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إلى من كانت أملي الذي أعيش عليه ، إلى الحلم الرائع الذي لم يعرف معنى   

الياس يوما ، إلى من علمتني الحياة وأن الفرح يتولد من أعماق المرارة وأن  

السعادة تولد من رحم األحزان ،إلى من كابدت قسوة الزمان ومالتها دوما  

إلى الذي كان رحيله  .ابالطيبة والحنان إلى أمي الغالية أطال اهللا في عمره

مصيبة هزت كياني،  رحل دون سابق انذار واختفى خلف مدن الغياب ، إلى  

من أشعر به بين طيات كتبي يسكن جميع حروفي إلى من تطوق روحي لرؤياه ، 

إلى والدي رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته ، كم تمنيت  .ماافجع الموت وما أقساه  

 أن يكون  

إلى من تقـاسموا معي طعم الحياة  .كي تكتمل فرحتي  بجانبي في هذه اللحظة  

حلوها ومرها وكانوا بمثابة أضواءانارات أيامي إلى الذين أعزهم كثيرا إليكم  

جميعا أخواتي وأخوتي وإلى كل األخوال والخاالت الذين عشت معهم حياتي  

إلى كل الصديقـات و األصدقـاء قريبا  .فكانواأقرب إلى نفسي عبر مراحل عمري  

 .يدااهدي عملي هذاوبع

                           

 

 



 
 

                  

 ....التدعني أصاب بالغرور إذا نجحت  ... يارب  

 وال أصاب باليأس إذا فشلت

 ذكرني دائما بأن الفشل هو التجارب تسبق النجاح

 علمني أن النجاح هو أكبر مراتب القوة...يارب  

 أترك لي األملإذا جردتني من المال  ... يارب  

 وإذا جردتني من النجاح أترك لي قوة العناد حتى أتغلب على الفشل

 وإذا جردتني من نعمة الصحة فـأترك لي نعمة اإليمان

 االعتذارإذا أسأت إلى الناس فـأعطيني شجاعة  ... يارب  

 وإذا أساءت لي الناس فـأعطيني شجاعة العفو

 إذا أعطيتني ماال ال تأخذ سعادتي... يارب  

 وإذا أعطيتني تواضعا ال تأخذ اعتزازي بكرامتي

 

 ***...أمين يارب العالمين  ***      

 

 



 
 

 

 

بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على حبيبنا محمد خاتم األنبياء  

والمرسلين،الحمد هللا الّذي هدانا على سبيله وهدانا صراطه المستقيم وأنار لنا  

فيه خير البالد والعباد ووفقنا إلى أحسن األعمال  طريق الفـالح وأرشدنا إلى ما  

،نحمد اهللا سبحانه وتعالى حمدا كثيرا الذي وفقنا إلتمام هذا العمل المتواضع  

وإلى كل من له يد  "معراجي  "كما نتقدم بشكرنا وامتنانا العميق إلى الدكتور

نا  المساعدة من قريب أو بعيد من أساتذتنا الكرام وحتى من رفقـائنا وزمالئ

 .الطلبة  

 .ونتقدم بأكبر شكر وتقدير إلى أوليائنا األعزاء
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 : وعـــــــــــــــــــــد الموضــــــتمھی

وتظھر .  اقتصادیةمن عدة نسخ وتصدر عن مؤسسة  ألیاتعتبر الصحافة نشرة تطبع 
ذات ویشترط في ھذه النشرة أن تكون . أسبوع  أقصاھابانتظام في فترات متقاربة جدا 

عالمي وذات فائدة عامة تتعلق بشكل خاص باألحداث الجاریة ویشترط أیضا أن  طابع
د تكوین تنشر األخبار وتذیع األفكار وتحكم على األشیاء وتعطي المعلومات بقص

وھي مختلفة ومتنوعة من بینھا الصحافة المكتوبة التي تعتبر . جمھورھا واالحتفاظ بھ 
على المجتمع فھي وسیلة إعالم لھا القدرة على  من أكثر وسائل اإلعالم رواجا وتأثیرا

 .تغطیة جو األحداث الداخلیة و الخارجیة 

وھي جمع الطرق و األسالیب المشتركة التي تصل وفقھا األنباء والمعلومات إلى      
وھي كل فكر وعمل ورأي  .الجمھور وكل ما یجري في العالم مما داھم الجمھور 

ونشاط یندرج في إطار الحریات العامة لإلنسان فقد عرفت الصحافة المكتوبة منذ 
سنوات عابرة في الزمن حیث مرت بمراحل متطورة بتقدم المجتمعات وتعددت أنواعھا 

 .حسب درجة الحجم والتوزیع ولھا أھمیة كبرى في المجتمع 

األحداث وترویج الشائعات فالصحافة المكتوبة  أصبح لھا دور كبیر في نشر األخبار و
 .تعتبر أروع وأسرع الوسائل اإلعالمیة نشر لإلشاعة وذلك بغیة الوعي بین الناس 

فاإلشاعة ھي كل خبر مقدم للتصدیق یتناقل من شخص ألخر دون أن یكون لھ معاییر 
ن علم فھي بث خبر من مصدر ما في ظروف معینة یریده المصدر دو. أكیدة للصدق 

وھي األحادیث واألقوال واألخبار و القصص التي یتناقلھا الناس دون إمكانیة .  اآلخرین
التحقق من صحتھا أوكذبھا فاإلشاعات تنتقل وتنتشر كلما ازداد الغموض ونقص 

وال یمكن لھا أن تقوم إال إذا كانت . رھا ھذه اإلشاعات المعلومات حول األخبار التي تنش
وتتمثل ھذه التربة في قبول الرأي العام بصدر رحب  االنتشارا على تربة خصبة تساعدھ

 .اإلشاعة 

 



 ب 
 

 :التالیة اإلشكالیةو لمعالجة ھذا الموضوع طحت 

 

 :  ةـــــــــــــاإلشكالی

 ؟ وما دور الذي تلعبھ الصحافة المكتوبة في نشرھا ؟ مامفھوم اإلشاعة    

 .معتمدة على المنھج الوصفي التحلیلي

منتشرة بكثرة  أصبحت اإلشاعة أنالتي دفعتني لتناول ھذا الموضوع ھو  األسبابومن 
 أيفي  لإلشاعةنتعرض  أنالحالي و كوننا جزء من ھذا المجتمع یمكننا  في مجتمعنا 

على الحیاة  تأثیرھاو  باإلشاعةمعرفة الحاجة العلمیة فیھا یتعلق  إلىلحظة و كذلك 
 .لمواضیع و المفاھیم في المكتباتنقص ھذه ا إلى إضافةاالجتماعیة 

الصعوبات التي واجھتھا في ھذا الموضوع من بینھا قلة المصادر و المراجع  أنسىو ال 
 .في ھدا الموضوع

 

 :من أجل اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة اتبعت الخطة التالیة 

 :بدأت مذكرتي بمقدمة وقسمتھا إلى فصلین : أوال 

مدخل إلى الصحافة المكتوبة وقد تضمن ھذا الفصل : عنوان تحت اندرج  الفصل األول
 :خمسة مباحث 

 .تعریف الصحافة المكتوبة ونشأتھا *         

 .بدایات الصحافة في الوطن العربي *        

 .المراحل األربع التي شھدھا تاریخ الصحافة الجزائریة *        

 .خصائص الصحافة المكتوبة *        

 .نواع الصحافة المكتوبة أ*        

 : سبع مباحث  ھذا الفصل تضمن تحت عنوان اإلشاعة وقد اندرجقد  الفصل الثانيأما 

 تعریف اإلشاعة *

 األسباب الثانویة لسریان اإلشاعة *

 ومواجھتھاأسالیب ترویج الشائعات *



 ج 
 

 أغراض الشائعات *

 دور اإلعالم في ترویج الشائعات *

 الشائعات  أھمیة اإلعالم في مكافحة*

 أنواع الشائعات*

  .بعض النماذج من الصحافة المكتوبة من اإلشاعات: الفصل الثالث

بخاتمة معتمدة على مجموعة من المصادر والمراجع أھمھا اإلشاعة وقد ختمت مذكرتي 
. والصحافة في عصر المعلومات لدكتور محمود علم الدین .وحرب النفسیة لفؤاد عالم 

الرأي العام وتأثره باإلعالم والدعایة . لدكتور محمد حسن عبد الرحمان  واتصالاإلعالم 
 دوي دارواإلعالم لعبد الفتاح محمد  االتصالسیكولوجیة . لمحمد عبد القادر حاتم 

 .وغیرھا من المراجع 
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 تعتبر الشائعات وسیلة مؤثرة من وسائل الدعایة ، ویوجد كثیرون یعتقدون بأن الشائعات لھا 

 الشائعات إیجابیا لتقویة موقف ویمكن أن تستخدم . نفس التأثیر الذي للرادیو أو الصحافة 

 أولئك الذین یعلمون لنشرھا أو لتكسب لھم األصدقاء ، وھي من ناحیة السلبیة تحدث نوعا 

 من القطیعة بین الناس وحكومتھم وتجعلھم یشكون في عدالة قضیتھم وبخاصة عندما تؤثر 

 .في توجیھھم 
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 ***اإلشاعــــــــة ***:  فھرس فصل الثاني            

 د ـــــتمھی              

 تعریف اإلشاعة و الشائعة  -1
 أسباب ثانویة لسریان اإلشاعة  -2
 الشائعات ترویجأسالیب  -3
 أغراض الشائعات -4
 أسالیب مواجھة الشائعات -5
 دور إعالم في ترویج الشائعات  -6
 أھمیة اإلعالم في مكافحة الشائعات  -7

 
 خالصة الفصل الثاني    
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ط ـــالصحافة ھي إحدى أھم المھن التي تنقل للمواطنین األحداث التي تجري في محی 
مجتمعھم وأمتھم والعالم أجمع ، كما تساعد الناس في تكوین اآلراء حول الشؤون الجاریة 
من خالل الصحف و المجالت وفي كل یوم یجتمع فیھ الصحفیون في مختلف أنحاء العالم 

أالف الوقائع اإلخباریة ، كما یتولى المراسلون الصحفیون تغطیة  یحررون مقاالت عن
 .الوقائع المحلیة ، بینما یغطي المراسلون بالخارج األخبار القومیة و الدولیة 

 

وتعد الصحف وسیلة ممتازة لمتابعة األحداث الجاریة ، كما تؤدي دورا مھما في      
ل اإلخباریة الرئیسیة مثل اإلذاعة و تشكیل الرأي العام ، وتمتاز الصحف عن الوسائ

 .التلفزیون بأنھا تغطي مزیدا من األنباء و بتفاصیل أكبر 
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 *** ةــــــالصحافــ ***:  فھرس الفصل األول

 د ـــــتمھی         

 تعریف الصحافة ونشأتھا  -1
 المفھوم اللغوي •
 المفھوم اإلصطالحي  •

 بدایات الصحافة في الوطن العربي  -2
 المراحل األربع التي شھدتھا الصحافة الجزائریة  -3

 الصحافة في العھد اإلستعماري  •
 صحافة الثورة التحریریة  •
 صحافة في عھد اإلستقالل  •
 صحافة التسعینات في الجزائر  •
 الصحافة الورقیة  •

 خصائص الصحافة المكتوبة  -4
 أنواع الصحافة المكتوبة  -5

 معیار النطاق الجغرافي •
 معیار المضمون  •

 خالصة الفصل األول       
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 الصحافــــــة:                                             الفصل األول  

 

  : تعریف الصحافة ونشأتھا

 :  التعریف اللغوي

من صحیفة جمع صحائف أو صحف و الصحیفة ھي الصفحة  –بكسر الصاد  –الصحافة 
 .وجھكویقال صف صحیفة  جلده،والصحیفة الوجھ أو صفحة الوجھ ھي بشرة 

، وورقة  بوجھیھاوالصحیفة أو الصفحة ھي القرطاس المكتوب أو ورقة الكتاب      
الجریدة بھا وجھان أي صفحتان أو صحیفتان ، والصحیفة ھي مجموعة من الصفحات 

من أخبار السیاسیة و االقتصاد واالجتماع و تصدر یومیا أو في مواعید منتظمة وتتض
 .أخذ العلم من الصحیفة ال عن أستاذالثقافة وما یتصل بھا ، والصحفي من ی

وقد عرف المعجم الوسیط الصحافة بكسر الصاد بأنھا مھنة من  یجمع األخبار واآلراء   
وینشرھا في صحیفة أو مجلة، أما في القاموس المحیط للفیروزابادى أن الصحیفة ھي 
في  الكتاب وجمعھا صحائف و الصحفى من یخطئ في قراءة الصحیفة والتصحیف الخطأ

وجاء في المصباح المنیر أن الصحیفة قطعة من جلد أو قرطاس كتب فیھ وإذا الصحیفة 
 نسب إلیھا قیل صحفى وھو من یأخذ العلم منھا دون المشایخ وجمعھا صحف وصحائف 

 )1(. یتغیر المعنىو التصحیف تغییر اللفظ حتى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 02ص .2000. القاھرة. األساسیات ومستحدتات  –الصحافة في عصر المعلومات . دكتور محمود علم الدین   )1(
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 الصحافــــــة:                                             الفصل األول  

 

 :المفھوم االصطالحي

یركز المفھوم االصطالحي للصحافة على الجوانب واألبعاد المختلفة للصحافة كعمل 
 .، وكعملیة تكنولوجیة إنتاجیة للصحیفة ، وكعمل اقتصادي تجاري  فنيصحفي 

ونشر الصحف ، وذلك باستقاء األنباء  إصدارھي صناعة  Pressفالصحافة بمعنى  
األعالم ونشر الرأي والتعلیم والتسلیة ، كما أنھا واسطة تبادل اآلراء  المقاالت بھدف

حاكمة ولھیئة المحكومة ، فضال عن أنھا من واألفكار بین أفراد المجتمع ، وبین الھیئة ال
 )1(.أھم وسائل توجیھ الرأي العام 

ھي المؤسسة التي یعمل بھا المتخصصون في صناعة  Journalismوالصحافة بمعنى   
  بسبب أن الصحف   Journalism علیھا صحافة ولقد أطلق . األخبار 

Journals  الجرائد ، الورقیات األخباریة ، المجالت : التي تضمنت على مدى التاریخ
عقود ونصف عقب اختراع ألة الطباعة ، كانت الوسیلة األساسیة التي عمل فیھا ألربع 

مھنة تغطیة األخبار وكتابتھا وتحریرھا ، وتصویرھا وھناك من یعرف الصحافة بأنھا 
كعمل تجاري ، وھناك من ) إعالمیة (مؤسسة إخباریة ، أو إدارة أي  وإذاعتھا فوتوغرافیا

 )Press.)2یرى أن الصحافة ھي الطباعة 

 

 

 

 

 

 

 .04ص . مرجع سبق ذكره .الصحافة في عصر المعلومات  . دكتور محمود علم الدین (1)

 .05ص. نفس المرجع ) 2(
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 الصحافــــــة:                                             الفصل األول  

 

الصحافة ھي صناعة على اختالف أنواعھا وانتمائھا وذلك باقتناء األنباء ونشر المقاالت 
بھدف اإلعالم وتوجیھ الرأي والتعلیم والتسلیة كما أنھا واسطة تبادل اآلراء و األفكار بین 

 أفراد المجتمع وبین الھیئة الحاكمة والھیئة المحكومة ،كما 

 .توجیھ الرأي العام أنھا من أھم وسائل

والصحافة ھي المؤسسة التي یعمل بھا المختصون في صناعة األخبار وأطلق علیھا    
حیث كانت الوسیلة .....صحافة ألن الصحف تضمنت على مدى تاریخ الجرائد والمجالت 

األساسیة التي عمل فیھا ألربعة عقود ونصف عقب اختراع الطباعة وھناك من یعرف 
أو إدارة أي  وإذاعتھامھنة تغطیة األخبار وكتابتھا وتحریرھا وتصویرھا الصحافة أنھا 

 )1(.مؤسسة إخباریة كعمل تجاري 

من كلمة  مطبوعة تعتمد على مزیج جماھیریةالصحافة من الناحیة الفنیة ھي وسیلة إعالم   
وصورة ورسم یدویة ساخرة أو توضیحیة ساخرة أو توضیحیة أو تعبیریة یتم عرضھا على 

  )2(.فحات الجرائد والمجالت یشكل بسیط وجذاب ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 03ص . م 1999. جامعة القاھرة للتعلیم المفتوح. مصر . مقدمة في علم الصحافة. فاروق محمد أبو زید  )1(
 .29ص . م  2002. دار الفكر العربي . القاھرة . لغة الصحافة المعاصرة . محمد حسن عبد العزیز  )2(
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 الصحافــــــة                                            : الفصل األول  

 

لق ــھي عادة ما تعرف بأنھا مطبوع دوري ینشر في مختلف المجاالت ویشرحھا ویع
 .الخاصةویكون ذلك طریق الصحف والمجاالت العامة ومنھا .... .علیھا

والصحیفة لغویا ھي جمع الصحائف و الصحف وھي القرطاس المكتوب أي الورقة من 
 )1(.بوجھیھاالكتائب 

 سلیم معوالصحافة تعني عند البعض أیضا فن تسجیل الوقائع الیومیة بمعرفة وانتظام وذوق 
 .اأخبارھل ــوتناق البشریة،بالجماعات  واالھتمام وتوجیھھ، العام،لرغبات الرأي  االستجابة

 .وخواطرھا وآراؤھاتنعكس علیھا صورة الجماعة  مرآةولذلك تعتبر الصحافة 

ي ـــوالصحافة بھذا المفھوم ھي جمع األخبار ونشرھا ، وكذلك المواد المتصلة بھا ف
مطبوعات مثل الجرائد ، المجالت ، الرسائل اإلخباریة ، المطبوعات ، الكتب ، وقواعد 

للصحافة یضیق على عمل الشائع  واالستعمالاإللیكترونیة ، البیانات المستعینة بالحسابات 
 )2(.الجرائد وبعض المجالت ولكنھ قابل للتطبیق على األشكال األخرى السابق نشرھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 .62ص . م 1991الطبعة الرابعة . منشورات دار المشرق : بیروت . المنجد في اللغة واإلعالم  )1(
 . 10ص . مرجع سبق ذكره . الصحافة في عصر المعلومات . دكتور محمود علم الدین  )2(



 

18 
 

 اإلشاعــــــة:                                             فصل الثاني ال

 

 تعریف اإلشاعة والشائعة

یشیع ) شاع(وردت في القاموس وغیره من معاجم الغویین والمفسرین القدماء : لغة  –أ 
يء ـأذاع وأشاع ذكر الش: شیعا وشیوعیا ومشاعا وشیوعة الخبر ، وشاع شیعا بالخبر 

كثر والتقویة ، یقال شاع الخبر أي  االنتشار: الشیاع : وشیوعة الخبر ، ذاع وفشا شیع 
، بمعناھا أیضا –كبعت ، أذاعتھ وأظھرتھ ، وأشاعتھ وأشعت بھ  –، وشعت بالشيء  وقوى

وشاع شیاعا  یبلغھ منزلھ خرج معھ لیودعھ أو: أي ال فارقك ، وشیعھ : ویقال شایعك الخبر 
أي رفقكم السالم ، واتبعكم هللا السالم ویقال أشاعكم :ومنھ أشاعكم هللا السالم  فقھاتبعھ ور: 

  )1(.زنة ومعنى –علھ تابعا لكم ، ویقال رجل مشیاع كمذیاع هللا السالم وبالسالم أي ج

أما فیما یتصل بتعریف الشائعة حدیثا فقد أثبت اللغویون المعاصرون ھذه الكلمة  -
 .وورد فیھا تعریفات لغویة مختلفة  كتبھم،بمضمونھا ومسامھا الحالي في 

شاعا الخبر یشیع شیوعا : اإلشاعة : "فقد جاء في اإلفصاح في فقھ اللغة قولھ  -
وعلم الناس بھ ، وشاع بھ یشیعھ شیعا  وانتشرظھر : وشیعانا ، وشیعة تشایع 

األخبار : أظھره ونشره ، والمشیاع من لم یكتم خبرا والشاعة : وإشاعة وبھ أیضا 
جم الوسیط الصادر عن مجمع اللغة كذلك جاء في مع. المنتشرة وھذه جمع شائع 

ع األمر ــویقال تشای منھ،الخبر ینشر غیر مثبت  :اإلشاعة :نصھما  بالقاھرة،العربیة 
 .منھكما جاء الخبر یروج وینتشر غیر مثبت  اإلشاعة،أي شاع 

ع ـــالشائ اسمتثبت منھ ، معنى ذلك  والشائعة بالخبر المنتشر أي الخبر الذي ال -
ة لمعنى واحد وھو الخبر المنتشر الذي ال یصح كلھ ، وربما صح واإلشاعة مسمیا

 )2(.بعضھ ، وربما لم یصح بأجمعھ 

 

 

 

 

المركز العربي للدراسات . الریاض . اإلشاعة والحرب النفسیة . فھمي مقبل وأخرون . فؤاد عالم  )1(
 .131ص . م1990.األمنیة والتدریب 

 . 132ص. مرجع نفسھ  )2(
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 : المفھوم الحدیث لإلشاعة -ب
یعیھ كل من یتعامل معھا سلبا أو إیجابا وھي " تحمل كلمة الشائعة مدلوال خاصا بھا 

إذا جاز التعبیر الجانب السلبي للخبر المشاع وھي كذلك إلى أن تصبح خبر مؤكد 
 )1(.بینھم دون تحرج أو وجل ناس فیما ال بتناقلھ

اإلشاعات ھي األحادیث واألقوال واألخبار و الروایات التي یتناقلھا الناس دون تأكد  -
من صحتھا ،ودون التحقق من صدقھا یمیل كثیر من الناس إلى كثیر من الناس إلى 
تصدیق كل ما یسمعونھ دون محاولة للتأكد من صحتھا ، ثم یأخذون یروون بدورھم 

 .غیر إلى ال
ما وقد یتحمسون لما یرونھ ویدافعون عنھ بحیث ال یدعون السامع یتشكك في صدق  -

بذلك یساعدون على نشر  أنھمیقولون  ویفعل كثیر من الناس ذلك دون أن یعلموا 
اإلشاعات الكاذبة والروایات المختلفة واألخبار المضللة التي تخدع الناس وتبلبل 

ریب ، وتحطم معنویاتھم وتفقدھم الثقة بأنفسھم أفكارھم ، وتثیر فھم الشكوك وال
وكل ذلك ... وبقادتھم وبحكومتھم وتنشر الفتن والضغائن بین الطوائف و الطبقات 

 )2(.كیانھالشعب وتصدع  من العوامل التي تفكك وحدة
والشائعات تعتبر من أھم األسلحة في أوقات الحروب بصفة خاصة ألنھا تثیر  -

 .السوداءبلبلة األفكار ولھا أھم دور في الدعایة عواطف الجماھیر وتعمل على 
وإذا  Pering whisأما إذا استخدمت بعیدا عن المیدان الحربي فتسمى الھمس -

 )GOS –Sip.)3استخدمت الشائعات بغیر قصد فتسمى ثرثرة ، ودردشة 

 

 

 

 

 .132ص . مرجع سبق ذكره . الریاض . الحرب النفسیة اإلشاعة و. فھمي مقبل وأخرون . فؤاد عالم  )1(
دار المعرفة  –أصولھ ومبادئھ  –سیكولوجیة اإلتصال واإلعالم .عبد الفتاح محمد دویدار : أستاذ دكتور )2(

 .339ص  2005. الجامعیة 
 .497ص .  2006. مكتبة األسرة . العام وتأثره باإلعالم والدعایة  الرأي. دكتور محمد عبد القادر حاتم  )3(
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ویمكن أن تضمن الشائعات بعض القصص أو النكث ، وھذا كثیرا ماتتغیر وتتبدل 
أثناء تداولھا ، فقد یطلق رجل الدعایة شائعة من الشائعات فتصل إلیھ محرفة بعد 

) 1. (وقت معین   
 
 

واإلشاعات ظاھرة سیكولوجیة لھا داللة ولھا معنى ولھا دوافع خاصة دفعت إلى 
ارھا بین الناس ولقد أصبحت اإلشاعة أداة رئیسیة من ظھورھا وسببت سرعة انتش

وفي شدتھا یمكن أن تكون عالمة أدوات الحرب النفسیة فضال عن أنھ في محتواھا 
من عالمات الرأي العام ولذلك كان من الطبیعي أن یھتم علماء النفس بدراستھا و 

و أن شدة انتشار تشیر إلیھ الدراسات ھ بالكشف عن وسیلة تتبعھا ومقاومتھا وأول ما
اإلشاعة بین أفراد الجماعة وبالنسبة إلى موضوع معین تتناسب مع أھمیة الموضوع 

)2(.في حیاة أفراد الجماعة مضروبة في مقدار غموض الموضوع   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .497ص .مرجع سبق ذكره . الرأي العام وتأثره باإلعالم والدعایة . دكتور محمد عبد القادر حاتم ) 1(
الطبعة األولى . مؤسسة للطباعة والنشر والتوزیع . اإلعالم واإلتصال .دكتور حسن محمد عبد الرحمن ) 2(

.501.ص . 2006سنة          
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 : ةـــــتعریفات للشائع

، شأنھ في ذلك شأن سلوك البد وأن  أنھا سلوك من المسالك العدیدة للجماعة -1
یصدر عن توتر دافع یستھدف ھدفا بعینھ ویسلك سبال لتحمل الطابع الممیز 

 .للجماعة 
 :ومن ھذا التعریف یتضح لنا أن عناصر الشائعة ھي 

 إن الشائعة مثل أي سلوك من مجموعات السلوك العدیدة للفرد والجماعة  •
 .افع أي أنھ یوجد قلقا نفسي أن الشائعة البد وأن تصدر عن توتر د •

 .عند مروج الشائعة یدفعھ إلى إثارتھا حتى یستطیع أن یحصد ثمارھا 
 .أن یكون ھناك ھدف معین من وراء الشائعة  •
 .أن یحمل ھذا السلوك الطابع الممیز للجماعة في لحظة من لحظات حیاتھا •

من شخص  ھي كل قضیة أو عبارة نوعیة أو موضوعیة مقدمة للتصدیق ، تتناقل -2
إلى شخص عادة بالكلمة المنطوقة ، وذلك دون أن تكون ھناك معاییر أكیدة 

 .للصدق
 : ومن ھذا التعریف یتضح لنا أن للشائعة العناصر التالیة 

أنھا في العادة عبارة نوعیة ، وموضوعیة أي تدور أحدثھا حول موضوع معین أو  •
وتتالشى بانتھاء ھذا الموضوع قضیة معینة ، ولھذا السبب عادة ما تكون ذات أھمیة 

. 
 .أن الشائعة تتضمن شیئا من الحقیقة  •
أن أداة النقل ھي في العادة بالكلمة المنطوقة ، إال أن ھناك وسائل أخرى كالوسیلة  •

 .السمعیة أو المرئیة أو المقروءة أو على شكل كاریكاتیري في نكتة
ا ھو ما یفرق بین اإلشاعة و أن الشائعة تنتشر في غیبة المعاییر األكیدة للصدق وھذ •

 )1(.الخبر ، وبین اإلشاعة والخبر ، وبین اإلشاعة والمعلومة 
 
 
 
 .46-45ص .مرجع سبق ذكره . اإلشاعة والحرب النفسیة . فھمي مقبل وأخرون . فؤاد عالم  )1(
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 : بدایات الصحافة في الوطن العربي      

عرف الوطن العربي الصحافة المكتوبة ألول مرة من خالل الحملة الفرنسیة على مصر 
وبذلك تكون النشأة األولى للصحافة التي شھدھا الوطن العربي أجنبیة خالصة كان ھدفھا 

 .الفرنسیةخدمة األغراض السیاسیة والدعائیة للحملة 

لعربي فقد كانت موضع أما الصحیفة األولى الصادرة باللغة العربیة في الوطن ا -
الفرنسیة على مصر  جدل بین مؤرخي الصحافة العربیة خاصة وان وثائق الحملة 

أحد قادة الحملة الذي أعلن إسالمھ وتسمى ) مینو(تضمنت مرسوما أصدره الجنرال 
ولكن صدور ھذا المرسوم ال ) التنبیھ(عربیة للحملة تسمى بإصدار صحیفة  بعبد هللا

أن ھذه الصحیفة لو : یعني صدور الصحیفة بالفعل ویقول دكتور إبراھیم عبده 
صدرت لكانت بحق أم الصحف المصریة جمیعا غیران األمل المعقود بظھورھا لم 

م یتحقق ألن الظروف المحیطة بمصر إذا ذاك لم تسمح بإخراجھا فبقى مرسو
 .ولم یعمل بھ  إنشائھا

ویتفق دكتور عبد اللطیف حمزة مع ھذا الرأي بقولھ أن ھذه الجریدة لم تصدر فعال  -
 اــــــوھي سلسلة التي قام بتحریرھ) التاریخ(لسلسلة وإنما الذي صدر ھو 

ولم تكن غیر سجل عام لجلسات الدیوان وللحوادث ) الخشاب  إسماعیلالسید ( 
 .الھامة إذ ذاك 

م واستمرت إلى  1800قد صدرت بالفعل عام ) التنبیھ(أن ) أدیب مروة(ما یؤكد بین -
) فورنییھ(م وان الذي عھد إلیھ باإلشراف علیھا ھو أحد أعوان نابلیون  1801عام 

في دیوان الحكومة بتحریرھا ) سلسلة التاریخ(كاتب ) إسماعیل الخشاب( الذي كلف 
.)1( 

 

 

 

 

 

 

الطبعة األولى  –دار المجد لنشر والتوزیع . عمان .ي الصحافة واإلعالم دراسات ف. تسیر أبو عرجة  )1(
 .30ص . م 2000
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ولكن أدیب مروة لو یوضح أن كان قد .السنتینوأن ھذه الصحیفة قد عاشت قرابة  -
أم أنھ قرأ عنھا في المحفوظات الفرنسیة التي أطلع بنفسھ على أعداد ھذه الصحیفة 

ولو كان أطلع على . تحدث عنھا باعتبار أن مرسوم إصدارھا قد صدر بالفعل 
بعض أعدادھا لكانت حجتھ أقوى في الوقت الذي لم تتح الفرصة ألي من دارسي 

 .  الحقبة لإلطالع على أعداد صحیفة بھذا االسم صحافة ھذه 
ویقف الدكتور أحمد حسین الصاوي موقفا وسطا بین ھؤالء المؤرخین في دراستھ  -

التي خصصھا لصحافة الحملة الفرنسیة وكافة المنشورات الصادرة عنھا فھو یقدم 
الذي یتضمن مبررات ھذا اإلصدار ولكنھ یبین عدم مقدرتھ ) التنبیھ(مرسوم إصدار 

 ).ھالتنبی(على أي من أعداد صحیفة على العثور 
التي قد تكون صدرت بالفعل ولكنھا اختفت بین كثیر من الوثائق التي اختفت من 
آثار الحملة أو أن الحظ لم یحالفھا في الصدور وأن الذي صدر فقط ھو مرسوم 

 .إنشائھا
ویشیر الدكتور الصاوي إلى أنھ عثر في محفوظات وزارة الحربیة الفرنسیة على  -

المقترح بھذه الصحیفة بالذات ویلفت النظر فیھ منشور عربي یحمل في رأسھ االسم 
 .أنھ المنشور الوحید الذي عثر علیھ یحمل اسما محددا واضحا 

وھذا بینما خلت المنشورات األخرى عربیة وفرنسیة من أي اسم وكانت تبدأ بعنوان 
 )1(.مباشرةمقدمة أو تبدأ بالنص المراد إذاعتھ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 31ص . نفس المرجع السابق  )1(
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 المراحل األربع التي شھدھا تاریخ الصحافة الجزائریة 

 : الصحافة في العھد االستعماري -1
كبیرا م عددا 1832عرفت الجزائر إبان الحقبة االستعماریة التي بدأت في العام 

من الصحف التي تحض على المقاومة وتحرض على مواجھة المستعمر وعدم 
الخضوع لھ ، وأھمیة الحفاظ على الشخصیة الوطنیة بمقوماتھا العربیة و 
اإلسالمیة وذلك عندما استخدم ذلك الرعیل األول من كتابھا ومفكریھا وصحفییھا 

المستعمر بنفس األسلحة و المصلحین االجتماعیین فیھا سالح الصحافة لمواجھة 
 .التي كان یستخدمھا وھي الصحف

وكان الفرنسیون قد أصدروا عدد كبیرا من الجرائد منذ السنوات األولى لدخولھم 
باللغتین العربیة و الفرنسیة وكانت الصحیفة األولى وذلك  مستعمرین،الجزائر 

فقد  .م1847التي یصدرھا الفرنسیون باللغة العربیة ھي صحیفة المبشر عام 
أصدرتھا لمقاصد سیاسیة استعماریة وھي أن یطلع الجزائریون في صفحاتھا 
على التعالیم و القوانین الصادرة من الوالیة العامة ثم لتخذل بھا الروح الثوریة 
المقاومة التي ما إنفكت تتقد بھا قلوب المواطنین ضد عدوھم ومن ثم فإنھا لم 

مل جاھدة في سبیل القضاء على كل الوشاة تخف نوایاھا حین صرحت بأنھا ستع
حد تعبیر المبشر نفسھا وھكذا استمرت ھذه الجریدة في أھل الشیطنة على 

 .الصدور ال یعرف الجزائریون غیرھا
 صحافة الثورة التحریریة  -2

م نوعا من الالمركزیة بفعل  1955لقد عرفت صحافة الثورة التي ظھرت في عام 
) الوطني(الظروف الخاصة التي كان یجتازھا الكفاح المسلح فكانت ھناك صحیفة 

التي استمرت في ) المقاومة الجزائریة (ثم ظھرت طبعات مختلفة تحمل اسم 
بمدینة الجزائر ) ھدالمجا(م صحیفة 1956م كما ظھرت منذ 1957الصدور إلى 

ونظرا للتطور الذي عرفتھ الثورة الجزائریة بعد مؤتمر الصومام وتقدیرا من قیادة 
  )1(.الثورة ألھمیة الحرب العالمیة وحرصا منھا على وحدة التوجیھ تقرر توحید 

 

 

ص .2010.الطبعة األولى . دار الفجر للنشر والتوزیع . مصر . مدخل إلى الصحافة . محمد منیر حجاب  )1(
245. 

 الصحافـــة                  :                                 الفصل األول 
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م في صحیفة واحدة ھي المجاھد التي أصبحت ھي اللسان 1957صحافة الثورة منذ 
المركزي لجبھة التحریر الوطني التي كانت توزع في الخارج في طیعات عادیة وقد 
كانت المجاھد مدعومة داخل والیات الكفاح بالجزائر ، بعدید النشرات الداخلیة التي 

وتلعب دورا معتبرا في نقل أفكار  سیینالسیاتحت إشراف المحافظین كانت تصدر 
 .وأخبار الثورة إلى القاعدة المكافحة 

 :صحافة في عھد االستقالل -3
لقد كانت من القرارات السیاسیة األول المھمة التي اتخذتھا الجزائر بعد 
االستقالل تلك المتمثلة بنقل الصحافة إلى السلطات الوطنیة ووضعھا في أیدي 
الجزائریین وقد عكست اإلحصائیات المتوفرة دول الصحف الیومیة واألسبوعیة 

ة الجزائریة على مد أنواعھا حرص الدولوالمجالت و الدوریات على اختالف 
الوسیلة اإلعالمیة باإلمكانات المناسبة لكي تقوم بدورھا التنموي إلى جانب 

 .القطاعات الثقافیة واالجتماعیة األخرى 
كما أصدرت الجزائر المستقلة عددا كبیرا من الصحف والمجالت التي عھد إلیھا  -

ا تابعة بشكل مباشر ة بكافة نواحیھا ، وكانت ھذه الصحف أممواكبة الحیاة الجدید
لحزب جبھة التحریر الوطني ، أو وزارة اإلعالم باإلضافة إلى الصحف و المجالت 

 .شعبیة المتفرعة عن حزب جبھة التحریر التي تصدرھا المنظمات ال
 : صحافة التسعینات في الجزائر -4

شھدت الصحافة الجزائریة في السنوات التسعینات عندما فتح الباب أمام التعددیة 
لسیاسیة والحزبیة وتنوعت ھذه الصحف من حیث توقیت الصدور بین الیومي ا

والشھري إضافة إلى عدد من المطبوعات و واألسبوعي ونصف الشھري 
 .المتخصصةالمجالت الفصلیة التي تصنف تحت قائمة الصحافة 

وتصدر ھذه الصحف بإحدى اللغتین العربیة والفرنسیة ویوجد عدد قلیل منھا بین 
  )1(.الواحدةن معا داخل الصحیفة اللغتی

 
 
 
 
 
 

 .246ص . نفس المرجع السابق  )1(
 

 الصحافـــة                  :                                 الفصل األول 
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 :  الصحافة الورقیة- 5

یكاد یجمع مؤرخو الصحافة على أن أول صحیفة باللغة العربیة ھي صحیفة 
بإصدارھا في مصر وصدرت لمدة  1800بونابرت عام التي أمر نابلیون ) تنبیھ(

 .عامین 
 1827ویمكن أن نعتبر أن أول جریدة عربیة ھي التي أصدرھا محمد علي عام 

وعرفت ) الوقائع المصریة (لتصبح  1828م باسم جورنال ثم تم تحویلھا عام 
ثم صحیفة ) السلطنة(م وھي صحیفة 1857مصر جریدتھا الشعبیة األولى 

 .م أصدر سلیمان بشارة جریدة األھرام 1876وفي عام  1866) لنیل اوادي (
 أسسھا خلیل الخوري ) حدیقة األخبار (صدرت جریدة  1858وفي بیروت عام 

والتي ) الجنة البشیر(صدرت جریدة  1870وفي عام  1911استمرت حتى عام 
 .1947توقفت عن صدور عام 

أصدرھا رائد باشا والي  في دمشق) سوریا(جریدة  1865وصدرت في سوریا 
سوریا باللغتین والتركیة ، كانت رسمیة مختصة بأوامر الحكومة وقراراتھا ثم 

م وأقدم جریدة في 1918وتوقفت  1867في حلب ) غیر فرت(صدرت صحیفة 
م وكانت  1869الرسمیة التي أصدرھا مدحت باسا عام ) الزوراء (العراق ھي 

عام ) الموصل(تركیة وصدرت جریدة أسبوعیة تصدر باللغتین العربیة وال
 )1(.صدرت جریدة البصرة 1895م في الموصل ، وفي عام 1885

 
 
 
 

 

 

 . 1999.دار الشروق للنشر والتوزیع: عمان .اإلتصال الجماھیري .صالح خلیل ،أبو األصبع  )1(
 .324-322ص 

 

 الصحافـــة                  :                                 الفصل األول 

 

م وفي  1908عام ) بغداد(وأول جریدة أسسھا عربي في العراق كانت جریدة 
القدس (م في القدس صحیفة 1876ي فلسطین أصدرت الحكومة العثمانیة عام ف
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لنشر القوانین الرسمیة ) الغزال(بالغتین التركیة والعربیة وصحیفة ) الشریف
 .م1908عام ) بشیر فلسطین(و  )الكرمل(واألوامر ، وفي حیفا صدرت جریدة 

م وبعدھا صدرت جریدة 1920عام ) الحق یعلوا(وأول جریدة في األردن كانت 
جزیرة (صدرت جریدة 1927م ، وفي عام 1923عام ) الشرق العربي(رسمیة 
م ألنھا لم تكن 1928لصالح الصمادي وتوقفت عام ) صدى العرب(و) العرب

 .منتظمة الصدور 
 

م 1872عام ) یمن(ت فیھا أول صحیفة باللغة التركیة باسم أما الیمن فقد صدر
 .لنشر قوانین وأخبار الدولة العثمانیة 

 .الرسمیة ) طرابلس الغرب(م جریدة 1866وفي لیبیا عام 
م 1888م وفي عام 1860عام ) الرائد التونسي (وفي تونس كانت صحیفة 
 ).الحاضرین ( أصدر على بوشوشة جریدة 

أول ) أخبار دبي(العربیة الصحافة متأخرة أفقدت كانت نشرة وعرفت اإلمارات 
 .م1966دوریة تصدرھا دائرة اإلعالم عام 

ومعناھا   starlette d'agérienneوكانت أول صحیفة تصدر في الجزائر 
أي جریدة   le moniteur algérienثم صحیفة ) الساعي الجزائري(بالعربیة 

ة تنشر قرارات الجیش المحتل م وھي صحیفة رسمی1832الجزائري عام 
 .وأوامره تصدر أسبوعیا في أربع صفحات 

ومن أھم ) األخبار(م صدرت صحیفة أسبوعیة باللغة الغرنسیة 1839وفي عام 
) الشھاب(م و 1926عام ) وادي میزاب(الصحف التي صدرت في العشرینیات 

 )1(.م1925عام 

 

 

 

  .321ص  2004. عالم الكتب : القاھرة . والتاریخ الصحافة العربیة  الصحفیة الجغرافیا . شرق.عبد العزیز (1 ) 
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 عن اإلشاعـــــة  جذنمو

 :"بیرل ھاربور " إشاعات :نموذج األول 

غمرت أمریكا شائعات مفزعة لم تتغیر ، وفحوى ھذه  1924فبرایر من عام  و في ینایر
أعظم بكثیر " بیرل ھاربور"الشائعات أن خسائر األمریكیین في الھجوم الذي تعرضت لھ 

الشائعات أن األسطول األمریكي للمحیط الھادي مما اعترفت بھ السلطان ، فزعمت بعض 
 1000رى أن ــدیسمبر ، وزعمت شائعات أخ 7یوم  في " بیرل ھاربور"في  ققد غر

والمعروف اآلن أن التقاریر الرسمیة . طائرة تم تدمیرھا على األرض في نفس الیوم 
" بیرل ھاربور "ي األولى لم تكشف عن التقدیر الكامل للخسائر التي تكبدھا األمریكیون ف

ألسباب تتعلق باألمن العسكري ، لذا انبعثت األقاصیص عن الشك في أن یكون األمر كذلك 
 . 

ولما كان الناس لم یقفوا على األنباء فإنھم لم یجدوا أي برھان یمكنھم من السیطرة على 
 .خیالھم الذي استولى علیھ الفزع

ر الرئیس األمریكي روزفلت بأنھ یجب وقد انتشرت األقاصیص وبلبلت األذھان بحیث  شع
، للتندید بھذه الشائعات  1942فبرایر عام  23علیھ أن یخصص جزءا من حدیثھ في 

 .المفزعة 

أنھ بذل أقصى  غیر .كاملةوفي ذلك الوقت لم یستطع الرئیس األمریكي أن یعلن القصة 
باء الحقیقیة دون تعریض ما أمكنھ إذاعتھ من األن أذاع أكثرجھده لتھدئة مخاوف الناس، بأن 

 )1(.للخطراألمن األمریكي 

 

 

 

 

 

 

 

 . 1992.الطبعة الثانیة . دار الجیل . بیروت . مدخل إلى لغة اإلعالم . جان جبران كرم  )1(
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 إشاعة وفاة الرئیس انتشرت وسط صمت رسمي تام
یجدوا في ھواتف مواطنین ، لم " دبت"لكنھا سرعان ما " فیسبوكیا "المعلومة بدأت 

الخبر ، عدا لجوئھم إلى قاعات تحریر الصحف، إلى أن " یؤكد أو ینفي "مصدرا 
 .الرقعة الجغرافیة الجزائریة "اإلشاعة " كذبت وزارة الخارجیة الخبر ، لما تعدت 

أخبار من ھذا القبیل ، والظروف السیاسي كان " شاعت "أن  الجزائرفلم یعرف في 
في الجزائر ترتبط براھن سیاسي ، یكون فیھ " اإلشاعة "عادیا ، ودوما كانت 

وتضارب التكھنات حیال " المستقبل"ف ، وضبابیة الغموض واالرتیاب سید الموق
س ، مایفسر حالتان شعوریتان ، تغزوان عقول السیاسیین ، ثم عموم النااآلتي ، 

إطالق إشاعة أن الرئیس بوتفلیقة یكون في حالة مرضیة خطیرة أو أنھ قد توفي ، 
في ظروف مازالت تتعاطى فیھ القوى السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة رھانات 

الحكومة الجدیدة التي عینھا الرئیس بوتفلیقة ، وعلى رأسھا عبد المالك سالل ، 
إزاء من سیكون رئیسا شھر " األماني "وتتقاذف  وعلى ضوئھا تتضارب التحالیل

 .أیستمر بوتفلیقة ، أم أن وافدا جدیدا ینتظر  2014أفریل من العام 
، منذ قرابة عشریة من الزمن ، على وقع إشاعات مدویة ، ت الجزائر شوقد عا

ارتبطت رأسھا بحالة الرئیس الصحیة ، لكن من یھمھم األمر لم یتعلموا كیف 
خراب " اإلشاعة ، أوقتلھا في المھد ، لتفادي تأویالت خاطئة أو نفي یصدون لھیب

، من قبیل ما "معلوماتي "، من خالل زرع اضطراب یراد لھ أن یكون "یاسي
حق الجزائریین من مصادرة " اإلشاعة " حصل أمس وألول مرة ، منذ أن تمكنت 

فھم یستفسرون ، لھا ، ولبعضھم ولھوات" رھائن "، جعلتھم " الحقیقة"في معرفة 
بشأن خلفیة : تكفلت ، أمس وزارة خارجیة بنفي إشاعة ، بما حمل على طرح سؤال 

تكفل مصالح الدبلوماسیة بالنفي ، مع أن القضیة داخلیة ، وبالتالي فإن مصالح 
رئاسة الجمھوریة ، أو الوزارة األولى ھي الجھة الوصیة التي یفترض أن تتولى 

سرعان مایلغي إذا ماعلمنا أن اإلشاعة انطلقت من محطة المھمة ، لكن ھذا السؤال 
وبالتالي كان واجبا على " أالن جوالس"فرنسیة وصاحبھا مدون فرنسي اسمھ 

األمر یتعلق بإشاعات " مصالح الوزیر مدلسي التحرك للقول إن الرئیس بخیر وأن 
المقابل قي ".خبیثة ال تشرف أصحابھا وال تستحق االھتمام كونھا مخزیة ومشینة 

ھو اآلخر لیقول إن خطأ جسیم ارتكبھ وسارع من باریس ،شعر صاحب اإلشاعة ب
 )1(مادونھ في مدونتھ لم یحمل صیغة الوفاة المؤكدة 
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" ومھما یكن ، فإن . وأن ما دونھ كان مجرد معلومة ھمس بھا أحدھم في أذنھ 
اإلشاعة تربعت على عرش ، في الجزائر ، بعدما وجدت تقبال واسعا لدى 

، بتجربة بینت أن ھناك مخیاال اجتماعیا جزائریا " للتسریبات الكاذبة "الجزائریین ، 
بل الرئیس بوتفلیقة نجم الكرة العالمي یتقبل اإلشاعات بال عناء وال جھد ، فقد استق

زیدان وعائلتھ ، أمام كامیرا التلفزیون ، الفرنسي ذي األصول الجزائریة زین الدین 
یقول فیھ أصحابھ أن الرئیس أو شقیقھ " أخطبوط خبر"، لیفند 2010مطلع مارس 

یكون قد توفي ، وبث ) 2010جویلیة  02رحمھ هللا توفي الحقا یوم (مصطفى 
فزیون الجزائري اللقاء الذي خرج خاللھ الرئیس عن البروتوكول بعدما رافق التل

 .زیدان إلى خارج قاعة اإلستقبال وقدم أفراد عائلتھ واحدا واحدا مع طبیبة الخاص
، زار الرئیس بوتفلیقة الشیخ القرضاوي ، بمستشفى عین  2007قبل ذلك وفي عام 

، عندما تسربت حینھا إشاعة ) القرضاوي(النعجة ، لما كان راقدا ھناك 
نید مایشاع من حولھ ، في ظرف كان ، الذي كان سھال علیھ تف) الرئیس(مرضھ

یسمح لھ بذلك ، ولم یكن یسمح لھ ، حینما كان یعالج بمستشفى فال دي غراس في 
الجزائریین جھال بمصیر رئیسھم ، في ظل "بطون "، وقبضت 2005فرنسا ، عام 

لیطمئن " الشاب مامي"س جمیعا ، إلى أن ظھر صمت للحكومة ، قتل النا
 .الجزائریین أن بوتفلیقة بخیر ، بعد أن تمكن من زیارتھ

كشبح یزور " قاتلة بال موت "لكن الواقع في الجزائر ال یتصل فقط بإشاعات 
بغیاب منظومة اتصال وتواصل الجزائریین من حین آلخر ، ولكنھ یرتبط في أساسھ 

حكومات ، كلما نصبت واحدة ، سمع الجزائریون عن سیاسة ، وھذا ماعھد على 
اتصال مرتقبة ، سواء مع الصحفیین أو مع المواطنین مباشرة ، لكن ذلك لم یحدث ، 

 .لیسلم الناس قربانا إلشاعات خطیرة
وبإشاعة أمس ، یكون الوزیر الجدید لالتصال محمد السعید ، قد شرع في مھامھ 

شیطانیة ، فھل یتخذھا مرجعا إلرساء سیاسة " معلوماتیة  قنبلة" ، بـ " االتصالیة "
 )1(ش . اتصال جادة ، تنفع الناس وتقیھم شر اإلشاعة   م 
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وفاة الرئیس "نبأ " الفایسبوك"تناقلت مختلف صفحات مواقع التواصل اإلجتماعي 
وسادت حالة من . ، بعد أن أطلقت إشاعة صنعت في فرنسا " عبد العزیز بوتفلیقة 

االرتباك بین التأكید والنفي ، طیلة لیلة أول أمس ، في الوقت الذي تداولھا اآلالف 
وقد " . تویتر"عات وامتدت إلى غایة موقع بالتعلیقات وصور الرئیس في ظرف سا

الرئیس ووفاتھ إكلینیكیا في مستشفى تسارعت األخبار بشكل الفت ، حول صحة 
 بسویسرا، خصوصا وأن الوفاة لم تأت من مواقع التواصل االجتماعي كما سبق بل 

وھو ماساھم في الضجة " صنع إشاعة طبیة مؤكدة "من موقع إخباري من سویسرا 
 .زلت الفایسبوكالتي زل

ونشر اآلالف صور الرئیس مرفقة بتعلیقات تتحدث عن وفاتھ ، وراح المعلقون 
یدونون تعازیھم وآراءھم في الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ، واستمر الوضع لساعات 

ولم تتوقف التعلیقات عند ھذا الحد ، بل . إلى غایة أمس ، قبل أن یتم نفي الخبر 
ھذا ال "امل مع اإلشاعة ونفیھا ، حیث كتبت إحدى الصفحات امتدت إلى انتقاد التع

الكالم عن وفاة الرئیس اشتد وزاد منذ أن لم یعد یمكن السكوت ... یحدث إال عندنا 
فھو . عن األسلوب الردئ الذي یمارس بھ السید مصطفى العلوي مھنة الصحافة 

الصحفیین ینبغي أن  ومن المفترض أن قیدوم" قیدوم الصفحیین "یقدم نفسھ على أنھ 
یكون مدرسة لمبادئ المھنة قدوة للصحفیین الشباب ، ولكن لألسف ما تعكسھ 

 : جریدتھ أن عملھ یعتمد طرقتین ال تشرفان أي صحفي أبدا وھما 
اإلشاعة و التلفیق من جھة ، وفبركة الصور بطریقة مغرضة من جھة أخرى 

 .لتصفیة الحسابات مع األشخاص أو التنظیمات 
من أجل اإلساءة إلى الحركة األمازیغیة " األسبوع" ر اختراعات مدیر جریدة وآخ

وإلى اللغة الرسمیة للدولة ، والتي یكن لھا حقدا كبیرا ، الصورة التي نشرھا في 
جریدتھ والتي تشیر إلى فتاة تحمل علما أمازیغیا وعلما إسرائیلیا ، طبعا المونتاج 

الیحتاج إلى رد ، لكن من الضروري ھذه  ھو من السذاجة واالنحطاط بحیث أنھ
إطالع القراء على ھذه األسالیب الالأخالقیة التي تسئ إلى مھنة الصحافة ، المرة 

وعلى المتضررین من أسالیب ھذه الجریدة أن یرفعوا دعاوى قضائیة لنطبق المثل 
 ".اتبع الكذاب حت لباب الدار"القائل 
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   وقد سبق لمصطفى العلوي أن قام بنفس المونتاج الكاذب فیما یخص الرایسة الفنانة      
عرضھا على الصفحة األولى وھي تنحني لجمع المال على المنصة بینما یتعلق األمر 

وإذا كانت األنفة والروح األمازیغیة قد منعت تبعمر . بمونتاج مغرض ال عالقة لھ بالواقع 
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قضائیة ضد ھذه الجریدة الكذابة ، فإن من اآلن فصاعدا البد من  انت من رفع دعوى
اللجوء إلى القضاء ضد ھذه األسالیب المخلة بمھنة الصحافة ، والتي یقوم بھا مدیر جریدة 

 .األسبوع إلیقافھ عند حده

مصطفى العلوي وأمثالھ من األخطاء السابقة التي ارتكبوھا ، فرغم كل المؤامرات لم یستفد 
حاكوھا ضد األمازیغیة واألخبار الملفقة التي نشروھا ضد النشطاء األمازیغیین ، فقد التي 

أصبحت األمازیغیة لغة رسمیة وكلما أظھروا العداء للھویة العریقة للمغاربة كلما نالت 
المزید من الحقوق ، لكن الذین ینطلقون من حقد شخصي وقدیم ال یمكنھم أن یراجعوا 

 .م أن یحصدوا المزید من الھزائم مستقبال أنفسھم ، ولھذا یمكنھ

أطلق موقع فرنسي خبرا بذلك ، وألن اإلشاعة التقتل ، فإن العیب كل العیب على المكلفین 
ومع ھذا لم یصدق الكثیرون األمر ، بالنظر إلى أن صحة الرئیس كانت األكثر " . باإلعدام 

للتأكید على أن ال " الفوتوشوب " بتقنیاتإثارة لإلشاعات في الفایسبوك ، واستعان البعض 
 .                                  أساس للنبأ من صحة ، وأنھا مجرد إشاعات لھا ھدفھا ووقتھا وغرضھا ككل مرة 

 لجزائر زبیر فاضل                                                              
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 :الثالثالنموذج 

 

 

 : جریدة المجاھد باللغة الفرنسیة أخبار
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نشرت جریدة المجاھد باللغة الفرنسیة خبر عن حدث لم تفصح عنھ  1981في شھر نوفمبر 
 ھا لم تتحقق منھ و ھذا الحدث یتعلق بتوقف األساتذة عن التدریس بثانویة نالجریدة أل

ن تعطي تحقیق واضحا أتساءلت الصحیفة حول ما یجري بھذه الثانویة بدون بالعاصمة ف
و قد یكون من شأنھا إقامة إشاعات قد تعطي للخبر  عالمعن الحدث و ھذا النوع من اإل

قع غداة أبعاد غیر موجودة إن لم یعقبھ تعلیق و تحقیق یتأكد من نوعیة الحدث و ذلك ما و
 )1(   .و انطفأت بمجرد ظھورھا االنتشار نشر الخبر لم تستطیع اإلشاعة في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .33ص . مرجع سبق ذكره. زھیر احددان  )1(

 

 

 

 

 :النموذج الرابع

 : إشاعات عن اغتیال علي تونسي و خالد بونجمة
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أثرت حادثة اغتیال رجل األمن األول من األمن الوطني المرحوم علي تونسي على الرأي 
العام حیث لم یتم إلى حد األن معرفة األسباب الحقیقیة التي جعلت أحد مساعدیھ یقبل على 

وكانت نھایتھ مأساویة لعائلة الفقید وجھاز األمن الذي حضر بقوة رفقة , ذلك التصرف
وكانت اإلشاعات قد انتشرت فور تردد ,بالد لتودیعھ إلى مثواه األخیرالسلطات العلیا لل

حیت إعتقد البعد  في الوھلة األولى أن األمر یتعلق بعمل إرھابي ,خبراغتیال علي تونسي
 .وھو مادھبت إلیھ أغلب اإلتصاالت المتسائلة مع قاعات التحریر

إذ جاءت البدایة بترویج أخبار , ثة ملیئا باإلشاعاتكما أن األسبوع الذي أعقب ھذه الحاد
وعرفت ,بالعفرون,خالد بونجمة ,عن اغتیال األمین العام للتنسیقیة الوطنیة لألبناء الشھداء 

إنتشارا رھیبا وسط الموطنین واإلعالمین وھي المعلومة التي سارع بونجمة إلى تكذیبھا من 
 )1(.وطنیةخالل ظھور إلى العلن وتنقل إلى مقرات بعض وسائل اإلعالم ال
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 الصحافـــة                  :                                 الفصل األول 
 

 : خصائص الصحافة المكتوبة -6

 :تتمیز الصحافة المكتوبة بعدة خصائص منھا 

 .تعتبر وصلة من وسائل اإلعالم المكتوبة كما یمكن استرجاعھا وقراءتھا عدة مرات *

 تعتبر وصلة من وسائل نقل المعلومات واألخبار كما تعتبر منبر الجمھور ومرأة * 

 .المجتمع

 .تعتبر نشرة مطبوعة متعددة المصادر كما أنھا تنشر األخبار بالتفاصیل * 

 .التنوع بمعنى تغطیة إخباریة شاملة بكافة األخبار * 

 .لكل صحیفة سیاستھا* 

 .مكان تواجدھااإلصدار بمختلف اللغات حسب * 

 .تختلف في اإلھتمام من صحافة الخبر الرأي اإلثارة* 

 .یعتبر اإلشھار مصدر دخل للصحف العامة * 

أسس الجریدة ، ( من حیث الشكل نجد جل الصحف على صفحاتھا ، األولى أو الواجھة * 
 )1(.....) العدد، التاریخ

 

 

 

 

 

 

 

الشركة المصریة العالمیة لنشر . مكتبة لبنان . مرئيالعمل الصحفي المقروء المسموع ال. نبیل راغب  )1(
 .90ص . م  1999.الطبعة األولى . لونجمان 
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 الصحافـــة :                                                  الفصل األول 

 

  أنواع الصحافة المكتوبة -7

 : تنقسم الصحف المكتوبة إلى عدة أنواع وفقا لعدد من المعاییر وذلك على النحو التالي 

 : معیار النطاق الجغرافي -1
وتنقسم إلى صحف قومیة تصل إلى جمیع القراء في الدولة وصحف دولیة توزع في 

 .الدول نفسھا أو خارجھا
 

 : معیار المضمون -2
ط اإلنساني في مجتمع ونشر تنقسم إلى صحف عامة تشمل جمیع أوجھ النشا 

األخبار العامة في مختلف المجاالت ، وصحف عامة متخصصة تھتم بالطبقة 
اإلجتماعیة التي تعبر عنھا أو الفئة التي تخدمھا أو مجال الذي تخصص فیھ وتركیز 
ھذه الصحف على مضمون معین تعالجھ بأسلوب یبتسم بالبساطة بعیدة عن التراكیب 

 )1(.ة الدقیقةو المصطلحات العلمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

دار : بیروت . التقنیة و التنفیذ. الموضوع  .مدخل نظري وعلمي إلى الصحافة الیومیة واإلعالم .  ضبیان.سامي  )1(
 .19ص . 1979. السیرة 

 
 



15 
 

 :خالصة الفصل األول 
 

 أولیعتبر الكثیر من إعالمي الصحافة المكتوبة أنھا أم اإلعالم بدون منازع لیس ألنھا 
 
 مولود إعالمي بقدر ما نتیجة ألفرادھا وممارسیھا على خالف اإلعالمیین األخرین  
 

 واالحتكاكقفن تحریر و الكتابة الصحیفة  مغایرة،الذین ینشطون في وسائل إعالمیة 
 
 و القرب منھم أكثر قد ال نجد ولن نجده إال في  االجتماعیةبشكل أكبر بمختلف الشرائح  
 

 الصحافة المكتوبة ، كما أن القارئ الموضب على قراءتھا یعول على الصحیفة 
 

 ألشخاص حول أحدھم وھو یقرأ علیھم ماتمده بھ صحیفة المألوف أن ترى جماعة من ا
 

 . من أخبار وتعالیق
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 ة ــــــاإلشاع                                        :الفصل الثاني 
 

 أسباب ثانویة لسریان اإلشاعة 
 

ھناك عوامل سیكولوجیة الخاصة التي تنبعث من شخص مروح اإلشاعة وتجعلھ 
 .أكثر من غیره اندفاعا في نقل الشائعات وتردیدھا 

 :ومن ھذه العوامل مایلي 
 : حب الظھور       - أ

أو  یجد البعض في تردید للشائعة وسیلة الشباع رغبتھ في الظھور 
وھو نوع من الحیل العقلیة الدفاعیة یعرف ’ إسباغ األھمیة حول نفسھ 

بإسم التعویض ، فشخص یردد اإلشاعة لیجدب اإلنتباه نحوه أو لیشعر 
األخرین عالم ببواطن األمور ومن الطبیعي و الشائعة تنطلق في 

ض أن یتحیل ھذا الغموض لصاحبنا أن یشبع الرغبة أال موضوع غام
 .شعوریة في ظھور أو ظھور بمظھر األھمیة 

 : الرغبة في التأید العاطفي  - ب
قد یكون الدافع الشخصي أنھ بحاجة إلى أن یشاركھ الغیر فیما یشعر بھ  

من رغبات أو مخاوف أو عدوا تحتى یشعر ذلك الشخص بشئ من أمن 
ھا في حیاتھ الخاصة ، وذلك نوع من دوافع النفسیة والثقة التي یفتقد

وإلجتماعیة یعرف بدافع اإلتفاق مع الجماعة أو توافق اإلجتماعي الذي 
یدفع الفرد إلى أن یحاول دائما أن یكون على إتفاق مع من حولھ في 

 .أرائھم ومعتقداتھم وإتجاھتھم 
 : التسلیة  - ت

جرد تسلیة وتضیع الوقت أو قد یكون الدافع وراء خلق الشائعة ونقلھا م 
إیجاد مادة لحدیث ، وحتى عندما تردد الشائعة في تلك الجلسات على 
إعتبارتھا شائعة ، فسرعان مایتنقلھا الناس من بعد ذلك على إعتبارتھا 

 )1(.حقیقة ثابثة 
 
 
 
 
 

 .مرجع سبق ذكره .اإلشاعة والحرب النفسیة . فھمي مقبل وأخرون . فؤاد عالم  )1(
 . 52ص 
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 ة ـــــاإلشاع                                             :الفصل الثاني 
 

 
 : أسالیب تروید الشائعات -2
تنتقل الشائعات بواسطة الحدیث بین شخص وأخر أو بواسطة الصحف  

و اإلذاعات المعادیة أو العاملة ، وقد تنشر بواسطة المنشورات السریة  
ویعمل على ترویج مثل ھذه اإلشاعات المغرضة عمالء سریون یندسون 
بین صفوف الشعب، أو أشخاص مخربون من العناصر السلبیة المضادة 

. 
من المعلومات أو حقائق ولكن عند  يءتضمن اإلشاعة شوغالبا ما
تحاط باإلضافات خیالیة تضخم الخبر وتحوره وفق غرضھا ترویجھا 

إلى أسالیب التشویق والتكرار ،  -لنشر إشاعة ما -المرسوم ویلجأ المروج
یعمد إلى إطالق إشاعة في أوساط قلیلة الثقافة والوعي  أو التي  كما

الم وضعف دوره إلى درجة تسمح لألفراد ھذه یضیق فیھا نطاق اإلع
األوساط أن یرحبو بمعلومات وأخبار الناقصة على أنھا حقیقة كما یتیح 

یدور في خلدھم عند نقلھا بمبالغة أو تحریف  للمستقبلیھا أن یبثوا فیھا ما
تھم النفسیة وأمانیھم الدفینة التي ال تجد إشباعا بطریق لالذي یتفق مع حا

 .أسالیب المشروعة بالمكشوف أو 
 :وتبعا لذلك یمكن تقسیم أسلوب نشر شائعات و ترویجھا إلى نوعین 

 
 :)نقل من شخص إلى شخص ( أسلوب مباشر  -1
تأخذ الشائعات فیھ صورة الروایة الكالمیة في أسلوبھا القصصي  

 )1(.المألوف 
 
 
 

 
 

 
 
 
 .56ص .مرجع سبق ذكره . فھمي مقبل وأخرون . فؤاد عالم  )1(

 
 ة ــــــاإلشاع                                          :الفصل الثاني 
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 :مباشرأسلوب غیر -2
یلجأ مروج اإلشاعة إلى أسالیب غیر مكشوفة وغیر مباشرة حیث  

  التمثیل ،األغاني الشعبیة: ومن ھذه األسالیب .  اھوتوجیفي نشرھا 
الدعایة ،النكثة ، الصورة أو الرسم الكاریكاتیري ، فاألغاني الشعبیة 

بنوعیة السینمائي والمسرحي یمكن أن یكون وسیلة فعالة  والتمثیل
تحملھ في  تؤثر في األوساط وذلك بسبب الطابع الرمزي لھا وما

جوانبھا من تعلیقات وإنتقاضات الغیر مباشرة ، لوضع معین سیاسیا 
، یرددھا ھؤالء بعد تقبلھا وتبنھا بسبب  اجتماعیاأم  صادیااقتكان أم 

ما تصادفھم في نفوسھم من ھوى ونزعة لنقد ، ورغبة في تنفیس عن 
شعور مكبوث لدیھم ، وأغاني الشعبیة تشكل أسلوبا قویا من أسالیب 

 .التواصل الجماھیري 
، وخاصة األول من  واجتماعيوالدعایة والنكتة بنوعیھا السیاسي 

فھي تعتبر من أخطر أسالیب نشر الشائعات لما ما زمن الحرب ، ھ
لھا من تأثیر كبیر على أنواع الرأي العام وخاصة في أوساط ذات 

عن  واستوائھاالمستوى الثقافي المنخفض الذي یسھل تأثیر فیھا 
 .طریق الدعایة والنكث 

خبراء لحرب النفسیة السرعة المدھشة التي تنتقل بھا  استغلوقد 
وساط الشعب ،لذا فھم یقمون أحیانا بتصمیم أفكاھة عادة بین ك

من عذوبة النكتة  یستفیدوناإلشاعة المغرضة على شكل نكثة ، فھم 
كفاكاھة لدس السم وتحقیق أھداف  براءتھاومن  انتشارھاوسرعة 

 )1(.دعائیة عدوانیة محددة 
 
 
 

 
 
 
 .57ص .نفس المرجع السابق  )1(

 
 

 ة ـــــاإلشاع                                          :الفصل الثاني 
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أما الرسم الكاریكاتیري لھ قوة جاذبیة بعیدة األثر والمدى ویمكن 
بین المستویات الثقافیة المختلفة بل إن أثره قد یتعدى اإلطار  انتشاره

المحلي والقومي الذي یتواصل أفراده بلغة معینة واحدة إلى إطار 
 انتشاربتعامل أفراده بلغات متعددة الیصلح معھا  عااتساأكثر 

الشائعات الكالمیة ما یجعل الشائعات المصورة أثرا عمیقا وسریعا 
 )1(.في ذیوعھا 

 :  أغراض الشائعات
 : )نفسیة ( أغراض معنویة  -1

الحرب النفسیة تعتبر في ھذه األیام حجر الزاویة بالنسبة  إذا كانت
الشعوب التي تناضل  اتجاهالعدوانیة  واستعمارلسیاسة العدو 

، أدركنا مدى فعالیة  واحتاللللتحرر من كافة أشكال السیطرة 
وخطورة الشائعات وھي من أخطر أسلحة الحرب النفسیة في 

ح المعنویة لألفراد وجماھیر الشعب سواء في تأثیر وعلى الرو
السلم أو في الحرب وطبعا في األخیرة یكون الخطر على أشده 

ن خلق جوا من البلبلة و الشك وزعزتھ بالثقة بنفس وبث الروح وأ
الظروف لتشكیك بكل  واستغاللو التفرقة واستسالم  االنھزامیة

وخاصة أثناء الحروب و األزمات ، كل ھذه األمور تشكل  شيء
 )2(.الشائعات إلى تحقیقھا  جدا تسعىأغراض معنویة ھامة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .58ص .نفس المرجع السابق  )1(
. نشرات الجامعات المفتوحة . الرأي العام بین الدعایة واإلعالم . عواشة محمد حقیقي  )2(

 .98ص . م1993
 

 ة ـــــاإلشاع                                          :الفصل الثاني 
 

 : أغراض سیاسیة -2
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ولعل ھذه أخطر األغراض التي تسعى الشائعات إلى تحقیقھا  
وذلك بالنسبة لموضوع الذي تتناولھ من قادة األمة و الشخصیات 
البارزة فیھا ، إلى تشكیك بالمواقف والخطط التي یضعھا النظام 
السیاسي وتعتمد ھذه الشائعات على أسلوب التھویل والتضخم و 

ایطلق منھا أثناء الحروب و التشویش و التشكیك ، وأخطرھا م
إضرابات الداخلیة التي تلعب ھذه الشائعات دورا بارزا في 
إثراتھا وتأزیمھا وأشغال ونظام السیاسي بھا لكي ینصرف عن 
مھمتھ األساسیة في بناء الداخلي في كافة المستویات والمجاالت و 
البناء خارجي من شأنھ إقامة جبھة قویة لمقاومة العدو وتصدي لھ 

 .ولمخططاتھ
 :  اجتماعیةأغراض  -3

إلى  یوجھھا األفرادویمكن إدراكھا من خالل تلك الشائعات التي 
ھیئة ، فئة ، عشیرة ، عائلة ( اجتماعیةبعضھم ، أو توجھھا فئات 

 ......)،نادي
وغرض منھا إثارة الفتن وخصومات وتعمیق الخالفات المشاكل 
التي تكون قائمة أو تلك التي تعمل الشائعات على خرقھا كما في 

مستغلة  –األخرى  اجتماعیةحالة اإلضرابات الداخلیة والمشاكل 
إلشاعات بعض الظروف والمواسم والمناسبات ، وبعض ھذه ا

من توجھ إلیھ مباشرة  یكون الغرض منھا النیل من سمعة وشرف
أو التعرف  االجتماعيوبشكل غیر مباشر للمساس بمركزه 

) البرلمانیة (النیابیة  االنتخاباتلمكانتھ أحیانا كما كان یحصل في 
أو تلك التي عرفھا التاریخ مثل الشائعات التي مست عائشة زوجة 
الرسول علیھ الصالة والسالم ومریم والدة السید المسیح علیھ 

 )1(.ة والسالم الصال
 

 
 
 

 .62ص . نفس المرجع السابق  )1(
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 :  اقتصادیةأغراض  -4
وھنا تستغل الشائعات بعض الظروف التي تحصل أحیانا من 

األسعار ونقص المواد والسلع  وارتفاعالبطالة  انتشار
الشائعات على تلك الظواھر لكي  مروجو ھذهویركز ............

ككل ، ویمكن أن تسلط ھذه  االقتصاديیشككوا بالوضع 
الكبیرة و التجمعات العمالیة  االقتصادیةاإلشاعات على المنشآت 

بقصد خلق كل ما من نشأتھ تعویض سیر عملیة اإلنتاج و التنمیة 
 –بقصد المنافسة وتحقیق الربح  –، وقد تتبادل  صادیةاالقت

 .الشركات التجاریة و الصناعیة الكبرى مثل ھذه الشائعات 
 

 : أغراض عسكریة -5
رأینا في كل األغراض السابقة أن الشائعات تتفشى وتتفاقم خطورتھا  

في األزمات وأیام الحروب ، والتاریخ یحدثنا عن األغراض والنتائج 
 .ي حققتھا مثل ھذه الشائعات الجسیمة الت

جینكزخان، األلمان في الحرب العالمیة الثانیة ، العدو الصھیوني ( 
وتھدف الشائعات ) وغیر ذلك... 1967ومن وراءه في نكتھ عام 

عندئذ للتأثیر على الحالة النفسیة وأضعاف الروح المعنویة لدى 
المقاتل و المواطن الذي یمده بكل أسباب القوة و الصمود ، وكثرة 

یة الخاطفة المفاجئة التي كان العدو یشنھا على تلك الغازات العسكر
بقصد زرع الخوف و الرعب في  واالقتصادیةاألھداف المدنیة 

 ة ـــــالعسكری االستعداداتالنفوس وزعزعة الثقة بالقدرات و 
 )1(.وغیر ذلك 
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الذي ال ینضب الذي یمدھا بكل –أخالق أیة أمة من األمم ھي المعین 
على مر العصور ، وشاعرنا العربي أحمد أسباب الحیاة واالستمرار 

 : شوقي أصاب الحقیقة  بعینھا عندما قال 
 األخالق ما بقیت    فإن ھموا ذھبت أخالقھم ذھبواإنما األمم 

األخالق بالنسبة لألمة فال شك أنھا من أھم األھداف إذاكان ھذا شأن 
واألغراض التي یسعى العدو إلى تحطیمھا ، والشائعات ھنا تلعب 
دورا بالغ التأثیر والخطورة في التشكیك بأخالق بأخالق األمة وقیمھا 

ز والمعاني التي تي تتعرض لبعض الرموومقوماتھا وخاصة تلك ال
 .تشكل مجد األمة عبر تاریخھا المتواصل 

تعتبر الموارد األخالقیة القائمة : محمد طلعت عیسى . ویقول د -
الشائعات أن  في المجتمع من أھم المجاالت التي یستطیع مروجو

یستغلوھا في نشر شائعاتھم ، ویقصد بالقوى األخالقیة مجموعة 
واألساطیر والعادات الشعبیة واألغاني والمواویل و المعتقدات 

 تماعیة األناشید الجماعیة وكافة ألوان الفنون واألدب والست االج
 )1(.في المجتمع 
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 : الشائعاتأسالیب مواجھة 
 : الدور التشریعي لمواجھة الشائعات-1
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على حمایتھا ضد أولئك الذین أن لكل دولة أھدافھا الحیویة والحساسة التي تعمل 
یحاولون القیام بمحاوالت لتخریبھا ، وللنیل منھا والعبث بقیمھا ومبادئھا التي 

أجھزة  تھدف إلى تماسك شعبھا واستقراره ، وھي لذلك توكل ھذه المھمة ذل
 –لكي تقوم بواجبھا على أكمل وجھ  -أمن متخصصة ، وھذه األجھزة البد لھا

من ضمانات تحي رجالھا وتؤمن لھم الرقابة من كل المؤثرات و الدوافع التي قد 
 :تؤثر في صالحیتھم للعمل وتعوق التنفیذ ، وتقوم ھذه الضمانات على دعامتین 

 :  ظیمیةدعامة تن •
وھي النصوص الصادرة بتعیین ھذه األجھزة وتحدید صالحیتھا ومھامھا 

 ..... ، وكیفیة تنفیذھا للمھام الملقاة على عاتقھا 
 :  دعامة قانونیة •

وھي العصا التأدیبیة التي تلوح بھا األجھزة وتسلطھا على أولئك الذین 
 . نسمیھ بالعقوبات القانونیة الموقعة یخرجون على القانون ، وھي ما

وعلى أساس ھاتین الدعامتین ، وبھما تنطلق األجھزة في عملھا لتضرب 
 .ئعات لمروجیھا الشا
 : یلي  منھ ما 84المادة  11/09/1971نص الدستور الصادر في : ففي مصر 

الشرطة ھیئة مدنیة نظامیة ، رئیسھا األعلى رئیس الجمھوریة ، وتؤدي 
الشرطة واجبھا في خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنین الطمأنیة واألمن وتسھر 

تفرضھ علیھا القوانین واللوائح  ، وتتولى ما اآلدابعلى حفظ النظام واألمن و 
 ) 1(.من واجبات وذلك كلھ على الوجھ المبین بالقانون 

 
 
 
 
 
 
 
 

دیوان المطبوعات . الجزائر . محاضرات في علم النفس اإلجتماعي . محي الدین مختار  )1(
 .113ص . م  1982.الجامعیة 

 
 ة ــــاإلشاع                                              :الفصل الثاني 

 
 : دور األجھزة المختلفة في مواجھة الشائعات-2

 : أجھزة اإلعالم •
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تستطیع أجھزة اإلعالم القیام بواجبھا في إعطاء التفسیرات المقنعة للجماھیر بالنسبة  
 .یدور من حولھا  لما -عن واقع الحال –لما یھمھا معرفتھ 

على كشف الخداع والتظلیل  –عندئذ بشكل خاص  –وترتكز مھمة ھذه الوسائل 
ي في حقائق األمور من الذي قد تحملھ الشائعات ، وھذا یقتضي منھا اإللمام الكاف

جھة وتقدیم المعلومات والبیانات الصحیحة الكفیلة بتبدید الشائعات وفضھا ، وذلك 
لكي تھمل من قبل المواطنین من جھة أخرى وعلى أجھزة اإلعالم أن تتبع في ذلك 

ومخاطبة عقول المواطنین باللغة والكیفیة أحدث األسالیب العلمیة لتوصیل األخبار 
یقتنعون بصدقھا وصحتھا ، وھذا یعتمد بالدرجة أولى على الثقة بھذه  التي تجعلھم

وتعتبر التوعیة .....) الصحافة ، إذاعة ، تلفزیون (أنواعھا  اختالفاألجھزة على 
باألمن وضرورتھ للمواطنین وما یرتبھ ذلك علیھم من واجب التعاون مع األجھزة 
المختصة لكشف العناصر السلبیة ومروجي الشائعات منھم مع تنبیھ المواطنین أیضا 

لقاة على عاتق أجھزة إلى خطر الشائعات وعدم تردیدھا من المھام األساسیة الم
اإلعالم ،وكذلك التنبیھ لخطر الدعایة المعادیة ، فالشائعات تجد لھا مجاال في 

 .في التصدي لھا حینما یتوقف اإلعالم عن العمل أویھمل  االنتشار
 :  التنظیمات السیاسیة والشعبیة •

مكانیاتھا  إن التنظیمات السیاسیة والشعبیة المركزیة والمحلیة لجمیع لجانھا وبكافة إ
المباشر تقع علیھ المسؤولیة الكبرى في توعیة الجماھیر  االتصالخاصة عن طریق 

و التدعیم إیمانھم بالوطن وأھدافھ ، فعلیھا جمع الشائعات وإبالغھا بأقصى سرعة 
للقیادات وأجھزة األمن لكل الظروف المحیطة یمكن أن تؤدي إلى كشف مروجیھا، 

لمجتمع ، وعلیھا مسؤولیة المواجھة المباشرة ألن الشائعات جریمة في حق ا
للشائعات عن طریق تجمعھا وتحلیلھا ومناقشتھا وعرضھا على القاعدة الشعبیة 

 )1(.العریضة وذلك من خالل اللقاءات والندوات التي تعقد لمثل ھذه الغایة 
 
 
 
 بوعاتدیوان المط. بن عكنون الجزائر .مدخل لعلوم اإلعالم واتصال . زھیر احددان  )1(

 .66ص . م 1993. الطبعة الثانیة .الجامعیة  

 

 ة ــــــاإلشاع                                           :الفصل الثاني 
 
 
 : األجھزة التعلیمیة •

تستطیع أجھزة التربیة و التعلیم من مدارس و الجامعات والمعاھد ان تقوم بأعظم 
األدوار المؤثرة في ھذا المجال عن طریق التوعیة السیاسیة للطالب و خلق الوعي 
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لألجیال الصاعدة ،ورفع مستوى ھذا الوعي وتطویره وعرض لصور الحرب الالزم 
 .علیھا و كیفیة دحضھا و عدم انتشارھا النفسیة و الشائعات و السبیل إلى القضاء 

غیرأذكیاء إلى حد ما ،بل وتشیر الدالئل إلى أن معظم الذین یؤمنون بالخرافات 
یفتقرون إلى االستقرار العاطفي كما أن آبائھم و أمھاتھم ممن یؤمنون بالخرافات و 

وي یمكن القول ان الخرافات وثیقة الصلة بالشائعات و من الواضح أن األشخاص ذ
 .قبول الشائعةاإلطالع و الدراسة یمیلون إلى عدم 

 : أجھزة وزارة الثقافة •
وفي مقدمة تلك األجھزة قصور الثقافة بالمحافظات والمؤسسات السینمائیة والمسرح 
فھي كذلك قادرة على أن تلعب دورا رئیسیا في مجال مكافحة الشائعات ، نظرا 

ارستھ إلقناع الجماھیر وتوصیل لألسلوب الشیق الذي یمكن لتلك األجھزة مم
 باإلمكانیاتالمعلومات والبیانات الحقیقیة لھم ، ولذا نرى أھمیة تعزیز تلك األجھزة 

االزمة بما یجعل نشاطھا أكثر إیجابیة في خلق المواطن المؤمن بثروتھ الوعي 
  )1(.بمختلف المؤامرات والشائعات التي تحیط بھ والعمل على إحباطھا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .68-67ص .نفس المرجع السابق  )1(
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 : أجھزة األوقاف والشؤون الدینیة •
إن بالدنا بالد إسالمیة تتمسك بالقیم والمبادئ اإلسالمیة ، ولذا فإنھ لیس من شك في 
أن الدین لھ أثر بالغ في نفوس الجماھیر أن یتمتع علماء الدین بالثقة وخاصة بین 
طبقات الفالحین والعمال ، ومن ھنا فإنھ یمكن للعلماء القیام بتوصیل المعلومات 

قناع عن الشائعات التي قالدین بالثقة وخاصة بین والحقائق للجماھیر وكشف ال
طبقات الفالحین والعمال ، ومن ھنا فإنھ یمكن للعلماء القیام بتوصیل المعلومات 
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والحقائق للجماھیر وكشف القناع عن الشائعات التي قد یكون ما زالت في مھد 
على الروح  وتأثیرھاانتشارھا والقضاء علیھا ، وفي إحباط الشائعات قبل انتشارھا 

المعنویة للشعب ، ویمكن االستعانة في ھذا المجال بعلماء الدین وخطباء المساجد ، 
ومن ھنا یظھر جلیا أھمیة مساعدة التي قد تقدمھا تلك الفئة في مقاومة الشائعات عند 

 .اإلھتمام بتزویدھا بالمعلومات ودحض شائعة ثم التصرف علیھا 
 : أجھزة ذات اختصاص نوعي •

تلك األجھزة الخاصة بمخاطبة نوعیات خاصة من المواطنین ، مثل وزارة ونقصد ب
، الزراعة واإلصالح الزراعي بالنسبة للفالحین ووزارة الصناعة ، بالنسبة للعمل 

ووزارة الصحة بالنسبة للمسائل الصحیة ، فكل وزارة من ھؤالء تكون بال شك قد 
 .صھمن غیرھا في مواجھة الشائعات كل في دائرة اختصا

ولیس من شك في أن التعاون بین مختلف تلك األجھزة وبین جھاز الشرطة في 
 )1(.مواجھة الشائعات سوف یحقق أفضل النتائج
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 ة ـــــاإلشاع                                     :الفصل الثاني 
 

 :  الشرطة في مواجھة الشائعاتدور أجھزة 
  الشرطة بحمایة الجبھة الداخلیة ال ترجع إلى رغبة القیادة في  التزامإن مصادر 

 :وعقبات محتملة ، ولكنھ التزام أصیل یرجع إلى مصدرین أساسین 
مصدره قانون ھیئة الشرطة المنظم ألھدافھا باعتبارھا جھاز الدولة  التزام - أ

 .المسؤول إمام المجتمع عن حمایة أمن الوطن والمواطنین 
آخر مصدره اإلیمان بأن العمل السیاسي بمفھومھ الواسع واجب كل قوى  التزام - ب

 .الشعب العاملة ومن بینھا ھیئة الشرطة 
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فلم یعد العمل السیاسي یقتصر على المفھوم الضیف المحصور داخل دائرة االلتزام 
الوظیفي المصنف ، والمجدد في إطار المؤسسات والتنظیمات السیاسیة ، بل ھو 

اس داخلي یدفع الحركة الدائمة رغبة في العطاء عن انتماء صادق للوطن ، إحس
اإلنسان بنفسھ متصاعدا إلى  اھتمامدائرة وإیمان كامل بالحق المشروع فیتعدى بذلك 

أسمى أنواع السلوك اإلنساني المرتبط بمشاكل اآلخرین باعتبارھم الدعامة البشریة 
 .المشكلة لكیان الوطن 

الحتمي و المسؤولیة الكاملة لھیئة الشرطة في حمایة  بااللتزام قتناعاالومن ھنا كان 
الجبھة الداخلیة بصفة عامة ، فإذا أضفنا إلى ذلك الظروف الصعبة التي تمر بھا 
أمتنا العربیة و المتمثلة في حتمیة الصراع بین الكیان العربي وبین الرغبة 

 ةــــاالقتصادیھ ــــناتبكل إمكا واحتوائھفي السیطرة علیھ  االستعماریة

 )1(.و اإلستراتیجیة  
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 ة ـــــــــاإلشاع                                 :الفصل الثاني 
 
 

  :دور اإلعالم في ترویج الشائعات

واألنماط ، تلعب وسیلة اإلعالم دورا كبیرا في نشر الشائعات وترویجھا بمختلف األسالیب 
ة صریحة ، أو مجازة عبر الھمسات سرعان ما تنتقل إلى وأن الشائعات التي تنتقل بصور

 )1(.وسیلة اإلعالم التي تقوم بنشرھا على نطاق واسع

  أنماط الشائعات في وسیلة اإلعالم*

 :تنتشر الشائعات في الصحافة من خالل األنماط التالیة:  الصحافة-1
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حیث تورد الصحف :  للكلمات واأللفاظ التي توحي باإلشاعةالصیغ المستقبلیة  - أ
تردد في األوساط العلمیة تعتقد األوساط السیاسیة ...األلفاظ التالیة للداللة على ذلك 

 .وغیرھا..تظره قیام دولة عربیة المطلعة من المن
تخصص معظم الصحف اللیبرالیة زوایا : زوایا وحقول وأعمدة صحفیة خاصة - ب

خاصة لنشر الشائعات من خالل األعمدة المخصصة لألخبار غیر الموثوق بھا ، 
 :وألخبار المستقبل فعلى سبیل المثال ال الحصر تخصص

 زاویة خفایا وإسرار : مجلة الوطن العربي  •
 سري جدا : مجلة الحوادث  •
 .زاویة بسرعة : مجلة المجلة  •
إسرار األسرار ، أخبار المستقبل بسرعة خاص ، أخبار :زوایا : بل مجلة المستق •

 .المستقبل خارج الحدود ، أخبار صغیرة ، إسم وخبر 
 نقاط ساخنة : مجلة كل العرب  •
 أخبار وإسرار توقعات الغد: مجلة المصور القاھریة  •
 )2(أخبار الغد: مجلة الطلبة و الشباب العراقیة  •

 

 

 

دار النھضة العربیة .بیروت . علم النفس والشائعات دراسة عربیة وعالمیة . محمد السید أبو النیل  )1(
 .109ص .م 1986-ھـ1426.الطبعة األولى .للطباعة والنشر 

 . 110ص . نفس المرجع  )2(

 

 ة ـــــــــاإلشاع                                   :الفصل الثاني 
 

 : التحلیالت السیاسیة - ت
تعتمد العدید من الصحف و المجالت العربیة و األجنبیة إلى ایراد بعض الشائعات 
في تحلیالتھا حول الشؤون الدولیة ، من ذلك أن جریدة اللوموند الفرنسیة ، وردت 

إلى في تحلیلھا لعمالیات الشبكة الدولیة التي یدبرھا اإلسرائیلیون لتھریب السالح 
 :إیران الشائعات التالیة 

ل السنوات األخیرة صدرت عدة تقاریر عن وجود تھریب بسالح وخال"
اإلسرائیلي إلى إیران دون أن یكون ھناك مایثبث غالبا صحة ذلك ، فقد سبق 

م أن إیران تحصل على قطع غیار  1985لطیار إیراني فارأن ، وضح في ینایر 



  

35 
 

م سرت شائعة عن ھبوط 1985من إسرائیل ، وفي سبتمبر ) 4-إف(لطائرات 
محملة بصواریخ ھوك في مطار تل أبیب قبل ) 8سي–دي (ضطرابات لطائرة ا

تأكدت واحدة رسمیا ومن بین كل ھذه الشائعات .... أن تتابع رحلتھا إلى إیران 
م بین ممثلین 1984على األقل وھي اللقاء في سفارة سویسرا بباریس في یونیو 

اللقاء لم یعرف أحد حتى رسمیین إیرانیین وإسرائیلیین لكن بعد سنتین على ھذا 
 " األن حقیقة ماجرى في سفارة سویسرا 

 :النكات ورسوم الكاریكاتیر - ث
ثمة عالقة وثیقة بین النكات و الرسوم الكاریكاتیریة من جھة وبین الشائعات من 
جھة أخرى ألن كلیھما یعبران عن بعض المشاعر اإلنفعالیة المكبوتة أو تنطویان 

بالتنفیس عن الكراھیة و الحقد ولعل النكات  على نقد سیاسي أو تضطلعان
المنشورة في الصحف المصریة والرسوم الكاریكاتریة للفنان ناجي العلي 
المنشورة في جریدة السیاسیة الكویتیة وكاریكاتیرات الفنان المصري المغترب 

 )1(.تجسد أنماطا من الشائعات المنتشرة في الوطن العربي ) البھجوري(
 
 
 
 
 
 
 
 .111ص .المرجع السابق نفس  )1(

 
 ة ـــــــــاإلشاع                                 :الفصل الثاني 

 

 :  اإلذاعة واإلعالم - ج
تعد اإلذاعات السریة من أكثر وسیلة اإلعالم نقال للشائعات من خالل أنماط 

فعندما تنوي أیة دولة القیام بعملیة عسكریة سیاسیة الدعایة السوداء و الحمراء 
 ا بتوجیھ اإلذاعات السریة إلیھا ضد دولة أخرى تقرر التمھید لھا سیكولوجی

وبرامج خاصة في إذاعات مأجورة لزعزعة ثقة المواطنین بحكوماتھم أوال  ومن 
ثم النفوذ وترویج الدعایة التي تخدم أغراضھا من خالل الحمالت اإلعالم و 

ركات التحریریة الوطنیة و الشائعات والتشھیر السیاسي ، كما تقوم إذاعات الح
والبرامج  إذاعات المجاھدین بقسط كبیر في نشر الشائعات من خالل التحریض

العدائیة ، فقد قالت حكومة زیمبابوي أن الوالیات المتحدة ھي التي تقف وراء 
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في منظمة ترانسفال  م1983التي بدأت العمل خالل العام ) الحقیقةاإلذاعة (
الشمالیة وھي تستھدف دعم الجماعات المناوئة لألنظمة الماركسیة وبث برامج 
دعائیة عدائیة وشائعات حاقدة ضد بعض الدول اإلشتراكیة في إقریقیا مثل أنقول 
والموازمبیق وزیمبابوي ، إضافة إلى أن اإلذاعات اإلعتیادیة قد تقوم بنشر 

وتحلیالتھا ، كما تفعل إذاعة موسكو وصوت أمریكا  الشائعات من خالل أخبارھا
 .ولندن 

ویمكن للبرامج التلفزیونیة أن تنشربعض الشائعات الوردیة أو الحاملة من خالل 
األخبار المصورة والبرامج المستوردة و األركان الخاصة ، قالت الصحف العلم 

 )1(.....، الریاضة وغیرھاوالعالم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .113ص .السابق نفس المرجع  )1(
 

 ة ـــــــــاإلشاع                                 :الفصل الثاني 
 

 : وكاالت األنباء - ح
تنشر وكاالت األنباء العالمیة یومیا أالف البرقیات التي تبث األخبار والتعلیقات 
تستطیع من خاللھا تحویر وتطویر وتدویل األخبار الیومیة إلى أخبار مستقبلیة 
تتضمن الشيء الكثیر من المفردات التي تحمل سمات الشائعات ، أو إنھا تقوم 

ة وبذلك تترك مجاالت واسعة للتأویل بالتقیم على األخبار بایراد نصف الحقیق
وقد یكون عدم دقة الوكاالت في إیراد األخبار سببا .... والتفسیر ونشوء الشائعات 

آخر في نشوء الشائعات ، فبعد إیراد وكالة األنباء العراقیة خبر وفاة خمیني بعد 
م راحت شائعات أخرى وتأویالت  1984غارة جویة عراقیة على مقر إقامتھ عام 

 .كثیرة حول أسباب فشل الغارة الجویة المذكورة في تحقیق 
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 : مؤسسات العالقات العامة - خ
موضوع الشائعات قد زادت مند قیام إذا كانت الدراسات النفسیة التي تناولت 

الحرب العالمیة الثانیة ، فإن مؤسسات العالقات العامة قد نشأت في العالم 
الثانیة على أساس تقدیم أكبر قدر ممكن الرأسمالي وتطورت بعد الحرب العالمیة 

من اإلعالم و الدعایة وأقل قدر ممكن من الخدمات ،ألنھا تعتمد بالدرجة األولى 
على إقامة الجسور مع األخرین والتأثیر فیھم لكسب المؤیدین لھدف أو قضیة 

 .معینة 
ات ولما كانت الشائعات تعتمد في ذیوعھا على األشخاص ذوي المكانة و العالق

المتشابكة ، فقد أجریت بعض التجارب لمعرفة سرعة إنتشار الشائعات داخل 
الجماعات التي توجد بینھا عالقات إجتماعیة على شكل شبكة ، ومن تلك التجارب 

الشائعات في دائرة لإلصالح یوجد بھا المأثورة تجربة مورینو حیث أطلق بعض 
ر بسرعة داخل الجماعات ذات فتاة ، والحظ أن الشائعات تنتش) 300(ثالثمائة 

العالقات اإلجتماعیة المتمیزة بینما یقل أو ینعدم إنتشار الشائعات بین جماعة 
أن الشائعات تنتقل عن  Festengerوأخرى تختلف عنھا ، بینما وجد فستنجر  

 )1(.طریق الصداقة 
 
 
 
 
 

 .116ص .نفس المرجع السابق  )1(

 
 ةاإلشاعـــــ:                                          الفصل الثاني

 

 :  أھمیة اإلعالم في مكافحة الشائعات

یستطیع مكافحة تلك الشائعات مثلما یقوم اإلعالم بنشر الشائعات على نطاق واسع كذلك 
والقضاء علیھا إذا ما استطاع القائمون على شؤون اإلعالم بتوجیھ األخبار توجیھا صحیحا 

 .اإلیجابیة  االنطباعاتمن خالل استخدامھا كأداة للتأثیر وخلق 

تقوم بنشر الشائعات في حالة تحریفھا : ومن ھنا یمكن لألخبار أن تكون سالحا ذا حدین -
كما یمكن لھا  مغر ھناقییم علیھا أو إیراد نصف الحقیقة من خاللھا أو تفسیرھا تفسیر أو الت

أن تكون أداة لمكافحة الشائعات عندما تحافظ على معاییر الصدق والموضوعیة والدقة في 
 .إیراد المعلومات 
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 :  التخطیط لمكافحة الشائعات:  أوال

فس واالجتماعیة واإلعالمیة و السیاسیة تألیف لجنة علیا اختصاصیة في شؤون علوم الن-1
واالقتصاد والتاریخ و الجغرافیا البشریة ترتبط بالدوائر المعنیة بمكافحة الشائعات في وسیلة 

 .اإلعالم 

تشكیل فرق خاصة لجمیع الشائعات من أفواه الناس بینما تقوم اللجنة العلیا االختصاصیة 
 .إلعالم وتصنیفھا توطئة لدراستھابتحلیل الشائعات المنشورة عن طریق وسیلة ا

دراسة تلك الشائعات لمعرفة الشروط أو الظروف المعینة التي سبقت ظھورھا شفاھا أو -3
 .في وسیلة اإلعالمیة 

تحلیل مضمون تلك الشائعات لمعرفة أھدافھا لتنفیدھا في الصحف أو ضمن مجلة -4
 .متخصصة 

المستقبلیة ولوضع خطة لمواجھة أو الجملة ت لمعرفة التوقعات تقویم تلك الشائعا-5
 )1(.المضادة 

 

 

دار النھضة العربیة للطباعة .بیروت .علم النفس و الشائعات دراسة عربیة وعالمیة .محمد السید أبو النیل  )1(
 .320ص .م1986-ھـ1426سنة .الطبعة األولى . والنشر 

 

 ةـــــاإلشاع                                        :  الفصل الثاني
 

 : طرق مكافحة الشائعات: ثانیا 

 : عیادة الشائعات-1

ھي الطریقة التي استعملھا الحلفاء ولمدة سنتین خالل الحرب العالمیة الثانیة ثم نبذوھا بعد و
 أن استطاعوا تبدیل ھزائمھم إلى انتصارات حربیة وبذلك اختفت الشائعات السوداء 

من تلقاء نفسھا ، وكانت ھذه الطریقة تعتمد على تخصیص ) الحاقدة وشائعات الخوف ( 
ة علمیة یة لتحلیل الشائعات تحلیال نفسیا ومنطقیا لتنفیذھا بطریقعمود في صحیفة یوم

 .وحجج قویة 

 : التكذیب-2
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وھو من الطرق الناجحة في مكافحة الشائعات وأكثرھا شیوعا غیر أنھ ال یكتب لھا النجاح 
 :إال إذا استندت على أساسین 

فیھا  ي استخدمت عدم تكرار الشائعة نفسھا عند تكذیبھا باستخدم األلفاظ نفسھا الت - أ
 وإنما یجب االقتصار على األلفاظ المقتضبة الدالة علیھا 

قیام شخصیة لھا مكانتھا االجتماعیة والسیاسیة والعسكریة بتكذیبھا ویستحسن أن  - ب
یكون من خالل التلفزیون ولیس الرادیو ألن المستمع سیكتفي بسماع الشائعة في 

 .الرادیو ثم یھمل سماع التكذیب 

 : شائعة مضادةإطالق -3

الطریقة التي استخدمھا النازیون على نطاق واسع خالل الحرب العالمیة الثانیة ، وھي 
 التھامھمم 1943فعندما انتشرت الشائعات عن قیام ھتلر بإعدام معظم قادة النازیة عام 

یطلق غوبلز شائعة مكملة لھا وھي أن ھملروغورنغ كانابین المعدومین .... بالمؤامرة ضده
ولما انتشرت تلك الشائعة في الغرب قام غوبلز بدعوة العدید من المراسلین األمریكان ، 

 .وغورنغ وبذلك استطاع تنفیذ الشائعة األولى بالشائعة الثانیة ھملرإلجراء المقابالت مع 

 

 .322ص .نفس المرجع السابق  )1(

 

 ة ـــــاإلشاع                                    :الفصل الثاني 
 

 : أسالیب مكافحة الشائعات في وسیلة اإلعالم:  ثالثا

و المحاورة قائمة على التحلیل التخلص من أسلوب التلقین في التعلیم واتباع أسالیب  -1
وأعمال العقل و المنطق ، لكي یستطیع كل فرد مستقبال أن یقف موقف المحلل لما 

 .یسمع أو یشاھد أو یقرأ
طریق نشر الخبر الدقیق والصحیح و الصادق و تنمیة الوعي بالشؤون العامة عن  -2

 .الموضوعي 
إال ما كان یتعلق باآلداب نشر الحقائق وعدم التعتیم اإلعالمي على األخبار  -3

 .واألخالق العامة وقضایا األمن الوطني 
 .على الحوار في القضایا العامة بدیمقراطیة ومرونة  االعتماد -4
ئھ وأفكاره ضمن الضوابط و القواعد منح المواطن حق اإلعالم للتعبیر عن أرا -5

القانونیة و الدستوریة من اجل بناء اإلنسان على أساس المسؤولیة و الوعي و 
 .الشعور بالوالء للتنظیم السیاسي مع اإلیمان بالقیم و المبادئ السامیة 
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تخفیف الرقابة على وسیلة اإلعالم إلى أدنى المستویات واعتماد الرقابة الذاتیة   -6
ة إلى خلفیة ثقافیة جیدة و الوعي واإلدراك الحقیقي لألمور التي تھم المصلحة المستند
 .العامة 

للمواطن من خالل وسیلة اإلعالم لكي ال یلجأ  واالجتماعیةتطمین الحاجات النفسیة  -7
 .إلى وسیلة اإلعالم المعادیة التي تقوم بنشر الشائعات المعادیة 

عقد  اإلذاعةبرامج موجھة في  الصحافة،ة في التوعی :الموجھاعتماد أسالیب اإلعالم  -8
الندوات المفتوحة في التلفزیون لغرض وضع الحقائق أمام الجمھور وجعلھ یقوم ھو 

 )2(.بین الحقائق الناصعة  الرشید باالختیار

 

 

 

 

 

 .323ص . نفس المرجع السابق  )1(

 

 ة ـــــــــاإلشاع                                 :الفصل الثاني 
 

أو عمالؤه یستطیع العدو سیما في أجھزة الكمبیوتر بحیث التحقیق مبدأ المعلومات ال -9
 .السطو علیھا واستخدمھا ألغراضھم

والثقافیة واتجاھات  واالجتماعیة االقتصادیةقیام الدولة بشرح سیاستھا  -10
 .سیاستھا الداخلیة و الخارجیة للمواطن 

كاألنیة إزالة كافة الظواھر التي قد یستفید منھا العدو في نشر لشائعاتھ  -11
 .والعوز المادي مع تحصین المواطن ضد أخطار الحرب النفسیة وأنماطھا 

القنوات اإلعالم الكفیلة بإمالء فراغ الشباب و الناشئة بما یفیدھم ثقافیا  إیجاد -12
اللذین یعدان من العوامل  وعلمیا وعقلیا وجسدیا للقضاء على الملل والخمول

 .المساعدة لترویج الشائعات 
ناشئة على القراءة و المعنیین على دراسة طبیعة الشائعات لتكوین تشجیع ال -13

 ) تجربة البورت( نوع من المناعة ضد قبولھا 
 االجتماعیةتتبع مصدر الشائعات من األسفل إلى األعلى في سلم الطبقات  -14

 .عد حذف اإلضافات منھا لوضع الشائعات المضادة لھالمعرفة النواة الحقیقة لھا ب
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 السیاسیینعلى قادة الرأي و  االحترامواضغاء  االجتماعيتحقیق التماسك  -15
 .في حض الشائعات  لالستفادة

كتمان ذوي الشأن لألخبار و المعلومات المھمة عن الظروف العسكریة و  -16
ھا أو الثرثرة عنھا في األماكن للوطن وعدم البوح ب واالجتماعیةواألمنیة  االقتصادیة

 ) 1(.العامة

 

 

 

 

 

 .324ص . نفس المرجع السابق  )1(

 

 ة ـــــــــاإلشاع                                 :الفصل الثاني 
 

 

العمل على تنمیة الشعور بالثقة بالنفس وبأولي األمر بمد الجسور المتینة  -17
ألن الثقة أساس النجاح و العامل األقوى والتفھم معھم وتعزیز اإلیمان باہلل للحوار 

 .لمكافحة الشائعات مع تحصینھم ضد المبادئ اإلنھزامیة و الغربیة عن مثلنا 
 .محاسبة مروجي الشائعات بشدة  -18
عدم تكذیب الشائعات نفسھا وإنما إطالق شائعات معادیة لھا أو نشر شائعات  -19

رد علیھا خیر من الصمت فإن ال) حاقدة (إال إذا كانت الشائعة مدمرة  مضادة،
 .الملموسةإلى الحجج و البراھین و الحقائق  باالستناد

یعد التلفزیون من أكثر وسیلة اإلعالم فاعلیة في رد على الشائعات ومكافحتھا  -20
في الذھن من  ثباتانظرا لنقلھ الصورة و الصوت معا ، وألن الوقائع المشاھدة أكثر 

 .مرموقة  اجتماعیةلت ذلك شخصیات أو القراءة ال سیما إذا تو االستماع
الحد من نشر الشائعات الصحف ، واالقتصار في الشائعات الخاصة  -21

بالتنبؤات المستقبلیة أو نشر الشائعات الحالمة فقط ، ألن تعوید القارئ على الشائعات 
یؤدي إلى نوع من تقبل فكرة الشائعة ومن ثم یومیا وبشكل مستمر في الصحیفة 

 )1(.تھا أیضاالتعود على روای
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 .326ص . نفس المرجع السابق  )1(
 

 ة ـــــــــاإلشاع                                 :الفصل الثاني 
 

 : أنواع الشائعات
 شائعات األحالم أو األماني:  أوال

وھي تنتشر بین الناس ألن لھم حاجات ورغبات وأمال فیھا وھي عبارة عن تنفیس 
 .واآلمال والرغبات لھذه الحاجات 

  شائعات الخوف:  اــثانی
فاإلنسان في حالة الخوف والقلق مستعد ألن . وھي تنتشر في وقت خوف الناس 

یتوھم أمور كثیرة ال أساسا لھا من الصحة ، وھو مستعد ألن یفسر الحوادث العادیة 
كذلك فھو مستعد ألن یصدق كل . تفسیرات خاطئة یملیھا علیھ الخوف والوھم 

مایقال ولھ مساس بموضوع خوفھ وقلقھ وتنتشر ھذه الشائعات في وقت الحروب 
 .واألزمات 

  شائعات الكراھیة:  اـــثالث
وھي تصدر لتعبر عن شعور الكراھیة والبغض ودوافع العدوان التي تجیش بھا 

 .وینتشر ھذا النوع بین األحزاب المتصارعة دائما . نفوس بعض الناس 
 كما أن الشائعات تنتقل بین الناس ألن البعض 

 یمیل إلى حب الظھور : أوال 
 الرغبة في التأیید العاطفي والمشاركة في المشاعر : ثانیا 
 )1(.التسلیة والفكاھة وتضیع الوقت : ثالثا 
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  .500-499ص  .مرجع سبق ذكره . الرأي العام وتأثره بإعالم والدعایة . محمد عبد القادر حاتم  )1(
 

 خالصة الفصل الثاني
  

نستخلص من كل ھذا أن نشر الشائعات منبعث من الطبیعة البشریة ، وھذه الخاصیة 
نسمیھ الشائعات الموجھة ، وقد استخدم قواد  عنھا ما ینتج الممیزة لإلنسان كثیرا ما

جانكیز خان ھذه الوسیلة في الزھو بقواتھم ، وارھاب أعدائھم ، وكانوا یبعثون 
بالجواسیس للعمل في مراكز ریاسات أعدائھم حیث یقومون بنشر األحادیث بأن 
جیوش الخان مثلھا مثل الجراد الیمكن أن یحصیھا العد، على حین ینشر جواسیس 

رون أن جنود جانكیزخان ال یعرفون إال الحرب ، حتى أن قادتھم یبذلون جھدا أخ
 . كبیرا في تھدئتھم ومنعھم من القتال 

ونتیجة لھذه الشائعات وصف األوروبیون الذین كانوا یرتعدون خوفا من فرسان 
ھؤالء بأنھم جحا فل الحصر لھا مع أنھا في الحقیقة كانت أقل عددا  –ز خان جانكی
 .لقوات التي كانت في البالد التي قاتلتھامن ا

  
كاملة ألن ولذلك یجب علینا أال نتوانى عن نشر األخبار بصدق وصراحة وبصفة 

 .الشائعة تنتشر دائما حینما ال تكون ھناك أخبار 
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فھي ذات .و السیاسیة و جمیع مجاالت الحیاة  االجتماعیةلإلشاعة تأثیر على الحیاة 
ا ـسمات و خصائص متعددة تتعلق بكافة نواحي الحیاة المختلفة و البد أن یكون لھ
ى تنتشر ـموضوع ذو أھمیة وغموض لدى األفراد القابلین لتصدیقھا والمتفاعلین معھا حت

في المجتمع وتتضمن عناصر یتم من خاللھم ترویجھا ونقلھا ألسباب وأھداف یسعى إلى 
تحقیقھا واإلشاعة روایة مصطنعة عن أفراد أو مسؤولین یتم تداولھا شفھیا أو كتابیا بأي 

وسیلة دون الرمز إلى مصدرھا أوما یدل على صحتھا وتتعرض دائما للتحریف أو 
ي أخطر األسلحة ــعظیم في انتشارھا وأثر بلیغ في ترویجھا فھخطر  لإلشاعةالزیادة 

نرى دول العالم كلھا تھتم   اإلشاعةالفتاكة والمدمرة للمجتمعات و األشخاص و لخطر 
فالناس بین .بھا و لھا قدرة على تفتیت الصف الواحد و الرأي الواحد و توزیعھ و بعثرتھ 

 .بینھم  األفكارالمصدق و المكذب و تناقض 

و  االھتمامھما عنصر  أساسیینو بصفة عامة تنتشر اإلشاعة باعتماد على عنصرین 
ي لإلعالم ـــتسمح بالتال االنتقال و أثناءعنصر الغموض في الخبر عرضة للتشویھ 

وفق خطة القطیع بقطع كافة الخیارات  أعالمنافي تنمیط  ىن یتحكم فیھا حتأالمعادي 
  أمامھ

 .و جعلھ یعتمد علیھ

كاألسرة ر ــلإلشاعة دالالت معاصرة و انتقلت من معاني المجتمع المصغ أصبح ولقد
 .مجال اإلعالم و اكتسبت بعدا جماھیریا إلى والحي
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فالمؤسسات اإلعالمیة تقوم بنقل لألخبار على غرار المجتمع الذي كان و مازال یقوم 
ة اجتماعیا في ــلیة اإلشاعو جماعاتھ بعملیة نقل اإلشاعة و نشرھا و تظھر فعا أفراده

مادة لمصادر متعددة و تستخدم التأثیر  إلىتكرار نقلھا بین مجموعة من الناس لتتحول 
ي حاضرنا ــت األمة فــعلى المتلقي لیقوم باستجابات و تصرفات معینة و قد ابتلی

ة و البصریة و ـالم السمعیــباألخبار الكاذبة و اإلشاعات المعرضة في وسائل اإلع
غنیة بمثل ھذه المواضیع  إعالمیةفالصحف كوسیلة ,المسموعة   والمقروءة و المكتوبة 

فور ظھورھا  أھمیةو خاصة في الصحافة المكتوبة باعتبارھا وسیلة تعبیریة اكتسبت 
وسائل اإلعالم نشر  أســرعتلعب دور بسیط بین الحدث و الجمھور و تعد  أصبحت ألنھا

تربة خصبة تساعدھا على  أوكانت ھناك قاعدة  إذاتنمو  أنكن لإلشاعة لإلشاعة و یم
قبلوھا نشطت  فإذارفضھ لھا  أوو ھذه القاعدة ھي قبول الجمھور لھذه اإلشاعة ,النمو 

انعدمت  إذا إما,اإلشاعة و نمت بصورة جیدة و بالتالي یتأثر القارئ و یكون لھ رد فعل 
تأثیر على القارئ لذلك وجب الحد  أو یكون لھا دور ھذه األخیرة فإن اإلشاعة تخمد و ال

 .المجتمعات أفرادمنھا ألنھا تقوم بتحطیم معنویات و خلق الصراعات بین 

 أصبحت ألنھافور ظھورھا  أھمیةالصحافة المكتوبة باعتبارھا وسیلة تعبیریة اكتسبت 
لإلشاعة و وسائل اإلعالم نشر  أسرعتلعب دور بسیط بین الحدث و الجمھور و تعد 

ھذه و,أو تربة خصبة تساعدھا على النمو كانت ھناك قاعدة  إذاتنمو  إنیمكن لإلشاعة 
قبلوھا نشطت اإلشاعة و نمت  فإذارفضھ لھا  أوالقاعدة ھي قبول الجمھور لھذه اإلشاعة 

ذه األخیرة ــانعدمت ھ إذا إما,بصورة جیدة و بالتالي یتأثر القارئ و یكون لھ رد فعل 
تأثیر على القارئ لذلك وجب الحد منھا ألنھا  أوشاعة تخمد و ال یكون لھا دور فإن اإل

 .المجتمعات أفرادتقوم بتحطیم معنویات و خلق الصراعات بین 
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