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  مقدمه
 فنرى أن. دعلى مر العهود و القرون جبلت على حب اجلدي اإلنسانيةالنفس  إن  

. فيهأو باملشاركة  باإلنصاتإما  إىل األحاديث اليومية لتعرف ما اجلديدغالبية الناس تستمع 
 ايةو صحيحًا أو خليطًا من هذا و ذاك. املهم أنه كالم أو ر  وهذا احلديث زائفًا أ يكونرمبا 

فيتداول العامة  ،أو قصة ...اخل تتناقله أفواه الناس دون أن يعرفوا بدقة مصدر هذا الكالم
تقريبًا خاويًا من الصحة  يصبحنسبة عالية من الصحة فس يكان حيو   إن ذيهذا احلديث ال

  نتيجة تداوله و إضافة و حتريف الناس له. 
هذا الكالم احملرف املزيف هو ما يسمى بالشائعة. فالشائعة مرض خطري تفشى يف 
مجيع اجملتمعات أيًا كان مستوى تعليمها. هذه الشائعات مؤداها زعزعة اجملتمع سواء كان 

حمدود على  غريبأن تأثري الشائعة  كسيًا ...اخل. الشسيا وثقافيًا أو اجتماعيًا أو أمنيًا أ
إذا كان تسريب  مرو األ األدهى. ريخاصة إذا كان يتقبل الشائعات بشكل كب والرأي العام 

الشائعة عن طريق مصدر معادي سواء من خارج الوطن أو داخله. ألنه يف الغالب تكون 
و لكن يصعب عالجها و أضرارها  و يسهل أيضًا انتشارها إطالقهاقبل  روسةالشائعة مد

(أمين،  املختلفةعادي ال يقصد من ورائها الضرر بأنواعه  شخصأكرب لو أن مطلقها 
  سياسي، اقتصادي، اجتماعي...اخل). 

الغالب الشائعة سابقًا تكون منطوقة و كان الناس تتأثر بالكلمة املنطوقة (و ال  يف  
 اليت(كل األحداث العظام هتلروبة فكما قال املكت مةاألحيان) أكثر من الكل بعضزال يف 

ايل قد يكون الوضع زمننا احل يفهزت العامل مل حتدثها املادة املكتوبة بل الكلمة املنطوقة). 
املتعددة واملتنوعة. فأصبح هذا  بوسائله جتماعياال اإلعالمظهر ما يسمى خمتلفًا حيث 

املالئمة النتشار الشائعات بشكل سريع يصعب ختيله. و  وسائلاالجتماعي أحد ال اإلعالم
ا تتعلق  بالعديد من العلوم و مما جيعل دراسة الشائعات أكثر صعوبة من غريها هو أ

  ، االجتماع، الرأي العام.. اخل.اإلعالمو هي الدين، علم النفس،  املوضوعات
  خالل ما يلي: األمن الوطين من ويف هذه الورقة سيتناول الشائعات  الباحث  
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 ا. تعريف   الشائعة و مقوما
 و مسات الشائعة. خصائص 
 و مروج الشائعة. مصدر 
 تأخذها الشائعات يف االنتشار. يتال األشكال 
 جيب إتباعها ملواجهة الشائعات. نصائح 
 الشائعات على األمن الوطين. خطورة 
 اليت جيب توفرها يف رجال مواجهة الشائعات. الصفات 
 الوطين يف التعامل مع الشائعات. رجال األمن دور  
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  الشائعة: تعريف
) بأن الشائعة هي اجلملة اليت ال La Monica: 1999يذكر أحد الكتاب (  

ا أو نفيها.   ميكن اثبا
  الباحث بأن الشائعة هي: يرىو   
بني  باألمهية و الغموض و ينتقل تميزخمتلق أو حيمل نسبة من الصحة و ي كالم  
 اءو االتصال سو  اإلعالم ائلوس إحدىعن طريق املشافهة أو الكتابة أو عن طريق  الناس

اآلخر املستهدف لتحقيق هدف معني سواء على  رفالط مضرةبغري هدف أو هدف 
مستوى الشخص أو اجلماعة أو املنطقة أو الدولة أو العامل بأكمله مع توفر األسباب 

  مهور.لرتديدها و تصديقها من قبل اجل
  :الشائعة مقومات
  سبق يتضح لنا أن الشائعات تقوم على عدة مقومات و هي: مما

 غري سليم. إنساين سلوك .١
 اجتماعية قدمية. ظاهرة .٢
 الشائعة هي اخلرب سواء كان خمتلقاً أو حيوي نسبة من الصحة. مادة .٣
عن طريق أمهيتها و الغموض الذي يكتنفها و توفر  للحياةالشائعة و خروجها  والدة .٤

 األسباب لدى اجلمهور لتصديقها و ترديدها.
الشائعة هي الكلمة املنطوقة غالبًا و رمبا تكون غري ذلك خصوصًا مع ظهور  أساس .٥

 .ياالجتماع اإلعالم
لإلضرار بالطرف اآلخر  ةالشائعة شخص أو مجاعة أو منظمة أو دول يصدر .٦

 .ملستهدفا
الشائعة مبوضوعات هامة سواء على مستوى الفرد أو اجلماعة أو الدولة أو  لقتتع .٧

 العامل.
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(وسائل  اكسالشائعة عن طريق املشافهة و رسائل الربيد االلكرتوين و الف تنتشر .٨
واالتصال) ورسائل اهلاتف احملمول و املنتديات و تطبيقات احملمول و األجهزة  اإلعالم

 املختلفة.
معرفة صحتها إال بعد فرتة قد  ممن صحة الشائعة و ال يت شرالتأكيد املبا يصعب .٩

ا. ىتطول أو تقصر بناء عل  الظروف احمليطة 
 الشائعة للتأثري على مستقبلها و على الرأي العام. دف .١٠
 يقوم برتوجيها يف الغالب. عةالشائ مستقبل .١١
 و ذلك مبرور الوقت.الشائعة يعتمد على املبالغة يف عرضها و تضخيمها  أسلوب .١٢
 للشائعة. السريعة املواجهة األمنية صعوبة .١٣
 .إطالقها دالبصمة الشخصية أو املؤسسية عن تأخذ .١٤
 بقصد أو بدون قصد. الشائعةتصدر  قد .١٥

  ائعاتو سمات الش خصائص
 تنبع الشائعات من فراغ يف الغالب، و قد حتمل جزءًا من احلقيقة اليت ترتبط  ال

الناس، هذا  ماماتحبدث معني مينحها القوة عندما يكون هذا احلدث حمورًا الهت
اجلزء على قلته يتساقط تدرجييًا خالل تداوهلا، و قد يصغر لتبقى املبالغات و 

 هلا. التفسريات املشوهة حموراً 
 و  إليها اإلضافة لشائعة ميلك القدرة على االنتقاء منها، مع الرغبة يفيروج ل من

 حتريفها ملا هو مكبوت يف داخله.
 ا، و تستدعى من الذاكرة كلما توفرت الظروف تلك  تزول بزوال الظروف اليت أوجد

ا أول مرة فهي خمزنة يف ذاكرة الفرد و اجلماعة.  اليت أوجد
 متباينة  عالردود أف دثو حت واالتصاالتقشات ملنااموضعًا لألحاديث و  تشكل

 التأييد التام و الرفض املطلق. ترتاوح بني
 تتغري أكثر من مرة، وفقًا ملعطيات الزمان و املكان و يف صدد الظروف  و تتبدل

 املعاشة و األحداث املتوقعة.
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 و تنتشر وفقًا للوسائل املستخدمة يف توصيلها لآلخرين، و يشتد تأثريها يف  تتوائم
 .اإلحباطحاالت الصراع و القلق و 

 ا الذي  هاحمددة املصدر غالباً، يتداوهلا الناس دون التحقق من صدق غري و مضمو
 مقاصدها يشري إىل مصدرها و قد يقيم الدليل عليه. نع يكشف

 و نتاج هذه العملية.عملية نشر املعلومات  هي 
 السهل أن تنطلق الشائعة و من الصعب أن تتوقف فالشائعات تسري بسرعة النار  من

 يف اهلشيم.
 ا. صادقةتكون الشائعة  قد  يف جزء من حمتويا
 لصحةتكون كاذبة و عارية من ا قد. 
 صادقة و كاذبة و ذلك عند انتشار أمساء حمتملة لتويل مناصب  الشائعةتكون  قد

 .معينة
 الرمزي األسلوب باستخدام أو صراحة تتداوهلا و اإلعالم وسائل ا تم. 

م) بأن االشاعة تسري ألمهية ١٩٦٤و كما بني جوردون اولبورت و ليوبوستمان (
 األحداث بالنسبة لألفراد و عند نقصان األخبار و غموضها.

  و مروج الشائعة مصدر
وراء كل شائعة تنتشر بني األفراد و اجلماعات مصدرًا مستفيدًا و مروجًا ناقًال  إن

  من أمثلة مصدر و مروج الشائعة: و ئعةللشا
 ضد شخص ينافسه. دواح فرد .١
 سياسي ضد حزب آخر مضاد له. حزب .٢
 السياسيون لنظام احلكم. املعارضون .٣
 أو صحفي من وكالة أنباء أو صحافة ...اخل. إعالمي خرب .٤
 دولية، فريق، رسام، رئيس شركة...اخل. هيئة .٥
 أخرى أو جمموعة دول. دولةضد  دولة .٦
 اخلامس ضد الدولة. الطابور .٧
 النفسيون. املرضى .٨
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 اختبار. بالونة .٩
 .حبسن نية شخص .١٠

  
 

  تأخذها الشائعات في االنتشار التي األشكال
ا  الشائعة ظل من احلقيقة حتيطه جمموعة من األكاذيب واملعلومات  كخرب أو قصة 

ا قابلة للتصديق من جانب املتلقي هلا . كما حتتمل إضافة كثري  املغلوطة، وكارثتها احلقيقة أ
مستقبل و مردد هلا، وبالتايل خترج يف كل مرة يف سياق خمتلف  لمن التفاصيل إليها عند ك

  حسب طبيعة الشخص الراوي .
قد تكون عن قصد أو غري قصد، و تلعب الشائعات املقصودة دوراً رئيساً يف  والشائعات

. أما الشائعات غري فوستثري العواطف و ترتك أثرًا معنويًا عميقًا يف الن اوقت األزمات أل
والناجتة عن الثرثرة الكالمية بني الناس أو عرب شبكات املعلومات، ففي تناقلها و  ةداملقصو 

الصادقة تثري  هذا الكذب. واألخبار غري شرالبعض تساعد على ن لدىمتعة  االستماع إليها
الشكوك يف النفس البشرية وتفقد الثقة و تنشر الفنت و الفزع و الرعب بني طبقات اجملتمع 
مما يؤثر على وحدة البالد و العباد، و سالمة أراضيها و هيبتها و مركزها املايل و السياسي و 

الشائعات بتوفر الظروف املناسبة النتشارها و من أبرزها غياب احلقيقة االجتماعي. و تنشر 
 سللنا يةودرجة األمهية وغموض املوضوع والوقت املناسب واملالئم واخلصائص السيكولوج

ا السريعة . وتسبق اإلشاعة الشائعة من حيث  واملناخ العام يف ظل تطور االتصاالت ومتغريا
يشيع املوضوع أو املعلومة  ىتيف إشاعة موضوع كاذب فيشيعه ح مصلحةالزمن إذ يبدأ من له 

الكاذبة بني الناس فتصبح بعد ذلك شائعة و من هنا تكون الشائعة أيت تالية على اإلشاعة. 
وتأخذ اإلشاعات و الشائعات يف انتشارها عدة طرق ما يسهل تداوهلا وتروجيها وانتشارها 

بني الناس ويتم اختيار الطريقة غالبًا طبقاً  نتشارهاتداوهلا وتروجيها وا يسهلما  طرقعدة 
مدى الثقافة العامة و الوسيلة اليت  خاصةالذي تستهدفه الشائعة  معللمناخ السائد يف اجملت

  ميكن استخدامها يف نشر الشائعة.
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و تأخذ  يبةالشائعات مىت ما توفرت الظروف املناسبة النتشارها بسرعة ره تنتشر  
 حىت الشائعة رصود باألشكال: القالب أو الطريقة اليت خيتارها من يصدأشكال عدة (املق

الناس ويتم اختيار هذا الشكل غالبًا طبقًا للمناخ  نيو تروجيها و انتشارها ب وهلايسهل تدا
العامة و الوسيلة اليت ميكن  الثقافةالسائد باجملتمع الذي تستهدفه الشائعة خاصة مدى 

  ).استخدامها يف نشر الشائعة
  ما يلي: شائعاتأبرز أشكال نشر ال و

  .الناس و أحاديثهم كالم
  و أخبارها اإلعالم وسائل
   .الصحفية املقاالت
  السري الذاتية كتب
  الكاريكاتريي. الرسم

  .املنشورات
  الشعيب. املثل

  والفكاهات. النكت
  امللفقة باستخدام التقنيات احلديثة. الصور
  و تطبيقات اهلاتف احملمول. رسائل

  .الربيد االلكرتوين
  .منتديات و مواقع االنرتنت

  .األخطاء الفنية
  م)٢٠٠٨: اش(اهلم من املوجز إىل التفاصيل و

 وأحاديثهم :  الناس/ كالم أوالً 
بسهولة وسرعة،  اذلك يف عبارات قصرية مفهومة الكلمات لنشرها واستيعا يأيت

اجملالس واالسرتاحات يف اململكة العربية السعودية، والديوانيات  لوتكون يف أماكن كثرية مث
أن هذا الكالم أكيد مائة  بقوله، واملقاهي والنوادي مبصر. ويؤكد البعض الشائعات كويتبال

يف املائة بل البعض جتاوز ذلك بقوله مليون يف املائة . ومن تلك األمثلة ما تداوله الناس يف 
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وذلك إثر  ردةإىل حيوان يبدو كالق حتولتة الفتاة العمانية اليت اجملالس واملكاتب عن قص
امشاجرة مع و   رضوانتهاكها حلرمة القرآن الكرمي وذلك برميها املصحف على األ الد

كر حسب زعمهم. وأكدوا كالمهم بذكر املكان وهو املستشفى السلطاين يف عمان. وقد ذ 
 قامتنع أحد من احلضور إال بعد أن عدم صدق هذا الكالم ولكن لألسف مل يق الباحث

ا شائعة. و كان أصل الصورة عبارة عن جمسم مصنوع  باالتصال باملستشفى و أكدوا على أ
  من مادة السيليكون قامت بصنعه االسرتالية باتريسا.

 و أخبارها: اإلعالم/ وسائل ثانياً 
و التلفزيوين و الصحفي و يستخدم اخلرب  اإلذاعيالنوع كل من اخلرب  ذاه يشمل

ا أو عند وجود املشاكل  اإلعالمي يف كثري من احلاالت و منها: احلروب أو التهديد 
.  كبريوتأثريها ال رةوذلك بنشر الشائعات عن قوة تلك الدولة وأسلحتها املتطو  سيةالسيا

أخبار  اأ لىاإلعالمية احملايدة أو الصديقة نشر هذه الشائعات ع وسائلورمبا تعيد بعض ال
اإلعالمية ما أشاعت به  خباراألاليت أرسلتها ومن أمثلة  ألنباءا تصحيحة مستقاة من وكاال

خالل  لكالكيماوي املزدوج وذ سالحدولة العراق أن بوسعها أن حترق نصف إسرائيل بال
بعض  ذلكت من الفزع داخل اجملتمع اإلسرائيلي وكم ما أثار حاال١٩٩٠حرب اخلليج عام 

الدول العربية اجملاورة للعراق بل وهاجر البعض من املدن القريبة للعراق خشية تعرضهم 
لذلك. ورمبا مت اختاذ احتياطات أمنية وقائية قد ال يكون هناك داع الستعماهلا. ومل يتم بعد  

مت من قبل  الذي ل بل انه بعد التفتيشكل هذه الشائعات إلقاء أي نوع من تلك القناب
مايدل على ذلك. وكذلك جتد الشائعات  دواالقوات األمريكية و الربيطانية للعراق مل جي

مصدر مسئول أو مصدر يف احلكومة فضل  ثلمصدر اخلرب غري حمدد م ونطريقها عندما يك
إعالميا إال أن عدم ذكر امسه وبالرغم من أن احتفاظ الصحفي بسرية مصادره أمر مقبول 

هذا األمر قد استغل بشكل سيء لنشر الشائعات. إضافة إىل أن بعض الصحفيني يسعون 
بكامل جهودهم للسبق اإلعالمي بغض النظر عن مصداقية اخلرب أو أنه ناقص أو ما هي 

  بأنه احلقيقة كاملة.  ليقنيالظروف احمليطة فيصبح لدى الناس ا
 :الصحفية/ المقاالت ثالثاً 



10 

 

يتناوله الكاتب من رؤيته لألحداث اجلارية يف  وعالصحفي عبارة عن موض لاملقا
اجملتمع ويعرضها بلغة واضحة للقراء وبأسلوبه الشخصي يف الصحيفة. وللمقال عدة أنواع 

االفتتاحي والعمود الصحفي واملقال النقدي واملقال التحليلي. ويكمن خطورة  الأمهها املق
 ادهمهذا النوع ألمهية الكاتب ومتابعة القراء له فكل ما يكتبه يظن القراء أنه صحيح العتق

مطلع على خفايا األمور ويعتقد القراء أنه لو كان هذا الكالم غري صحيح ملا نشرت  هأن
  الصحيفة هذا املقال. 

 / كتب السير الذاتية : رابعاً 
قصة حياة شخص بعينه و تتناول أحداث حياته سواء   تتناولالكتب اليت  وهي

كانت بقلمه أو بقلم غريه. و هذا النوع كثريًا ما يتضمن شائعات لعدم اطالع كثري من 
الناس على بعض القضايا اليت اطلع عليها هذا الكاتب أو لوجود هذا الكاتب يف منصب أو 
مكان يساعده و يسمح له مبعرفة الكثري من األمور. و قد يستغل الكاتب هذه املعرفة أو 

بعض احلقائق التارخيية. و هذا  راملكان الذي كان يعمل به أسوء استغالل لتحريف و تزوي
رمبا مالحظ عند بعض الكتاب الذين عاصروا بعض الثورات و احلروب و اختالقهم الكثري 

  ها يف كتبهم.من الشائعات و نشر 
 : ريكاتيريالكا سم/ الر  خامساً 

ا أحيانًا بعض األحداث أو  و يقصد به الرسم الذي حياكي بسخرية مبالغ 
الشخصيات و غريها ليضحك منها املتلقي. و يتميز الكاريكاتري بقدرته على جذب الناس 

ن يشاهده. و لغتهم ألنه يرسخ لدى كل م ريمعناه حىت و إن كان مكتوبًا بغ فهمو سهولة 
مسار الشائعة عندما يكون موضوع الشائعة مالمسًا لرغبات الناس أو  كاريكاترييأخذ ال

من الكاريكاتريات ما نشرته إحدى  وآالمهم فيتخيلون أو خيمنون تصورًا معينًا ملا سبق. 
مضمونه أن أحد احلكام يتحدث (بينما  و )Evening Standardاللندنية (الصحف 

ب مع دولة أخرى) لشعبه من إحدى املخابئ السرية حتت األرض و احلراس هو يف حالة حر 
حميطني به و هو يقول للشعب "أيها الشعب العظيم مستعدون حنن للحرب.. سنقف 

و صورة الشعب يف حالة يرثى  شيطان.. النصر لنا أيها األشاوس"صامدين يف وجه أعوان ال
  م).٢٠٠٣هلا (الشرق األوسط: 
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 المنشورات:/ سادساً 
هي عبارة عن أداة مكتوبة لالتصال باجلماهري و هلا طبيعة خاصة و تستخدم    

لتحقيق أهداف معينة للتأثري على الرأي العام. و رمبا يشتمل املنشور على شائعة أو أكثر و 
ميوزع على الناس يف جت و قد يوزع على  األسواقاملدارس،  معات،مثل املساجد، اجلا معا

  حتت أبواب املنازل. أوأو يرمى على األرصفة و الشوارع  السيارات
املنشورات إما أن تكون معلومة املصدر و هي اليت تعلن عن مصدرها بشكل  و  
األجهزة االستخباراتية ألهداف  ضمثل القوى الضاغطة و قادة الرأي العام أو بع واضح

لتنظيمات السرية املعارضة معينة. و قد تكون املنشورات جمهولة املصدر و تصدر عن أحد ا
بصفة عامة  تللدولة أو أشخاص معارضني للدولة أو طائفة معينة. و من أمثلة املنشورا

هذا املنشور  ادالنبوي الشريف) و مف حلرممنشور عنوانه (وصية الشيخ أمحد حامل مفاتيح ا
القرآن غلبه  يقرأالنبوي الشريف  رمبينما هو يف احل -املزعوم هنا-الكاذب أن الشيخ أمحد 

بأنه قد مات خالل ذلك  - كما يدعي- النوم فأتاه الرسول صلى اهللا عليه وسلم و أخربه 
ماألسبوع أربعني ألفًا من الناس على غري إ .. اخل و ذكر اجهمو أن النساء ال يطعن أزو  ميا

يف املنشور أيضًا بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال من نشر هذه الوصية سيحظى 
اية الورقة تصويرها  يطلبعيت يوم القيامة. و تضمن كذلك عظات كثرية و بشفا يف 

يفعل ذلك. و ذكر قصة  الوتوزيعها لكسب األجر و البعد عن املصائب اليت ستحل مبن 
بأن أحد األشخاص صور هذه الوصية ووزعها فرزقه اهللا مببلغ مايل كبري فوراً بينما يف  كذوبةم

فتوىف ابنه يف نفس ذلك اليوم، و أن  صيةآخر كذب هذه الو  شخص هناكنفس الوقت كان 
من مل يصورها سيصاب مبصيبة كبرية. وكانت هذه الشائعة منتشرة إىل وقت قريب مضى 

مره بصيغة خمتلفة. وقد كذب املفيت العام للملكة العربية السعودية  كلباستمرار و خترج يف  
قد استغرب مساحة املفيت كيف انطلت هذه  هذه الوصية و بني احلقائق يف فتوى أصدرها. و

  .م)٢٠٠٠(املسند:  الشائعة على الناس
  األمثال الشعبية: - ٧

البناء و ناجتة عن معارف و جتارب  يفمجلة أو أكثر تكون متناسقة  لهو ك املثل  
و لكلماته  عالناس و تتناقل من جيل إىل جيل آخر ومن السهولة حفظه ملا به من سج
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حاميها حراميها،  :يستخدم املثل لتأكيد الشائعة و ترتدد بعض األمثال مثل املختصرة. و قد
دف اإلساءة و مثال ذلك عندما  ما فيه دخان من غري نار. و يشمل مواضيع متعددة 

بالقول حاميها  البعضتنتشر شائعة عن مسئول مايل تفيد بأنه خيتلس املبالغ فيؤكدها 
م) أن بعض األمثلة تعترب شذوذ كالقول ٢٠٠٧فريير: و يؤكد أحد الباحثني (كابحراميها. 

املأثور (ال دخان بدون نار) فال معىن هلذا القول إال إذا كان يُقصد بالنار االنفعال و املخيلة 
أحيانًا للشهود و األشخاص الذين يبثون الشائعات عمداً. و يف احلقيقة أن التعلق الشعيب 

سلكه الشائعة يف التالعب بالعامة. فاملنطق العقلي ذا القول املأثور هو الطريق الذي ت
للناس واضح: وراء كل دخان خيط من احلقيقة. أخريًا اكتشف اخلرباء االسرتاتيجيون قاعدة 

  للتحرك و هي: روجوا للوشايات، فال بد من أن يبقى منها شيء.
  النكت: - ٨

رب عن تصوراته خيلو جمتمع من اجملتمعات غالبًا من روح الفكاهة و اليت تع ال  
م للتنفيس عنهم. و تنتشر الشائعات عن  م و سلوكيا االجتماعية و تبني أخالقهم و عادا
طريق اصدار النكت لسهولة نشرها لدى الناس و خاصة ذوي الثقافة البسيطة و املتوسطة 

للتصديق  قابلالذين هم بالطبع األغلب يف اجملتمع. و على الرغم من أن الشائعة موضوع 
الظروف السياسية و  لىقبل الناس هلا إال أن النكت تنتشر من وحي اخليال بناء علت

م  معاالجتماعية و االقتصادية ألبناء اجملت ا جتد طريقاً لتالمس طموحا ليضحكوا منها إال أ
م) ١٩٨٥و يبني أحد الكتاب (مالك خمول:  و آماهلم و آالمهم فتسلك مسلك الشائعة.

بأنه ليس هناك خط فاصل بني الشائعات و الفكاهة و لو أن الثانية متيل إىل اخليال و األوىل 
و من هذه الفكاهات ما يسمى كذبة أبريل و مثاهلا عندما بعث مراسل وكالة  إىل اجلدية.

 قمفاجئة ش ورةوعة األوروبية قررت بصاألنباء اليونانية يف بروكسل بربقية تشري إىل أن اجملم
دف تقريب اليونان من اجملموعة األوروبية،  نفق حتت البحر يربط بني ايطاليا و اليونان 

. و املراسل  الوكالةولسوء حظ املراسل وجدت إدارة الوكالة أن اخلرب معقول نسبيًا فأذاعته 
يل. و كذبة أول ابريل ليست دائما مبناسبة أول أبر  الدعابةللخرب جمرد  إرسالهكان يقصد من 

 ٢٨مارس و املكسيك  ٣١يف هذا اليوم ففي بعض الدول تكون يف تواريخ أخرى مثل اهلند 
  ديسمرب.
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  الصور بالتقنيات الحديثة: فبركة - ٩
ا حقيقية سواء  ربذلك تعديل الصو  يقصد   أو احلذف أو كليهما  باإلضافةلتبدو كأ

لفوتوشوب لتحقيق هدف معني. و من تلك الصور ما نشر باستخدام برامج معينة و منها ا
بعد تفجريها يوم  )٢٠٠١(األهرام:  للدخان املتصاعد من مركز التجارة العاملي بنيويورك

م. و أن الدخان ظهر فيه وجه شخص شرير و قد كان ٢٠٠١سبتمرب  ١١الثالثاء املوافق 
عرض  ذيعنوان الصورة (الشيطان ظهر يف نيويورك). و من األمثلة كذلك شريط الفيديو ال

م و مضمونه أن أمريكياً أظهر نفسه كرهينة مكتوف ٢٠٠٤القنوات التلفزيونية عام  ضبع يف
يدي و أبو مصعب الزرقاوي يقوم بذحبه بسكني و كان عنوان الشريط (أبو مصعب األ

الزرقاوي يذبح أمريكياً). و كان اسم الضحية واضحًا بالشريط و بعدها بادرت إحدى 
فتوصلت إىل رقم تليفونه عن طريق  ضحيةعن معلومات ختص ال بالبحثوكاالت األنباء 

عندما رد الضحية بنفسه و قال أنه هو الذي أعد  أةبه و كانت املفاج فاتصلوااالنرتنت 
محلته للرتشيح ملنصب سياسي حملي داخل الوالية و برر إقدامه على  دعم دفالشريط 

إعداد ذلك الشريط املفربك لسببني األول جلذب االنتباه و الثاين لإلشارة إىل سهولة فربكة 
  .م)٢٠٠٤(احلطيم:  مثل هذا النوع من األشرطة

  و تطبيقات الهاتف المحمول: ئلرسا -١٠
تأخذ الشائعة انتشارها عرب رسائل اهلاتف احملمول عن طريق ما يسمى برسائل  و  

)SMS) و رسائل (MMS و التطبيقات املختلفة كتطبيق ( (What's up)  و اليت هلا
يف  األثر الكبري لسرعة انتشارها بني الناس بفضل زيادة أعداد مستخدمي هذه التقنية، و تأيت

الغالب اإلشاعة أوًال من جوال جمهول يعنون يف بعض األحيان مثًال ب (فاعل خري) و بعد 
ذلك يقوم املستقبل بإرساهلا ألقاربه و أصدقائه دون التأكد من اخلرب. أما بالنسبة ألصدقائه 
و أقاربه املستقبلني للرسالة فيعتقدون بأن املرسل مل يرسلها إال و هو متأكد من صحتها 

و هكذا. و لآلخرين م يعرفونه إما حبكم العالقة األسرية أو الصداقة فريسلوها بدورهم أل
ريب كميات كبرية من الشمام احملقون ب  من أمثلة هذا النوع ما تردد من شائعات عن 
ا من  حقن اإليدز إىل السعودية عن طريق احلدود الشمالية كما تزعم هذه الشائعات و أ

الصحة مؤكدًا أن ذلك غري صحيح و  لوزارةمصدر موثوق و هو ما نفاه املتحدث الرمسي 
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حية العلمية غري صحيح حيث أن فريوس االيدز ال ينتقل إال عن طريق االتصال حىت من النا
اجلنسي غري املشروع كما أنه ال ينتقل الفريوس باألكل أو الشرب حيث أنه ضعيف رغم 
خطورته و ال يعيش خارج بيئة الدم أبداً. وكذلك بعد انتشار الرسوم املسيئة للرسول حممد 

ا االتصال برقم دويل معني صلى اهللا عليه وسلم ظهرت رس الة على اهلواتف احملمولة مضمو
اية الرسالة رجاء بسرعة االشرتاك قبل  لالشرتاك يف استفتاء حول إدانة هذه الرسوم و يف 

  انتهاء موعد االستفتاء.
  البريد االلكتروني:  -١١

كرتوين. و تنتقل اإلشاعة عن طريق الربيد االلكرتوين عرب إرسال رسالة بالربيد االل  
تكمن أمهية هذا النوع يف أنه خياطب الطبقات املتوسطة و العليا لتمتعهم بقدر من الثقافة. 
و من أمثلة هذا النوع: شائعة عبارة عن رسالة بالربيد االلكرتوين حتذر من وجود فريوس 

) و ترغب من املستخدمني حذفه فورًا و مضمون SULFNBK.EXEحيمل اسم (
و ويندوز  ٩٨ربامج الفرعية املوجودة ضمن ملفات نظام تشغيل ويندوز الرسالة هو أحد ال

  .)٢٠٠١(األهرام:  ميلينيوم و من اخلطأ إلغاؤه
  منتديات و مواقع االنترنت: -١٢

هي مواقع الكرتونية ميكن لروادها طرح آرائهم و مواقفهم جتاه قضية معينة و   
يع و تنشر االشاعات عرب املنتتديات مناقشتها و رمبا تشمل موضوعًا واحدًا أو عدة مواض

حيث ختتلف ثقافة األفراد و ختتلف طرق تعبريهم. و من أمثلة هذه الشائعات ما حصل يف 
م يف موقع على االنرتنت و تروجيه لشائعات مفادها وجود ٢٠٠٢مجهورية مصر العربية عام 

ي و أماكن الرتفيه سفاح يف مدينة نصر يقتل الفتيات الاليت خيرجن ليًال و خاصة للمقاه
حىت أصبحت شوارع مدينة نصر شبه خالية ليًال. و اتضح لألجهزة األمنية من خالل املتابعة 
و الرصد أن املوقع ألحد الطالب و يدرس بأحد األكادمييات و مت القبض عليه و حماكمته 

ا تكدير األمن العام و القاء الرعب بني ال ناس و بتهمة إشاعة أخبار كاذبة كان من شأ
  .       م)٢٠٠٢(حسن:  إحلاق الضرر باملصاحل العامة

  األخطاء الفنية: -١٣
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ينتج عن بعض األخطاء الفنية شائعات تؤثر يف الناس و تلحق الضرر باملصاحل   
العامة و اخلاصة. و من هذه الشائعات برنامج تسجيلي يف إحدى القنوات العربية عن 
(اإلرهاب) و قد أثار موجة من الشائعات بأن ما يظهر يف الربنامج من هجمات إرهابية هي 

ة جديدة و ذلك بسبب كلمة (مباشر) يف أعلى الربنامج و فعًال تغطية حية هلجمات إرهابي
تسبب ذلك يف عزل رئيسة القناة. و قد انتقلت إحدى وكاالت األنباء لتغطية اخلرب الذي 
ا سياح أجانب و لكن عند وصوهلم للموقع أفاد  يؤكد بوقوع هجوم إرهايب على حافلة 

ا شائعات نتيجة للربنامج التسجيلي   .)٢٠٠١(امساعيل:  رجال األمن بأ
  األمن الوطني والشائعات 

و افتك األساليب املستخدمة يف التأثري على األمن و  طرالشائعات من أخ تعترب
ا تندس بطريقة أشبه ما تكون بالسحر وسط اجلماهري.  ألنه من  واجلماهري وذلك أل

اإىل أن ضحاياها ي ضافةمصدرها باإل رفةالصعب أيضًا مع من أصدقائهم مما يعطيها  سمعو
هم نفس مروجيها  االصادق. بل ان بعض األحيان يكون ضحاياه ربصورة اخل
  )م١٩٩٨(كحيل:

األمن  ىعل طورتهأال يغفل دراسة خ بفإن خطورة الشائعات أمر ال يستهان به، و جي لذا
  من عدة زوايا أمهها ما يلي: تمعختلخل اجمل شائعاتالوطين. و ال

العمل  ازتكون الشائعات سببًا يف تعثر العمل اجلماعي املنسق مبا يعرقل اجن رمبا .١
بأكمله. فكل جمتمع أو عمل مجاعي يدور فيه قدر معني من الشائعات. ففي بعض 

 األحوال يتعثر هذا املشروع النتشار الشائعات فيعرقل العمل اجلماعي املتسق.
سائدة يف التنظيم احلديث على زيادة مظاهر التعقيد و العزلة و االنفصال ال تساعد .٢

دور الشائعات سواء داخل التنظيم أو خارجه مما يزيد احلساسية االجتماعية حياهلا و 
 نقص احلقائق املوضوعية الواجب توفرها. لكالسبب يف ذ

االجتماعية و رغبات األفراد يف تقبل مراكزهم  امليكانيزماتو االنسجام بني  التوافق .٣
التنظيمي. و الشائعة متس   اإلطارأنه بوضوح هذه األدوار يتحدد االجتماعية حيث 

 احلقد و احلسد.  وكل ذلك فالشائعات تكون تعبرياً عن مشاعر التنافس و الغرية 
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أغلب الناس يسعون إىل العيش بطريقة عاقلة معتمدين على احلقائق و املعلومات  إن .٤
على األكاذيب. فالشائعات الصحيحة باعتبار أنه يستحيل تأسيس مثل هذه احلياة 

من هذه الناحية خطرًا كبريًا يهدد اجملتمع خاصة فيما يتعلق بصدقها أو درجة  ثلمت
كان هناك اطمئنان بالنسبة لألصدقاء. فلن يكون هناك ذلك   إذا والثقة يف ناقليها، 

 ).م١٩٨٠: بالنسبة إىل ما نسمعه من اآلخرين (أبو زيد
ا الشائعات يعتمد على نوع خطورة ية الشائعة و مصدرها و هدفها ..اخل. و تتمثل خطور

  على اجملتمع فيما يلي:
 تمعروح االنقسام يف صفوف اجمل تثري. 
 مببادئه و أهدافه. إميانهمعنويات اجملتمع و تزعزع  حتطم 
 عظيمة  قوةاجملتمع على االستسالم عن طريق بث اليأس حىت يشعر أنه أمام  تشجيع

 ).هـ١٤١٨: فائدة (القحطاين و أن جهده ضائع دون أي
 فجوة بينهم و بني أفراد اجملتمع. إجياداجملتمع ثقته يف املسئولني و  يفقد 
 اك يثالشائعة من ح هاالقتصادي الذي ختلف األثر طريق عرقلة  ناقتصاد الدولة ع إ

 العمل اجلماعي داخل املشاريع.
 جرمية الكذب احملرم و ترويج الظن بني الناس. اقرتاف 
  الشائعات على األمن الوطني خطورة
 داخل الدولة: غباملظاهرات و الش حوادث .١

من جهة و بني الشغب من جهة أخرى. يف بعض  تالصلة وثيقة بني الشائعا إن
الشائعة  قاألحيان الشائعات تسبب املظاهرات و الشغب يف البلد و خصوصًا عندما تتعل

  ).م١٩٦٤: املضطهدة (جوردون الطوائفببعض الفئات و 
ا:  بلبلة .٢  الرأي العام و نقص الثقة يف احلكومة و أجهز

عن قيام الرأي العام سواء يف  ناجتةمظاهر عديدة من البلبلة ال الشائعاتعن  ينتج
ا و ينتج عن ذلك االستماع لألخبار و  احلروبحالة  . عندما يقوم اإلذاعاتأو التهديد 

العدو بإطالق الشائعات فإنه غالبًا ما يسري يف اجملتمع حالة من الذعر و اخلوف و رمبا 
كانت طبيعية أو   سواءو ختزين املواد التموينية. و رمبا يف حالة الكوارث العامة  اإلنتاجتعطل 
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 لةا. أو يف حقصدأو بدون  صدسواء بق اإلشاعاتصناعية فهذه الكوارث تستغل إلطالق 
  الذمم املالية للوزراء اجلدد أو السابقني. عنالوزارية و احلديث  يرياتالتغ

 على قرارات الدولة: التأثري .٣
و ذلك يف حتقيق أو تعطيل الربامج  ريةللجماعات الضاغطة و الرأي العام أمهية كب إن

كثري من   الرأي العام مهم يف وقت السلم و ذلك لتنفيذ نالسياسية أو قرارات الدولة. كما أ
نتاج و االستهالك ...اخل العامة احمللية أو اخلارجية و ما يتصل منها باإل ساتالسيا
  ).م١٩٩٨(بدر:
 صانعي القرار: إرباك حماولة .٤

على صانعي القرار سواء باحتمال التسرع يف صنع القرار أو  مهلا تأثري عا الشائعة
االبطاء يف بعض القضايا اهلامة أو سوء احلكم على أمور هامة و طمس احلقائق أو اضاعة 

  احلق.
اجلوهرية و االلتفات لقضايا فرعية  حلهمعن مصا اطننياملسئولني و املو  اشغال .٥

  ):هـ١٤١٨(القحطاين:
 التحكم يف سرعتها: صعوبة .٦

من الصعوبة التحكم يف سرعة الشائعة و ذلك لعدة أسباب أمهها تطور  أصبح
بعض األحيان كسرعة األثري.. و هذا ما  لشائعةواالتصال فأصبحت سرعة ا اإلعالموسائل 

  نالحظه يف الشائعات (االنرتنتية) اليت تظهر يف شبكة االنرتنت. 
  التي يجب توفرها في رجال مواجهة الشائعات الصفات

لدى القائمني على مكافحة الشائعات و خاصة  اصةتوفر صفات و خربات خ جيب
اليت يستخدمها العدو و ميكن أن نركز ذلك  ضادةاملكلفون جبمع الشائعات او الدعايات امل

  فيما يلي:
 العامة. الصفات .١
 اخلاصة. الصفات .٢

  من املوجز إىل التفاصيل: و
  / الصفات العامة:أوالً 
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  الديين السليم. لتزام# اال
ا. إفشاء# عدم  ا أو جيمعو   أي معلومات يعلمون 

الكتمان و تطبيق مبدأ املعرفة بقدر احلاجة و حسب الرتب و  على# التدريب اجليد 
  .تباملرا

للتأثري  سلوكهم يف# أال يكون يف سلوكهم احلايل ما قد يؤثر عليهم حبيث يستغل أي عيب 
  ت، املخدرات، النساء، الضعف املايل...اخل).و السيطرة عليهم (شرب املسكرا

  احلاكم الشرعي و التأييد له. لنظام# املواالة ل
 طممن رجع إىل اخل ادةاالستف باإلمكان# أال يكون يف ماضيهم ما يتعارض مع والئهم.. و 

  املستقيم.
  # دقة املالحظة.

  # حسن التعامل مع الناس بذكاء.
م و ظروفهم العامة..  عرفونصلون مع الناس و ي# أن يكونوا من الناس الذين يتوا احتياجا

فالذي جيلس على كرسي عاجي ال حيس بالناس و آالمهم.. أما الذي يعايشهم و حيس 
  فيهم فهو قادر على مجع الشائعات ومعرفة ظروف تكوينها وانتشارها.

  : صة/ الصفات اخلاثانياً 
مبا جيمعونه من شائعات مضادة  أثرونالفكري حبيث ال يت التوازن# النضوج العاطفي و 
  بدون تأثر. اإلبالغللدولة.. فعليهم اجلمع و 

عموماً و  اإلنسانية وو االجتماعية  واإلعالميةاألساس الكايف من العلوم السياسية  توفر#  
الشائعة  وبني احلقيقة  يزالتمي منهمخصوصًا مبادئ تقصي الرأي العام.. حىت ميكن ألي 

  و يسهل عليهم مجع و تقصي الشائعة.بسهولة و يسر 
ا من أفكار معادية هلا من قبل املعارضة أو  الدولة# تفهم األحداث اجلارية ب و ما حياط 

  األعداء.
  # القدرة على التحليل و االستنباط و حسن تقدير املوقف.

عاملة الشائع استخدامها خاصة يف حميط اجلاليات األجنبية ال ية# االملام باللغات األجنب
  كذلك اللهجات الدارجة و أية أمثال شعبية رائجة.  وبالبالد 
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  .لعامةيف حتقيق املصلحة ا الذات# االميان بالعمل اجلماعي و انكار 
أعمال  نتسجيل) مع اتقا -املساعدة (تصوير فنية# القدرة على استخدام الوسائل ال

  التحري و أساليبه املتعدده.
  

  عاترجال األمن الوطني في التعامل مع الشائ دور
و املتمعن يف التاريخ سيجد أن الشائعات مرتبطة ارتباطا وثيقا باألمن. إن القارئ   

م) يف كتابه علم النفس االجتماعي بأن ١٩٨٤فكما ذكر أحد املتخصصني (أبو النيل: 
م كانوا يعانون معاناة   أباطرة الروم استخدموا عمال يطلق عليهم حراس شائعات و ذلك أل

و قد كان عمل هؤالء احلراس هو االندماج يف شديدة من االشاعات اليت متس وطنهم. 
م أيضاً القيام حبملة  اجملتمع و الناس. باإلضافة إىل رصد و نقل ما يدور يف اجملتمع و بإمكا

  مضادة من االشاعات مىت ما استلزم االمر ذلك.
العب األكرب يف التعامل  بتحملن مجيع أجهزة الدولة إدارات األمن الوطين ع تنفرد  

مع الشائعة سواء قبل ظهورها أو أثناء رواج الشائعة أو بعد معاجلة أو انتهاء الشائعة و 
  سوف نتطرق إىل ما يلي:

  _ دور رجال األمن الوطين قبل ظهور الشائعة.  
  _ دور رجال األمن الوطين اثناء ظهور الشائعة.  
  األمن الوطين بعد معاجلة الشائعة._ دور رجال   

  :(اهلماش: حتت النشر) من املوجز إىل التفاصيل و
  / قبل ظهور الشائعة:أوالً 
 على رجال األمن أن تكون لديهم خربة بالشعب و متطلباته و أن يكونوا  جيب

 األحياء. يعو موزعني على مج نهخمتلطني به و أن يكونوا من سكا
 تؤرق  ويعاين منها اجملتمع  اليت املشاكلاألمن الوطين البحث عن مجيع  رجال يلزم

ا بيئة خصبة لظهور و رواج الشائعات و رفعها للجهات املختصة للنظر  راحته لكو
 .يف حلها

 جلمع الشائعات من خالل ما يلي: السعي 
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م من ضباط و موظفني و  # تواجد رجال األمن الوطين يف اجملتمع مبختلف فئا
  أفراد.

  القطاع األمين و العاملني فيه. املتعاونة مع تلفة# شبكة املصادر املخ
  و املراسلني. العالم# وسائل ا

  األمن و الشرطة مبختلف األقسام. راد# ضباط و أف
  # اإلنرتنت و مواقع املنتديات.

أعاله ميكن لرجال األمن الوطين الرفع عن تلك  رخالل ما سبق من املصاد فمن
م أق املشاكل رب للمجتمع للمسئولني أوًال بأول مع اقرتاح احللول املناسبة ملعاجلتها حبكم أ

  و يعرفون مطالبه. 
الرأي العام و خاصة حصول الناس على  تقصيعلى رجال األمن الوطين  جيب
 خاصةمع إجراء حتليل للرأي العام للوقوف على احتماالت ظهور الشائعات  لعامةاخلدمات ا
 اهلامة و الكربى بأنواعها املختلفة مثل: ثعند األحدا

  أنظمة جديدة. ر# صدو 
  # تغيريات وزارية.
ديد باحلرب.  #  

  # كوارث طبيعية أو صناعية.
 هو متوقع من  وماعن تلك األحداث  ملوقفا رتقدي األمنرجال  ىأيضًا عل جيب

 موسةاملعارضة و اليت هلا حركة مل نشطةانطالق بعض الشائعات على ضوء متابعة األ
و احللول للوقاية من الشائعات  الرأيبصورة فعلية.. و ابداء و اقرتاح  عتهاجتري متاب

اية هذا البحث. احملتمل ظهورها.  و متابعة الشائعات بناء على النماذج املقرتحة يف 
 .ذا الشأن كل حسب دولته  تنفيذ التعليمات و األوامر الصادرة 

  / أثناء رواج الشائعة:ثانياً 
 لشائعةو رصد ا مجع: 

مجع و رصد الشائعات من خالل مراكز رصد الشائعات (املقرتح) ونقاط  يتم
و شكلها و  صهااالستقبال، و عليها رصد الشائعات رصدًا مكانيًا و زمانيًا و رصد ن
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يتم ذلك بطرق علمية مبسطة (راجع النماذج حول حتليل الشائعات  وحجمها و نوعيتها 
  حسب املوضوع/ املكان/ الزمان/ احلجم/ اخل).

 الفوري مبجرد صدور الشائعة للقيادات املختصة و ال يلزم يف تلك املرحلة  االبالغ
االبالغ  امالقيام بأعمال التحري أو السعي لضبط مروج الشائعة. و ميكن بعد امت

ا  وو املناخ الذي نتج عنه انطالق الشائعة  لظروفا معرفة  والوقوف على خلفيا
 مرة أخرى. االبالغباإلمكان السعي ملعرفة مصدر الشائعة و 

 و الرصد القطاع األمين باعتباره املسئول األول عن مكافحة  اجلمعأعمال  يتوىل
ع من قيام بعض جبانبه عدة أجهزة أخرى رمسية و ال مان يتوىلالشائعات و أيضًا 

 صسواء كانوا مرشدين أو املصادر أو األشخا ليةاملواطنني العاديني بتلك العم
 العاديني الذين تدفعهم الوطنية أو التزامهم االخالقي أو الديين لإلبالغ. 

 األخرى و ذلك حسب نوع الشائعة إلعادة مراجعة خطط  ةاألجهزة األمني اشعار
القائمني على تلك احلراسات و مداومة املرور عليهم.. و اشعار األجهزة املختصة 

إذا ما كان هناك  التأهبمبكافحة الشغب و فض املظاهرات لالستعداد و 
 للشغب نتيجة الشائعات نفسها أو نتيجة الرد عليها. حتماالتا
 و  سائدو رواجها و مدى انتشارها و املناخ ال ةوف انطالق الشائععلى ظر  التعرف

 مدى مالئمته لالنتشار.
 و خاصة على األمن و ما هو متوقع من خماطر  الشائعةبالسعي لفهم خطورة  القيام

 نتيجة لذلك.
 الشكل و  حيثأويل للشائعة من  يلاجراء حتل ويف فريق حتليل الشائعات..  املشاركة

كان و الزمان والفئة أو الفئات و الطوائف املوجهة هلم.. و حبث املضمون و امل
و اإلعالمية و األمنية وعرض االقرتاحات يف  سيةالتصدي من الناحية السيا لوبأس

ذلك على اللجنة العليا اليت تتوىل أعمال التحليل النهائي على ضوء املعلومات أو 
 احلقائق اليت أمكن مجعها.
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 من انطالق الشائعة.. على ضوء ما سبق مجعه من حتريات  لتحديد املستفيد السعي
بصفة خاصة  يو معلومات عن األنشطة املضادة بصفة عامة و الذي له حترك فعل

 املتحركة وراء انطالق الشائعة. طةالحتمال أن يكون أحد تلك األنش
 يف الرصد و خاصة حبث مدى االنتشار املكاين و هل ظهرت الشائعة يف  االستمرار

 .. و مدى قوة االنتشار و تقبل الناس.واحدة أماكن يف وقت عد
 املصادر و املرشدين يف حميط الناس و األنشطة املضادة املتحركة و توجيههم  تنشيط

إىل حتري من أطلق الشائعة و مجع أي أدلة تفيد إدانتهم.. و ميكن لرجال األمن 
 من روجها. وا له أإجراء سؤال أو مناقشة من مسع الشائعة.. و من الذي رواه

 الشائعة مع  تلك وعهلم صلة بن نجمموعة عمل أو جلنة من الضباط الذي تشكيل
، الطالبية، تماعيةاالقتصادية، االج الشائعةإليهم مثًال:  وجهباجلماعة اليت ت الستعانةا

 العمالية، ...اخل.
 ا ا قيام لشائعة إىل اجراء ضباط األمن الوطين باملناطق أو االمارات و الفروع املنتشرة 

ا و من نقلها   لممناقشة سريعة للمرددين و املروجني هلا ملعرفة ظروف ع كل منهم 
 أدلة تفيد يف إدانة من أصدرها. أياليهم.. و مجع 

 السابقة و الكشف عن  طواتعلى ضوء ما يظهر من اخل اتاالشتباه حصر
 السياسية و نشاطهم املضاد. ماملعلومات املسجلة للمشتبه فيهم و معرفة اجتاها

 و التفتيش و االستجواب و ذلك بعد مراجعة القيادات و  بطبالض لنهائيا التعامل
 الشرعية القانونية. ظمةطبقاً ملا استقر عليه الرأي باللجنة العليا و مراعاة اتباع األن

 .تنفيذ أي أمر صادر من القيادة األمنية جتاه التعامل مع الشائعة 
 مبا استجد و يستجد  إبالغهمو  اإلعالمدث األمين للجمهور و وسائل املتح ظهور

 حيال الشائعة.
  / دورهم بعد معالجة الشائعاتثالثاً 
 ئعاتعن أي آثار لتلك الشا البحث. 
 فعلعن ردة ال البحث. 
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 و تدريس هذه الشائعات يف معاهد األمن و  ستفادةعن الدروس امل البحث
 أكادميياته.

 جناح املواجهة.و مدى  على مدة  الرتكيز 
 املتابعةيف االبالغ و دقتها يف  افعالية املصادر املستخدمة و سرعته معرفية. 
 مدى تطابق تقدير املوقف مع الواقع الفعلي. معرفة 
 مدى فعالية التنظيم املضاد و قوته و أسلوب حتركه و إمكانياته البشرية. معرفة 
 ية األحداث.مدى كفاءة التصدي األمين و سرعة تلب معرفة 
 ا. متابعة  احتمال ظهور الشائعة مرة أخرى أو مو
 تلك اجلرمية من عدمه. رتكيبيف االعالن عن م النظر 
 املتحدث األمين بإيضاح الشائعة بعد املعاجلة للرأي العام و االعالم.  قيام 
 .أي أمر اضايف من القيادة األمنية جتاه التعامل مع الشائعة  

كما ذكرنا سابقًا من الضرورة تشكيل فريق جلمع و حتليل الشائعات و تكون   أخرياً 
هذا  تكونفئاته يف البلد.. و ي فمهامه مجع الشائعات املختلفة اليت يتداوهلا الناس مبختل

الفريق من حمللني للمعلومات و لديهم خربة بالشعب و متطلباته و أن يكونوا خمتلطني به و 
يف جممعات سكنية خاصة لفئة بعينها) و ميثلوا   ااء املختلفة (و ليسو يكونوا من سكان األحي

يكون لديهم االطالع و الثقافة  نالناضجة. و من األفضل أ ةكذلك خمتلف الفئات العمري
الواسعة لتحليل الشائعات التحليل املنطقي العلمي.. و الوقوف على خلفيات هذه 

و رفع التقارير الشاملة الصادقة مع اقرتاح  هاقيتاالشاعات مع معرفة دوافعها و درجة مصدا
  العليا الختاذ املناسب حياهلا. هاتاحللول املناسبة للج

   :مثال
 بعض احملطات التلفزيونية األمريكيةم ذكرت ٢٠٠٩سبتمرب  ١١ يف  

)Browne:2009(  أن خفر السواحل يف الواليات املتحدة األمريكية قد أطلق النار
ر بوتوماك يف واشنطن دي سي العاصمة و الذي ال يبعد  علىوذلك  مشتبه به قاربعلى 

الوقت كان الرئيس األمريكي باراك  لك(البنتاغون) كثرياً. يف ذ ةعن وزارة الدفاع األمريكي
سبتمرب  ١١اوباما حاضرًا حلفل إحياء ذكرى ضحايا اهلجمات االرهابية اليت حدثت يف 
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شبكة التواصل االجتماعي تويرت إلذاعة اخلرب احدى القنوات . و قد استخدمت م٢٠٠١
  .)غونالذي يقول (خفر السواحل يتصدى لزورق مشبوه خالل زيارة اوباما للبنتا

م ددأن حت بعض القنوات عتدقيقة حىت استطا ٣٠حوايل  استغرقن األمر إ    أ
رصاصات و كان  ١٠بأنه أطلق السواحل  ررجال خف فيه أن قالوابثًا إذاعيًا مفتوحًا  وامسع

و ليس هجوماً. و لقد انتقد السكرتري الصحفي للبيت  وتينيةذلك جزءًا من تدريبات ر 
و اجلهاز األمين األمريكي و  اجلمهورا يف ذعر لتسببه التغطية االعالمية زاألبيض روبرت غيب

 حقق منها.. و يفهذا السكرتري بأنه من األفضل قبل أن يتم بث مثل هذه التقارير الت أكد
ا إحدى القنوات نفس السياق ذكرت اتصلت مبكتب الشئون العامة التابع خلفر السواحل  أ

بأي نشاط على  ههلا أن خفر السواحل ال علم ل لو ذلك قبل نشر اخلرب عن احلادث و قي
عن دورها يف هذا احلادث.. و لكنها وعدت  رخفر السواحل مل تعتذ إدارةالنهر.. كما أن 
  .تو توقيت هذه التدريبا إجراءات كل بأن تعيد النظر يف

  مثال آخر:
م بإنشاء فريق استخبارايت يقوم جبمع ٢٠٠٤قامت القوات األمريكية يف العراق عام   

ا و دوافعها و درجة مصداقيتها.  الشائعات املتداولة هناك و حتليلها و الوقوف على خلفيا
األمريكية يف العراق و االستخبارات رفع تقارير بالنتائج للجهات العليا باإلضافة إىل 

  األمريكية. و قد كان الفريق مكون من:
  حمللني من االستخبارات األمريكية. ٦

  مرتمجني أمريكيني من أصل عريب.
  عراقي من بينهم طبيب و استاذ جامعي. ١١

 معظم العاملني مع الفريق من سكان األحياء الشعبية و ميثلون مجيع األطياف العراقية. فمن
شروط العمل أن يكون جزء من العاملني يتبعون املنهج السين و الشيعي باإلضافة إىل 
املسيحيني. و قد ُشكل الفريق األمريكي عندما شعر القادة العسكريون األمريكيون من أن 
االشاعات أوشكت أن تشكل خطرًا أمنيًا عليهم حيث يروون أن جهاز الدولة العراقية 

م يعكفون على السابق حتول إىل جهاز  لبث الشائعات. و أوضح رئيس هذا الفريق بأ
  شائعات (وقت التصريح) و هي: ٣دراسة و حتليل 
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تتعلق بعملية تفجري فندق جبل لبنان يف وسط بغداد حيث تقول إحدى الشائعات   - ١
 تائهاً هو الذي ضرب الفندق. أن صاروخاً أمريكياً 

بلغ القوات األمريكية عن جنلي أن فندق جبل لبنان كان يقطنه الشخص الذي ا - ٢
 صدام حسني.

حزب البعث عاد ليمارس العمل السياسي بشكل كبري يف العراق من خالل مقر   - ٣
ة ملا مت يف  سري يف لندن. و أنه سوف يقوم بتنفيذ العديد من العمليات املشا

 فندق جبل لبنان.
جهة الشائعات أن و قد ذكر أحد القادة األمريكان أن مما ُيصعب مهمة موا        

هناك شائعات سابقة يف العراق نشرها العراقيون أنفسهم و مت التأكد من صحتها. فمثًال 
العراقيون كانوا يقولون أن صدام حسني كان يعيش يف مكان رث و متواضع يف خمبئه و قد 

  م).٢٠٠٤(عبداهللا:  ثبت صحة هذه الشائعة
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  حتليل حمتوى الشائعات (حسب اجملال اجلغرايف للشائعة) منوذج
  هـ ١٤٣األسبوع من يوم السبت املوافق   /  /   خالل

  هـ ١٤٣/  /      فقيوم اجلمعة املوا إىل
  اجلغرايف اجملال         

  قاملناط  

  اجملموع  عاملي  عريب  خليجي  داخلي

            الرياض

            املكرمة مكة

            املنورة املدينة

            الشرقية املنطقة

            القصيم

            الباحة

            عسري

            الشمالية املنطقة

            جازان

            جنران

            حائل

            اجلوف

            اجملموع
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و يكون أيضًا هناك منوذج لكل منطقة فمثًال منطقة الرياض تقسم إىل العديد من املدن 

واحملافظات و املراكز كمدينة الرياض، حمافظة اخلرج، حمافظة اجملمعة، وادي الدواسر، 

  األفالج...اخل.

  حتليل حمتوى الشائعات (حسب املوضوع للشائعة) منوذج
  هـ ١٤٣األسبوع من يوم السبت املوافق   /  /   خالل

  هـ ١٤٣يوم اجلمعة املوافق    /  /   إىل
  

  املوضوع         

  قاملناط  

  اجملموع  أخرى اجتماعية  دينية  اقتصادية  سياسية

              الرياض

              املكرمة مكة

              املنورة املدينة

              الشرقية املنطقة

              القصيم

              الباحة

              عسري

              الشمالية املنطقة

              جازان

              جنران

              حائل
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              اجلوف

              اجملموع

  

  

  

  لشائعة)حجم ا حتليل حمتوى الشائعات (حسب منوذج
  هـ ١٤٣األسبوع من يوم السبت املوافق   /  /   خالل

  هـ ١٤٣يوم اجلمعة املوافق    /  /   إىل
  

  احلجم            

  قاملناط  

أقل من

٢٥%  

%٢٥بني

 %٥٠إىل 

%٥٠بني

 %٧٥إىل 

أكثر من 

٧٥%  

  اجملموع

            الرياض

            املكرمة مكة

            املنورة املدينة

            الشرقية املنطقة

            القصيم

            الباحة

            عسري

            الشمالية املنطقة

            جازان

            جنران
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            حائل

            اجلوف

            اجملموع

  

  

  

  نموذج عام لرصد اإلشاعة
  

                                
  

  

  ......................................................................................................... الموضوع:
  

  اإلشاعةنوع 
  سياسية (    )

  أمنية (    )
  اقتصادية (    )

  دينية (    )
  اجتماعية (    )

  

  مصدر اإلشاعة:
  أحد أفراد العائلة (    )
  أحد األصدقاء (     )
  أحد األقارب (     )
  أحد اجلريان (       )

 غري هامة هامة إىل حد ما هامة هامة جداً 
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  أحد الزمالء يف العمل (     )
  أخرى أذكرها (     ) 

  

...............................................................................................................................................  
  

...............................................................................................................................................  
  

...............................................................................................................................................  
  

  الجنس
  ذكر (     )
  أنثى (     )

  كالمها (     )
  العمر

  سنة (     ) ١٨حتت سن 
  سنة  (     ) ٢٢ – ١٨
  سنة (     ) ٣٠ – ٢٣
  سنة (     ) ٤٠ – ٣١
  سنة (     ) ٥٠ – ٤١
  سنة فأكثر (     ) ٥١

  

  عدد األشخاص الذين تداولوا الشائعة
  

  واحد (     )
  اثنني (     )

  (     ) ٥ – ٣من 
  (     ) ١٠ – ٦من 
  فأكثر (     ) ١١

  

  المستوى التعليمي للذين تداولوا الشائعة
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  غري متعلم (     )
  ابتدائي (     )
  متوسط (     )
  ثانوي (     )

  جامعي (     )
  دراسات عليا (     )

  

  نوع العمل
  حكومي (     )

  خاص (     )
  الجنسية

  سعودي (     )
  خليجي حدد (      )

  عريب حدد (     )
  أجنيب حدد (     )

  

  مكان الشائعة
  العمل (     )

  االسرتاحات (     )املنازل أو 
  املدارس/ اجلامعات/ املعاهد (     )

  املساجد/ اجلوامع (     )
  

  حجم االنتشار 
  بسيط                         متوسط                            كبري 

  

  تقبل الناس لإلشاعة 
  كبري             متوسط        حمدود
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  التوقيع      التاريخ      االسم      الرتبة/ املرتبة
  

  
..........................       .......................            ......................            .......................  
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