاٌن َعِظيٌم 

َوالَ تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر  بحانه وتعاىل:؛ حيث يقول هللا سمن نشر الشائعات أو القول بال علم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يف احلديث الذي رواه أبو ويقول   ، اإلسراء(.36) َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوالً 

(. وتذكري الناس 6478البخاري، ) ، ال يُلقي هلا اباًل، يهوي هبا يف جهنَّمَ سخِط هللاِ من إنَّ العبَد ليتكلَُّم ابلكلمِة  :هريرة
رمبا تردعهم عن املشاركة يف نشر الشائعات والقول بغري علم. فاملالحظ أن كثري من الناس ال يدرك خبطورة الكلمة 

. وهذا الفهم إن كان حدث ألحد ة معترب خطورة ما تتلفظ به األلسن ويظن أبنه حماسب على أفعاله أما أقواله فهي غري
حني  ث صحح األلباين حديث معاذ بن جبل،حيأعلم الصحابة فحدوثه لغريه، خاصة يف هذا الزمن، من ابب أوىل. 

، وهل كلتك أمُّك اي معاذ بن جبلفقال عليه السالم: ثوإان ملؤاخذون مبا نتكلم به؟ سأل الرسول صلى هللا عليه وسلم: 
وهناك نقطة أخرى  .(2866، على مناخرهم يف جهنم إال حصائد ألسنتهم )صحيح الرتغيب والرتهيب يكب النَّاسَ 

( لفئات 106-105ص، 2001الشائعات إليها وتتمثل يف تصنيف البكوري ) ترويجمن املهم تنبيه من يتساهل يف 
اجلهاز العصيب. فوصم من مروجي الشائعات وأن معظم تلك الفئات تعاين من اضطراابت عقلية ونفسية وضعف يف 

يروج تلك الشائعات هبذه األوصاف قد جتعل بعض املتساهلني ابخلوض والرتويج للشائعة يراجعون حساابهتم فقد تكون 
 مسامهتهم تلك نتيجة إلصاابهتم بتلك االضطراابت النفسية والعقلية وهذا قد يردعهم عن هذه العادة السيئة.

الفراغ قد تتسبب يف رواج الشائعة فمن املهم احلد ن أوقات مبا إ الل أوقات الفراغ:اثلثاً: تدريب اجملتمع على استغ
 ،خاصة ،تعويد النشء فمن املهم جداً كخطوة أوىل من تلك الشائعات من خالل استغالل أوقات الفراغ لدى الشباب.

على قضاء بعض الوقت وممارسة هواايت ليس هلا عالقة ابهلواتف الذكية وال حىت ابحلواسيب. ممارسة الرايضة بشكل 
 اءيومي أو شبه يومي من أجنع األساليب الستغالل الوقت واكتساب الثقة ابلنفس. زايرة املكتبات العامة والتجارية وقض

ن ثقافة الفرد ويعينه على التمييز بني الغث والسمني حني تلقي بعض الوقت يف قراءة ما يناسب من الكتب يزيد م
املعلومة عرب وسائل االتصال املختلفة. االلتحاق ابلدورات املختلفة من أجنح الطرق الستغالل الوقت وتنمية الذات وما 

ئة وحث الكبار يزرعه ذلك من عزة النفس والرتفع عن سفاسف األمور اليت تصاحب كثري من الشائعات. تدريب الناش
على استثمار بعض األوقات يف األعمال التطوعية املختلفة فهي تزرع يف النفوس اإلجيابية وتزيد والء الفرد لدينه ووطنه 

فعدم مشاركة األفراد يف األعمال التطوعية جتعلهم يشعرون بنوع من وجمتمعه وجتعله يرفض أي شائعة متس هذه الرموز. 
ولكن املسامهة يف البناء سواء ابجلهد أو الفكر أو املال تزيد  .وة بينهم وبني الوطن واجملتمعالغربة اليت ينتج عنها فج



يف  يف بناءهالشعور ابالنتماء وجتعل الشخص املساهم يرى من يتجاوز ابلقول أو الفعل وكأنه يسعى هلدم ما أسهم 
 مشاركته التطوعية.

جتنب إعادة  ومن أهم األدوار اإلجيابية هنا :وار إجيابية يف هذا الشأنللقيام أبدرابعاً: التأكيد على النخب واملثقفني 
 من الناس يرى أن قيام بعض النخب جهات موثوقة. حيث أن كثري عنما مل تكن صادرة واملعلومات بث األخبار 

املثقفة ببث خرب كفيل مبنحه املوثوقية املطلوبة. خاصة يف زمن وسائل التواصل االجتماعي حني يقوم أحد املشاهري 
( على 37، ص2001ويؤكد احلارثي ) إبعادة إرسال معلومة جمهولة تصل من خالله إىل ماليني األشخاص يف دقائق.

ن معه ويتأثرون مبا ينشر. ونشره ألي خرب ستكون احتمالية إن مكانة املرسل وتعلق بعض األشخاص به جتعلهم يتعاطفو 
كما إن على النخب أال تكتفي ابالمتناع عن نشر األخبار   تصديقه من قبل متابعيه عالية جداً وابلتايل نشره والرتويج له.

املتلقي بعدم االتكال  يزتحفبها قيامب واملعلومات غري املؤكدة بل جيدر هبا أداء دور أكثر أمهية يتسم ابإلجيابية ويتمثل
إحياء الرغبة لديهم بقراءة املقاالت التحليلية والبحوث العلمية  ،ذلك وعوض عن .على تلك الوسائل يف البناء املعريف

( إىل التحصني االجتماعي للشباب من خالل تعزيز 73، ص2001وهذا يقود كما يشري البداينة )خللق جمتمع واعي. 
ماء الوطين حبيث تكون كفيلة بعمل حائط متني قادر على صد ما يروج من شائعات وأكاذيب. القيم واملعتقدات واالنت

ابملشاركة اجلادة من النخب يف كتابة هذه املواد الغنية. أما دعوة الناس وتشجيعهم واالنشغال عن ولن يتأتى ذلك إال 
على مدار الساعة فلن يكن كافياً. فاملتلقي حيتاج إىل  املقاطع املرئيةالبحث بكتابة التغريدات والرسائل القصرية وتصوير 

فالنخب قدوة وكثري من عامة الناس . تناقضها أفعال تصدم ، تبهروال تريد أقوال ،تستنري هبامنها أفعاالً  مناذج عملية ترى
لعامة بكيفية ، وإن اشتغلت النخبة عن املصلحة اايتأسى هبم فإن صلحت النخبة كان وقع ذلك على متابعيهم إجيابي

فسيكون أتثري ال ما تتطلبه املرحلة من بث ما فيه التوعية واإلصالح، زايدة أعداد املتابعني وتقدمي ما تريده اجلماهري 
ى. فاجلماهري تتأثر ابلرسائل بني الفينة واألخر  ائل التحفيزية القصرية اليت تبثالنخب سلبياً بغض النظر عن بعض الرس

 التطبيق العملي أكثر بكثري من أتثرها ابلنصائح املباشرة عرب الرسائل القصرية.غري املباشرة من خالل 

مع انتشار استخدام اإلنرتنت وشبكات التواصل صدرت جمموعة  خامساً: سن القوانني الرادعة ملروجي الشائعات:
ئون استخدامها ومن ذلك من األنظمة والقوانني اليت تنظم كيفية استخدام تلك التقنيات وتضع العقوابت على من يسي

على أن يعاقب  1نصت الفقرة اخلامسة من املادة الثالثة من نظام اجلرائم املعلوماتيةما يتعلق برتويج الشائعة، حيث 
مة ال تزيد على مخسمائة ألف رايل، أو إبحدى هاتني العقوبتني، كل شخص يقوم ابلسجن مدة ال تزيد على سنة وبغرا

، عرب وسائل تقنيات املعلومات املختلفة. والتشهري قد يكون شائعة. كما نصت وإحلاق الضرر هبمابلتشهري ابآلخرين، 
ة ال تزيد على ثالثة على أن يعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على مخس سنوات وبغراممن نفس النظام املادة السادسة 
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املساس ابلنظام العام، أو القيم الدينية،  ما من شأنهنتاج يقوم إب، كل شخص ، أو إبحدى هاتني العقوبتنيماليني رايل
، أو أحد أجهزة زينه عن طريق الشبكة املعلوماتية، أو ختأو اآلداب العامة، أو حرمة احلياة اخلاصة، أو إعداده، أو إرساله

األخبار احلاسب اآليل. فإعداد الشائعة أو إرساهلا إن كانت متس ابلنظام العام يعاقب عليها أيضا. وهذا يعين أن نشر 
ونشر األخبار اليت متس ابلنظام العام يعاقب عليها مبوجب  الثالثةاليت تلحق األذى ابآلخرين يعاقب عليها مبوجب املادة 

ورغم وجود هذه األنظمة الرادعة إال إهنا ما تزال حتتاج إىل مزيد من التحديث حبيث تشمل وبشكل املادة السادسة. 
لتواصل االجتماعي. وعلى الرغم من أن املادتني الثالثة والسادسة ميكن أن تطبقا صريح ترويج الشائعات عرب وسائل ا

حبق من يقوم ابلرتويج للشائعات، إال إن طبيعة املرحلة الراهنة اليت انتشرت خالهلا وسائل االتصال وتساهل معها كثري 
سن أنظمة جترم بشكل صريح  بث األخبار واملعلومات دون التحقق من صحتها، تكشف أمهية مسألةمن الناس يف 

وواضح من يقومون ابختالق وترويج الشائعات. ومن املهم أيضًا التوعية جبميع األنظمة املتعلقة ابلتعامل مع وسائل 
ومن املهم توعية املتلقي أبن كثري  االتصال احلديثة خاصة ما يتعلق منها ابلنشر اإلعالمي وإعادة إرسال املواد اإلعالمية.

( أبن بعض عقوبة 136-128، ص2001) الشريف. حيث يذكر لعربية تشدد يف معاقبة مروجي الشائعاتمن الدول ا
م 1976العربية إىل اإلعدام ومنه يف قانون اجلرائم والعقوابت اليمين لعام ات قد تصل يف قوانني بعض البلدان نشر الشائع

كل من نشر أخباراً أو إشاعات من شأهنا إضعاف القوات ق  عقوبة اإلعدام حب تطبيق( منه 162الذي تضمنت املادة )
 مغريب( من قانون العقوابت املغريب أبن يؤخذ جبرمية اخليانة ويعاقب ابإلعدام كل 182كما جاء يف الفصل )املسلحة.  

نفسها والعقوبة  ساهم عمداً يف مشروع إلضعاف معنوايت اجليش املغريب أو األمة أو بغرض اإلضرار ابلدفاع الوطين.
وأخرياً لعل من املناسب اإلشارة إىل وجود رغبة شعبية مبالحقة األشخاص  (.62يف قانون العقوابت اجلزائري املادة )

( وصلت نسبة من يوافقون ويوافقون بشدة 103، ص2014الذين يروجون للشائعات. ففي دراسة أجراها السديري )
  .ممن مشلتهم الدراسة %90" إىل قرابة مهعلى عبارة "تتبع مروجي الشائعات وإلقاء القبض علي

 خامتة:
خاصة ما يتعلق بتأثرياهتا  ،توصل البحث إىل جمموعة من االستنتاجات اليت ميكن أن تسهم يف احلد من انتشار الشائعات

اختالق الشائعات أو األهداف اليت تقف وراء من أهم هذه االستنتاجات حتديد جمموعة من و السلبية على اجملتمع. 
ذلك رمبا يقود ملعرفة من  والوصول إىلمن إطالقها  الغرضو كل شائعة   هدف معرفةوهذا يفيد يف املسامهة يف نشرها. 

ابإلضافة إىل ذلك فقد سعى البحث إلجياد تفسري علمي لألسباب اليت تسهم يقف خلف إطالق كل شائعة بعينها. 
تلقني لتصديقها. حيث أن فهم ذلك يفيد يف معاجلة هذه الدوافع وإجياد بيئة طاردة يف انتشار الشائعة وتدفع كثري من امل

كل للشائعة. وهذا ال يتأتى إال من خالل الفهم التام للعوامل املساعدة على تفشي الشائعات ومن مث السعي لدراسة  
أن تسهم يف احلد حللول اليت ميكن عامل ووضع احللول املناسبة له. ومن هذا املنطلق، فقد سعى البحث القرتاح بعض ا



من انتشار الشائعة مستفيداً من معرفة الدوافع اليت تقف خلف اختالق الشائعات والتفسريات العلمية اليت تقود املتلقني 
 التالية: ابملقرتحاتالعناية أمهية إىل تصديقها واملسامهة يف تروجيها. وختاماً، يؤكد البحث على 

فهم كل ما يتعلق ابلشائعات سواء من  علىية اليت تعني اء الدراسات والبحوث العلمية إجر التأكيد على أمه (1
 حيث األهداف أو التفسريات العلمية اليت تدفع اجلماهري لتصديقها.

الشائعات سواء أجريت بدراسة التأكيد على ضرورة االستعانة ابملختصني واالستفادة من املادة العلمية املتعلقة  (2
اخلارج للتوصل إىل حلول عملية حتد من التأثريات السلبية للشائعات خاصة يف ظل توافر بيئة يف الداخل أو 

 حاضنة ومعينة على انتشارها.
أن موضوع الشائعات يتميز بتشعب وتشابك أطرافه وهذا يتطلب الكثري من اجلهد والرتوي مع مالحظة  (3

 فهم حييط بكل جوانب املوضوع وميكن االستعانة أبصحاب التخصصات املختلفة عند دراسته للوصول إىل
 معها وضع احللول اليت حتد من تفشي هذه الظاهرة.

 


