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 معها التعامل في صحفيينال ودور الشائعات

 

 :مقدمة

بعد انتشار استخدام منصات التواصل االجتماعي من قبل المستخدمين األفراد ومؤسسات 
الصحافة والميديا تغيرت الكثير من األبعاد الصحفية، وتوازت مع ىذا االنتشار توسع دائرة 
 .انتشار الشائعات عمى مستوى البمد الواحد أو عمى مستوى البمدان باختالفيا وترامي أطرافيا

قالق مصداقية الخبر وكافة  وتعتبر الشائعات من األخطار المحدقة بمينية العمل الصحفي وا 
الفنون الصحفية األخرى، حيث من خالليا يمكن لمصحفي أو المؤسسة الصحفية من اكتساب أو 

فقد فئة واسعة من الجميور المتمقي، فحين يمتزم الصحفي أو المؤسسة الصحفية بعممية التأكد 
من المعمومة أو الصورة أو الفيديو الخاص بالشائعة وعدم التسرع بالنشر منذ تمقيو تمك المادة، 

فإن الجميور ال شك بأنو ستزداد ثقتو وتدريجًيا سيزداد الجميور المؤمن بمصداقية ذلك الصحفي 
أو المؤسسة الصحفية، أما إن كان األمر عكس ذلك فإنو سينعكس سمًبا، مما يؤدي إلى نفور 

 .الجميور وتقمص عدده

وبرزت مؤخًرا مع انتشار الشائعات بشكل أوسع مع انتشار منصات التواصل االجتماعي، 
إشكالية تحتاج إلى بحوث معمقة، تحدد في دور تمك الشائعات في ثبات قيم الخبر الصحفي 
ودور الصحفيين أيًضا في كيفية التعامل معيا، وما األدوات التي يمكن استخداميا لتعريف 

المتمقي بحقيقة المعمومات أو الصور أو الفيديوىات الواردة إلى الصحفي أو مؤسستو الصحفية، 
إلى جانب دور السياسيين في استخدام الشائعات وتوظيفيا في تمرير الكثير من الرسائل في 

 .محاولة لكسب وتأييد الرأي العام المحمي أو الدولي

وىي ورقة " الشائعات ودور الصحفيين في التعامل معيا"وتتمخص ورقة العمل ىذه حول موضوع 
، التي نفذتيا مؤسسة أرض "وتعاطي اإلعالميين معيا.. الشائعات أثناء النزاعات"منجزة لندوة 

 .السالم لإلعالم والتنمية اإلنسانية والحقوقية بسيئون



وتشمل في بداية عرضيا تعريفات عن الشائعات من الناحية المغوية واالصطالحية، باإلضافة 
إلى مصطمح الصحفي وتعريفاتو القانونية اليمنية الدولية، ثم تتناول نشأة وتاريخ الشائعات عبر 

 .أزمانيا حتى وصوليا إلى الصحافة وتعمقيا في وسائل الصحافة والميديا

تشتمل الورقة أيًضا عمى تسميط الضوء عمى بعض البيئات التي تساعد عمى انتشار الشائعات 
فييا وعوامميا األساسية التي تعطييا صفة الشائعة لتميزىا عن صفات الخبر، بعدىا تم سرد 

بعض األمثمة عن الشائعات التي وردت في بعض األخبار أو المنضوية تحت الصور أو مقاطع 
 .الفيديو

وُختمت ىذه الورقة بتناول محور عن أدوات يمكن لمصحفي التعامل من خالليا مع الشائعات، 
إليضاح صدق معموماتيا أو صورىا أو مقاطع الفيديو الواردة فييا، لتبيين صحتيا أو عدم 

 .صحتيا لمجميور المتمقي

 

 :تعريفات

قبل الحديث في ىذه الورقة عن دور الصحفيين في التعامل مع الشائعات وكيفية مواجيتيا 
خاصة بعد انتشارىا بشكل كبير توازًيا مع انتشار منصات التواصل االجتماعي، ال بد عمينا أواًل 
من التطرق إلى تعريفات بعض المصطمحات األساسية واليامة في موضوع ورقتنا ليذه الندوة، 

 :ومن أىم ىذه المصطمحات

 :الشائعات

الشائعات ىي جمع شائعة من الفعل الماضي شاع أي ذاع صيتو وانتشر، والبعض يطمق عمييا 
اإلشاعات وىي جمع إشاعة، وارتبط ىذا المصطمح كثيًرا بالصحافة خاصة مع انتشار المعمومات 

الغير صحيحة البتة عبر وسائل الميديا، وعززتيا منصات التواصل االجتماعي حالًيا، نظًرا 
 .التساع رقعة مستخدمييا وسيولة استخداميا من قبل فئات المجتمع المختمفة

من الناحية المغوية واالصطالحية، حيث " الشائعات"وقد تناولت بعض البحوث تعريفات مصطمح 
" شيع "مادة شائع، جمع وىي المنتشرة، األخبار أي الشاعة :بأنيا" الشائعة"ُتعّرف لفظة المفرد 



 األخبار والشاعة ذاع،: الخبر وشاع انتشر،: الشيب شاع: منظور البن العرب لسان في جاء
 الشائعة كممة أورد فقد الوسيط المعجم أمارًّا، س يكتم ال مشياع أي: شياع ورجل المنتشرة،
 وال ينتشر الخبر فيي الشائعة أما منو، متثبت غير ينتشر الخبر بأنيا: اإلشاعة وعرف واإلشاعة

 (21: ، ص2015رضا اكحيل، ) .فيو تثبت

وىذا التعريف يؤكد بأن المصطمح نابع من عممية االنتشار واتساع رقعة الحديث عن أمر دون 
التأكد من صحتو أو ثبوتيتو، وىذا األمر ذكره تعالى في كتابو العزيز عن حادثة اإلفك وما 

شاعة لمخبر دون التثبت من صحة معموماتو أو صدقيا، قال تعالى في  حصل فييا من لغط وا 
 ِفي َأِليمٌ  َعَذابٌ  َلُيمْ  آَمُنوا الَّنِذينَ  ِفي اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  َأن ُيِحبُّبونَ  الَّنِذينَ  ِإنَّن (: "19)سورة النور، اآلية 

 ".َتْعَمُمونَ  اَل  َوَأنُتمْ  َيْعَممُ  َوالمَّنوُ  َواآْلِخَرةِ  الدُّبْنَيا

 يدرس يالذ ملالع طبيعة حسب ا،هحول اختالف ةفثم ،ياالصطالح التعريف يف الشائعةو
 باختالف الواحد ملالع داخل الشائعة تعريف حول خالف يحدث وربما ،هنوع كان أيا الشائعة

 تى "األمريكى االجتماع عالم إلى ينسب شائعةلل التعريفات رهوأش سة،االدر يف المستخدم جهالمن
 اهوعرف ،يجماع نقاش من تتولد فقةلم اأخبارً  الشائعات عد يالذ، (T.Shibutani)" شيبوتانى
 اهأن ىلع الشائعة( Leo postman) وليوبوستمان ،(G.W.Allport) أولبورت جوردون الباحثان

 مةلبالك أخر إلى فرد من تتداول ىيو تصديق،لل مطروحة نوعية موضوعية عبارة أو قضية كل"
 ىلع دائًما شائعة كل وتحتوى ا،هصدق ىلع مؤكدة دالئل إلى تستند أن دون العادة، يف يةهالشف

 (.6 – 7: ، ص2019محمد عبدالرؤف، ). "الحقيقة من يءش

وُعرِّفت اإلشاعة كذلك بأنيا المعمومات أو األفكار التي يتناقميا الناس، دون أن تكون مستندة إلى 
مصدر موثوق بو يشيد بصحتيا، أو ىي الترويج لخبر مختمق ال أساس لو من الواقع، أو يحتوي 

جزًءا ضئياًل من الحقيقة، وكذلك إنيا كالم ميم أو أفكار عامة، انتشرت بسرعة واعتقد فييا، 
وليس ليا أي وجود أصمي، ومن التعريفات ما يشير إلى أنيا ضغط اجتماعي مجيول المصدر، 

يحيطو الغموض واإلبيام، وتحظى من قطاعات عريضة باالىتمام، ويتداوليا الناس ال بيدف 
نما بيدف التحريض واإلثارة وبمبمة األفكار، ويرى البعض أنيا معمومة ال يتم  نقل المعمومات، وا 

، 2019صفاء إبراىيم، ). التحقق من صحتيا وال من مصدرىا، وتنشر عن طريق النقل الشفيي
 (.4: ص



وترتبط الشائعة طبًقا لمتعريفات بأنيا تضم معمومات ال أساس ليا من الصحة، تناقميا الناس دون 
التأكد من مصادرىا وصحة تمك المصادر، ولذا فإن ىذا التناقل يوسع من دائرة االنتشار لتمك 

المعمومات، بل تصعب فيما بعد السيطرة عمى ذلك االنتشار، ويتطمب الكثير من الجيود 
 .والتقنيات حين المجابية

تصدر من شخص أو عدة أشخاص عن بعض  ا معموماتأنو عمى" اإلشاعة "مفيوم إلى ُينظرو
 ةمكتوب أو آخر إلى شخص من شفيًيا نقميا ويتم األحداث دون تثبت أو تأكد من صحتيا رسمًيا،

، ويتم تداول ىذه الشائعات من شخص آلخر أو لمجموعة معينة من الناس االتصال وسائل عبر
في المجتمع عن أحداث ما، حيث تتوافق ىذه المجموعة البشرية مع الشائعات من ناحية 

 أو شخص عن صادرة يةمعمومات لئرسا ىي" ميدياال شائعات "مفيومو [...]االحتياج واالىتمام 
 مصطنع بشكل إنشاؤىا تم أو تمقائًيا تنشأ والتي ،رسمًيا المؤكدة غير األحداث بعض حول أكثر

 عبر مكتوبة أو شفيياً  بثيا يتم التي الحديثة واالتصال المعمومات تقنيات بواسطة ومضاعف
 لحظة منذ عملت يتال ةالمتغير وظائفال من الكثير في أكبر بشكل نقميا ويتم ميديا،ال وسائل
:  وآخرون، صMarina R. Zheltukhina). ىارفض أو  عميياالرسمي التأكيد حتى إنشائيا

10582.) 

ويتناقل الناس الشائعات في مجالسيم ولقاءاتيم، حتى أن بعض الشائعات ُيسمط عمييا الضوء 
في العديد من وسائل الصحافة والميديا، نظًرا التساع انتشارىا وتداوليا عمى نطاق واسع، وىو 
الخطأ الذي يقع فيو الكثير من الصحفيين ووسائل الصحافة والميديا، يمزميم االعتذار فيما بعد 

 .لمجميور المتمقي

  



 :الصحفيون

، وقد تغير مفيوم ىذا المصطمح بتغّير الزمان الذي "صحفي"الصحفيون ىي لفظة جمع لالسم 
يعيش ويعمل فيو ذلك الشخص الذي ُيطمق عميو ىذا المصطمح، بل وبتغير المينة التي يزاوليا 
في ىذا الشأن، فالصحفي قديًما لفظة ال ُتطمق عمى نفس الشخص الذي ُتطمق عميو المفظة اليوم 

 .والذي يمارس مينة الصحافة بأحد أشكاليا سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية

َحِفيُّب ف ِحيَفةِ  من العْمم َيْأُخذُ  َمنْ   قديًما كما أورده موقع المعاني، ىوالصَّن ، أما أستاذٍ  عن ال الصَّن
 مورًدا أو مينة الصحافة اّتخذ من كل: الصحفي من الناحية القانونية كما أورده ذات الموقع فيو

 المواد وسائر والتحقيقات باألخبار مّدىا أو الصحفية المطبوعات في الكتابة عممو ويشمل لمرزق
. وغيرىا والرسوم الصور مثل الصحفية

وبعد تطور مينة الصحافة في العالم تضمنت القوانين والدساتير المحمية والدولية تعريفات 
لمصطمح الصحفي لمتعريف بو وبمينتو، باإلضافة إلى إيضاح الحق في الحصول عمى 

المعمومة، كإحدى المين الحاضرة والمتجددة والمتطورة والمواكبة لمزمن والمكان الذي تعمل فيو، 
وعاد الجدال القائم بين الصحفيين والممتينين لمصحافة والعاممين فييا عن تعريف الصحفي، 
ومن ىو الصحفي، فيل الصحفي ىو من تمقى العمم التخصصي لمصحافة في مرفق صحفي 

جامعي أو فني وحصولو عمى شيادة تثبت صفتو كصحفي؟ أم ىل الصحفي ىو الممارس لمينة 
الصحافة بغض النظر عن امتالكو أو حصولو لشيادة في الصحافة؟ وغيرىا من التساؤالت التي 

تعود بين الحين واآلخر خاصة مع انتشار المستخدمين لمنصات التواصل االجتماعي اليوم، 
ومن ىذا المنظور تطرأ صعوبة اإلجابة عن من ىو الصحفي، إال أن ىذه الجدلية حسمتيا 
الكثير من الدول في وقت سابق بعد وضع القوانين العامة لمدولة والتعريف القانوني لممين 

ومنتسبييا ومنيا مينة الصحافة والصحفيين عبر التشريع ونقابة الصحفيين، لكن ىذه التعريفات 
تحتاج اليوم إلى إعادة نظر في بعضيا، خاصة مع انتشار العديد من المصطمحات الحديثة مثل 

صحافة المواطن والمواطن الصحفي، وكذا وسائل ميديا جديدة كمنصات التواصل االجتماعي 
 .التي لم يعد استخداميا ِحكًرا عمى الصحفيين فحسب



 إلى بحاجة المشرعين لكن اليوم، لمصحفي تعريف عمى االتفاق بمكان الصعوبة من يبدوو
 عبر الرأي صناعة في وجوىيم عمى يييمون الذي ألولئك التعريف من األدنى الحد إلى الوصول
 مصمحة لديو الذي الشخص بتعريف القبول سيتم، ووالسياسيين المحررين بين األخالقية المتاىة
 أجل من وحدىا النشر بنية لمجميور وتقديميا والمقابالت المراقبة عبر األحداث في لمتحقيق
 أسانج لجوليان الحماية توفير يرفض أميركي سناتور لكن، صحفي أنو عمى المعمومات، إشاعة

 سيتم فيل «المواطن الصحفي »صورة بامتياز يمثل اليوم أنو مع مثال؟ ويكيميكس صاحب
 أن يجب الجديد القانون بأن يقر آخر سناتور لمصحفي؟ معاصر تعريف عمى ذلك بعد االتفاق

 عمميم، من األجور يستمدون الذين أولئك أي «الحقيقيين الصحفيين«بـ سماه لما المساعدة يقدم
 لألخبار، سريعا مصدرا األخيرة السنوات خالل كان الذي الصحفي المواطن يصنف ال لذلك

 فيل، األميركي الشيوخ مجمس حاليا يشرعو الذي «الحماية قانون »المساعدة ليم يوفر من ضمن
شاعة المجردة النشر بنية اليوم الصحافة يمارس كامل جيل استبعاد يمكن  عمى المعمومات وا 
 لحظة بنفس يمتقطو عندما لمخبر وصانعا شاىدا بصفتو والمدونات، االجتماعي التواصل مواقع
 (.2013كرم نعمة، ) .حدوثو

 ديسمبر عام 23بشأن الصحافة والمطبوعات الصادر بتاريخ  (25)وقد عرف القانون اليمني رقم 
من يمارس بصفة مستمرة مينة الصحافة المقروءة أو المسموعة أو :  الصحفي بأنو1990

. المرئية أو في وكالة أنباء يمنية أو أجنبية تعمل في اليمن وذلك كمورد رئيسي لمرزق

وتؤكد ىذه القوانين عمى كفالة الصحفي وأحقيتو في الحصول عمى المعمومة، باإلضافة إلى حرية 
 أن عمى لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 19 المادةالصحافة والتعبير عن الرأي، حيث نصت 

 أي دون اآلراء اعتناق حرية الحق ىذا ويشمل والتعبير، الرأي حرية في الحق شخص لكل"
ذاعتيا وتمقييا واألفكار، األنباء واستقاء تدخل،  بالحدود تقيد دون كانت، وسيمة بأي وا 

". والجغرافية

 اإلعالم في الحق الميثاق يضمن: " عمى أن2004 لعام اإلنسان لحقوق العربي الميثاقونّص 
 بأي اآلخرين إلى ونقميا وتمقييا واألفكار األنباء استقاء في الحق وكذلك والتعبير، الرأي وحرية
 لممطبوعات حتى الدخول تجيز ال العربية الدول جميع )الجغرافية لمحدود اعتبارا ودونما وسيمة،
. "مسبقة رقابة دون العربية



إلى جانب ذلك نصت الكثير من القوانين المحمية والدولية عمى تأكيد حماية الصحفيين في زمن 
الحروب واألزمات واإلشكاالت الحاصمة في البمد الواحد أو البمدين أو بين التحالفات، وطالبت 

 .تمك القوانين بأن يبقى الصحفي بعيًدا عن التيديد أو االستيداف في ظل تمك الظروف

 اعاتزالن في المقاتمين وغير المقاتمين بين التمييز مبدأ من انطمقت الصحفيين حماية فكرة إن
 حماية موضوع في ويةاالز حجر المقاتمين وغير المقاتمين بين التفرقة مبدأ ويمثل المسمحة،
 توجيو يقتصر أن باختصار يعني المبدأ وىذا الحرب، ويالت تجنبيم عمى والعمل المدنيين
 في المسالمين المدنيين وجعل غيرىم، دون فقط المقاتمين ضد العسكرية الضربات أو العمميات

 والعاممون الصحفيون الفئات ىذه سأر وعمى العسكرية، العمميات ىذه أخطار من وحماية مأمن
 (.20: سجى عبدالستار، ص). المختمفة اإلعالم بوسائل

 

 :النشأة والتطور.. الشائعات

ساىمت منصات التواصل االجتماعي في انتشار تناقل الشائعات بين األفراد والجماعات سواء 
ضمن نطاق البمد الواحد أو عمى مستوى البمدان، إذ ساعدت التكنولوجيا الحديثة واالنترنت عمى 
تقارب األفراد مع بعضيم البعض افتراضًيا، لتجد الشائعات بيئة مناسبة ليا من حيث االنتشار 

 .والوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين

 عبر والثقافات الحضارات أغمب في ومؤثرة موجودة ىي بل اليوم، وليدة الشائعاتولم تكن 
 المجتمع حسب نقٍل، ووسائل وأغراض، أىداف وليا الناس، يتناوليا يومية أحاديث ألنيا التاريخ؛
 كالصين والخرافة؛ السحر أمور فييا تنتشر القديمة المجتمعات فبعض فييا، تُسود التي والبيئة

 البشري، الجنس ِقَدم قديمة واإلشاعة كاليونان، الفمسفة؛ فييا تنتشر المجتمعات وبعض ومصر،
 اإلنسان تدفع التي واألفعال األقوال الحرب ورجال السياسة ورجال الدين رجال عَرف القدم ومنذ

 خاصة حروبو، في والمفاجأة والخديعة الحيمة الثالث تحتمس استخدم القديمة مصر ففي وتحركو؛
 والعسكريين، العرَّنافين من كثير الشائعات استخدم القديمة الصين وفي فمسطين، في يافا فتح عند
 أدت ولقد لمعدو، المعنوية الروح عمى لمتأثير والتشيير الشتائم استخدموا القديمة اليونان وفي

 التمرد إلى ويدفعيم أثينا، في الشباب أخالق يفسد كان أنو بتيمة سقراط، موت إلى الشائعة



 كانت فقد الوسطى؛ العصور في الشائعات استخدم من أشير من المغول ويعتبر والعصيان،
صالح الدق، ). المسممين نفوس في رعبٍ  من أحدثتو ِلما انتصاراتيم؛ في رئيسيًّا سبًبا الشائعات

2016.) 

وبشكل عام، فالشائعات قديمة قدم اإلنسان نفسو، وقد استخدميا األوائل لنفس اليدف والغرض 
الذي يتم استخدامو ليا اليوم تقريًبا، مع اختالف تغّير الزمان والمكان، ورغم استخداميا منذ القدم 

 . إال أن الشائعة كمصطمح لم يظير إال مؤخًرا

 التعريف من العربية المصطمحات كتب خمت فقدًيا، نسب احديثً  الشائعة مصطمححيث ُيعد 
 الداللة ذات المفاىيم من أنو كما ىن،االر العصر في المستخدم بالمفيوم لمشائعة االصطالحي

 والسياسة واألنثروبولوجيا والقانون النفس عمم مثل عديدة بتخصصات التصالو انظرً  الواسعة
 ثورة ظل في الحادث بالتقدم الوثيق ارتباطو إلى باإلضافة، النفسية والحرب واالجتماع واالقتصاد
 تكنولوجيا في التطور عن بمعزل المفيوم ىذا في النظر يمكن ال بحيث والمعموماتية االتصال
 تعريف محاوالت تعددت ىنا ومن، الشائعات وانتشار ظيور في تيااوتأثير االتصال، وسائل

 وسبل وتطورىا عمميا وآليات نشأتيا إلى النظر وزوايا ستياادر مفاىيم وتنوعت الشائعات
 (.21: ، ص2015رضا اكحيل، ) .مواجيتيا

وحداثة المصطمح جعمت منو مصطمًحا متعدد التعريفات وفق التخصص الذي يأتي من خاللو، 
فتعريفاتو االصطالحية لم تتحدد في جممة تعريفية محددة يمكن لمباحثين االتفاق عمى وحدتيا بين 

العموم باختالف تخصصاتيا، بل يأتي المصطمح طبًقا والتخصص الذي يرد فيو، مما يعطي 
 .وضوًحا أكبر لمسياق العام لمجممة واليدف الذي يريد الباحث الوصول إليو

 الوسائل أقدم من وتعتبر القدم، منذ البشرية المجتمعات عرفتيا التي الظواىر من الشائعة تعدو
 الفتن وتأجيج تقويضيا، أو السمعة وبناء األخبار لنشر وسيمة كانت حيث التاريخ، في اإلعالمية

 اإلعالمية، الوسائل وتنوع العصور بتطور وتطورت عدة، حلابمر الشائعة مرت وقد ،الحروب أو
 أساليبيا – وتطور النفسية الحرب وسائل وازدىار التقني التطور مع بدأ لمشائعة الذىبي والعصر

 إلى (1945 – 1939 )الثانية العالمية والحرب (1918 – 1914 )األولى العالمية الحرب إبان



 واالتصال اإلعالم وسائل وتطور تكنولوجيا ثورة طريق عن وذلك الحالي، عصرنا إلى وصمت أن
 (.2: ، ص2015، اكحيل حمودة عيد رضا ).يوم بعد يوًما واتساًعا تنوًعا تزداد التي الحديثة

وتختمف الشائعة عن الخبر كون الخبر ال بد من توافر عدد من الصفات فيو، وىي التي تعطيو 
صفة الخبر، ومن أىميا الصدق والدقة واالرتكاز عمى مصدر حقيقي وواضح، فيما ال تتضمن 
اإلشاعة ىذه الصفات بل ىي عمى النقيض منيا، كما أنيا تعتمد عمى مصدر مجيول أو دون 

 .مصدر، وىو الفارق األساس بين الشائعة والخبر

 إمكانات من ليا يتوافر ما حسب والتكنولوجي، العممي التقدم مع وتتطور تنمو الصحافة ووظائف
 مجاالت في وتسيم تقدمو، ومدى فيو توجد الذي المجتمع تطور عن تعبر ألنيا وتقنية، مادية
 وحده االتصال أنّ  وصحيح "،المجتمع في بطاوالتر االتصال طرق أحد بصفتيا المختمفة، التنمية

 غير إخفاقات إلى يؤدي التنمية بخطط إسيامو عدم لكن التنمية، بعبء ينيض أن يمكن ال
 (.80: ، ص2015رضا اكحيل، ) .التنمية مشروعات وتنفيذ الحركة إيقاع ويعطل متوقعة،

ورغم التطور الذي لحق بالخبر والشائعات من ناحية الشكل والمضمون إال أن الشائعات تبقى 
 األصوات، مبيم ضجيج "ىي المغة عمماء نظر في اإلشاعةف. ىي من حيث األىداف واالستخدام

 حيث من افتراضية لغوية قضية يجعميا الذي الشيء المصادر، من كثير تكوينو في تشترك
 تطّور قد اإلشاعة مفيوم أن إلى اإلشارة تجدر تاريخي، منظور من، و"الكذب أو الصدق معيار
 عمى اثنان يختمف ال إذ. مختمفة بُمسمَّنيات لكن مختمفة، زمنية ِحقب عبر البشري الفكر بتطور
 في وحتى بل والتتار، الرومان عيد في ُوجدت بل المعاصر، التاريخ أو اليوم وليدة ليست أنيا

 بفترات مروراً  والثورات، الحروب قصص ثنايا في آثارىا عمى العثور يمكن اإلسالمي التاريخ
 (.2020يوسف يعكوبي، ) .المعاصر والتاريخ العالميتين الحربْين

وتطور مصطمح الشائعات اليوم مع تطور وسائل الصحافة والميديا واألدوات المستخدمة لمنشر، 
وقد ساعدت المنصات االجتماعية المتزايدة يوًما عن يوم في أعداد المستخدمين، عمى سيولة 
نشر الشائعات ووصوليا إلى فئات مجتمعية متعددة وواسعة، كما أن أشكال الشائعات تنوعت 
وتطورت بتطور الوسائل المستخدمة في عممية نشرىا، وكذا األىداف الدقيقة التي يتم النشر 

 .وفقيا ومحاولة الوصول إلى نتائجيا



ويتصدر قائمة المعمومات القادرة عمى أن تتحول إلى شائعات كل ما من شأنو أن يحدث خماًل 
في المسار الطبيعي لألمور ويفرض إبداء رد فعل ما، أي المعمومات ذات األىمية العممية مثل 
إنذارات الخطر وانعدام األخالق والتغييرات في النظام االجتماعي والتغييرات في البيئة المادية، 

 (.66:  نزيل كابفيرير، ص–جان ). إلخ

 

 :بيئات تساعد عمى انتشار الشائعات

 :الحروب واألزمات

ُتعد الحروب واألزمات من أكثر البيئات خصوبة النتشار الشائعات وتناقميا من قبل الناس بشكل 
كبير، سواء عبر المشافية أو عبر منصات التواصل االجتماعي، وقد يؤدي ىذا االنتشار إلى 

تأجيج الوضع العام لممجتمع، خاصة وأن الفرد المتمقي لمشائعات أثناء الحروب أو األزمات يكون 
شرًىا لالطالع عمى كل ما يشبع تطمعاتو واحتياجاتو لمعرفة المزيد عن تمك الحرب أو تمك 

 .األزمة

 الشائعة أىمية وبوستمان ألبورت النفس عالما الحظ وبعدىا الثانية العالمية الحرب أثناء يفو
، وسموكيم ومشاعرىم واتجاىاتيم وأفكارىم الناس معنويات يف التأثير يف المضادة والشائعة
 يوف لمقمق المثيرة أو الضاغطة الظروف وفى األزمات وقت يف أكثر تنتشر الشائعات أن والحظا
 إعالمًيا تعتيًما ىناك يكون حين تنتشر أنيا أيضا ووجدوا، ياالجتماع أو يالسياس التحول فترات

 متعمًدا تضمياًل  أو الحكوميين المسئولين ألسنة عمى معتاًدا كذًبا أو المواقف يف غموًضا أو
 كمال ثم 1945 عام التجارب من الكثير بعمل قاما وقد ،المختمفة اإلعالم وسائل عبر ومعتاًدا

 الكتاب ىذا وفى، Psychology of Rumor الشائعة سيكولوجية كتاب بوضع العممية جيودىما
 المتصل الموضوع أىمية ييساو الشائعة انتشار أن تقول يوه الشائعة انتشار معادلة وضعا

 انتشاًرا أكثر الشائعة تصبح المعادلة ىذه عمى وبناًءا ،حولو الغموض مدى يف مضروبا بالشائعة
 كانت أو أىميتو الموضوع فقد لو العكس وعمى، كبيًرا وغموضو ىاًما الموضوع كان كمما

 فإن صفًرا المعادلة عناصر أحد أصبح لو آخر بمعنى أو ومحددة واضحة حولو المعمومات
 الشائعات يلصانع جًدا مفيدة المعادلة وىذه ،الشائعة فشل يعنى ما وىو صفًرا يكون الناتج



 .العالم يف الشائعات خبراء عمييا ويعتمد، الشائعات تمك أثر لمواجية ومفيدة المضادة والشائعات
 (.2012محمد الميدي، )

فالركن األول من أركان انتشار الشائعات ىو أىمية الموضوع المتصل بالشائعة لدى الجميور 
المتمقي، فالجميور في تمك المحظة لديو اىتمام بالغ لمتابعة ما ُينشر حول موضوع الساعة الذي 
يرتبط باىتمامو أو األحداث التي تحوم حولو والمتصمة بشخصو أو مجتمعو أو مصالحو، ومن 
ىنا يجد الناشر لإلشاعة فجوة يقوم باستغالليا ونشر ما لديو من شائعات، اعتماًدا عمى األىمية 
القصوى لمموضوع والمكانة التي يحتميا في قموب الجميور المتمقي، ويزيد عن ذلك االىتمام ركن 
الشائعة الثاني وىو الغموض الذي يكتنف ذلك الموضوع من خالل عدم نشر الصحافة ووسائل 
الميديا توضيحات حولو أو تسميط الضوء عميو واحتوائو بأبعاده المختمفة، وىو ما يجعل الفرد 
المتمقي أسير حيرتو وتحميالتو المنسوجة وفق خياالتو القائمة عمى الظن والغموض دون أدلة 

 .واضحة أو مصادر معروفة

ومن ىنا فمن المنطقي أنو إذا زادت أىمية الموضوع بالنسبة لممتمقي وزادت معيا درجة الغموض 
يزيد تمقائًيا انتشار تمك الشائعات ووصوليا إلى شريحة كبيرة من المتمقين، وكذلك العكس حين 
فقد الشائعة ألحد أركانيا فإن نفوذىا إلى أفراد المجتمع يكون ضعيًفا بضعف ذلك الركن، مما 

 .يفقدىا جوىرىا وقوتيا، لتبدأ بعدىا بالخفوت والتالشي حتى ال يعيرىا الناس اىتماًما فتنتيي

وىنا تتجمى أىمية الصحافة ووسائل الميديا ومينيتيا في العمل الصحفي الحقيقي، فالشائعات 
حين تجد صحافة مينية حقيقية فإن زمنيا ال يطول وحقيقتيا ال تصمد، إذ تقوم الصحافة 
ثبات حقيقتيا  والصحفي بدورىم في الكشف والتحميل والبحث عن جوانب تمك الشائعات وا 

ظيار صدقيتيا أو عدمو، وىذه الوظيفة األساسية إلى جانب وظائف أخرى  لمجميور المتمقي، وا 
 .يتميز بيا العمل الصحفي الميني عن غيره من المين

 يف قاتلمنطه ول اهتصنيف يف مجال هل ،وكاتب باحث وكل األنواع، كثيرةوتتنوع الشائعات، فيي 
 الختالف ا،هوأصناف اهوأنواع اإلشاعة عن منضبط حصر تقديم ويصعب الشائعات، أنواع كتابة
 يقدم أن وه الباحث هيستطيع ما أقصى فإن ولذلك ا،هفي رهتظ يالت والبيئات اهودوافع اهأثار

 يمكن ال لذلك، الباحثون اهعند يقف يالت النظر ويةاز حسب اإلشاعة ألنواع كمية تقسيمات



 يف المختصين بين االتفاق عدم إلى ذلك ويرجع الشائعات، وأصناف ألنواع معين عدد تحديد
 موضوع حسب اهفيصنف تماماتها هل باحث وكل ا،هل محدد تعريف ىلع الشائعات مجال
 واألثار الدوافع اختالف وكذلك الشائعات، اهفي رهتظي الت البيئات اختالف وأيضا ،هستادر
 (.14: ، ص2019محمد عبدالرؤف، ). السريع يالتكنولوج التقدما وأخيرً  مجتمع، لكل شائعةلل

 Psychology of Rumor الشائعة سيكولوجية كتابوىناك أنواع من الشائعات وردت في 
كنماذج ألنواع الشائعات الكثيرة والمنتمية كل منيا إلى التخصص الذي يتناوليا، فيناك الشائعة 
المنطمقة عن الخوف أو الرعب من وقوع حوادث معينة، والشائعة المنطمقة عن الحقد والكراىية 

بيدف نشر الكراىية والعداء تجاه طرف عبر طرف آخر في مجتمع واحد أو بمدان مختمفة، 
باإلضافة إلى الشائعة القائمة عمى أساس األمل التي ُيرجى منيا تحقيق رغبات وأحالم الناس، 

وىي رغبات يتمنون تحقيقيا ويكون تصديقيا سياًل، إلى جانب غيرىا من أنواع الشائعات 
 .األخرى

وتعتبر اإلشاعات أحد أفتك الحروب النفسية، حيث يعند صانعوىا إلى التخطيط بعيد وقصير 
المدى بيدف خمق الظروف المالئمة إلضعاف العدو أمنًيا وخمق الثغرات والنعرات الداخمية في 

أوساط المجتمع وخمق الفتن وتمزق المجتمع مما يؤدي إلى زعزعة التكامل االجتماعي وعدم الثقة 
بين األفراد، وفي مجال التطبيق العممي الستخدام الشائعات في الحرب النفسية، تستوقفنا أكبر 

ىي ادعاء إسرائيل بأن فمسطين ىي موطنيم التي استطاعت من خالل : شائعة عرفيا التاريخ
ذلك تزيف التاريخ وتجذب المياجرين إلييا، إن ما حدث لمييود عمى يد ىتمر كان الستدرار 
عطف العالم وكسب تأييده لحق الييود في العيش بسالم عمى أرض فمسطين، وكذلك إشاعة 

العراق )اتيام الواليات المتحدة األمريكية عدًدا من دول العالم الثالث بأنيا تمتمك أسمحة كيميائية 
 سبتمبر أشاع بعض األمريكيين إشاعة أن اإلسالم دين إرىاب وأن 11بعد أحداث  (2003

العالم بأسره يعاني من ىذا اإلرىاب، ومن ثم فعمييا أن تشن حرب استباقية عمى منابعو في 
 (5: ، ص2019صفاء عباس، ). جميع أنحاء العالم

ويراد من الشائعة حين بثيا من طرف عن طرف آخر وخاصة في الحروب واألزمات أن يكون 
ليا وقًعا في نفوس الفئة المستيدفة من الجميور أو األعداء، ليسيل فيما بعد التحكم فييم وتمرير 

 .ما يراد تمريره عمييم لتحقيق أىداف معينة يتم رسميا مسبًقا قبل نشر الشائعة



 ُتسرد ال العادة ففي تصديُقيا، يتم أن ىو الشائعة من الغرض "فإن كابفيرير، حسب دائماً و
-  نفسو المؤلف يضيف  -يجعميا ما وىذا ،"لمخيال العنان إطالق أو التسمية بغرض الشائعة

 عمى. اإلقناع ىو منيا اليدف أن مؤكداً  ،"الخيالية والمغامرات الطريفة القصص عن تتمّيز"
 وىنا ،"انييار أو سقوطٍ  أيّ -  غالباً   –تسبق الشائعات "أن إلى ذاتو المصدر يشير آخر، صعيد
 الموظفين بعض تسريحَ  معِمنةً  الشركة أوساط في تنتشر التي الشائعة قبيل من أمثمة كابفيرير يقّدم
 أو الحكومة من الوزراء خروج-  عادة  –تسبق السياسة، في بينما جذرية، تغييرات إجراء أو

 (.2020يوسف يعكوبي، ) .ميمة قوانين تمرير

 (:)غرف الصدى

 Echoالبيئة األخرى التي تساعد عمى نشر وتعزيز الشائعات بين األفراد ىي غرف الصدى أو 
chambers قميمًيا عالمًيا االجتماعي التواصل منصات باتت، وقد  األكثر الوسائل ىي ومحمًيا وا 

 التي األخيرة اإلحصائيات أكدت وقد وأجناسيم، العمرية فئاتيم بمختمف األفراد قبل من استخداًما
 وصل عالمًيا االجتماعي التواصل منصات مستخدمي عدد أن we are social موقع أوردىا

 مميار (5.19 )إلى النقالة اليواتف مستخدمي عدد وصل فيما نشط، مستخدم مميار (3.80 )إلى
 في االجتماعي التواصل لمنصات النشطين المستخدمين عدد وصل فقد لمدول وبالنسبة مستخدم،

 المستخدمين األفراد من المستخدمين عدد بينما نشط، مستخدم مميون (2.50 )إلى اليمن
. مستخدم مميون (17.82 )إلى النقال بالياتف والمتصمين

" واتساب "تطبيق أن العالم دول في استخداًما األكثر بالتطبيقات الخاصة التقرير خريطة وبّينت
. اليمن في استخداًما األكثر التطبيق ىو لمتراسل

 األكثر ىو" واتساب "تطبيق أن يعني فيذا اليمن إحصائية ضمن وىي حضرموت إلى نظرنا ولو
 تزايد من حالًيا حضرموت في المجتمع ويشكوا ،"فيسبوك "موقع يميو المحافظات، كبقية استخداًما
 يتشكل وىنا االجتماعية، المنصات ىذه عبر" Fake news "الكاذبة واألخبار اإلشاعات انتشار

                                                           
، تحت عنوان 2020 ماٌو 10هذا الموضوع مقتبس بتصرف من موضوع كتبه الباحث وتم نشره على حسابه على فٌسبوك بتارٌخ  (

 وتمنحه الثقة لدٌه تعزز Echo chambers أو الصدى غرف منها؟ التحقق دون الشائعات نشر إلى" ما شخص "ٌدفع الذي ما "

 ".!!األمان



 وصور معمومات لنشر بثقة المسارعة إلى" ما فرد "يدفع الذي ما: مفاده ىام سؤال لدينا
! وعي؟ دون وكأنو التريث أو منيا التحقق دون" لصق النسخ "عبر وأخبار وفيديوىات

" الصدى غرف "في تكمن  نظر الباحثوجية من السؤال عن اإلجابة في األساسية المشكمةإن 
 أن وىي. االجتماعي التواصل بمنصات المتعمقة وخاصة االلكترونية" Echo chambers "أو

 غرفة يشبو فيما يجتمعوا أن يمكن الحاالت، بعض في االجتماعي التواصل منصات مستخدمي
 Linda. )بيا يؤمنون التي المعتقدات يؤكد الذي المحتوى مع فقط يتفاعمون أنيم أي الصدى،

Schlegel, 2019 .)

 تطبيق عمى" قروبات "مجموعات تكون كأن ىذه" Echo chambers الصدى غرف "أن بمعنى
 واحدة، وأيديولوجيا فكري توّجو ليم" أعضاء "أفراًدا تضم غيرىا أو" فيسبوك "موقع أو" واتساب"

 نظًرا" الصدى "بـ وصفيا تم ولذلك نفسو، االجتماعي أو الثقافي أو السياسي التفكير ذات وليم
 وكأن الرأي، نفس ويعطونو يؤيده الجميع يجد المجموعة ىذه في برأيو يدلي حينما الشخص ألن

. اختالف أو تغير دون إليو يرتد صوتو صدى

 احتدام أثناء خاصة كثيرة، مخاطر لو أن إال إيجابيات من لو بما الغرف من النوع ىذا
 من العديد فينخرط السطح، عمى وقضايا أحداث صعود أو االنتخابات أو السياسية الصراعات
 لكسب العاطفية لممشاعر المجوء إلى - المجموعات عمى المشرفين خصوًصا – األشخاص

 أحياًنا المؤامرة نظريات مصطمح واستخدام ما لقضية مؤيدين كسب أو المناصرين من المزيد
ثبات لمتبرير  واألخبار المعمومات من كبيرة كميات بنشر جيتو من كل األعضاء ويقوم التوّجو، وا 

% 90 من أكثر إلى - صحيح أو مؤكد مصدر دون – مصداقيتيا عدم نسبة تصل قد اليجينة،
. لألسف

 تمكُِّنيا أسباب عن لمبحث متعطشة سياسية قاعدة إلى استناًدا تمك المؤامرة نظريات تغذية ويتم
 لألشخاص يمكن" الصدى غرفة "تشكيل وبمجرد المعارض، التيار من النيل أو غضبيا صب من
. السياسي العدو ذلك من ينتقص كان إذا صحيحة" أخبار "أنو عمى شيء أي اعتبار فييا
(Quora, Forbes.com ،2018 .)



 يجد حضرموت في واألخبار اإلشاعات انتشار تزايد حال إلى الناظر فإن المنظور ليذا وطبًقا
" واتساب "قروبات وخاصة" القروب "في العضو الشخص ألن المجموعات، ىذه مثل من نابع بأنو
 إيماًنا يؤمن فيو لذا المجموعة، أليديولوجية التام الوالء أساس عمى األحيان غالب في انخرط قد

. صحيحة والفيديوىات والصور والمعمومات األخبار كل أن مسّمًما فييا، ُينشر بما كاماًل 

 science.sciencemag.org العموم مجمة في دراسة أظيرت فقد الخصوص، ىذا وحول
 معظم مع التفاعل في االنخراط إلى يميمون األشخاص أن: تقول 2015 العام في أصدرتيا

 االختيار في تحيًزا يمثل ىذا وأن المسبقة، اإليديولوجية تصوراتيم مع تتطابق التي المعمومات
 ,David Robert Grimes, The Guardian. )لمموقع الخوارزمية التصفية من بكثير أكثر

2017 .)

قراره الشخص تسميم ويأتي ن – شائعات بأنيا شّكو وعدم األخبار بصحة وا   – بعد فيما لو تبّين وا 
يمانو وقناعاتو شعوره عبر مسبًقا البناء من  يسير الذي الفكري والمنيج قضيتو حول بآرائو وا 

 في أعضائيا مع ويتفاعل إلييا ينتمي التي" المجموعة "عززتو وأيديولوجيا منيج وىو وفقو،
 إلى يدفعو ما وىو والصيغة، التوجو بنفس اآلراء جميع فييا ترتد والتي االجتماعية المنصات

 منصات من متعددة أماكن في المنشورات تمك وتوزيع وثقة، سيولة بكل( والمصق النسخ)
 أيًضا منيم البعض ويقوم التوجو بذات المؤمنون مثمو األشخاص ويتمقفيا االجتماعي، التواصل
. وىكذا أخرى، متعددة أماكن في بنشرىا

 فان مارشال: "وىما لمتكنولوجيا، MIT معيد إلى ينتميان 1996 العام في باحثان حذر وقد
: قائمين الحديث االجتماعي لمترابط محتمل مظمم جانب من" برينجولفسون إريك "و ،"ألستين

 مجموعات إنشاء الحالية تفضيالتيم مع تتوافق ال التي المواد يتابعون الذين لألفراد يمكن"
 من والتحيز العزل ىذا وتعزيز معيم، المتعارضة النظر وجيات عن أنفسيم وعزل افتراضية،

 في الثقة لدييم ينّمي مما متشابية، وقيم مماثل تفكير ذوو أفراد مع والتفاعل البحث خالل
 David. )وانتماءاتيم تفكيرىم عن تختمف التي غيرىا من أكثر المجموعة تمك واآلراء القرارات

Robert Grimes, The Guardian, 2017 .)

 



 :أمثمة عن الشائعات

ىناك العديد من األمثمة عن شائعات تم بثيا عمى وسائل الصحافة والميديا، نورد مثالين كنماذج 
 :عمى الشائعات المنتشرة

 فبراير/شباط في الشيوخ مجمس إلى صوراً  إنيوف جيمس األمريكي السيناتور قّدم :المثال األول
 الحقيقة في ولكن ،السابق العام في أوكرانيا في الروسي لمجيش تابعة دبابات إنيا قال لما 2015
 .2008 العام في الجورجية الروسية الحرب خال التقطتا عرضيا التي الصور من اثنتان ىناك

 



 في مأخوذة قديمة صورة الجعفري بشار المتحدة األمم في السوري السفير استخدام :المثال الثاني
 معاممة تسيء تكن لم السورية الحكومية القوات بأن األمن مجمس إلقناع محاولة في العراق

 امرأة تظير األحداث، من الرواية ىذه لدعم المستخدمة الصورة وكانت ،حمب في المدنيين
 في عربية إخبارية مواقع في أساساً  نشرت الصورة وىذه آلية، من النزول في جندي يساعدىا
 الجعفري أن والمفارقة ،الفموجة في عراقيون جنود يساعدىا المرأة وىي 2016 يونيو /حزيران
 .2016 ديسمبر /األول كانون في حمب معركة في ”المزّيفة األخبار “استخدام أدان

 

 كيف يمكن لمصحفي التعامل مع الشائعات؟

من أولويات العمل الصحفي الميني عدم التسميم والتصديق من قبل الصحفيين لكل المواد 
والمعمومات التي ترد، خاصة عندما تكون مصادرىا مشكوك فييا، وال بد من التثبت منيا قبل 
النشر، وعندما يريد الصحفي التثبت من تمك المواد والمعمومات سواء المكتوبة أو الصورية أو 

 (:)الفيديوىات، فيناك أدوات يمكنو استخداميا بشكل أولي لمتأكد منيا، ونورد بعضيا كالتالي

  

                                                           
، تحت 2020 أبرٌل 11هذا الموضوع مقتبس بتصرف من موضوع كتبه الباحث وتم نشره على حسابه على فٌسبوك بتارٌخ  (

 ".االجتماعً؟ التواصل منصات على تصلك التً والفٌدٌوهات والصور األخبار صحة من تتحقق كٌف "عنوان 



: أواًل 

 األخبار بعض صحة عدم عمى التعرف في دور ليما واإلنساني الصحفي والحس المجردة العين
 فمثاًل  أمرىا، في مشكوك فيديوىات أو صور أو أخبار أنيا إلى يشير ومما والفيديوىات، والصور
 أو نوعياتيا أو الثياب ألوان أو الوجوه قص خالل من الفبركة عمى الدالالت بعض ظيور
. الدالالت من وغيرىا الزمني الوقت أو الجغرافي ومكانيا الشوارع

: اانيً ث

 االجتماعية المنصات من غيرىا أو تويتر أو فيسبوك أو واتساب عمى متداولة صورة وصمتك إذا
: منيا نذكر كثيرة وأدوات مواقع عبر منيا التحقق ويمكنك بنشرىا، تتسرع فال

 https://www.google.com/imghp?hl=ar: صور جوجل موقع- 

 Jeffrey's Image Metadata Viewer: http://exif.regex.info/exif.cgi موقع- 

/ tineye: https://www.tineye.com أداة- 

/ Yandex: https://yandex.com/images موقع- 

-Image Raider: https://infringement.report/api/raider-reverse موقع- 
image-search /

: اثالثً 

 ويمكنك نشره، في أيًضا تتسرع فال ُمتداواًل  فيديو مقطع االجتماعية حساباتك عمى رأيت إذا
: التالية األداة عبر منو التحقق

: الدولية العفو منظمة أنشأتو الذي Youtube Data viewer موقع- 
https://citizenevidence.amnestyusa.org /

  



: ارابعً 

 عمى تنشر التي والمعمومات لألخبار المحقق بدور تقوم التي الحسابات بعض متابعة يمكنك
 خاصة منصات أو الكاذبة، األخبار لمكافحة "فتبينوا" كمنصة االجتماعي، التواصل منصات
 .، وغيرىا"صدق اليمنية"منصة  مثل محمية

 

 :خاتمة

إن النتيجة التي يمكن الخروج بيا لما تم تناولو سابًقا ىو أن يكون الصحفي ومؤسسات الصحافة 
والميديا دائًما في حالة تأىب وشك لما يصل إلييا من معمومات أو صور أو مقاطع فيديو، 

خاصة حين عدم تأكدىم من مصادر تمك المواد،  كما أن عممية التحقق من مصداقيتيا ساعدت 
فيو التكنولوجيا الحديثة من خالل فتح مواقع ونشر أدوات يمكن ليا التثبت من صحة المواد أو 
ن تم نشرىا عمى وسائل صحفية  عدميا أو التثبت من صحة المعمومات الواردة فييا، حتى وا 

عربية أو عالمية مشيورة، فإن عممية التحقق من الشائعات تضل موجودة ومتاحة لمصحفي ليقدم 
 .لجميوره معمومة أكيدة سواء بالتأكيد أو النفي

وقد ساعدت أدوات التحقق من الشائعات الصحفيين وأعادت لمعمل الصحفي الكثير من وجو 
المينية، بعد أن كادت الشائعات وكثرة انتشارىا أن تمس من مينية العمل الصحفي ومصداقية 
األخبار وغيرىا من الفنون الصحفية األخرى، وجعمت منيا طريقة لمتفريق بين الخبر الصحيح 

والشائعة، من خالل كشف المصادر وتبيين مصداقيتيا، كما أن السياسيين أحياًنا يجدر 
بالصحفي التحقق في تصريحاتيم وما تتضمنو من معمومات قد تدخل في نطاق الشائعات، وىذه 

 .التصريحات ال يجب التسميم بيا كمًيا

  



 :المصادر العربية

 نظر وجهة من األخبار نشر فً وتأثٌرها األردنٌة اإلخبارٌة المواقع فً الشائعاتضا، راكحٌل،  -
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