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مقدمة

تنوعت الأ�ش���اليب امل�ش���تخدمة لرتويج ال�شائعات عرب 
و�شائ���ل التوا�ش���ل الجتماعي، واأ�شبح���ت متقدمة لدرجة 
�شار ي�شعب على كثري من املتلقني متييزها. هذه الأ�شاليب 
املتقدم���ة يف تروي���ج ال�شائع���ات تع���دت م�شاأل���ة �شعوب���ة 
اكت�شافه���ا اإىل ا�شتع�ش���اء اقناع بع����ض املتلقني بحقيقتها 
وبحقيقة من يقف ورائها. ومثلما هنالك اأ�شاليب متقدمة 
لرتوي���ج ال�شائعات هناك اأ�شالي���ب بدائية جدًا وم�شحكة، 
ورغ���م ذلك هن���اك من ي�شدقها. قد ل ي���ام بع�ض عامة 
النا����ض والب�شطاء حني ي�شدقون بع����ض ال�شائعات، ولكن 
الإ�ش���كال حني ي�شدق م���ن يح�شب على النخب���ة بع�ض ما 
يبث من �شائعات ثم يقوم برتويجها واحلديث عنها وكاأنها 
حقيقة. ومن ه���ذه املنطلقات، ي�شع���ى الكتاب اإىل حتديد 
الدوافع التي تق���ود اإىل اختاق ال�شائعات وترويجها. وقد 
خ�ش����ض الف�شل الأول من الكت���اب ملناق�شة هذه الدوافع 
حيث �شيناق�ض الباح���ث خم�شة ع�شر هدفًا خمتلفًا ت�شترت 
خلف واحد منها اأو اأكرث تلك ال�شائعات. ثم يناق�ض الكتاب 
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يف ف�شل���ه الثاين التف�شري العلم���ي لأ�شباب تفاعل املتلقني 
مع ال�شائع���ات. حيث تو�شل الباح���ث اإىل �شبعة تف�شريات 
علمي���ة ميك���ن اأن تفيد يف فه���م اأ�شرار انت�ش���ار ال�شائعات 
�ش���واء يف الأزمن���ة املا�شي���ة اأو يف ع�شرن���ا احل���ايل الذي 
�ش���ارت معه و�شيل���ة الت�شال م���ن الأدوات الرئي�شية التي 
ل ي�شتغن���ي عنها معظم النا����ض. و�شوف يبني الكتاب كيف 
اأ�شهمت تلك الو�شائ���ل يف رواج ال�شائعة و�شرعة انت�شارها 
ب���ني النا�ض. وقب���ل اأن يخت���م الكتاب ببع����ض املقرتحات، 
�شيناق����ض يف ف�شله الثال���ث بع�ض احللول الت���ي ميكن اأن 

تعني يف معاجلة هذه الظاهرة.
وتبقى ال�شائعة اإح���دى الو�شائل التي ت�شتغل لأغرا�ض 
قد جتلب نفعًا لبع����ض الأ�شخا�ض اأو تلحق �شررًا بالأفراد 
اأو اجلماع���ات. واأ�شبح خطر تل���ك ال�شائعات اأكرب خا�شة 
م���ع انت�شار و�شائل الت�ش���ال، حيث �شار انتق���ال املعلومة 
بغ�ض النظر ع���ن م�شدرها يتم ب�ش���كل �شهل و�شريع مما 
فاقم امل�شكلة وزاد من احتمالية التاأثري ال�شلبي لها. ولهذا 
يحاول هذا الكتاب ت�شليط ال�شوء على الأغرا�ض التي من 
اأجلها يروج لل�شائعات مع ال�شعي ملعرفة الدوافع التي تقود 
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كثري من النا�ض اإىل امل�شارعة يف اإعادة ن�شر تلك ال�شائعات 
دون التحقق من �شحتها. 

وله���ذا ف���اإين اأ�شع���ى اإىل الإجابة عل���ى جمموعة من 
الأ�شئلة ياأتي يف مقدمتها ما يلي: 

مل���اذا ي�ش���دق كث���ري م���ن الأ�شخا����ض ال�شائع���ة . 1
وي�شهمون يف ترويجها؟ 

م���ا ه���ي الأه���داف التي م���ن اأجلها يت���م اختاق . 2
ال�شائعات؟ 

كي���ف ميك���ن معاجلة ه���ذه الظاه���رة واحلد من . 3
تاأثرياتها ال�شلبية؟ 
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الف�سل الأول

مفهوم الشائعة وأغراض 

بثها
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الفصل األول
مفهوم ال�سائعة واأغرا�ض بثها

املراد بال�سائعة:
تذه���ب درا�شات علم النف����ض الجتماعي اإىل تعريف 
ال�شائع���ة باأنها خرب اأو معلومة يتم تداولها ب�شكل عام دون 
 Allport&(وج���ود ما يوؤك���د �شحته���ا )الربتو وبو�شتم���ان
Postman, 1948, p.175 . ويعرف ديفينزو وبورديا باأنها 
معلوم���ة غري موؤك���دة وثيقة ال�شلة بح���دث يتم تداولها يف 
بيئة يحفها الغمو�ض اأو اخلطر اأو تهديد مرتقب تعمل على 
م�شاعدة اجلماهري على فهم ما يجري وتعينهم على اإدارة 
اخلط���ر )DiFonzo and Bordia, 2007, p.13(. وق���د 
ميت���د تاأثري ال�شائعة ليطال كث���ري من الأفراد بغ�ض النظر 
 Wollina,( ع���ن املكان ال���ذي ي�شغله. حي���ث يذكر ولي���ان
p.284 ,2014( باأن ال�شائعات توؤثر لي�ض فقط يف احلوارات 
العام���ة داخ���ل املجتمع���ات، ب���ل اإن تاأثريه���ا ميت���د ليوؤثر 
على بع����ض القرارات ال�شيا�شية حت���ى يف اأعلى امل�شتويات 
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القيادي���ة يف الدول���ة. وم���ن امله���م ماحظ���ة اأن ال�شائع���ة 
ين���در اأن ت�شتن���د اإىل م�ش���در موثوق، فمعظ���م ال�شائعات 
تب���داأ بكلمات مثل؛ »�شمعت« اأو »يق���ال« اأو »اأخربين فان« 
 .)Wollina, 2014, p.287( »اأو »ي���ردد النا�ض كذا وك���ذا
وقب���ل الدخ���ول يف احلديث عن الغر�ض م���ن بث ال�شائعة، 
جت���در الإ�ش���ارة اإىل اإن بع�ض الباحث���ني يف هذا املجال قد 
تباينوا يف حتديد اأ�شناف ال�شائعة والغر�ض منها. فمنهم 
 Esposito and( )م���ن اأورد 75 �شنفًا )ي�شب�شتيو ورزن���او
Rosnow, 1983, p.46(. ومنه���م م���ن �شنفها اإىل ثاثة 
اأ�شناف فقط كن���اب )Knapp, 1944, pp.23-24( الذي 
ق���ام يف ع���ام 1944م اأثناء احل���رب العاملي���ة الثانية ومن 
خ���ال متابعة لأكرث من األف �شائع���ة انت�شرت تلك يف تلك 

الفرتة اإىل ت�شنيف ال�شائعات اإىل ثاثة اأ�شناف:
�سائع��ات متفائل��ة وحاملة: وه���ي �شائعات ت�شعى   )1
لب���ث اأخبار حاملة وغري حقيقية ومنها قرب انتهاء احلرب 

ب�شبب نق�ض خمزون اليابان النفطي.
�سائع��ات تخويف وترهيب: وهي �شائعات ت�شعى   )2
لب���ث الرعب يف اأنف�ض اجلماه���ري وكان من اأكرثها رواجًا 
�شائعة قرب العدو من تنفيذ هجوم تدمريي. ويذكر كامنز 



13 ترويج الشائعات عرب شبكات التواصل االجتماعي

)Kamins, 1997, p.168( اأن ه���ذا الن���وع من ال�شائعات 
اأك���رث انت�ش���ارًا وي�ش���كل ن�شب���ة ت�ش���ل اإىل 90% يف جم���ال 
املنتج���ات. وقد اأ�ش���ار ديفينزو وبوردي���ا اإىل اإن ال�شائعات 
تكرث ح���ني ي�شع���ر النا�ض ب���اأن حياتهم اأ�شبح���ت مهددة، 
فعلى �شبيل املثال: ك���رثت ال�شائعات بعد الت�شونامي الذي 
�شرب املحيط الهندي يف عام 2004م ونف�ض ال�شيء حدث 
 DiFonzo and Bordia, 2007,( بع���د اإع�ش���ار كاترين���ا
p.13(. كم���ا اأكد ديفينزو وبورديا عل���ى اأن ال�شائعة كثريًا 
م���ا تنت�شر ب���ني العراقيني ب�شبب ارتف���اع احتمالية حدوث 

تفجري اأو عمل تخريبي يف اأي حلظة.
�سائع��ات كراهي��ة وتنقي���ض: ت�شع���ى اإىل خل���ق   )3
�شورة منطية �شلبية عن جماعة اأو دين اأو عرق كما حدث 
لاأمريكي���ني م���ن اأ�ش���ول اإيطالي���ة اأثناء احل���رب العاملية 
الثانية والت�شكيك يف ولئهم للوليات املتحدة. وكما يحدث 
الي���وم للم�شلمني يف اأوربا والولي���ات املتحدة و�شعي بع�ض 
العن�شري���ني اإىل اتهامه���م بالإرهاب. وا�شتن���ادًا لعريف، 
)2013، ����ض17(، فهذا النوع م���ن اأخطر اأنواع ال�شائعات 
واأكرثه���ا انت�ش���ارًا وهي تزع���زع متا�شك املجتم���ع ووحدة 

الوطن وقد ت�شمى ب�شائعات »دق الإ�شفني«.
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الغر�ض من بث ال�سائعات:
م���ن خال متابعة الباحث م���ا ين�شر من �شائعات عرب 
و�شائ���ل التوا�ش���ل الجتماعي يت�ش���ح اأن هن���اك اأغرا�شا 
بع�شه���ا خفية جدًا وبع�شها الآخ���ر وا�شح وميكن للمتلقي 
متييزه. ترتاوح هذه الأغرا�ض بني العبثية والت�شلية لت�شل 
اإىل اإحل���اق ال�شرر باأ�شخا�ض وحتقي���ق مكا�شب �شيا�شية. 
ويوؤك���د احلارث���ي )2001، ����ض22-23( عل���ى اإن تاأث���ري 
ال�شائع���ة ل يقف عند ح���د، فهي و�شيلة فتاك���ة وموؤثرة يف 
زعزعة الفكر وبث الإحب���اط وتغيري املواقف، كما اإنها قد 
ت�شتخ���دم لتغيري ال�ش���ور ال�شلبية واإحال �ش���ور اإيجابية 
بديل���ة. وقد تو�شل الكتاب اإىل ر�ش���د خم�شة ع�شر غر�شًا 
تدف���ع بع����ض الأ�شخا����ض اأو اجلهات لخت���اق ال�شائعات 

ون�شرها بني النا�ض. وهذه الأغرا�ض كما يلي:
مكا�س��ب  لتحقي��ق  ال�سائع��ة  وب��ث  اخت��اق  اأوًل: 
�سيا�سي��ة: حي���ث تعم���د بع�ض اجله���ات اإىل ن�ش���ر اأخبار 
�شيا�شية مفربكة وهذه الأخب���ار اإما اأن يكون ل اأ�شا�ض لها 
م���ن ال�شحة، اأو قد تكون اأحداث �شحيحة، ولكنها متعلقة 
بح���دث اآخ���ر ل عاقة له مبا ن�شر، ومن���ه الرتويج ل�شورة 
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الرئي�ض الأمريكي اأوباما وه���و يقدم الطعام يف احتفالت 
عيد ال�شك���ر يف الوليات املتحدة الأمريكي���ة وبثه على اإنه 
للرئي����ض وهو يق���دم الطعام للم�شلم���ني والق�شد من ذلك 
حت�ش���ني �شورة الرئي�ض وباده يف اأع���ني امل�شلمني يف كافة 
اأنح���اء العامل. ويعد الرئي����ض الرتكي طيب رجب اأردوغان 
م���ن اأكرث الروؤ�شاء امل�شتفيدين من هذا النوع من الر�شائل 
املفربك���ة حيث ت�شع���ى تلك ال�شائع���ات اإىل اإظهار خ�شال 
اإيجابي���ة خمتلف���ة للرئي����ض اأردوغ���ان كالق���وة والرحم���ة 
ون�ش���رة الإ�شام وغريها من ال�شفات التي تزيد �شعبيته 
يف داخ���ل ب���اده ويف خارجه���ا. ومن تل���ك ال�شائعات ن�شر 
�شورة تتح���دث عن رف����ض الرئي�ض الرتكي كتاب���ة اأ�شماء 
النقاب���ني على اأوراق وتعليقها عل���ى اجلدران بل كتابتها 
وو�شعه���ا عل���ى اأر�شي���ة اأحد املداخ���ل لتدو�شه���ا الأقدام. 
واحلقيقة اأن ال�شورة لي�ض لها عاقة باأردوغان؛ حيث اإن 
ه���ذه ا�شورة تعود اإىل ع���ام 2012م وماأخوذة من الربملان 
الأورب���ي. وقد يكون الغر�ض من بث ال�شائعة �شيا�شي ولكن 
بق�ش���د اإ�شق���اط املناف�ض؛ كم���ا حدث ع���ام 1996م حني 
متك���ن الإعام الأمريكي من اإ�شقاط املر�شح يف انتخابات 
احل���زب الدميقراط���ي غاري هارت من اأم���ام مناف�شه بل 
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كلنتون باتهامه باإدم���ان الكحول وتورطه بعاقات ن�شائية 
غري م�شروعة )احلارثي، 2001، �ض15(.

ثاني��ًا: اخت��اق وب��ث ال�سائع��ة لب��ث ال�سلبي��ة يف 
املجتم��ع: وه���ذه تت���م من خال ب���ث اأخبار جي���دة ت�شعد 
املتلقني، ولكن حني يكت�شف اأنها غري �شحيحة اأو حني تنفى 
من اجلهات املعنية يكون لها تاأثريات �شلبية. حيث ي�شاب 
كث���ري من الب�شط���اء ممن �شدق���وا تلك ال�شائع���ة وانت�شوا 
ب�شببه���ا لف���رتة بخيبة اأمل ق���د يرتتب عليه���ا �شعور هوؤلء 
الأ�شخا�ض بنوع من املظلومية. وقد ينتج عنه الت�شرف اأو 
التفكري بطرق �شلبية جت���اه الدولة اأو املجتمع. ومن ذلك، 
ال�شائع���ات املتكررة عن زيادة يف املرتب���ات اأو منح الدولة 
مكافاأة كراتب �شه���ر اأو �شهرين تزامنًا مع منا�شبة بعينها 
اأو اإعف���اء من قرو����ض اأو منح اأرا�ش���ي وم�شاكن وغريها. 
ومن���ه اأي�شًا، اإعادة ن�شر دعاية الأعداء بتفوقهم وتقدمهم 
مقارن���ة بتخل���ف وتقهقر الإن�ش���ان العرب���ي اأو امل�شلم. ويف 
ه���ذا ال�شدد يذكر الهم����ض و�شلدان واحلارث���ي اإن جزء 
م���ن ال�شرتاتيجية الإ�شرائيلية يف حربها مع العرب تعتمد 
على بث الياأ�ض وخلق ال�شلبية يف نفو�شهم من خال اإظهار 
تفوق اجلندي الإ�شرائيلي وتخلف اجلندي العربي. وحتليل 
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خطابات ال�شيا�شيني الإ�شرائيليني تو�شح اأنها كانت تعتمد 
عل���ى زرع الياأ����ض يف اأنف����ض الع���رب وا�شتحال���ة قدرته���م 
عل���ى الت�شدي للجي����ض الإ�شرائيل���ي، ويف نف�ض الوقت بث 
اإيح���اءات �شلبي���ة تن���م عن رغب���ة عارمة ل���دى اجلماهري 
العربية يف عقد �شلح دائم مع الكيان الإ�شرائيلي )الهم�ض 
و�شل���دان، 2009، �ض4، احلارثي، 2001، �ض17(. وي�شري 
طنط���اوي )2001، ����ض183( اإىل اإن املغ���ول كان���وا م���ن 
اأب���رع من ا�شتخ���دم ال�شائع���ة يف بث الرع���ب يف نفو�شهم 
اأعدائه���م وحتطيم ال���روح املعنوية لديهم وكان���وا يفعلون 
ذلك بطرق خمتلفة ومنها اإر�شال اجلوا�شي�ض للتهويل من 
قوة اجلي�ض املغويل واأنهم اإذا جاعوا ياأكلون الأ�شجار فاإن 
مل يجدوه���ا اأكلوا حل���وم الب�شر. وقد توع���د اهلل املنافقني 
الذين كان داأبهم بث ال�شائعات ال�شلبية عن الر�شول عليه 
ال�ش���ام و�شحابت���ه ر�ش���وان اهلل عليهم بغر����ض اإ�شعاف 
 الروح املعنوي���ة يف جمتمع املدنية بقول���ه �شبحانه وتعاىل:
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   چ 

چ  ائ   ى   ى      ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ  
)الأحزاب، 60(.
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ثالث��ًا: اختاق وبث ال�سائعة به��دف �سحن وتاأليب 
املتلق��ي �س��د جه��ة معين��ة: ويه���دف ه���ذا الن���وع م���ن 
ال�شائع���ات اإىل ت�شويه �ش���ورة اأ�شخا����ض اأو كيانات ون�شب 
اأق���ول اأو اأفعال اإليهم وهم منها براء. ولكن تلك ال�شائعات 
كثريًا ما تنطلي على املتلقني وقد تدفعهم اإىل تبني مواقف 
مناه�شة للجهة امل�شتهدف���ة بال�شائعة. حيث ياحظ قيام 
جه���ات مغر�شة بن�شر �ش���ور للقتلى والدم���ار احلا�شل يف 
�شوري���ا والرتوي���ج على اإن���ه نتيجة لل�شرب���ات اجلوية التي 
ينفذه���ا التحال���ف العرب���ي يف اليم���ن. وعل���ى الرغم من 
اإمكاني���ة التمييز بني معامل البلدي���ن و�شحنات الأ�شخا�ض 
اإل اإن تل���ك ال�شور قد توؤث���ر يف بع�ض الأ�شخا�ض وتدفعهم 
لتبن���ي مواقف مناه�ش���ة �شد التحالف العرب���ي. وال�شبب 
يف ذل���ك رمبا يع���ود اإىل جهل املتلق���ي باجتاهات واأهداف 
من يروجون لتلك ال�شائعات التي ت�شتهدف بلدانًا بعينها. 
ولهذا جن���د البكوري )2001، �ض108( ي�شدد على اأهمية 
حمارب���ة ال�شائعة من خال التوعية بخطورتها ومن خال 
ك�ش���ف م�شادره���ا وبي���ان حقيق���ة اأه���داف م���ن يختلقها 
وين�شره���ا. وي�شي���ف البكوري باأنه من امله���م التو�شيح اأن 
تل���ك ال�شائعة التي ت�شتهدف اأمن الوط���ن واقت�شاده مثًا 
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تق���ف خلفها جهات معادية مدعوم���ة من قبل ا�شتخبارات 
اأجنبي���ة له���ا م�شلح���ة يف اإحل���اق الأذى بالوط���ن. ومن���ه 
اأي�ش���ًا ب���ث �ش���ور لفرن�شي���ني يتهجمون عل���ى اأي عربي يف 
باري����ض وال�شورة مفربكة وتخ�ض ح���دث اآخر قدمي لي�ض 
له عاق���ة بالعرب ولكن ردود اأفعال املتلقني وحنقهم على 
فرن�ش���ا تب���ني اأن ال�شائعة ق���د اآتت اأكلها. وكث���ريًا ما يروج 
لت�شريح���ات م�شوؤولني غربي���ني �شد الإ�ش���ام وامل�شلمني 
وه���ذه الت�شريحات ملفقة، ويق�شد منه���ا تاأليب ال�شعوب 
الإ�شامي���ة �ش���د بلد بعينه اأو عدة بل���دان مع خلق نوع من 
ال�شخط ال�شعبي �شد احلكومات الإ�شامية لعدم اتخاذها 

مواقف حازمة جتاه تلك ال�شخ�شيات.
رابع��ًا: اختاق وب��ث ال�سائعة به��دف الإ�ساءة اإىل 
جهة بعينها كجن�ض، اأو دين اأو �سخ�سية اأو دولة: وهذا 
النوع م���ن ال�شائعات قد يروج لأه���داف انتقامية لي�ض لها 
عاق���ة مبا�شرة بال�شخ�ض، بل يق�ش���د منها الإ�شاءة اإىل 
طائف���ة بعينها كرد على قيام بع�ض الأ�شخا�ض بن�شر مواد 
متعلق���ة ب���رتاث اأو فتاوى طائف���ة اأخرى. وم���ن ذلك قيام 
جمموع���ة من الأ�شخا����ض بن�شر فتوى لأح���د علماء ال�شنة 
يبيح فيها جم���اع املراأة باأحد املجاهدين ب�شرط عدم علم 
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زوجها وهو ما ت�شميه الفتوى نكاح اجلهاد. وهذا النوع من 
الفتاوى مثري لل�شخرية وهو رد على قيام بع�ض الأ�شخا�ض 
بن�شر مواد ت�شخر من زواج املتعة يف املذهب ال�شيعي. وقد 
ي�شعى البع����ض لن�شر اأمور م�شحكة ج���دًا بغر�ض الإ�شاءة 
اإىل بع����ض رموز الطائفة الأخرى ومن���ه ن�شر فتوى تن�شب 
اإىل �شماح���ة مفتي ع���ام اململكة العربي���ة ال�شعودي ال�شيخ 
عب���د العزيز بن عبد اهلل اآل ال�شيخ والتي تبيح اأكل الرجل 
لزوجت���ه يف حال اجل���وع ال�شديد. ورغم غراب���ة و�شذاجة 
ه���ذه الفت���وى اإل اإن قن���اة الع���امل مل تتورع ع���ن نقلها وقد 
نفاه���ا �شماح���ة املفتي يف حين���ه رغم اأنه���ا ل حتتاج لنفي 
فمثل هذه الفتاوى ل ميكن قبولها. ويف احلادثة الإرهابية 
الت���ي اأقدم خاله���ا اثنني من ال�شباب عل���ى قتل والدتهما 
انت�ش���رت �شائعة مفادها اأن اجلهات الأمنية ال�شعودية هي 
م���ن قتلته���ا يف تبادل لإط���اق النار. وكانت ه���ذه الرواية 
اأق���رب للت�شديق خا�ش���ة اإذا ما قورنت بخ���رب اإقدام ولد 
على قتل والدته. وكان الهدف منها ت�شويه �شورة اجلهات 
الأمني���ة وحتري����ض اجلماهري عليه���ا. ول���ول اأن امل�شادر 
الر�شمي���ة تدخل���ت ب�ش���كل �شري���ع ون�شرت الرواي���ة بكامل 
تفا�شيلها مدعمة بال�شور لنت�ش���رت تلك ال�شائعة، ورمبا 
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اأ�شبح���ت حقيق���ة يف اأنظ���ار الغالبية. ولك���ن دح�ض هذه 
ال�شائع���ة جعلها مت���وت يف حينها. وقد بث���ت حمطة ال�شي 
اإن اإن )CNN( خ���ربًا يف اأعقاب اأحداث احلادي ع�شر من 
�شبتم���رب يظهر جمموعة من العرب يحتفلون فرحني بتلك 
الهجم���ات  .)Fine & Khawaja, 2005, p190(وي�شيف 
فاي���ن وخواج���ة ب���اأن تلك احلادث���ة كانت تع���ود لحتفالية 
تزامنت مع حرب اخلليج عام 1991م واأن اإ�شاعتها تزامنًا 

مع الأحداث كانت تهدف اإىل ت�شويه �شورة العرب.
العب��ث  به��دف  ال�سائع��ة  وب��ث  اخت��اق  خام�س��ًا: 
والت�سلية: هناك من يوظف مهاراته يف ا�شتخدام و�شائل 
التوا�ش���ل وبرامج معاجل���ة ال�شور يف اخت���اق ال�شائعات 
وبثه���ا ولي����ض ل���ه هدف م���ن ذل���ك غ���ري الت�شلي���ة. وياأتي 
ن�ش���ر �شائعات وفي���ات امل�شاهري كاأكرث ال�شائع���ات رواجًا. 
ومن���ه اأي�ش���ًا ن�شر الأخب���ار ال�شيئة كاإ�شاب���ة بع�ض الرموز 
بالأمرا����ض، اأو اإ�شدار فئ���ات جديدة من العمات واأخبار 

الك�شوف والظواهر الطبيعية وغريها.
�ساد�س��ًا: اخت��اق وب��ث ال�سائع��ة لتحقي��ق مكا�سب 
جتارية: قد يلج���اأ بع�ض املناف�شني اإىل احلد من مبيعات 



ترويج الشائعات عرب شبكات التواصل االجتماعي22

مناف�شه بطرق غري �شريف���ه من خال بث ال�شائعات التي 
تدفع امل�شتهلك اإىل العزوف عن �شراء ال�شلعة امل�شتهدفة. 
حي���ث يذك���ر البداين���ة )2001، ����ض65( اإىل اإن هن���اك 
�شائعات تروج بغر�ض اإحلاق ال�شرر باملناف�شني ومن اأبرز 
احليل يف ذلك ال�شائعات التي تتحدث عن اإفا�ض موؤ�ش�شة 
مالية بغر�ض دف���ع املودعني اإىل �شحاب مدخراتهم منها. 
كم���ا اإن هناك من يح���اول اإحل���اق ال�شرر باملن�ش���اأة التي 
يعمل بها بنف����ض الطريقة ولكن بدوافع انتقامية كالف�شل 
من العمل اأو عدم ح�شول���ه على بع�ض املزايا الوظيفية اأو 
املالية. وتنت�شر يف احلني والآخر ر�شائل حتذر من نوع من 
املياه اأو امل�شروبات اأو املاأكولت بحجة اأنها ت�شبب اأمرا�شًا 
اأو اأن ا�شتخدامه���ا يرتت���ب عن���ه اأمور �شلبية. كم���ا تنت�شر 
اإ�شاع���ات ته���دف اإىل الرتوي���ج ملنتجات بعينه���ا وطرحها 
على اإنها من جه���ات خمت�شة اأو مراكز اأبحاث ومنه ن�شر 
ر�شال���ة من�شوبة اإىل هيئة املوا�شف���ات واملقايي�ض واجلودة 
ال�شعودي���ة تت�شمن اأف�ش���ل املنتجات يف اأ�شن���اف غذائية 
متعددة. وقد نفت الهيئ���ة �شحة هذه الر�شالة م�شرية اإىل 
اإنه���ا مل ت�شدر عنها واأن جميع ما ي�شدر عنها ين�شر على 
موقعه���ا الر�شم���ي ويبث عرب و�شائ���ل الإع���ام الر�شمية. 
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ي�ش���ري كابفريي، )2007، �ض277( اإىل اإن بع�ض مناف�شي 
مطاع���م ماكدونال���د اأطلقوا �شائع���ة �شد نظاف���ة اللحوم 
واأنه���ا تخل���ط بالدي���دان. وق���د ج���اء رد ال�شرك���ة بتنظيم 
حمل���ة اإعامية ارتكزت عل���ى نقطتني رئي�شيت���ني: الأوىل 
اإب���راز �شهادات اجل���ودة التي تلقتها �شل�شل���ة املطاعم من 
املوؤ�ش�شات الأمريكية الر�شمية. والأمر الآخر بيان �شذاجة 
ال�شائع���ة من خال اإي�ش���اح اأن البحث عن الديدان مكلف 
ج���دًا واأن كيل���وا واحد من الدي���دان تفوق تكلفت���ه خم�شة 
كيلوات م���ن اللحم البقري. وهذا الأ�شل���وب هو ما ي�شميه 
البك���وري )2001، �ض112( بالأ�شلوب املبا�شر يف مواجهة 
ال�شائعة وتفنيدها وبيان بطانه���ا بالأدلة والرباهني وهو 

ما جلاأت اإليه �شل�شلة مطاعم ماكدونالدز. 
�سابع��ًا: اخت��اق وب��ث ال�سائع��ة لتحقي��ق مكا�س��ب 
�سخ�سية: ي�شعى بع�ض الأ�شخا�ض اإىل زيادة عدد متابعيه 
اأو م���ن يعيدون اإر�ش���ال من�شوراته اإىل ط���رق احتيالية من 
خال اإ�شاعة اأخبار كاذبة ومن ذلك قيام اأحد الأ�شخا�ض 
بن�شر �شورة لطفلة مري�شة ويذكر باأن موقع تويرت �شيتربع 
مببلغ م���ايل عن كل اإعادة تغري���دة. ويحث مرتادي املوقع 
عل���ى الإ�شه���ام يف عاج ه���ذه الطفل���ة من خ���ال اإعادة 
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التغريد. كما قد يقوم �شخ�ض بتعديل ح�شابه يف اأحد مواقع 
�شبكات التوا�شل الجتماع���ي منتحا ا�شم اأحد امل�شاهري 
ويروج له���ذا احل�شاب بغر�ض الظف���ر مبزيد من املتابعني 
واإعادة الن�شر. كما اإن هناك من يقوم باإعادة ن�شر مقالت 
لآخري���ن تخال���ف توجه���ه وطريقت���ه يف الكتاب���ة وتذييلها 
با�شم���ه بغر����ض ك�ش���ب ود فئ���ات خمتلفة م���ن اجلماهري 
واإظه���ار نف�شه مبظهر الكاتب املحايد. ومن ذلك ما ين�شر 
م���ن مقالت تبث اأحيانًا فيها نقد لذع لإيران وال�شفويني 
ب�ش���كل عام مذيل���ة با�شم عب���د الباري عط���وان، املعروف 
بولئ���ه لإيران ولكن ل ي�شتبع���د اأن من يقف خلف بث مثل 
تل���ك املقالت عطوان نف�شه بغر����ض ا�شرت�شاء الكثري من 
املتابع���ني العرب الذين تركوا متابعة كتاباته ب�شبب حتيزه 
الفا�ش���ح لإيران. ومثل هذه املق���الت الغر�ض منها اإظهار 
�شاحبها اأمام املتلقي مبظهر الإعامي املن�شف. وبالطبع 
ل���و �شئل من قب���ل الإيرانيني عن هذه املق���ال لأنكر ن�شبتها 
اإلي���ه بحجة اأنها مل تن�شر يف موقع���ه. ولكن املتابع لطريقة 
ط���رح عطوان والنتهازية التي يتبعه���ا ل ي�شتبعد اأن يكون 

هو من يقف خلف تلك املقالت. 
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الوع��ظ  به��دف  ال�سائع��ة  وب��ث  اخت��اق  ثامن��ًا: 
الدين��ي: تنت�شر الق�ش�ض املفربكة التي ي�شعى خمتلقوها 
اإىل دع���وة النا����ض اإىل فع���ل مندوب اأو اجتن���اب حمظور. 
ويغل���ب عل���ى ال�شائع���ات املع���دة لأغرا�ض ديني���ة املبالغة؛ 
بغر����ض التاأثري يف املتلقي. وتت�شم كثري من تلك ال�شائعات 
الدينية بال�شطحية ول ت�شتند اإىل اأدلة من الكتاب وال�شنة. 
وم���ن تلك ال�شائعات احلديث ع���ن ليلة يلف خالها القمر 
ح���ول الكعب���ة. وهي ظاه���رة، بح�شب ال�شائع���ة، ل حتدث 
اإل كل مئ���ة األ���ف ع���ام، وي�شتجاب الدعاء م���ن حلظة بدء 
الظاهرة حتى طلوع الفجر. وهذه ال�شائعة ي�شعى �شاحبها 
اإىل ح���ث النا�ض عل���ى ا�شتغال �شاع���ة الإجاب���ة اأو الثلث 
الأخ���ري من الليل، ولكن باخت���اق ن�ض ديني ل اأ�شا�ض له. 
واملتاأم���ل لهذه الر�شالة �شيكت�شف زيفه���ا اإذ لو كان هناك 
ظاه���رة بهذه الأهمية لأخرب عنها امل�شطفى عليه ال�شام 
ولتحدث عنها اأهل الخت�شا����ض. ومن ال�شائعات الدينية 
املنت�شرة اأخب���ار الثعابني يف قبور غري امل�شلني للحث على 
ال�ش���اة. وكذل���ك اأخبار �ش���وء خامتة م�شتمع���ي الأغاين 
واملدخنني وغري امللتزمات بالزي الإ�شامي. ولهذا ي�شدد 
البكور )2001، �ض98-99( عل���ى اأهمية قيام املوؤ�ش�شات 
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الدينية بدورها يف حت�شني املجتمع من ت�شديق ال�شائعات 
وحي���ث الأفراد عل���ى مقاومتها واإنكارها ول���و بالقلب وهو 

اأ�شعف الإميان.
تا�سع��ًا: اختاق وبث ال�سائعة لدف��ع الب�سطاء اإىل 
التجمه��ر واإث��ارة البلبل��ة: وه���ذا النوع م���ن ال�شائعات 
ي�شع���ى اإىل دف���ع بع�ض املتلقني اإىل اخل���روج والتجمهر يف 
م���كان حم���دد. ه���ذه احليلة تتم م���ن خال ب���ث �شائعات 
تتعل���ق بتوف���ري تل���ك اجله���ة خلدم���ات اأو منح يف���رح بها 
بع�ض الأ�شخا����ض فتدفعهم اإىل الذه���اب اإىل تلك اجلهة 
املن�شوب���ة اإليها ال�شائعة للح�شول على ن�شيبهم قبل فوات 
الأوان. حيث تنت�ش���ر اإ�شاعات توظيف لدى بع�ض اجلهات 
احلكومي���ة اأو الأهلي���ة تدفع بع����ض طالب���ي الوظائف اإىل 
التجمه���ر اأمام تلك اجلهة وق���د يتجمهرون باأعداد كبرية 
تعي���ق احلركة وت�شايق مرتادي الطري���ق. كما يقوم بع�ض 
املغر�ش���ني بب���ث �شائعات ح���ول ت�شديد القرو����ض اأو منح 
ذوي الدخل املح���دود مكافئات �شنوي���ة مقطوعة لتح�شني 
اأحواله���م املادية وما �شاب���ه ذلك و�ش���رط ح�شولهم على 

هذه املنح ح�شورهم اإىل مقر تلك اجلهات.
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عا�س��رًا: اخت��اق وب��ث ال�سائع��ة به��دف احل�سول 
عل��ى بيان��ات امل�ستخدم��ن: يلج���اأ بع����ض الأ�شخا����ض اأو 
بع�ض اجلهات اإىل ن�ش���ر ال�شائعات املتعلقة بتقدمي جوائز 
اأو مكافئ���ات ويطلب من املتلق���ي تعبئة بياناته باأ�شرع وقت 
ليدخل ال�شحب على اجلائ���زة. وتهدف هذه الطريقة اإىل 
احل�شول عل���ى البيانات ال�شخ�شية كال�شم ورقم الهاتف 
والعن���وان الربي���دي لبيعه���ا على �ش���ركات الإعان���ات اأو 
ال�شتف���ادة منها مبا�شرة من خال الرتوي���ج ل�شلع وبعثها 
لأ�شحاب تلك البيانات. ومن احليل يف ذلك انت�شار اإ�شاعة 
عن قيام اإحدى �شركات ال�شيارات بتوزيع جمموعة كبرية 
من ال�شيارات ب�شكل جماين وما على من يريد الدخول يف 
ال�شحب �شوى زيارة اأح���د املواقع وت�شجيل بياناته. وميكن 
ك�شف زي���ف تلك ال�شائعة من خال التاأمل يف �شبب توزيع 
ال�شرك���ة لهذه الكمي���ة الكبرية من ال�شي���ارات دون مربر. 
كم���ا اإن اخل���رب مل ين�شر على �شفح���ة ال�شركة وهي �شركة 
�شي���ارات و�شفحتها على الإنرتنت معروفة وميكن التحقق 
منه���ا، ولك���ن تكا�ش���ل البع�ض وقل���ة وعيه���م يقودهم اإىل 
الت�شدي���ق وت�شجي���ل بياناتهم ال�شخ�شي���ة يف تلك املواقع 

امل�شبوهة ون�شر ال�شائعة اإىل معارفهم.
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اأح��د ع�سر: اخت��اق وبث ال�سائع��ة بهدف زعزعة 
الثقة بالدولة ومبوؤ�س�ساتها: وهذه اإحدى احليل ملحاربة 
الدول، بحيث يتم ن�شر ما من �شاأنه اإظهار الدولة اأو اإحدى 
جهاته���ا احليوي���ة مبظه���ر ال�شعي���ف العاجز ع���ن القيام 
بعمله. وهذا النوع من ال�شائعات يفقد املواطن الثقة بتلك 
اجلهة اأو بحكومته كاملة. وهذا يتيح الفر�شة للمرتب�شني 
ل�شتغ���ال تلك الفج���وة والنفاذ منها، للقي���ام مبزيد من 
العب���ث ال���ذي قد يتط���ور من ب���ث ال�شائعات ع���رب و�شائل 
الإع���ام املختلف���ة اإىل القيام باأعم���ال تخريبية، م�شتغا 
حالة الرتباك احلا�شلة ب�شبب ان�شغال تلك اجلهات بنفي 
تلك ال�شائع���ات وترميم جدران الثقة التي ت�شدعت بينها 
وبني مواطنيها. وقد اأ�ش���ار البداينة )2001، �ض66( اإىل 
اإن الأم���ن الوطني ق���د يتعر�ض لل�شائع���ات بغر�ض زعزعة 
الأم���ن وال�شتق���رار من خال ب���ث �شائع���ات تتحدث عن 
انهي���ار العمل���ة اأو ع���ن حدوث اأعم���ال تخريبي���ة، مما قد 
ينتج عن���ه قيام بع����ض الأ�شخا�ض ب�شح���ب اأر�شدتهم من 
البن���وك، اأو اللجوء لأعم���ال العنف اأو الهج���رة من البلد. 
فعلى �شبيل املثال انت�شرت �شائعة تطلب من خالها وزارة 
الداخلية املواطن���ني توخي احلذر ب�شبب انت�شار ع�شابات 
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تقوم باختطاف الأطفال وال�شط���و. وتت�شمن ال�شائعة باأن 
وزارة الداخلية غري قادرة على الت�شدي لتلك الع�شابات 
وتهي���ب باملواطن���ني اإىل الت�ش���دي له���م م���ع ع���دم ت���رك 
الأطف���ال مبفردهم يف ال�ش���وارع وعدم ال�شم���اح للطاب 
باخل���روج م���ن مدار�شه���م اإل بح�ش���ور اأولي���اء اأموره���م. 
ورغ���م اأن���ه ل يوج���د جهة اأمني���ة يف اأي بلد يح���رتم نف�شه 
ميك���ن اأن تعلن باأنها عاجزة ع���ن حماية مواطنيها، اإل اإن 
هن���اك من الب�شطاء من ي�شدق مث���ل تلك ال�شائعات. كما 
ي�شتغل هوؤلء املرجفون بع�ض الأحداث للرتويج باأنها �شور 
لأح���داث اإرهابية ومن ذلك �ش���ورة ملجموعة من امل�شلني 
يت�شابق���ون للح�شول على مكان يف رو�ش���ة احلرم النبوي 
ون�ش���رت على اإنها تداف���ع امل�شلني ب�شبب عملي���ة اإرهابية 
داخ���ل امل�شجد. كما انت�شرت �شائع���ات تتحدث عن اأعمال 
اإرهابي���ة نتج عنها �شقوط رافعة احل���رم بعد القب�ض على 
اأحد رج���ال الأمن املتواطئني مع اجلن���اة. وقد نفت وزارة 
الداخلي���ة ه���ذه ال�شائعة يف حينها. ولكن م���ن الوا�شح اأن 
الهدف م���ن ورائها زعزع���ة الأمن والت�شكي���ك يف قدرات 
وزارة الداخلي���ة ال�شعودي���ة عل���ى حفظ الأم���ن والت�شدي 
للمخطط���ات الإرهابية التي حتاك �ش���د اململكة والأماكن 

املقد�شة.
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اثن��ا ع�س��ر: اخت��اق وب��ث ال�سائعة به��دف اإحلاق 
ال�س��رر باأجه��زة املتلق��ن: ويت���م تنفي���ذ ه���ذا النوع من 
ال�شائع���ات م���ن خ���ال بع���ث ر�شائ���ل اإعانية ع���ن توزيع 
مكافاآت بطريقة �شبيهة بتلك التي يتم تنفيذها يف �شائعات 
جم���ع البيانات ال�شخ�شي���ة، اإل اإن ه���ذه الطريقة تختلف 
لكونه���ا ل تطل���ب من امل�شتخ���دم اأو ال�شحية هن���ا ت�شجيل 
بياناته، بل تر�شل رابط م���ع الر�شالة ومبجرد فتحه ياأخذ 
ال�شحي���ة اإىل موقع يحتوي على برجمي���ات خبيثة تختلف 
يف �ش���دة �شررها، فبع�شها مينح نف�ش���ه �شاحيات كاملة 
عل���ى عناوين الت�شال واأخرى تركز على ال�شور ل�شرقتها 

وابتزاز ال�شحية ب�شاأنها.
ثاث��ة ع�سر: اختاق وب��ث ال�سائعة بهدف طماأنة 
اجلماه��ر واإث��ارة البلبلة ل��دى جهات معادي��ة: يجتهد 
بع����ض الأ�شخا�ض اأحيان���ا ويقوم بن�شر اأخب���ار �شلبية غري 
حقيقي���ة عن الع���دو، بغر�ض التاأث���ري ال�شلب���ي عليه ومنح 
جرعة من التفاوؤل اأو الثقة بالنف�ض لدى املتلقي ال�شديق. 
ويوؤك���د البداين���ة )2001، ����ض50( عل���ى اأن ه���دف ب���ث 
ال�شائع���ة قد يك���ون ال�شع���ي لإ�شعاف ال���روح املعنوية لدى 
املتلق���ي. ومن ذلك ن�شر اأخبار عن مقت���ل الرئي�ض اليمني 
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املخل���وع اأو مقت���ل قائ���د الع�شابات احلوثي���ة وغريها من 
الأخب���ار التي كثريا ما ترد وما اإن مي نفيها حتى يعاد بثها 
م���رة اأخرى. فعل���ى �شبيل املثال: تزامن م���ع �شقوط رافعة 
احل���رم املكي خرب مفاده �شقوط رافعة م�شابهة يف طهران 
راح �شحيته���ا اأعداد كبرية كعقوبة م���ن عند اهلل م�شابهة 
للحادثة. والتحقق من تلك احلادثة يظهر اأن هذه احلادثة 

قدمية ومل تكن متزامنة مع حادثة رافعة احلرم.
اأربع��ة ع�س��ر: اختاق وب��ث ال�سائعة به��دف اإثارة 
اخلوف والهلع يف املجتمع: وميكن اأن يكون بث هذا النوع 
من ال�شائعات ملجرد العب���ث، ولكن قد يق�شد منه التاأثري 
على النا�ض وتخويفهم من ارتياد بع�ض الأماكن اأو ح�شور 
بع����ض املنا�شب���ات. وي���ذم اهلل �شبحانه وتع���اىل املنافقني 
بديدنه���م على اإ�شاع���ة ما من �شاأنه تثبي���ط املوؤمنني ومنه 
م���ا ح�ش���ل يف غزوة تب���وك عندم���ا تخل���ف املنافقون عن 
 اخل���روج م���ع الر�ش���ول ملسو هيلع هللا ىلص، فاأن���زل اهلل �شبحان���ه قوله: 

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ      ۈ   ۆ   چ 
ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ    
ەئ   چ )التوب���ة، 47( يقول الط���ربي يف تف�شري هذه الآية 
�شلِّي اهلل عن نبيه ملسو هيلع هللا ىلص واملوؤمنني فقال: وما ُيحزنكم؟)لو 
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خرج���وا فيكم م���ا زادوكم اإل خب���ال(، يقول���ون: قد ُجمع 
لونكم. ويف الزمن احلا�شر، تنت�شر  لكم، وُفِعل وُفِعل، يخذِّ
�شائع���ات واإن كان���ت خمتلفة يف املنا�شب���ة والغاية، اإل اإنها 
تتف���ق يف الأ�شاليب با�شتخدام الإرج���اف والتهويل بق�شد 
التخذيل ورد النا�ض عن مقا�شدهم. ومنه انت�شار اإ�شاعات 
حتذر من ح�شور مباراة ك���رة قدم ب�شبب ورود اأخبار عن 
احتمال القيام بعمليات اإرهابية. اأو ن�شبة اأحد الأوبئة اإىل 
ن���وع م���ن الأطعمة كما حدث ح���ني انت�ش���رت �شائعة ت�شري 
اإىل اإن التم���ر هو م�شدر فايرو�ض كرونا. وقد مت نفي هذا 
اخلرب ب�شكل ر�شم���ي من قبل وزارة ال�شحة، كما يتم نفي 

كثري من ال�شائعات امل�شابهة.
خم�س��ة ع�سر: اختاق وب��ث ال�سائعة بهدف قيا�ض 
ردود الفع��ل اأو لتهيئة اجلماهر حلدث: وهذا النوع من 
ال�شائع���ات يتم بث���ه من قبل جهات تتعام���ل مع اجلماهري 
ب�شكل مبا�شر. بحيث تق���وم بت�شريب بع�ض الأخبار وتقوم 
بنف�شه���ا اأو بتكليف جهة متخ�ش�ش���ة بالإعام والت�شال 
بقيا�ض ردود اأفعال اجلماه���ري ومدى تقبلهم لهذا الفعل. 
ف���اإن راأت اأن املجتمع اأو الفئ���ة امل�شتهدفة تقبلت الأمر يتم 
اإق���راره ب�ش���كل ر�شم���ي واإن رف�شه املجتم���ع وانتقده ميكن 
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نفي���ه اأو التفك���ري بطريقة اأخرى لتنفي���ذه اأو اإرجاءه لوقت 
اأو مرحل���ة اأن�ش���ب. ويذكر احلارث���ي، )2001، �ض19( اأن 
ال�شلط���ات الأمريكي���ة �شربت يف اإح���دى املنا�شبات اأ�شماء 
حمتمل���ة لتويل منا�ش���ب يف املحكمة العلي���ا وكان الغر�ض 
من ذلك ج�ض نب�ض اجلماهري وردود اأفعالها جتاه اأ�شماء 

بع�ض الق�شاة ومدى تقبل النا�ض لهم يف هذه املنا�شب.
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الف�سل الثاين

التفسير العلمي لظاهر بث 

الشائعات
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الفصل الثاني
التف�سر العلمي لظاهر بث ال�سائعات

ذهب���ت كثري من الدرا�ش���ات اإىل اإن ال�شائعات تنت�شر 
يف املجتمع���ات الب�شري���ة نتيج���ة لتوافر عام���ل اأو اأكرث من 
تل���ك التي تخلق بيئ���ة خ�شبة خللق ال�شائع���ة وبثها وقبول 
اجلماه���ري لها ومن ث���م اإعادة ن�شرها. كم���ا �شعى الكتاب 
اإىل درا�شة بع�ض تلك ال�شائعات والعمل على اإيجاد تف�شري 

علمي لها وقد تو�شل اإىل ما يلي:
اأوًل: التوت��ر وع��دم الو�س��وح: وج���ود ال�شغوطات 
وعدم الو�شوح ب�شبب غي���اب املعلومة يف بع�ض املجتمعات 
اأو الأماكن قد تخلق بيئة منا�شبة لنت�شار ال�شائعة. بح�شب 
فال�شائع���ات يف   )Difonzo,et al. 1994, p.47( ِدُفن���زو 
املجتمع وخا�شة يف بيئة العمل تنتج عن بيئة م�شحونة تكرث 
فيها ال�شغوط���ات وهي يف نف�ض الوق���ت تزيد ال�شغوطات 
وت�شع���ف اإنتاجية العاملني وتوؤثر يف �شورة املن�شاأة نف�شها. 
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وي�شي���ف ديفينزو باأن العاقة بني ال�شغوطات وال�شائعات 
عاق���ة طردي���ة وكل واحد منهما يغذي الآخ���ر؛ فال�شائعة 
ناجتة ع���ن ال�شغوط���ات يف بيئة العم���ل، ويف نف�ض الوقت 
تعم���ل ال�شائعة على زي���ادة القلق واخلوف مم���ا ينتج عنه 
 Kamins, 1997,( شائع���ة اأخرى وهك���ذا. ويذكر كامن���ز�
p.168( اأن ال�شائع���ات ال�شلبية اأكرث انت�شارًا من ال�شائعات 
 )Bordia, 2006, p.606( الإيجابي���ة، يعلل ذل���ك ُبردي���ا
بقوله البيئة امل�شحونة املليئ���ة بال�شغوط ت�شاعد على خلق 
مزيد من ال�شائعات. ولهذا فال�شائعة ال�شلبية تزيد املكان 
احتقانًا مما ينتج عنه مزيد من ال�شائعات ال�شلبية. يذكر 
 )Aguirre & Tierney. 2001, p.5( وتاي���رين  اأغوي���ر 
اأن���ه يف وقت الأزم���ات وال�شغوطات يبداأ كث���ري من النا�ض 
بالبح���ث عن املعلومة عرب و�شائل الإعام املوثوقة وحني ل 
يعرثون على املطلوب، وبغر����ض تخفيف حدة ال�شغوطات 
يبداأ بع�شهم باختاق اأخبار تروي العط�ض املوجود لديهم؛ 
�ش���واء مبا يح���دث الآن اأو يف امل�شتقبل. كم���ا اإن هناك من 
يف�شر اأ�شب���اب جلوء بع�ض الأ�شخا����ض اإىل ال�شائعات، يف 
حال���ة وجود غمو����ض و�شبابية وع���دم و�ش���وح يف الروؤية، 
اإىل اإن حال���ة الغمو����ض وع���دم الو�ش���وح ت�شب���ب توترات 
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عاطفية ل���دى بع����ض الأ�شخا�ض، قد ت�شعره���م بالهزمية 
النف�شي���ة والكبت، لعدم القدرة على فهم ما يدور حولهم، 
اأو اإن تل���ك التوترات العاطفية تق���ود اأ�شحابها اإىل اللجوء 
اإىل ال�شائع���ات لله���رب من الهزمية النف�شي���ة وتفريغ تلك 

ال�شغوطات العاطفية )دومان، 2001، �ض198(. 
ثانيًا: ا�ستغال اخلافات بن الأفراد واجلماعات: 
اإع���داد ال�شائع���ة بطريق���ة ميك���ن م���ن خاله���ا ا�شتغال 
الرت�شبات املوجودة يف املجتمع. حيث ي�شعى بع�ض خمتلقي 
ال�شائع���ات ملعرفة املجتمع امل�شته���دف بال�شائعة وفربكتها 
بطريق���ة تكفل تاأثريها عل���ى املتلقي لكونه���ا تام�ض اأمرًا 
 Difonzo et al.,( مهمًا ج���دًا بالن�شبة ل���ه. يذكر ِدُفن���زو
p.53 ,1994( اأنه يف عام 1967م انت�شرت �شائعة يف مدينة 
ديرتوي���ت الأمريكي���ة ح���ول قيام جمموعة م���ن املراهقني 
بالعتداء على طفل �شغري يف اأحد م�شاعد الأ�شواق حيث 
قام���وا بخ�شي���ه. وحني كان���ت تنت�شر ال�شائع���ة يف اأوا�شط 
املجتمعات البي�شاء كانت ت�شف ع�شابة املراهقني باأنهم 
م���ن ال�شود واأن الطفل املعتدي علي���ه كان اأبي�ض. والعك�ض 
كان يحدث حني كانت تنقل يف اأوا�شط املجتمعات ال�شوداء 
حيث تذكر باأن اجلناة من البي�ض واأن املجني عليه اأ�شود. 
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وه���ذه ال�شائعة لو مل تذكر اللون لرمبا مرت ب�شام، ولكن 
التو�شي���ف بطريقة تكف���ل تهييج جميع الأط���راف ونوعية 
العت���داء التي ترم���ز اإىل �شعي جمموعة تنتم���ي للون اإىل 
الق�ش���اء عل���ى املجموعة املختلفة تزيد م���ن حنق الطائفة 
املعت���دى عليه���ا. والإ�شكال يف ه���ذا النوع م���ن ال�شائعات 
وطريقة �شياغت���ه جتعله يحاكي العاطفة مبا�شرة، خا�شة 
واأن نوعي���ة العت���داء وح�شية ويف نف�ض الوق���ت ذات دللة 
عدواني���ة جت���اه اجلماع���ة الأخرى، وه���ذا م���ا يت�شبب يف 
تغيي���ب كامل للعق���ل فيبداأ الاوع���ي يتعامل م���ع ال�شائعة 
 من خ���ال الرت�شبات القدمية املوج���ودة. ويوؤكد �شن�شتني 
)Sunstein, 2009, p.10( اأن���ه �ش���ار م���ن امل�شلمات لدى 
الباحثني يف جمال ال�شائعات اأنه لو مل يكن للخرب مو�شوع 
ال�شائعة عاقة مبا�شرة بالأفراد اأو املجتمعات ملا انت�شرت 
ال�شائع���ة. وه���ذا يعن���ي اأن م���ن يق���وم ب�شياغ���ة ال�شائعة 
يختاره���ا بعناي���ة ويعلم اأن مو�شوعها يه���م املجتمع املعني 

مما يكفل �شرعة وانت�شار تداولها.
بع����ض  تعم���ل  حي���ث  ال�سغ��وط:  تخفي��ف  ثالث��ًا: 
ال�شائع���ات عل���ى تخفي���ف ال�شغوطات والتقلي���ل من حدة 
بع����ض الأخبار. فحني يك���ون هناك اأخبار غ���ري جيدة قد 
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توؤث���ر �شلبًا عل���ى املجتمع يقوم بع����ض املخت�شني يف جمال 
الت�شال اجلماه���ريي اأو غريه من املعنيني باإ�شاعة اأخبار 
مغاي���رة تخف���ف من حدة ه���ذه الأخب���ار اأو �شياغة اخلرب 
ال�شلب���ي بطريق���ة اإيجابي���ة تكف���ل عدم �شح���ن اجلماهري 
واملحافظة على م�شتوى متدين من الت�شنج. ويذكر روزناو 
وفاي���ن )Rosnow and Fine, 1976, p.20( اأن اإع���ادة 
�شياغة الأخبار ال�شلبية بطريق���ة مقبولة تلعب دورًا مهمًا 
يف التقلي���ل م���ن ال�شغوط���ات واأن لها تاأث���ري اإيجابي �شواء 
على الف���رد اأو املجتم���ع باأ�شره. ومن ال�شواه���د على ذلك 
م���ا حدث يف غزوة اأحد حني اأ�شي���ع بني امل�شلمني اأن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ق���د قتل. حيث كان لهذا اخلرب تاأثري �شلبي جدًا على 
امل�شلم���ني، ولكن تفنيد هذه الإ�شاع���ة ونفي مقتل الر�شول 
علي���ه ال�شام كان مفي���دًا يف اإخراج ال�شحاب���ة من حالة 
احل���زن عل���ى خ�شارة املعرك���ة بع���د اأن كادوا يظفرون بها 
اإىل حال���ة ف���رح �شدي���د اأن�شاهم ما هم في���ه. ويج�شد اهلل 

�شبحانه وتعاىل ذلك املوق���ف بقوله: چ ھ  ھ  ھ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ      ے   ے   ھ  
ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   
عم���ران،  چ)اآل  ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ  
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153(. وق���د اأورد ابن كثري يف تف�شريه لهذه الآية عن عبد 
الرحمن بن عوف، اأن الغم الأول ب�شبب الهزمية، اأما الغم 
الثاين فيتمثل باإ�شاعة خرب مقتل الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص، وكان ذلك 
عنده���م اأعظم من الهزمية. كما اأورد الطربي يف تف�شريه 
ا بغم«، اأن الغم الأول اجلراح  اأن قت���ادة ذكر يف قوله: »غمًّ
والقتل، والغم الثاين حني �شمعوا اأن نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد قتل. 
فاأن�شاه���م الغ���م الثاين م���ا اأ�شابهم من اجل���راح والقتل، 
وم���ا كانوا يرج���ون من الغنيمة، وذلك ح���ني يقول: »لكيا 

حتزنوا على ما فاتكم ول ما اأ�شابكم«.
رابع��ًا: ح�سا�سي��ة بع���ض املوا�سي��ع امل�ستخدم��ة يف 
ال�سائعة: حيث اأن بع����ض املوا�شيع بطبيعتها قابلة للتاأثر 
ب���اأي �شائع���ة مهما كان���ت �شطحي���ة. وتاأت���ي ال�شائعة حول 
الأطعم���ة كواحدة من اأق���وى ال�شائعات تاأث���ريًا. فا�شتنادًا 
لكوين���غ )Koenig, 1985, p50( ف���اإن اإ�شاع���ة خ���رب حول 
اكت�شاف تلوث يف الهامربغر كافية جلعل املتلقي ين�شرف 
ع���ن هذا النوع من الوجبات اإىل اأ�شن���اف اأخرى كالبيتزا 
مث���ًا. وه���ذه احل�شا�شي���ة اأو اجلاهزي���ة ل�شم���اع ال�شائعة 
والقابلية للت�شديق هي ما يجعل اجلماهري ت�شدق وتن�شر 
م���ا يرده���ا دون متحي�ض. ففي زمن احل���رب، على �شبيل 
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املث���ال، تنت�شر �شائعات عن ت�شل���ل جمموعات من عنا�شر 
تابعة للجهة املعادية اأو اقتحام منطقة وال�شيطرة عليها اأو 
قتل جمموعة من اجلنود كل هذا الأخبار ميكن ت�شديقها، 
ولكن ب�شرط اأن يتم تهيئ���ة املتلقي ل�شتقبالها وت�شديقها 
بغ����ض النظر عن اجلهة امل�شتفيدة م���ن ال�شائعة. فاإ�شاعة 
�شع���ف اأح���د الطرفني وع���دم قدرته عل���ى املقاومة كفيلة 
بجعل املتلقي على درجة من اجلاهزية ل�شتقبال وت�شديق 
ال�شائعة حوله. ولذلك فهناك اإ�شاعات تطلق لي�ض لذاتها، 
ب���ل للتمهي���د لإ�شاع���ات اأخرى يك���ون تاأثريه���ا اأ�شد ولكن 
وقعها ل يتحقق بدون الأوىل. والق�شد من اإطاق ال�شائعة 
الأوىل يتمث���ل يف تهيئ���ة املتلقي لت�شدي���ق ال�شائعة التالية 
حتى واإن كانت �شطحية وغري قابلة للت�شديق اإل اإن وجود 
هذه احل�شا�شية والقابلي���ة للت�شديق رمبا جتعل املتلقي ل 

يكتفي بقبولها، بل وي�شاهم بن�شرها.
خام�س��ًا: تواف��ر اأوقات الفراغ ل��دى جمموعات من 
الأف��راد تدفعه��م للم�سارك��ة يف ال�سائع��ة: فالأ�شخا�ض 
غ���ري املن�شغلني اأو من لديه���م اأوقات فراغ كبرية �شيجدون 
م�شاأل���ة الإبحار يف عوامل و�شائل الإع���ام خا�شة يف زمن 
الإنرتن���ت وال�شبكات الجتماعي���ة، طريقة م�شلية لتم�شية 
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الوق���ت، وهذا يقوده���م اإىل امل�شاركة يف ن�ش���ر ال�شائعات. 
اإن  عل���ى   )McPhail, 1991, p.93( ماكف���ل  ويوؤك���د 
الأ�شخا�ض الذي���ن ي�شاركون يف ال�شائعات غالبًا ما يتوافر 
لديه���م اأوقات فراغ كبرية. واأن ه���وؤلء الأ�شخا�ض يبحثون 
ع���ن املعلوم���ة ويروجون له���ا. وامل�شكل���ة الأخ���رى املتعلقة 
بوف���رة اأوقات الفراغ تاأثريها عل���ى فئات بعينها. فبح�شب 
ماكفل، فاإن ك���رثة اأوقات الفراغ ل���دى الطاب جتعل من 
ال�شه���ل التاأث���ري عليهم ودفعه���م للم�شارك���ة يف التجمعات 
والتظاه���رات. كما يذهب دوم���ان )2001، �ض199( اإىل 
اإن ك���رثة اأوقات الفراغ تدفع بع�ض الأ�شخا�ض اإىل التجمع 
واحلديث يف �شوؤون خمتلفة، ولكيا ينقطع احلديث ب�شبب 
نف���اد الأخبار فقد يلجاأ هوؤلء الأ�شخا�ض اإىل ماأ حلظات 
النقطاع برتويج ما يردهم من �شائعات. ومن هذا املنطلق 
ي���رى احلارث���ي )2001، ����ض24( اأن ال�شائع���ة غالب���ًا ما 
تنطلق من املجتمعات القروية ثم تنت�شر يف املدن الكبرية، 
ب�شبب وجود اأوقات فراغ كثرية لدى اأفراد تلك املجتمعات 
منكنه���ا من اللتق���اء. ويظهر هنا اأن �شهول���ة التوا�شل يف 
املا�ش���ي جعلت املجتمع الق���روي م�شدرًا مهم���ا لل�شائعة، 
ويف املقاب���ل ميكن الق���ول اإن و�شائ���ل التوا�شل الجتماعي 
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قد وفرت فر����ض توا�شل كبرية بني اأهل املدن واملجتمعات 
الب�شرية باأ�شرها، جعلت من ال�شهل اإطاق ال�شائعة يف اأي 
مكان، وكفلت و�شوله���ا اإىل جهات خمتلفة، وتبقى م�شاألة 
انت�شارها حمكومة بنوعي���ة ال�شائعة ومدى اأهميتها وتقبل 

اجلماهري لها.
�ساد�سًا: طبيعة و�سائ��ل التوا�سل اأ�سهمت يف انت�سار 
ال�سائع��ة: اإن التقدم ال�شري���ع يف تقنيات الت�شال اأ�شهمت 
يف انت�ش���ار ال�شائعات. وق���د ذكر بع�ض الباحث���ني اأن هناك 
ارتب���اط بني التطور التقني و�شرعة نق���ل املعلومة. وا�شتنادًا 
جليت�ض )1998، ����ض18(، ي�شري البداينة )2001، �ض52( 
اإىل اإن ع�شر املعلومات �شيلغي امل�شافات واأن �شوق املعلومات 
الكونية �شتكون هائلة و�شتجمع الطرق املختلفة التي يتم من 
خاله���ا تبادل الأف���كار واخلربات. وحتقيق���ًا لنبوءة جيت�ض 
فق���د متخ�ض ع���ن ع�ش���ر املعلوم���ات م���ا يع���رف ب�شبكات 
التوا�ش���ل الجتماع���ي الت���ي متتاز ع���ن غريها م���ن و�شائل 
الت�ش���ال باأربعة خ�شائ�ض اأ�شهم���ت ب�شكٍل كبري يف �شهولة 

انت�شار ال�شائعات يف هذا الع�شر وهي على النحو التايل:
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تواف���ر و�شيلة التوا�شل مع اأغلب النا�ض على مدار . 1
ال�شاع���ة: هذا جع���ل الفرد عر�ش���ة للتلقي يف كل 
وق���ت بعك����ض اأزمنة م�ش���ت. وتواف���ر الأجهزة يف 
كل الأوق���ات اأ�شه���م يف تلقي بع����ض قليلي اخلربة 
املعلومة ب�ش���كل مبا�شر من م�ش���ادر غري معلومة 
م���ع عدم وجود موجه ميكن اأن ي�شاعد يف التحقق 
من هذه املعلومة. وفوق كل ذلك اأ�شهمت الأجهزة 
الذكي���ة يف ن�شر ال�شائعة م���ن خال �شهولة اإعادة 
الن�ش���ر دون حتقق واخلرب ال���ذي كان يف املا�شي 
يتطل���ب اأيام���ا لإي�شاله اإىل ع�ش���رات الأ�شخا�ض 
�شار ي�شل اإىل مايني النا�ض خال دقائق. وي�شري 
دوم���ان )2001، ����ض197( اإىل اإن وج���ود اللهفة 
لدى املتلقي للح�شول على الأخبار بالإ�شافة اإىل 
عدم وجود الوقت الكايف للتحقق من تلك الأخبار 

اأ�شهم ب�شكل كبري يف انت�شار ال�شائعات.
ق�ش���ر الأخب���ار واملعلوم���ات: حي���ث اأ�شه���م ذلك . 2

يف ن�ش���ر اأخب���ار غ���ري موثق���ة ول ت�شتن���د لأدل���ة. 
فال�شخ����ض قد يك���ذب الكذب���ة يف )140( حرفًا 
ين�شره���ا يف تويرت فيتلقفه���ا املتابعون ويعيد كثري 
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منهم ن�شرها دون تثبت. تكمن امل�شكلة هنا يف اأن 
كث���ري م���ن الأ�شخا�ض �شاروا يعزف���ون عن اخلرب 
املف�شل الذي يورد الأدلة ويبني خلفيات املو�شوع 
ليرتك للمتلقي حرية متحي�شه فيقبله اأو يرف�شه. 
و�شاح���ب هذا الع���زوف هرولة كث���ري من النخب 
املثقف���ة نحو هذا الن���وع من الب���ث وان�شغالهم به 
عن غريه لدرجة اأن كثري منهم عزف عن البحث 
العلم���ي الر�ش���ني الذي يق���دم املعلوم���ة ويقرنها 
بال�شواه���د ويق���ارن وميح�ض ويفن���د. مما كر�ض 
ه���ذا التوج���ه ل���دى كثري م���ن املتلقني م���ع غياب 
لل�شوت التوعوي الذي يحذر من هذا امل�شلك. ول 
يق�شد بالتوعية من خطورة بث الأخبار الق�شرية 
ح���ث النا����ض على هجره���ا، ولكن امل���راد التنبيه 
باأهمية املوازنة خا�شة واأن ذلك يعود الن�ضء على 
التعاطي مع اخلرب املطول املدعم بال�شواهد الذي 
يخاطب العقل ولي�ض العاطفة فقط كما تفعل كثري 

من الر�شائل الق�شرية.
غياب املركزي���ة يف ن�شر اخل���رب؛ فو�شائل الت�شال . 3

ح���دت من الدور ال���ذي كان يلعبه روؤ�ش���اء التحرير 
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وال�شحافيون املحرتفون. فزم���ن �شبكات التوا�شل 
الجتماعي منح كل الأ�شخا����ض احلق يف اأن يكونوا 
روؤ�ش���اء حترير ومتلقني يف نف����ض الوقت مما اأغرى 
كث���ري م���ن الأ�شخا�ض يف ب���ث كل م���ا ينا�شبهم من 
معلومات دون التحقق من �شحة ما يتم تلقيه اأو بثه.

منح���ت و�شائ���ل التوا�شل الجتماع���ي الأ�شخا�ض . 4
القدرة على التفاعل مع الآخرين باأ�شماء وهمية. 
وهذا ت�شبب يف كرثة منتحلي ال�شخ�شية وقيامهم 
ببث اأخبار ومناق�ش���ة ق�شايا لي�ض لهم عاقة بها 
ولكنه���م ينتحلون اأ�شماء توحي بانتمائهم للبلد اأو 
اجله���ة مو�شوع اخلرب بغر�ض التاأثري على املتلقي 
واإك�شاب اخلرب �شفة الأهمية وامل�شداقية خا�شة 
حني مي طرحه من قبل اأحد املنتمني للجهة املعنية 
باخل���رب وقد تقف خلف ذلك جهات ا�شتخباراتية 
له���ا مقا�شد �شيئة. كما اإن الكتابة باأ�شماء وهمية 
ق���د �شجعت بع�ض الأ�شخا�ض عل���ى ارتكاب بع�ض 
املخالف���ات، ورفع���ت ن�شب���ة اجلرمي���ة وارت���كاب 
 ،2001 )البداين���ة،  للبل���دان  املعادي���ة  الأفع���ال 

�ض67(.
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�سابع��ًا: ن�سبة ال�سائع��ة اإىل م�سادر موثوقة: حيث 
اإن النا����ض تث���ق باخلرب ح���ني ين�ش���ب اإىل جه���ة اإعامية 
موثوق���ة وتزيد ن�شب���ة ت�شديقهم له اإن كان���ت تلك اجلهة 
خارجي���ة. حيث يذكر كابفريي )2007، �ض85( باأنه حني 
متت الإطاحة بالرئي�ض الت�شيلي املنتخب �شلفادور اآلندي، 
انت�ش���رت �شائعة مفادها اأن الفري���ق كارلو�ض براتز والذي 
كان مواليًا للرئي�ض الت�شيلي ذلك احلني متواجد يف جنوب 
الباد و�شوف يقوم بعمليات ع�شكرية �شد النقابني. ولأن 
تل���ك ال�شائعة ن�شبت اإىل الإذاعة الأرجنتينية فقد �شدقها 
النا�ض و�شل���وا ينتظرون قدوم كارلو����ض وجيو�شه لتحرير 
الب���اد ملدة ثاثة اأيام بع���د النقاب، قبل اأن يكت�شفوا اأن 
الفريق كارلو�ض حمتجز يف العا�شمة من قبل النقابني.
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الف�سل الثالث

كيفية التعاطي مع 

الشائعات





53 ترويج الشائعات عرب شبكات التواصل االجتماعي

الفصل الثالث
كيفية التعاطي مع ال�سائعات

اإن معرفة الدوافع التي تق���ف خلف انت�شار ال�شائعات 
وفهم الأ�شب���اب التي جتعل اجلماهري ت�شدقها وت�شهم يف 
ن�شرها ت�شاعد ب�شكل كبري يف و�شع احللول الكفيلة باحلد 
من انت�شار ال�شائع���ات والتقليل من تاأثرياتها ال�شلبية على 
اجلماع���ات والأفراد. ويطرح البكوري )2001، �ض 101-
104( �شت���ني �ش���وؤاًل ي���رى اأن الإجابة عليه���ا �شت�شاعد يف 
معرفة اأهداف ال�شائع���ة وبالتايل اتخاذ التدابري الازمة 
ملقاومتها. واإن كانت تلك الأ�شئلة تنا�شب كل حادثة بعينها، 
اإل اإن الباح���ث خل����ض اإىل جمموعة م���ن املقرتحات التي 
ق���د تعني يف التعاطي مع ه���ذه الظاهرة القدمية املتجددة 
ب�ش���كل عام وحتد م���ن انت�شارها ومن اأبرز م���ا تو�شل اإليه 

الكتاب ما يلي:
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اأوًل: توف��ر املعلومة وطماأن��ة اجلماهر: اأحد اأهم 
العوام���ل التي تعني على انت�ش���ار ال�شائعة غياب املعلومة اأو 
اخل���رب يف اأوقات تظهر معها حاج���ة النا�ض اإىل التو�شيح. 
مم���ا يدف���ع بع�شهم اإىل اخت���اق اأخبار تو�ش���ح ما يجري 
يف احلا�ش���ر وما �شيح�شل يف امل�شتقبل مل���اأ الفراغ الذي 
حدث ب�شبب تق�ش���ري اجلهة امل�شوؤولة. والإ�شكال اأن �شيوع 
اخلرب، حتى لو كان كاذبًا يجعل من ال�شعب تكذيبه. يقول 
كابف���ريي )2007، �ض282( اإن التكذي���ب معلومة عدمية 
التاأثري، واإن القول باأن التونة مثًا لي�شت خطرية معلومة ل 
قيمة لها ولكن ن�شر خرب ي�شري اإىل خطورة التونة غالبًا ما 
يكون وقعه موؤثرًا. ويرى كابفريي باأن تكذيب ال�شائعة حني 
ي�ش���در من جهة ر�شمية يكون وقعه خمتلفًا وياأخذه النا�ض 
عل���ى حممل اجلد. ولهذا فاملب���ادرة بن�شر اخلرب والتعليق 
عل���ى احل���وادث املهمة، من قب���ل متحدث���ني متخ�ش�شني 
بتل���ك اجلهات الر�شمية، يقطع الطريق على خمتلقي تلك 
ال�شائعات. وياحظ اأن بع�ض اجلهات الر�شمية متتنع عن 
ن�شر التعلي���ق اأو اإذاعة بع�ض الأخب���ار بحجة اأن ن�شره من 
قبله���م �شي�شاع���د على انت�شار اخلرب يف وق���ت ل يعلم عنه 
�ش���وى اأعداد قليلة م���ن النا�ض. وميكن تفني���د هذا الراأي 

لاعتبارات التالية:
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اإن ن�ش���ر اخلرب ال�شحي���ح واإن كان �شلبيا من قبل . 1
اجله���ات املعني���ة فيطلع علي���ه اأع���داد كثرية من 
النا����ض، اأف�شل م���ن التكتم عليه وت���رك ال�شاحة 
لبع�ض الأ�شخا�ض لختاق الإ�شاعات واملبالغة يف 
تو�شيفه���ا، حت���ى لو مل ت�ش���ل اإل اإىل اأعداد قليلة 
من النا����ض. خا�شة واأن تلك الأع���داد القليلة قد 
تتناقل اخلرب في�شيع وت�شل املعلومة املغلوطة اإىل 
اأع���داد كث���رية وي�شب���ح بعدها م���ن ال�شعب نفي 
اخل���رب. وكم���ا يق���ول احلارث���ي )2001، �ض25( 
اإن ال�ش���رط الأ�شا�شي لنت�ش���ار ال�شائعة يتمثل يف 
غياب احلقيقة. وله���ذا فن�شر الأخبار ال�شحيحة 
وتو�شي���ح ال�ش���ورة م���ن قب���ل اجله���ات الر�شمية 
�شيحول دون توفري البيئة املنا�شبة لنت�شار اخلرب 

املكذوب.
امل�شارع���ة بن�شر اخل���رب مينح اجله���ات امل�شوؤولة . 2

ال�شيطرة على الأج���واء الإعامية فيما يخ�شها، 
م���ن خال املب���ادرة يف ن�شر الأخب���ار، وعدم منح 
فر�ش���ة ال�شيط���رة لأي جه���ة اأخ���رى. خا�شة واأن 
م���ن �شم���ات ال�شائعة وج���ود جه���ة م�شتفيدة من 
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ن�شره���ا وجه���ة م�شتهدف���ة بالن�ش���ر )احلارث���ي، 
2001، ����ض25(. وم���ن هن���ا ت���ربز اأهمي���ة قطع 
الطريق على م���ن ي�شعى لإحلاق ال�شرر باجلهات 
الر�شمي���ة ومنعه من حتقيق مبتغ���اة بغ�ض النظر 

عن انتماءاته.
املبادرة بن�شر الأخبار يدفع اجلماهري اإىل البحث . 3

عن املعلومة من م�شدرها الر�شمي ويف حال غياب 
املعلوم���ة اأو نفيها من قبل اجله���ة الر�شمية فهذا 
يعن���ي عدم حدوث اأي م�شتجدات واإل لو حدث اأي 

جديد لأعلنت عنه اجلهة املخت�شة مبا�شرة.
ن�شر الأخب���ار والتعليق على احلوادث املهمة يعزز . 4

ثقة اجلماهري باجلهات الر�شمية ويجعلها اجلهة 
الأكرث م�شداقي���ة يف حال ت�شارب الأقوال وتعدد 

الروايات.
ومع كثافة ا�شتخدام �شبكات التوا�شل الجتماعي وما 
نتج عنه من �شرعة انت�شار الأخبار وكرثة ال�شائعات جلاأت 
كث���ري من اجلهات الر�شمية اإىل و�شع ح�شابات لها يف تلك 
املواق���ع، به���دف التوا�شل م���ع اجلماهري ب�ش���كل مبا�شر. 
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وحتظى تلك احل�شابات باأعداد كبرية من املتابعني. فعلى 
�شبيل املثال، هناك اأكرث من مليون �شخ�ض يتابعون ح�شاب 
وزارة الداخلية ال�شعودية @MOISaudiArabia يف موقع 
Saudi-@  توي���رت. وكذلك احلال بالن�شبة لوزارة ال�شحة
 kauweb@ وح�ش���اب جامعة امللك عب���د العزيز ،MOH
يف نف�ض املوقع يتابعه قرابة املليون �شخ�ض. وهناك الكثري 
من احل�شاب���ات الر�شمية الأخرى املوثقة التي حتظى بثقة 
املتابعني. هذه الأع���داد الكبرية من املتابعني توؤكد حر�ض 
املتلق���ي على البح���ث عن املعلومة م���ن م�شدرها الر�شمي 
ورمب���ا ت�ش���ري اإىل اأن هناك ارتياح ملا يب���ث من خال هذه 
احل�شابات الر�شمية. ومن املهم ماحظة اأن هذه الأعداد 
الكب���رية ت�شاعد عل���ى انت�ش���ار املعلوم���ة الر�شمية واخلرب 
ال�شحي���ح وتدفع املتلقي اإىل العزوف ع���ن ال�شائعة؛ نظرًا 
لقيام تلك احل�شابات بتلبية حاجته بتوفري اخلرب املوثوق. 
فعلى �شبيل املثال؛ حني اأق���دم اثنان من ال�شباب على قتل 
والدتهم���ا يف رم�ش���ان 1437ه���� )2016م( ظهرت بع�ض 
ال�شائع���ات ت�ش���ري اإىل اأن اأم ال�شابني قتل���ت من قبل رجال 
الأم���ن يف عملية تبادل لإطاق النار اأثناء حماولة القب�ض 
عل���ى اأحدهم���ا. ولك���ن مل تكد ه���ذه ال�شائع���ة تنت�شر عرب 
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و�شائ���ل التوا�شل الجتماعي اإل وكان بيان وزارة الداخلية 
املزود بال�شور قد �شبقها واأخمد تلك ال�شائعات. 

ثاني��ًا: توعية املجتمع بخط��ورة ال�سائعات والآثار 
ال�سلبية املتاأتية منها: لل�شائعة اآثار �شلبية متعددة بع�شها 
�شرع���ي وبع�شه���ا اجتماع���ي واقت�ش���ادي، بالإ�شافة اإىل 
تاأث���ريات �شلبية اأخرى. كثري من تل���ك الآثار يجهلها عامة 
النا����ض ممن يتداولون ال�شائع���ات. ومنها اأن اهلل �شبحانه 
وتع���اىل ق���د ذم يف كتابه الك���رمي ن�شر ما م���ن �شاأنه اإثارة 
الهل���ع بني املوؤمنني خا�شة يف وق���ت الأزمات �شواء الأمنية 
منه���ا اأو القت�شادي���ة. وقد بني �شبحان���ه وتعاىل الطريقة 
املثلى للتعاطي مع تلك الأزمات واأن التعامل املحمود معها 
م���ن خال اإرجاعها اإىل ولة الأمر م���ن الأمراء والعلماء؛ 
وع���دم تركه���ا لعامة النا����ض يلوكونه���ا باأل�شنتهم ويثريون 
الفزع والهلع يف املجتمع. ويف هذا ال�شاأن يقول اهلل �شبحانه 

وتع���اىل: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ  
ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  
ھ   چ)الن�ش���اء، 83(. ومن امله���م التاأكيد على اإن دح�ض 
ال�شائع���ة يتاأت���ى من خال تعويد النف����ض على التثبت مما 
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يق���راأ وي�شمع مع �ش���وؤال اأهل العلم عما ي�ش���كل من م�شائل 
وعدم ترديدها واخلو�ض فيها )طنطاوي، 2001، �ض7(. 
كما اإن بع�ض الأ�شخا����ض قد يتهاون يف اإ�شاعة اأخبار غري 
�شحيحة ع���ن اآخرين ورمبا ل يعل���م اأن هناك نهي ووعيد 
َي  �شدي���د ملن اأقدم على ذلك. فقد روي َع���ِن اْبِن ُعَمَر َر�شِ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: َمْن  اهلُل َعْنُهَم���ا اأن���ه َقاَل: �َشِمْع���ُت َر�ُش���وَل اهلَلهّ
َباِل  ُ َرْدَغ���َة اخْلَ َق���اَل يِف ُموؤِْم���ٍن َما َلْي�َض ِفي���ِه، اأَ�ْشَكَن���ُه اهلَلهّ
ا َق���اَل )�شحي���ح اجلام���ع، 6196(. ويف  ���ى َيْخ���ُرَج مِمَهّ حَتهّ
م�شن���د اأحم���د )5385( اأنه �ُشِئَل علي���ه ال�شاة وال�شام: 
وما ردغة اخلبال؟ ق���ال: ع�شارة اأهل النار. ولهذا اأ�شبح 
لزام���ًا عل���ى جمي���ع اأ�شحاب املناب���ر الإعامي���ة �شواء يف 
امل�شاج���د، اأو املدار�ض، اأو و�شائل الإعام املختلفة، اإر�شاد 
النا�ض وتوعيته���م بخطورة ال�شائع���ات وعواقبها الوخيمة 
يف الدني���ا والآخ���رة. ويغفل كثري من النا����ض وهم يقراأون 
حادث���ة الإفك اأنها كانت �شائعة ق�ش���د منها اإحلاق الأذى 
بر�ش���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وتوله���ا راأ����ض املنافقني عب���د اهلل بن 
اأب���ي بن �شلول وانطلت تل���ك ال�شائعة على بع�ض ال�شحابة 
لدرج���ة اأن ثاثة منهم خا����ض بها. لياأتي الق���راآن معاتبًا 
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لهم حي���ث يقول اهلل �شبحانه وتع���اىل: چ ں  ڻ  ڻ   
ھ   ھ   ھ    ھ   ہ      ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ      ڻ  
ے  ے  چ )15، الن���ور(. وتظهر باغة الو�شف الرباين 
يف هذ الآي���ات، ويف و�شفه طريقة تعاطي بع�ض ال�شحابة 
مع هذه احلادثة بتج�شي���ده الل�شان كاأداة تلقي. مبعنى اأن 
الإن�ش���ان قد ي�ش���ل اإىل مرحلة ل يطيق معه���ا �شربًا على 
الرتوي وحتليل املعلومة الواردة، بل يقوم باإعادة متريرها 
مبج���رد تلقيها. فهي ل مت���ر على عقل املتلقي ول يفكر بها 
بل ياأخذها بالل�شان كع�ش���و مهمته يف هذا املقام الإر�شال 
ولك���ن الباغة الربانية ت�شور الل�شان هنا وكاأنه حل حمل 
الأذن الت���ي تتلقى وتر�شل اإىل الدماغ. ولكن الل�شان يتلقى 
»جم���ازا« ويعيد الن�ش���ر دون عر�ض املعلوم���ة على الدماغ 
للتحقق من �شحته���ا. وبعد جت�شيد احلالة اخلاطئة، يبني 
اهلل �شبحانه وتعاىل الطريق���ة املثلى للتعاطي مع ال�شائعة 

بقول���ه �شبحانه وتع���اىل يف الآية التالي���ة: چ ۓ  ۓ  ڭ   
چ  ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ      ڭ   ڭ   ڭ     
)16، الن���ور(. بالإ�شافة اإىل هذا فيجدر باجلهات املعنية 
بالتوعي���ة اأن تبني الن�شو�ض ال�شرعية التي حتذر من ن�شر 
ال�شائع���ات اأو الق���ول ب���ا عل���م؛ حيث يق���ول اهلل �شبحانه 
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وتع���اىل:  چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    
ی  ی          ی  ی  جئ   چ )36، الإ�ش���راء(.  ويقول ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يف احلدي���ث ال���ذي رواه اأب���و هري���رة: اإنَّ العبَد 
ليتكلَّ���ُم بالكلمِة من �شخِط اهلِل، ل ُيلقي لها باًل، يهوي بها 
���َم )البخ���اري، 6478(. وتذك���ري النا�ض بخطورة  يف جهنَّ
الكلم���ة رمب���ا تردعهم ع���ن امل�شارك���ة يف ن�ش���ر ال�شائعات 
والق���ول بغري علم. فاملاح���ظ اأن كثري من النا�ض ل يدرك 
خط���ورة ما تتلف���ظ به الأل�ش���ن ويظن باأن���ه حما�شب على 
اأفعال���ه اأما اأقواله فهي غري معتربة. وه���ذا الفهم اإن كان 
حدث لأحد اأعلم ال�شحابة فحدوثه لغريه، خا�شة يف هذا 
الزمن، من باب اأوىل. حي���ث �شحح الألباين حديث معاذ 
بن جبل، حني �شاأل الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: واإنا ملوؤاخذون مبا نتكلم 
ك يا معاذ بن جبل، وهل  به؟ فقال عليه ال�شام: ثكلتك اأمُّ
ا�َض على مناخرهم يف جهنم اإل ح�شائد األ�شنتهم  يكب النَّ
)�شحي���ح الرتغي���ب والرتهي���ب، 2866(. وهن���اك نقطة 
اأخ���رى من املهم تنبيه م���ن يت�شاهل يف تروي���ج ال�شائعات 
اإليها وتتمثل يف ت�شنيف البكوري )2001، �ض106-105( 
لفئات مروجي ال�شائعات واأن معظم تلك الفئات تعاين من 
ا�شطراب���ات عقلية ونف�شية و�شع���ف يف اجلهاز الع�شبي. 
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فو�شم من يروج تل���ك ال�شائعات بهذه الأو�شاف قد جتعل 
بع����ض املت�شاهلني باخلو����ض والرتوي���ج لل�شائعة يراجعون 
ح�شاباته���م فقد تكون م�شاهمتهم تل���ك نتيجة لإ�شاباتهم 
بتل���ك ال�شطراب���ات النف�شية والعقلية وه���ذا قد يردعهم 

عن هذه العادة ال�شيئة.
ثالثًا: تدريب املجتمع على ا�ستغال اأوقات الفراغ: 
مبا اإن اأوقات الفراغ قد تت�شبب يف رواج ال�شائعة فمن املهم 
احلد من تلك ال�شائعات من خال ا�شتغال اأوقات الفراغ 
لدى ال�شباب. فمن املهم جدًا كخطوة اأوىل تعويد الن�ضء، 
خا�ش���ة، على ق�شاء بع�ض الوق���ت وممار�شة هوايات لي�ض 
لها عاقة بالهواتف الذكية ول حتى باحلوا�شيب. ممار�شة 
الريا�ش���ة ب�شكل يوم���ي اأو �شبه يومي من اأجن���ع الأ�شاليب 
ل�شتغال الوقت واكت�ش���اب الثقة بالنف�ض. زيارة املكتبات 
العامة والتجارية وق�شاء بع�ض الوقت يف قراءة ما ينا�شب 
م���ن الكتب يزيد من ثقافة الف���رد ويعينه على التمييز بني 
الغ���ث وال�شمني حني تلق���ي املعلومة ع���رب و�شائل الت�شال 
املختلف���ة. اللتحاق بالدورات املختلفة م���ن اأجنح الطرق 
ل�شتغ���ال الوقت وتنمية ال���ذات وما يزرعه ذلك من عزة 
النف�ض والرتف���ع عن �شفا�شف الأمور الت���ي ت�شاحب كثري 
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من ال�شائع���ات. تدريب النا�شئة وحث الكبار على ا�شتثمار 
بع�ض الأوقات يف الأعمال التطوعية املختلفة فهي تزرع يف 
النفو�ض الإيجابية وتزيد ولء الفرد لدينه ووطنه وجمتمعه 
وجتعله يرف�ض اأي �شائعة مت�ض هذه الرموز. فعدم م�شاركة 
الأف���راد يف الأعمال التطوعية جتعله���م ي�شعرون بنوع من 
الغربة التي ينتج عنها فجوة بينهم وبني الوطن واملجتمع. 
ولك���ن امل�شاهمة يف البناء �شواء باجله���د اأو الفكر اأو املال 
تزي���د ال�شعور بالنتماء وجتعل ال�شخ�ض امل�شاهم يرى من 
يتج���اوز بالقول اأو الفع���ل وكاأنه ي�شعى له���دم ما اأ�شهم يف 

بنائه يف م�شاركته التطوعية.
رابع��ًا: التاأكيد على النخب واملثقفن للقيام باأدوار 
اإيجابية يف هذا ال�س��اأن: ومن اأهم الأدوار الإيجابية هنا 
جتنب اإعادة بث الأخبار واملعلومات ما مل تكن �شادرة عن 
جهات موثوقة. حيث اأن كثري من النا�ض يرى اأن قيام بع�ض 
النخ���ب املثقفة ببث خرب كفيل مبنح���ه املوثوقية املطلوبة. 
خا�شة يف زمن و�شائل التوا�شل الجتماعي حني يقوم اأحد 
امل�شاه���ري باإعادة اإر�شال معلومة جمهولة ت�شل من خاله 
اإىل مايني الأ�شخا�ض يف دقائق. ويوؤكد احلارثي )2001، 
�ض37( على اإن مكانة املر�ش���ل وتعلق بع�ض الأ�شخا�ض به 
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جتعله���م يتعاطفون مع���ه ويتاأثرون مبا ين�ش���ر. ون�شره لأي 
خرب �شتك���ون احتمالي���ة ت�شديقه من قب���ل متابعيه عالية 
جدًا وبالت���ايل ن�شره والرتويج له. كم���ا اإن على النخب األ 
تكتفي بالمتناع عن ن�شر الأخبار واملعلومات غري املوؤكدة، 
بل يجدر بها اأداء دور اأكرث اأهمية يت�شم بالإيجابية ويتمثل 
بقيامه���ا بتحفيز املتلقي بعدم التكال عل���ى تلك الو�شائل 
يف البن���اء املعريف. وعو�ض عن ذلك، اإحياء الرغبة لديهم 
بقراءة املقالت التحليلي���ة والبحوث العلمية خللق جمتمع 
واع���ي. وهذا يقود كم���ا ي�شري البداين���ة )2001، �ض73( 
اإىل التح�شني الجتماعي لل�شباب من خال تعزيز القيم 
واملعتق���دات والنتم���اء الوطن���ي بحيث تك���ون كفيلة بعمل 
حائط متني قادر على �شد ما يروج من �شائعات واأكاذيب. 
ولن يتاأت���ى ذلك اإل بامل�شاركة اجلادة من النخب يف كتابة 
ه���ذه املواد الغنية. اأما دعوة النا�ض وت�شجيعهم والن�شغال 
عن البحث بكتابة التغريدات والر�شائل الق�شرية وت�شوير 
املقاطع املرئية على مدار ال�شاعة فلن يكن كافيًا. فاملتلقي 
يحتاج اإىل من���اذج عملية ترى منها اأفعاًل ت�شتنري بها، ول 
تري���د اأقول تبهر، تناق�شها اأفع���ال ت�شدم. فالنخب قدوة 
وكث���ري من عامة النا����ض يتاأ�شى بهم ف���اإن �شلحت النخبة 
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كان وقع ذلك على متابعيهم اإيجابيا، واإن ا�شتغلت النخبة 
عن امل�شلحة العامة بكيفية زيادة اأعداد املتابعني وتقدمي 
م���ا تريده اجلماه���ري ل ما تتطلبه املرحل���ة من بث ما فيه 
التوعي���ة والإ�شاح، ف�شيك���ون تاأثري النخ���ب �شلبيًا بغ�ض 
النظر عن بع�ض الر�شائ���ل التحفيزية الق�شرية التي تبث 
ب���ني الفين���ة والأخرى. فاجلماه���ري تتاأث���ر بالر�شائل غري 
املبا�شرة من خال التطبيق العملي اأكرث بكثري من تاأثرها 

بالن�شائح املبا�شرة عرب الر�شائل الق�شرية.
خام�س��ًا: �سن القوانن الرادعة ملروجي ال�سائعات: 
مع انت�شار ا�شتخدام الإنرتن���ت و�شبكات التوا�شل �شدرت 
جمموعة من الأنظمة والقوانني التي تنظم كيفية ا�شتخدام 
تلك التقنيات وت�شع العقوبات على من ي�شيئون ا�شتخدامها 
وم���ن ذلك ما يتعلق برتوي���ج ال�شائعة، حيث ن�شت الفقرة 
اخلام�شة من املادة الثالثة من نظام اجلرائم املعلوماتية1 
عل���ى اأن يعاق���ب بال�شجن مدة ل تزيد عل���ى �شنة وبغرامة 
ل تزي���د عل���ى خم�شمائ���ة األ���ف ري���ال، اأو باإح���دى هاتني 
العقوبت���ني، كل �شخ�ض يقوم بالت�شهري بالآخرين، واإحلاق 

)1(  نظ���ام مكافحة اجلرائ���م املعلوماتية اأقره جمل�ض ال���وزراء يف اململكة 
العربية ال�شعودية بتاريخ 1428/3/7ه�. )2007م(.
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ال�ش���رر به���م، عرب و�شائ���ل تقني���ات املعلوم���ات املختلفة. 
والت�شه���ري قد يكون �شائعة. كما ن�شت املادة ال�شاد�شة من 
نف����ض النظام عل���ى اأن يعاقب بال�شجن م���دة ل تزيد على 
خم�ض �شن���وات وبغرامة ل تزيد عل���ى ثاثة مايني ريال، 
اأو باإح���دى هات���ني العقوبتني، كل �شخ�ض يق���وم باإنتاج ما 
م���ن �شاأن���ه امل�شا�ض بالنظام الع���ام، اأو القي���م الدينية، اأو 
الآداب العام���ة، اأو حرمة احلياة اخلا�ش���ة، اأو اإعداده، اأو 
اإر�شال���ه، اأو تخزينه عن طريق ال�شبكة املعلوماتية، اأو اأحد 
اأجه���زة احلا�شب الآيل. فاإع���داد ال�شائع���ة اأو اإر�شالها اإن 
كان���ت مت�ض بالنظام العام يعاقب عليها اأي�شا. وهذا يعني 
اأن ن�شر الأخبار الت���ي تلحق الأذى بالآخرين يعاقب عليها 
مبوج���ب املادة الثالث���ة ون�شر الأخبار الت���ي مت�ض بالنظام 
الع���ام يعاقب عليها مبوجب امل���ادة ال�شاد�شة. ورغم وجود 
ه���ذه الأنظم���ة الرادعة اإل اإنها ما ت���زال حتتاج اإىل مزيد 
من التحديث بحيث ت�شمل وب�شكل �شريح ترويج ال�شائعات 
ع���رب و�شائ���ل التوا�شل الجتماع���ي. وعلى الرغ���م من اأن 
املادتني الثالثة وال�شاد�ش���ة ميكن اأن تطبقا بحق من يقوم 
بالرتوي���ج لل�شائع���ات، اإل اإن طبيعة املرحل���ة الراهنة التي 
انت�شرت خالها و�شائل الت�ش���ال وت�شاهل معها كثري من 
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النا�ض يف م�شاألة ب���ث الأخبار واملعلومات دون التحقق من 
�شحته���ا، تك�شف اأهمي���ة �شن اأنظمة جت���رم ب�شكل �شريح 
ووا�ش���ح من يقوم���ون باخت���اق وترويج ال�شائع���ات. ومن 
امله���م اأي�شًا التوعية بجميع الأنظم���ة املتعلقة بالتعامل مع 
و�شائ���ل الت�شال احلديث���ة خا�شة ما يتعل���ق منها بالن�شر 
الإعام���ي واإع���ادة اإر�شال امل���واد الإعامي���ة. ومن املهم 
توعية املتلقي باأن كثري من الدول العربية ت�شدد يف معاقبة 
مروجي ال�شائعات. حيث يذكر ال�شريف )2001، �ض128-
136( ب���اأن بع����ض عقوب���ة ن�ش���ر ال�شائع���ات ق���د ت�شل يف 
قوانني بع�ض البل���دان العربية اإىل الإعدام ومنه يف قانون 
اجلرائم والعقوب���ات اليمني لع���ام 1976م الذي ت�شمنت 
املادة )162( منه تطبيق عقوبة الإعدام بحق كل من ن�شر 
اأخب���ارًا اأو اإ�شاعات من �شاأنها اإ�شع���اف القوات امل�شلحة. 
كم���ا جاء يف الف�شل )182( من قان���ون العقوبات املغربي 
باأن يوؤخ���ذ بجرمية اخليانة ويعاق���ب بالإعدام كل مغربي 
�شاهم عمدًا يف م�شروع لإ�شعاف معنويات اجلي�ض املغربي 
اأو الأم���ة اأو بغر����ض الإ�ش���رار بالدفاع الوطن���ي. والعقوبة 
نف�شها يف قانون العقوبات اجلزائري املادة )62(. واأخريًا 
لعل من املنا�شب الإ�شارة اإىل وجود رغبة �شعبية مباحقة 
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الأ�شخا�ض الذين يروجون لل�شائعات. ففي درا�شة اأجراها 
ال�شدي���ري )2014، ����ض103( و�شلت ن�شبة م���ن يوافقون 
ويوافقون ب�شدة على عبارة »تتبع مروجي ال�شائعات واإلقاء 

القب�ض عليهم« اإىل قرابة 90% ممن �شملتهم الدرا�شة. 
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خامتة

تو�ش���ل الكت���اب اإىل جمموعة م���ن ال�شتنتاجات التي 
ميك���ن اأن ت�شهم يف احلد م���ن انت�شار ال�شائع���ات، خا�شة 
م���ا يتعلق بتاأثرياتها ال�شلبية عل���ى املجتمع. ومن اأهم هذه 
ال�شتنتاج���ات حتدي���د جمموعة من الأه���داف التي تقف 
وراء اخت���اق ال�شائع���ات اأو امل�شاهم���ة يف ن�شره���ا. وهذا 
يفي���د يف معرفة ه���دف كل �شائعة والغر�ض م���ن اإطاقها 
والو�شول اإىل ذلك رمبا يقود ملعرفة من يقف خلف اإطاق 
كل �شائع���ة بعينها. بالإ�شافة اإىل ذل���ك فقد �شعى الكتاب 
لإيج���اد تف�ش���ري علم���ي لاأ�شباب الت���ي ت�شه���م يف انت�شار 
ال�شائعة وتدفع كثري من املتلقني لت�شديقها. حيث اإن فهم 
ذلك يفي���د يف معاجلة ه���ذه الدوافع واإيج���اد بيئة طاردة 
لل�شائع���ة. وهذا ل يتاأتى اإل من خال الفهم التام للعوامل 
امل�شاعدة على تف�شي ال�شائعات ومن ثم ال�شعي لدرا�شة كل 
عامل وو�شع احللول املنا�شب���ة له. ومن هذا املنطلق، فقد 
�شع���ى الكتاب لقرتاح بع�ض احلل���ول التي ميكن اأن ت�شهم 
يف احل���د من انت�شار ال�شائعة م�شتفيدًا من معرفة الدوافع 
التي تقف خلف اخت���اق ال�شائعات والتف�ش���ريات العلمية 
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التي تقود املتلق���ني اإىل ت�شديقها وامل�شاهمة يف ترويجها. 
وختام���ًا، يوؤك���د الكتاب عل���ى اأهمية العناي���ة باملقرتحات 

التالية:
التاأكيد عل���ى اأهمية اإج���راء الدرا�شات والبحوث . 1

العلمية التي تعني على فهم كل ما يتعلق بال�شائعات 
�شواء م���ن حيث الأه���داف اأو التف�شريات العلمية 

التي تدفع اجلماهري لت�شديقها.
التاأكي���د عل���ى �ش���رورة ال�شتعان���ة باملخت�ش���ني . 2

وال�شتف���ادة من امل���ادة العلمية املتعلق���ة بدرا�شة 
ال�شائع���ات �ش���واء اأجريت يف الداخ���ل اأو اخلارج 
للتو�ش���ل اإىل حل���ول عملي���ة حت���د م���ن التاأثريات 
ال�شلبي���ة لل�شائع���ات خا�ش���ة يف ظ���ل تواف���ر بيئة 

حا�شنة ومعينة على انت�شارها.
ماحظ���ة اأن مو�ش���وع ال�شائع���ات يتمي���ز بت�شعب . 3

وت�شابك اأطرافه وه���ذا يتطلب الكثري من اجلهد 
والرتوي م���ع ال�شتعانة باأ�شح���اب التخ�ش�شات 
املختلف���ة عند درا�شت���ه للو�ش���ول اإىل فهم يحيط 
بكل جوان���ب املو�شوع وميكن معه���ا و�شع احللول 

التي حتد من تف�شي هذه الظاهرة.
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د. فهد بن عبد العزيز بن محمد الغفييل

• ماج�ست���ر ودكت���وراه عل���م اجتم���اع )تغ���ر اجتماعي( م���ن الواليات 	
املتحدة االأمريكية. 

• ماج�ست���ر عل���وم �سيا�سية )عالقات دولية(، ودكت���وراه علوم �سيا�سية 	
من اململكة املتحدة. 

• بكالوريو�س علوم اأمنية. 	
• دبلوم عايل يف احلا�سب االآيل.	

من موؤلفاته:
• كتاب: �سبع طرق مثالية لتنمية مفرداتك االإجنليزية. 	
• كت���اب: 500 كلمة م���ن اأكرث املفردات االإجنليزية �سيوعاً وا�ستخداماً. 	

)اأحد اأف�سل الكتب مبيعاً(.
• كتاب: حوار مع االإرهاب. 	
• كتاب: هكذا اأفكر. 	
• كتاب: كما و�سلتني، 300 ر�سالة من بريدي اخلا�س. 	
• كتاب: االألعاب االإلكرتونية، خطر غفلنا عنه يهدد االأ�سرة واملجتمع. 	
• كت���اب: التغر االجتماع���ي.. مظاهر التغر يف املجتم���ع ال�سعودي.. 	

املظاهر املادية والثقافية.
• كتاب: 50 من اأ�سرار حمرتيف كرة القدم الناجحني.	
• كتاب: االإعالم الرقمي اأ�سكاله ووظائفه و�سبل تفعيله.	

بع�س اأن�سطته
• امل�سارك����ة يف العدي����د م����ن امللتقي����ات العلمي����ة يف الداخ����ل واخل����ارج، واإلقاء 	

املحا�سرات التدريبية والتوعوية يف جماالت متنوعة، وامل�ساركة يف برامج 
توعوية اإذاعية وتلفزيونية وعرب �سبكات التوا�سل االجتماعي املختلفة.

• معد ومقدم برنامج ثمن التقنية )اإذاعة الريا�س( �سابقاً.	

@fahd_alghofaili            fahd@hahona.com             www.hahona.com

املوؤلف يف �سطور


