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1. التحصني األمني للرأي العام ضد الشائعات

1 . 1 مقدمة
 متثل اإلش�اعة ظاهرة من الظواهر االجتامعية السلبية اخلطرية املنترشة يف 
املجتمعات البرشية عرب التاريخ، فهي قديمة قدم اإلنسان وجدت مع وجوده 
ورافق�ت كل ع�ر وكل مرحل�ة مر هبا. وتعت�رب من اخطر احل�روب املعنوية 
والنفس�ية الت�ي تنترش يف ظ�ل أجواء مش�حونة بعوام�ل اجتامعي�ة واقتصادية 
وسياس�ية متع�ددة، حي�ث تتأث�ر باألزمات والك�وارث واحل�روب التي توفر 
البيئة املناس�بة لرسياهنا، وحتقيق أهداف مطلقيه�ا ومروجيها يف تضليل الرأي 
الع�ام وإث�ارة الفتن�ة والتوت�ر واخل�وف والقل�ق بني الن�اس وتفتي�ت الصف 
الواح�د وبعثرته، وزعزعة التامس�ك الداخيل يف صفوف اخلص�وم واألعداء، 
وإث�ارة الش�كوك يف قدراهت�م وإمكاناهتم وهتيئته�م لتقبل فك�رة اهلزيمة كأمر 
واق�ع، كج�زء من احلرب النفس�ية التي تع�د من اخطر أنواع احل�روب، كوهنا 
تس�تهدف العقل والتفكري والقل�ب لتحطم الروح املعنوي�ة وتقيض عىل إرادة 
القتال عند العدو متهيدا هلزيمته. فهي وس�يلة البلبلة الفكرية والنفسية ومفتاح 
تغيري االجتاهات والترفات والتحوير الفكري وغس�ل الدماغ، واألداة التي 
تستخدم للسيطرة عىل االجتاهات الشعبية، وزعزعة الوحدة الفكرية واالنتامء 
والتامس�ك االجتامعي  يف تأكيد واضح عىل أن خطورة اإلش�اعة تكمن يف أهنا 
تؤس�س حلاالت من االضطراب وعدم االس�تقرار من خالل ش�حن الوضع 
الداخ�يل وهدم النس�يج الوطن�ي يف املجتمع، وجعله يعاين م�ن فوىض عارمة 
وه�ي ت�رتك ضحاياها بني مصدق ومكذب ومرتدد يف ظ�ل تناقض األخبار.. 
فه�ذا ينفي وذاك يؤكد وآخر يش�كك. لذلك تصنف اإلش�اعة بأهنا من اخطر 
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األمراض االجتامعية واألس�لحة الفتاكة واملدمرة لألشخاص واملجتمعات يف 
ظل هتديدها لبنية أي جمتمع ومتاس�كه وزيادة حدة القلق والتوتر بني مواطنيه، 
مس�تغلة التق�دم ال�ذي ط�رأ يف حق�ل العل�وم اإلنس�انية ويف ع�امل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصال ووس�ائل اإلعالم، إذ تستخدم كواحدة من أهم تقنيات 
احلرب النفسية )1(، التي اعتربها العلم العسكري سالحا فتاكا شديد التأثري يف 
املعركة، حيث يساهم مسامهة كبرية مع العمليات احلربية وغريها من أساليب 
القت�ال يف حتقي�ق االنتصار الرسي�ع، وبأقل اخلس�ائر يف األرواح واملعدات من 
خالل تأثريه يف معنويات الع�دو وإضعافها وحتطيمها، مطلقا العنان للكلامت 
امللفق�ة والكاذبة، وتألي�ف القصص والروايات واألخبار بمجرد س�امع كلمة 
عابرة هنا أو هناك. ما دعا الرئيس الفرنيس األس�بق ش�ارل ديغول إىل القول: 
»لكي تنتر دولة ما يف احلرب عليها أن تش�ن احلرب النفس�ية قبل أن تتحرك 
قواهت�ا إىل ميادي�ن القتال، وتظل هذه احلرب تس�اند هذه الق�وات حتى تنتهي 
م�ن مهمتها«. ويقول ترشش�ل رئيس وزراء بريطانيا األس�بق: كثريا ما غريت 

احلرب النفسية وجه التاريخ)2(. 

إن اإلش�اعة أم�ر يذاع  بني الن�اس وال يكون له أص�ل يف اغلب األحيان، 
وهي�دف إىل إثارة البلبلة والفتن والقالقل والتأث�ري يف معنويات الناس لتحقيق 
غاي�ات معينة. ونظرا خلطورة اإلش�اعة وعميق تأثريها، فق�د كانت وما زالت 
تش�كل وسيلة كربى من وس�ائل احلرب النفسية التي تقوم هبا دول أو مجاعات 
لتك�ون هل�م عونا يف حتقي�ق أهدافه�م، انطالقا م�ن اختالق أو فربك�ة األخبار 
أو األح�داث أو املواق�ف غ�ري احلقيقي�ة املتعلق�ة بأش�خاص أو جمتمع�ات أو 

)1(  عام�ر فياض، مقدم�ة منهجية يف الرأي العام وحقوق االنس�ان، دار زهران للنرش 
والتوزيع،   عامن، 2004، ص 79 – 81.

)2(  أمحد نوفل، اإلشاعة، دار الفرقان للنرش والتوزيع، عامن، 1983، ص 7.
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مؤسس�ات حتظى باهتامم الرأي العام، وتقديمها للن�اس عىل أهنا حقائق واقعة 
بدون تقديم دالئل أو براهني تثبت صحتها أو تؤكد صدقيتها. فاحلرب النفسية 
هي االس�تخدام املخطط للدعاية أو م�ا ينتمي إليها من اإلجراءات املوجهة إىل 
الدول املعادية أو املحايدة أو الصديقة هبدف التأثري عىل عواطف ش�عوب هذه 
ال�دول وأفكارها وس�لوكها، بام حيقق للدولة املوجهة أهدافها)1(. لذلك أش�ري 
إىل اإلش�اعة بوصفها إحدى أوجه هذه احلرب عىل أهنا موضوع خاص يتناوله 
األفراد بواسطة الكلامت بقصد تصديقه أو االعتقاد بصحته دون أدلة مادية عىل 
حقيقته. وعليه فإهنا متثل آفة اجتامعية خطرية ونقل كالم وتداوله دون الرجوع 
ملصدر موثوق مما يزيد الغموض جتاه املعلومة، خاصة يف ظل عدم قدرة الذاكرة 
عىل االحتفاظ باملعلومات لفرتة طويلة، ما يسهم يف حتوير احلقائق. وبالتايل فان 
انتقال اإلش�اعة من ش�خص إىل آخر يعرضها إىل التحور والتبديل كل بام يتفق 
مع ميوله ورغباته.. فهي كل خرب مقدم للتصديق يتم تناقله من ش�خص آلخر 
دون إن يك�ون له معاي�ري أكيدة للتصديق)2( وهي أيضا ب�ث خرب من مصدر ما 
يف ظ�روف معينة وهلدف يريده هذا املص�در دون علم اآلخرين، بغية التأثري يف 
املتلقي ليقوم باستجابات وترفات معينة)3(. إضافة إىل أهنا متثل عملية ترويج 
خلرب خمتلق ال أس�اس له من الصحة، بقصد التأثري يف الرأي العام. حيث عرفها 
ألربت وبوستامن، بأهنا كل قضية أو عبارة أو موضوع مقدم للتصديق يتم تناقله 

من شخص آلخر عادة بالكلمة املنطوقة )4(. 

)1( مجال الدين حمفوظ ، املدخل اىل العقيدة واالسرتاتيجية العسكرية االسالمية، اهليئة 
املرية العامة للكتاب، 1976، ص 120.

)2( عدنان زهران، سامر حمي الدين حشيمة، اإلشاعة أداة حرب عىل االسالم واملسلمني»مفتاح 
احلرب والسالم«، دار زهران للنرش والتوزيع، عامن 2005، ص 15.

)3( امحد نوفل، مرجع سابق، ص 15.
)4( نفس املرجع، ص 16.
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إن أكثر األجواء التي تنترش هبا اإلشاعة، تلك التي تنطوي عىل أحداث 
مهم�ة ومؤثرة يف ال�رأي العام ومت�س مصاحله، كوهنا تس�هم يف توفري أركان 
أو رشوط انتش�ارها املتمثل�ة يف األمهي�ة والغم�وض. إذ يقت�يض ظهوره�ا 
اهتامم�ا من قبل اجلمهور بحيث حتمل ش�يئا من األمهي�ة، وتتناول موضوعا 
هام�ا بالنس�بة له من كوهن�ا متثل تعب�ريا عن تص�ورات الن�اس واهتامماهتم. 
إضاف�ة إىل أن الغم�وض يف احلقيق�ة الذي يأيت م�ن انعدام اخل�رب أو اقتضابه 
أو تضارب�ه وعدم صياغته بش�كل واضح أو عدم املق�درة عىل فهمه أو عدم  
الثقة به يش�كل بيئة مناس�بة النتش�ارها. حيث جيد مروجو اإلشاعات أرضا 
خصبة هل�م يف املجتمعات التي تغيب عنها احلقائ�ق واملعلومات الصحيحة. 
فانتش�ار اإلش�اعات يتوقف عىل عدم معرفة احلقيقة ورغبة املتلقي يف املعرفة 
ووج�ود داف�ع أو مصلح�ة أو فائدة ملطلقيه�ا. إضافة إىل أن ارتفاع مس�توى 
األمية واجلهل يش�كل بيئة مناس�بة لبثها ونرشها. وان الش�عوب التي ختضع 
هليمنات إيديولوجية، وتؤمن باخلطاب املغرق بالغيبيات والتكهنات وغريها 
من املجاالت التي ال تويل اهتاممًا أكيدًا وراسخًا بكل ما هو علمي ومنطقي، 
تك�ون عرض�ة لوقوع مث�ل هذه اآلف�ات االجتامعي�ة اخلطرية. فكل�ام كانت 
املجتمع�ات متقدمة يف علومها وأفكارها وحضارهتا ومتامس�كة يف وحدهتا، 
كل�ام كان تأثري اإلش�اعة عليها حم�دودا. كذلك فان الظروف غ�ري االعتيادية 
كاألزمات والكوارث واحلروب واالضطرابات وانعدام األمن كلها تش�كل 

تربة خصبة لنمو اإلشاعات وانتشارها. 
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1 .2 دوافع اإلشاعة)1( 
إن أي تص�ور ملواجهة اإلش�اعة ومقاومتها يتوقف ع�ىل معرفة الدوافع 
م�ن وراء نرشه�ا وتروجيها بام خي�دم اجله�ات املختصة يف اخت�اذ اإلجراءات 
واخلطوات الكفيلة بتحصني األفراد واملجتمعات من تداعيات هذه الظاهرة 
الس�لبية وتبعاهتا. األمر الذي يقتيض التوقف عند أه�م هذه الدوافع، والتي 

يمكن تلخيصها يف النقاط التالية:  
1� التله�ف والفض�ول يف املعرفة والبحث عن احلقائ�ق دون االكرتاث 

بمعرفة مصادرها أو التأكد منها. 
2 � إث�ارة اخل�وف والقل�ق والفت�ن والنع�رات الطائفي�ة أو احلزبي�ة أو 
العش�ائرية ب�ني الناس ونرش احلقد واحلس�د والكراهي�ة بني الفئات 

االجتامعية املختلفة لدواع انتقامية. 

3 � زعزع�ة األمن واالس�تقرار من خالل تضليل الرأي العام وتش�تيت 
أف�كاره وحتطيم الروح املعنوية للخص�م وزرع اليأس واإلحباط يف 

نفسيته، بغية هزيمته دون اللجوء إىل استخدام السالح. 

4 � التموي�ه واملراوغ�ة إلخف�اء احلقائ�ق أو بعضها أو البح�ث عنها من 
اخلص�م هب�دف التحق�ق م�ن صح�ة املعلوم�ات ومصدره�ا؛ أي 
التعاط�ي مع اإلش�اعة كطعم للخص�م لكي يظه�ر املعلومات التي 
بحوزته كاملة. مثل اإلش�اعة التي أطلقه�ا اليابانيون خالل احلرب 
العاملي�ة عندم�ا ذكروا أن خس�ائر أم�ريكا كانت جس�يمة، مما اضطر 

)1(  أمحد نوفل، مرجع سابق، ص 62� 66.
    � عدنان زهران، سامر حمي الدين حشيمة، مرجع سابق، ص 19�21.

    � عيل الدرورة، االشاعة وسلبياهتا يف املجتمع، ابو ظبي، دار االصداف، 2004م.
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اإلدارة األمريكية يف ذاك الوقت إىل كش�ف حقيقة خس�ائرهم حتت 
ضغط الرأي العام األمريكي. 

5 � التقليل من هيبة اخلصم ومن أمهية وصدقية األخبار التي يبثها، لكي 
يتقبل الرأي العام فكرة عدم صدقية أخباره. كام فعلت أملانيا خالل 
احل�رب العاملي�ة عندما أعلنت عن حتط�م إذاعتها الرئيس�ة، فقامت 
وس�ائل إع�الم الع�دو ببث اخل�رب بوصفه انج�ازا، وبعده�ا عادت 
اإلذاع�ة للب�ث لكي تقول للش�عب األمل�اين بان أخب�ار احللفاء غري 

صحيحة، وال يمكن الوثوق هبا. 

6 �  اسرتضاء النفس خاصة عندما خيفق شخص ما يف جانب من جوانب 
احلي�اة العملي�ة أو العلمي�ة، فانه يمي�ل إىل اهت�ام اآلخرين وإطالق 
اإلش�اعات بحقهم، لعدم قدرته عىل مواجهة نفس�ه بالفش�ل، وقد 
يبال�غ يف االهتام�ات التي يطلقه�ا دون بينة يف حماولة إلس�قاط عيبه 
عىل غريه، لكسب نوع من االحرتام مع نفسه. كذلك فان الشخص 
ال�ذي ليس لديه القدرة عىل مواجهة ش�خص مع�ني أو جماراته ربام 

يلجأ إىل نرش إشاعة ضده لتفريغ الشحنة النفسية التي يعاين منها. 

7 �  جل�س نبض ال�رأي العام ومعرفة رد فعله وموقف�ه واجتاهاته عندما 
ي�راد اخت�اذ أو متري�ر ق�رارات سياس�ية أو اجتامعي�ة أو اقتصادية أو 

عسكرية هامة.  
8 �  إثارة الش�كوك برشعية القيادات السياس�ية والعسكرية املوجودة يف 

بعض املجتمعات، لنزع الثقة والصدقية منها. 
9 � تروي�ج اإلش�اعات م�ن قب�ل ش�خص أو طرف م�ا بداف�ع النصح أو 
الش�امتة أو الفضول الذي حيب صاحبه أن يس�مع الناس منه ويصغوا 
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له، فتجده يتالعب بالكالم زيادة أو نقصانا وجيعل فيه تأويالت كثرية 
ليلف�ت نظرهم حلديثه، أو بدافع ملء الفراغ ربام خاصة عندما يش�يع 
خربا ما، فرتاه يشارك فيه وهو ال يعلم عنه شيئا، وإنام يفعل ذلك حتى 

ال يقال انه ال يعلم، فيزيد يف اخلرب أو ينقص منه دون أي اكرتاث. 
10 �  اإلث�ارة التي تلجأ هلا بعض وس�ائل اإلعالم من صحافة وجمالت 
الس�تاملة القراء هبدف زيادة التوزيع وحتقيق املردود املادي، مستغلة 
تدين مس�توى الوعي لدى بعض األوس�اط االجتامعية التي تشكل 
مرتعا خصبا لتداول األخبار التي تنرشها هذه الوس�ائل اإلعالمية. 
يف إش�ارة إىل إمكاني�ة توظي�ف اإلع�الم يف نرش األخب�ار التي ختدم 
مصلح�ة املص�در بغ�ض النظر ع�ن صحته�ا أو دقتها، طامل�ا تعود 
بالفائ�دة عىل مصدرها أو نارشها وحتقق له غاياته وتطلعاته والتأثري 
املطل�وب، وبذلك تتحول املص�ادر اإلعالمية املع�دة لنرش الوعي، 
والت�ي يف�رتض أن تتح�ىل بالصدقية إىل وس�ائل لتبني اإلش�اعات 

اهلدامة وتروجيها. 
11 �  البح�ث ع�ن خم�رج من الظ�روف الصعب�ة التي يمر هبا اإلنس�ان 
العريب حتديدا، والتي وفرت الرتبة اخلصبة لنرش اإلش�اعات ومنها، 
الش�عور بالعج�ز والضع�ف حي�ال م�ا تش�هده املنطق�ة العربية من 
ويالت وأحداث مؤس�فة خاصة يف فلس�طني والعراق والس�ودان، 
إضاف�ة إىل حال�ة االغ�رتاب واخلوف م�ن املجهول بفع�ل الصدمة 
الثقافي�ة الناجتة عن ثورة االتص�االت واملعلومات، إىل جانب حالة 
االرتب�اك والفوىض التي فرضها الفراغ وامللل واخلمول الذي يعاين 
منه اإلنس�ان العريب، وجعله مهيئا لتقبل اإلشاعات ال بل ومصدرا 

لرتوجيها. 
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1 .3 حتصني الرأي العام ضد اإلشاعة 
 مع انتشار ظاهرة اإلشاعة وتغلغلها يف جوانب احلياة املختلفة، بات من 
الرضوري التصدي هلذه اآلفة االجتامعية اخلطرية ومواجهتها بشتى الوسائل 
والط�رق، كرضورة من رضورات األمن واألمان لألفراد واملجتمعات، عىل 
اعتبار أن األمن بمفهومه الش�امل يش�كل مطلبا رئيسا لكل امة، كونه ركيزة 
اس�تقرارها ووجودها وأس�اس أماهنا واطمئناهنا، ملا له من صلة وثيقة هبوية 
هذه األمة وشخصيتها احلضارية. من هنا يأيت حرص املجتمعات عىل حتصني 
مواطنيه�ا من تأثري اإلش�اعات اهلدام�ة، هبدف حتقيق مناع�ة وطنية لتفويت 
الفرصة عىل املغرضني يف إجياد أي ثغرة يف جدار ترابطها ومتاسكها يمكن أن 
ينفضوا منه. ما يؤكد عىل أمهية اس�تقراء العالقات التكاملية بني مؤسس�ات 
املجتمع املختلفة ودورها يف إحداث منظومة أمنية متكاملة من شأهنا اإلسهام  
يف محاية املجتمع من خطر اإلشاعة عىل اعتبار أن التفاعل االجتامعي املتبادل 
ب�ني ه�ذه املؤسس�ات واألجه�زة األمني�ة، يمث�ل تكام�اًل رضوري�ًا لتحقيق 
األم�ن واالس�تقرار. فف�ي الوق�ت ال�ذي تنطل�ق في�ه اجله�ود األمني�ة نحو 
مكافحة الس�لوك اإلجرام�ي يف املجتمع، فإن املؤسس�ات االجتامعية تنطلق 
من حم�ور تقويم اإلرادة اإلجرامية لدى األفراد ملامرس�ة الس�لوك اإلجرامي 
مم�ا جيعلهم غري راغبني يف ممارس�ته. وبذلك تش�كل هذه املؤسس�ات كوابح 
اجتامعية هتدف إىل ترشيب أفراد املجتمع املعايري والقيم التي حتافظ عىل أمن 
املجتمع)1(، الذي ينبغي التعاطي معه باعتباره جمموعة من األنس�اق املرتابطة 

)1( عب�د اهلل ب�ن عب�د العزيز اليوس�ف، » األمن مس�ؤولية اجلميع : رؤى مس�تقبلية«، 
ورق�ة قدم�ت اىل:  املجتم�ع واالمن، نظمته�ا كلية امللك فهد االمني�ة، ) الرياض، 

1425ه�(، ص 2.  
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يف م�ا بينها إلحداث التوازن االجتامعي داخل هذا املجتمع من خالل تثبيت 
القيم والعادات والتقاليد الس�ائدة في�ه. وتأكيد دور العالقات االجتامعية يف 
املجتم�ع وأمهية التامس�ك االجتامع�ي بني األفراد واجلامع�ات، باإلضافة إىل 

مساعدة األفراد عىل التوافق مع جمتمعاهتم مما يعزز دور األمن يف املجتمع. 

 وعلي�ه فان التص�دي لإلش�اعات ومكافحتها ووق�ف رسياهنا يقتيض 
اتباع اخلطوات التالية: 

1 � رضورة االستفادة من املعاجلة اإلسالمية لظاهرة اإلشاعة ومقاومتها، 
وذلك بتتبع اخلطوات واحللول التي اهتدى إليها الدين اإلس�المي 
يف هذا املجال. إذ يمثل اجلانب الديني أحد اجلوانب اهلامة يف حفظ 
الت�وازن واألمن داخل أبنية املجتمع املختلفة من خالل حرصه عىل 
تأصيل القيم االجتامعية النابعة من الرشيعة اإلس�المية، والتمسك 
بقيم الدين اإلسالمي احلنيف قوالً وعماًل باعتبار الدين هو احلصن 
الواق�ي م�ن كل انح�راف وجنوح. إضاف�ة إىل إبراز أمهي�ة التكامل 
االجتامع�ي ال�ذي يفرض�ه اإلس�الم لضامن أم�ن الف�رد واملجتمع، 
وتقوية اجلانب الديني يف نفوس الناس بام يتلقونه من وعظ وإرشاد 
وتوجي�ه يعظهم من الوق�وع يف املعايص، وجيعلهم من عنارص اخلري 
يف املجتم�ع، بتأكي�ده ع�ىل أمهي�ة اإلرش�اد والتوجي�ه إىل الفضائ�ل 
اإلس�المية، وبيان حماس�ن الس�لوك اإلس�المي الصحيح بني الفرد 
وأخيه، وبني الفرد وسائر قطاعات املجتمع ومجاعاته، ونرش الوعي 
الديني بني مجيع أفراد املجتمع، األمر الذي يقرب الناس من دينهم، 
وحيب�ب إليه�م االلت�زام بأحكامه ع�ن فهم وإي�امن، فريتق�ي برتبية 
اخللق والضمري إىل أعىل املستويات، مما يشيع روح الفضيلة واملثالية 
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فيس�ود اجلميع جو مفع�م باهلدوء والس�كينة والقناع�ة والرضا)1(. 
األمر الذي من ش�أنه حتصني املس�لمني من خطر التأثر باإلشاعات 
والعمل عىل بناء الش�خصية اإلس�المية القوية واملجتمع اإلسالمي 
املرتابط املتني، ال�ذي يعجز خصومه عن اخرتاق حصونه ومعاقله، 
أو أن جي�دوا يف ج�داره أية ثغرات يمك�ن أن يترسبوا منها إىل داخل 
الكيان اإلس�المي للعبث بأمنه واس�تقراره. حيث يعتمد اإلس�الم 
ع�ىل غرس الرقابة الذاتية يف نفس املس�لم، وه�ي الرقابة النابعة من 
داخل اإلنس�ان والناجتة عن يقظة الضمري واخلوف من اهلل. وتبارش 
هذه الرقابة الذاتية س�لطة داخلية يف اإلنسان توقظ الضمري وتعمق 

االلتزام دون حاجة إىل وجود رقابة خارجية. 
لق�د ح�ذر الدين اإلس�المي احلنيف من تصديق اإلش�اعات لقوله   
ِذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِس�ٌق بِنََب�إٍ َفَتَبيَّنُوا َأْن ُتِصيُبوا  َا الَّ تع�اىل: } َيا َأهيهُّ
َقْوًم�ا بَِجَهاَل�ٍة َفُتْصبُِح�وا َع�ىَلٰ َم�ا َفَعْلُت�ْم َناِدِم�نَي ﴿6﴾{)س�ورة 
احلج�رات(. يف إش�ارة إىل إمكاني�ة توظي�ف النصوص اإلس�المية 
واالس�تفادة منها يف حماربة هذه اإلش�اعات وفقا للنهج اإلس�المي 
من خالل عدم ترك املجال إلثارهتا واالبتعاد عن مواطن الش�بهات 
واالهتامات التي تغذهيا، وإحسان الظن باملسلمني والتامس األعذار 
هلم، والتحذير من اخلوض يف أعراض الناس، وجتنب إذاعة األخبار 
إال بع�د الوثوق م�ن مصادره�ا، وتفنيد اإلش�اعات باالس�تناد إىل 
احلجج والرباهني الدامغة، مع مراعاة أن يقوم بتفنيدها ش�خصيات 
خمتص�ة أو معروفة وهلا وزن باملجتمع، إضاف�ة إىل بث الثقة واألمل 

)1( املرجع السابق ، ص 16 � 17.
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والتفاؤل بنر اهلل وتأييده مهام كانت الظروف، واستنفار الطاقات 
وجتميع الق�وى واإلمكانات حول هدف واح�د، والرسعة يف اختاذ 
اإلج�راءات بعد أي إش�اعة وقبل أن تفعل فعله�ا املدمر، ورضورة 
إش�غال الناس بأمر مفيد ريثام تتهيأ الظروف لوضع احللول املناسبة 
لبع�ض اإلش�اعات التي قد تش�غل الصف املس�لم وحت�اول تفتيته، 
ومن�ع إط�الق اإلش�اعات أو املش�اركة يف نرشه�ا حت�ى ل�و كانت 
صحيحة، وذلك درءا خللخلة املجتمع املس�لم أو التأثري عىل الروح 
املعنوي�ة لدى املس�لمني للحفاظ عىل متاس�كهم وتالمحهم ووعيهم 

التام بمخططات األعداء. 
ومن النقاط األخرى التي رس�مت منهجا لألمة اإلسالمية يف كيفية   
تعامله�ا مع اإلش�اعات واملس�تنبطة من حادثة اإلف�ك املعروفة، أن 
يقدم املس�لم حسن الظن بأخيه املسلم، ويطلب الدليل الربهاين عن 
أية إش�اعة، وان ال يتحدث بام س�معه وال ينرشه  وان يرد األمر إىل 

أويل األمر، وال يشيعه بني الناس أبدا. 
ويف ظل مسعى اإلسالم اجلاد يف حماربة اإلشاعة ومواجهتها، فقد تم   
وضع قواعد رصينة انطوت عىل حتذيرات خاصة بالش�خص الناقل 
لإلش�اعة،تقتيض منه التقيد وااللتزام هبا هبدف املحافظة عىل وحدة 
املجتمع املس�لم ومتاس�كه. بحيث يتقي اهلل تعاىل يف نفسه ويراقبه يف 
كل م�ا يق�ول ويفع�ل، وحيذر من مغب�ة القول بال عل�م، وان يتذكر 
انه حماس�ب عىل كل كلمة يقوهلا، وي�رتوى ويتثبت يف كل ما يقول، 
وحي�ذر من التزيد يف الكالم، وال ينقل إال ما كان متأكدا من س�امعه 
أو رؤيته حتى تربأ ذمته  ويراعي أن يكون مقصده من نقل اإلشاعة 
التأك�د م�ن صحتها إىل املنق�ول عنه، وعليه أن يبني هذا ملن يس�تمع 
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اليه حتى يستنري برأيه حول هذا اخلرب، وان يسارع إىل استشارة اهل 
العلم والفضل يف أمر اإلشاعة ويأخذ بمشورهتم. 

2�  قيام األجهزة األمنية بتتبع مصادر االشاعات ومروجيها، والتحذير 
والتنبيه من اخطاره�ا من خالل االتصال املبارش بالناس وتوعيتهم 
واالس�تامع هلم وتقب�ل مالحظاهت�م، والعمل عىل توظيف وس�ائل 
اإلعالم والتنسيق مع مؤسسات املجتمع املدين املختلفة لنرش الوعي 
والرد املوضوعي املستند إىل احلقائق واالرقام لتفنيد هذه االشاعات 
وكش�ف زيفها وخماطرها ومصادرها. إذ أن هذه املؤسس�ات كفيلة 
ز أْمنه  بتحقي�ق أغ�راض إجيابي�ة كب�رية خت�دم ق�وة املجتم�ع، وتع�زِّ
واس�تقراره من خالل تنمية الش�عور باملس�ؤولية ل�دى األفراد جتاه 
جمتمعاهت�م، وتكري�س قيم اخلري والعطاء يف نفوس�هم. ما يش�ري إىل 
أن التكام�ل والت�آزر بني املؤسس�ة األمنية واملؤسس�ات اإلجتامعية 
األخرى يف املجتمع يعترب أمرًا رضوريًا وحيويًا)1(. فرغم أن الوظيفة 
األساس�ية للمؤسس�ة األمنية هي إحداث االستقرار واألمن داخل 
املجتم�ع، إال أن ه�ذا ال�دور ال يمك�ن الوصول ل�ه دون أن يصبح 
النسق األمني جزءًا من املنظومة االجتامعية للمجتمع ككل. ويف ظل 
ما بات حيتله موضوع اإلش�اعة من امهية يف وقتنا احلارض، وتعاطي 
بعض املؤسس�ات االمنية والعس�كرية واملدنية معه كعلم أو كحقل 
قائم بحد ذاته، عندما اخذت تفرد له ادارات أو اجهزة خاصة تعنى 
برصد االش�اعات ودراس�تها وحتليلها وتعق�ب مصادرها، واعداد 
اخلطط واالس�رتاتيجيات املناس�بة ملواجهتها وحماربته�ا، فمن باب 

)1( املرجع السابق، ص 22.



183

اوىل أن تسعى اجلهات االمنية يف املجتمعات العربية بانشاء مثل هذه 
االدارات ملكافحة ظاهرة اجلريمة باالساليب العلمية املدروسة التي 
تعيل من الش�أن العلمي هبدف توفري قاعدة بيانات يمكن االستعانة 
هب�ا يف حتقي�ق مثل هذه الغاي�ة. بحيث تضم عن�ارص مؤهلة ومدربة 
وخمتصة يف علوم النفس واالجتامع واالعالم والسياس�ة واالقتصاد 
واألمن ويف املجاالت الدينية والثقافية وغريها، يتحدد اختصاصها 
بتقديم املعلومات والنصح واالرش�اد إىل املسؤولني االمنيني، لرفد 
جهوده�م االمنية باخلطط واالفكار العلمية البناءة الكفيلة بمحاربة 
االش�اعات وت�اليش اخطاره�ا. فف�ي ظ�ل توس�ع مظل�ة املنظومة 
األمني�ة ودوره�ا يف املحافظة عىل أمن املواطن وراحته واس�تقراره، 
مل تع�د األجهزة األمنية وحدها هي املس�ؤولة ع�ن احلفاظ عىل أمن 
املجتمع ومكتسباته، وإن كان يقع عليها اجلزء األكرب من املسؤولية، 
ب�ل أصب�ح تبع�ًا لذل�ك مجيع مؤسس�ات املجتم�ع لتحقي�ق مفهوم 
األم�ن االجتامع�ي والوطني وتعزي�زه )1(. كذلك ال ب�د من التأكيد 
ع�ىل امهية تنمية احلس األمن�ي عند املواطن لتحصينه وتقوية مناعته 
ضد خطر اإلش�اعة، وذلك من خ�الل ادماجه وارشاكه يف املنظومة 
االمنية، لكي يعي امهية دوره يف املشاركة يف احلفاظ عىل امن الوطن 
واس�تقراره، وبانه يقف عىل ثغرة من ثغوره وال جيوز إن يس�مح أو 

يقبل لالشاعة أن تأيت من )قبله(. 

)1( حمم�د املنش�اوي، »رأي اجلمه�ور يف الرشط�ة املجتمعي�ة«، ورقة قدم�ت اىل : مفهوم 
الرشط�ة املجتمعي�ة، نظمتها اكاديمية رشط�ة ديب بالتعاون مع جامع�ة نايف العربية، 

) ديب 1426 ه�(.
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لقد ارتبط الوعي األمني باإلنس�ان منذ القدم، حيث إن غريزة حب   
البق�اء كرس�ت لديه ه�ذه املناعة م�ن اجل املحافظة ع�ىل حياته، من 
خالل ادراكه لذاته وللظروف األمنية املحيطة به، وتكوين اجتاه عقيل 
إجي�ايب نحو املوضوعات األمني�ة العامة للمجتم�ع. فالوعي األمني 
وعي عام ش�امل يتصل بكل أس�باب احلياة وال يقتر عىل جهاز أو 
جمموع�ة دون أخرى، وال ع�ىل أفراد دون آخرين، بل هو مس�ؤولية 
األم�ة مجعاء. فه�و يعترب أس�لوبًا وقائيًا جينب املجتمع م�ا يلحقه من 
تبع�ات اجتامعي�ة واقتصادية ومعنوية للجريم�ة، انطالقًا من مفهوم 
الوقاي�ة خري من الع�الج. كام أن التوعية تع�زز املعرفة، وال خيفى أن 
تبن�ي املب�ادئ التي هتتم بالتوعية واإلرش�اد ألف�راد املجتمع تعّد من 
األس�س العامة حلامية املجتم�ع من االنح�راف، وتوعيتهم بدورهم 
اهلام يف التعاون مع األجهزة األمنية يف سبيل حتقيق ذلك. كذلك فان 
الف�رد بحاجة إىل من يش�عره باالمان وبالطمأنين�ة من خالل تزويده 
باملعلوم�ات احلقيقي�ة والصادق�ة وم�ن مصادرها، لتفس�ري ما جيري 
حوله من احداث ومواقف غامضة حتى تتوفر له فرصة التوصل إىل 
هذا الشعور، وحتى ال يكون صيدا سهال ملروجي االشاعات. االمر 
الذي س�يعزز من ثقته بنفس�ه ومن قناعاته بامهي�ة دوره يف املجتمع، 
وبان�ه جزء من منظومته االمنية بحي�ث يتحول إىل مصدر معلومات 
تفيد يف كش�ف االشاعات واألخبار املفربكة. ما جيسد مفهوم الثقافة 
االمني�ة ون�رش الوعي االمني عند املواطن�ني، الن مفهوم االمن يعرب 
ع�ن مدى وعي الفرد وادراكه لدوره يف حميطه االجتامعي. وهذا هو 
جوه�ر عملي�ة تنمي�ة احلس االمني ل�دى الرأي الع�ام لتحصينه من 
االنزالق يف متاهات االش�اعات والرتوي�ج هلا. لذلك فان الرضورة 



185

تقت�يض العمل ع�ىل اعادة صياغ�ة العالقة االمنية ب�ني املواطن وبني 
جهاز األمن، بطريقة من ش�أهنا ازالة االنامط واملفاهيم والتفسريات 
اخلاطئة والس�لبية املكرس�ة يف ذهني�ة بعض املواطنني ع�ن عالقتهم 
باألجه�زة األمني�ة، وبص�ورة افرزت لدهي�م عقدة اخل�وف والرهبة 
وال�رتدد يف التعاط�ي م�ع القضاي�ا واملس�ائل ذات االبع�اد األمنية. 
ويكف�ي هنا أن أش�ري إىل م�ا قاله مدي�ر االمن العام االردين الس�ابق 
الفري�ق الركن حممد ماج�د العيطان خالل لقائه وس�ائل اإلعالم يف 
11 / 2 / 2006م، يف مع�رض تعقيب�ه عىل التفجريات التي وقعت 
يف بع�ض فنادق ع�امن، عندما ذك�ر: »بانه قد تبني إن كاف�ة العاملني 
يف الفنادق راودهتم الش�كوك ح�ول االرهابيني، إال أن احدا منهم مل 
يبل�غ االجهزة االمنية عن ش�كوكه«)1(. لنكتش�ف امهية تنمية احلس 
األمن�ي عن�د املواطن حتى ال يقع أو يوقع غ�ريه وجمتمعه يف كوارث 
ووي�الت ق�د ال حيمد عقباها، بس�بب ع�دم ادراكه المهي�ة دوره يف 
محاي�ة وطنه واحلفاظ عىل امنه واس�تقراره. ما يؤك�د عىل امهية تنمية 
العالقة التكاملية بني األجهزة األمنية املختلفة ومؤسس�ات املجتمع 
التعليمية والرتبوية واإلعالمية وغريها من خالل إنشاء هيئة إعالمية 
وطنية للتوعية املس�تمرة, متنح نس�بة من املس�احات اإلعالمية املرئية 
واملس�موعة واملق�روءة، هبدف اس�تخدامها يف رفع مس�توى الوعي 
األمني وغريه تكون أولوياهتا حسب ما تقتضيه املصلحة. إىل جانب 
تس�هيل مهم�ة املتعاونني مع أجه�زة األمن لرفع درج�ة تفاعل أفراد 

املجتمع مع األجهزة األمنية، وصوالً إىل حتقيق أمن شامل. 

)1( الرأي )عامن(، 2006/2/12م.
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إن إدراك أمهي�ة املش�اركة م�ع اآلخرين يف اختاذ موق�ف موحد ضد   
العبث باألمن أو اإلخالل به، وتنمية روح املشاركة يولد لدى الفرد 
س�لوكَا اجتامعي�ًا مرغوب�ًا في�ه، ورضورة اجتامعية وأمني�ة إلنجاح 
خط�ط الوقاية م�ن اجلريمة وزيادة فاعليتها، واملش�اركة هي إحدى 
مؤرشات توافق الش�خص مع بيئته التي يعيش فيها، حيث يس�اهم 
يف نش��اط اجلامع�ة بزي�ادة كفايته الفردية لتلبية حاجاته الش�خصية 
وحاجات�ه املش�رتكة بتفاعل جه�وده مع جهود اآلخري�ن، كام تعني 
دفع اجلمهور إىل املش�اركة يف أداء اخلدمات األمنية باجلهود الذاتية، 

واملشاركة يف وضع احللول ملا يعرض من مشكالت عامة. 
3 �  ترس�يخ مفاهيم االنتامء الوطني والغ�رية الوطنية لدى ابناء املجتمع 
واملامرس�ات  التعليمي�ة  املناه�ج  وتضمينه�ا  وتعميقه�ا  الواح�د  
الوظيفي�ة، لتقوية املناعة الوطنية واحل�س الوطني عند املواطن ضد 
خطر اإلش�اعة، بحيث ال يسمح بترسهبا أو تروجيها يف بلده بطريقة 
ق�د تدفع ببع�ض املندس�ني واملرجف�ني بالعب�ث بامنه واس�تقراره، 
إضافة إىل املحافظة عىل التامس�ك االجتامعي الذي يقوم عىل االيامن 
والتقوى وغرس الثقة املتبادلة وحس�ن الظ�ن بني الناس من خالل 
التنش�ئة والرتبية الوطنية وغرس الوالء الوطني يف نفوس الناش�ئة، 
وبالت�ايل تنم�و في�ه الرغب�ة يف أن يك�ون مواطن�ًا صاحل�ًا. وهنا تربز 
امهية املؤسس�ات التعليمية كاملدارس واجلامعات باعتبارها تش�كل 
الركيزة األساس�ية واملنبع الرئيس الذي يكتسب من خالله اإلنسان 
العل�م واملعرف�ة. حي�ث تتكامل ف�روع العلم وتتس�ع آف�اق املعرفة 
وتنم�و امله�ارات وتتحس�ن الس�لوكيات ع�رب مراحله�ا املتدرجة. 
ففي املراح�ل التعليمية يكون طالب العلم عىل اس�تعداد لتلقي كل 
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ما من ش�أنه أن يؤثر إجيابيًا يف حتس�ني س�لوكياته وعاداته، وبخاصة 
م�ا ينعك�س منها عىل زي�ادة فرص األم�ان لش�خصه وألرسته. لذا 
جي�ب أن يتم تزويد الطالب بجرعات وقائية يراعى فيها التأثري عىل 
ح�ّس الطال�ب وانتامئه االجتامعي ب�ام يدفعه نحو املي�ل التلقائي إىل 
التمس�ك وااللتزام بالنظم والتعليامت يف كافة سلوكياته. كام ينبغي 
ع�ىل اجلامعات االهت�امم بتدعيم انت�امء هؤالء الش�باب ملجتمعهم، 
وارتباطهم بأهدافه وقضاياه األساس�ية من خالل التحريك الفاعل 
لطاقات الش�باب، ومن أمهها الطاق�ات املعنوية التي تتمثل يف القيم 
الديني�ة والثقافية التي تنعكس عىل س�لوك األف�راد واجلامعات ويف 
حوافزهم ودوافعهم اإلنس�انية وتعاملهم مع بعضهم البعض، ويف 
املواق�ف االجتامعية والظروف املحيطة هبم. ومن األمهية بمكان أن 
يتعل�م الطالب كيف يتحق�ق أمن املجتمع بصفة عام�ة وأمنه بصفة 
خاصة من خالل هتيئة نفس�ية واجتامعية للتكيف مع القيم واآلمال 
وتطلعات جمتمع ينشد السلوكيات املثالية اجلامعية التي حتقق األمن 

واألمان. 
إن األمن يرتبط ارتباطًا وثيقًا وجوهريا باملامرس�ات الرتبوية، فبقدر   
م�ا تنغرس القيم األخالقي�ة النبيلة يف نفوس أف�راد املجتمع بقدر ما 
يس�ود ذل�ك املجتمع األم�ن واالطمئن�ان واالس�تقرار، وتعترب هذه 
املامرسات من أهم االدوات االجتامعية املهمة التي تلعب دورا حيويا 
وهام�ا يف املحافظة عىل بناء املجتمع واس�تقراره. فالنظام الرتبوي له 
وظيف�ة هام�ة وحيوي�ة يف اجي�اد حالة م�ن التجان�س يف املجتمع من 
خ�الل م�ا يقوم به م�ن نقل معايري وقي�م جمتمعية من جي�ل إىل آخر. 
وم�ن خ�الل العملي�ة الرتبوي�ة فإن أف�راد املجتم�ع يترشب�ون القيم 
اإلجتامعي�ة االجيابي�ة الت�ي تغرس يف نفوس�هم قيم االنت�امء الوطني 
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ومش�اعر الوحدة الوطنية الت�ي ختلق التامث�ل االجتامعي الرضوري 
للمحافظ�ة ع�ىل بق�اء األم�ن واالس�تقرار يف املجتم�ع. فالرتبية قوة 
ضابطة لسلوكيات األفراد، إذ يتخذها املجتمع أداة لضامن استمراره 
واحلف�اظ ع�ىل مقومات�ه الثقافي�ة وحتقي�ق تكي�ف الف�رد م�ع بيئت�ه 
االجتامعية. وهي تس�اعد األفراد عىل التكيف م�ع جمتمعهم، وعدم 
اخلروج عىل املعايري والقيم الس�ائدة التي اختطها املجتمع، ما يساعد 
األفراد عىل التكيف والتقليل من االنحراف االجتامعي، ودعم القيم 
واالجتاهات التي حتقق أمن املجتمع واستقراره)1(. يف اشارة إىل امهية 
الرتبية األمنية التي تسعى إىل تعليم وتعلم املفاهيم األمنية واخلربات 
الالزمة للمواطنني لتحقي�ق األمن الوطني، ومحاية املوارد الطبيعية، 
ومقاوم�ة الرذيلة واألمراض االجتامعي�ة )2(. وتعرف الرتبية األمنية 
بأهنا، تدريب الطالب عىل التمس�ك بالنظام يف خمتلف نواحي حياته 
ودراس�ته، وذلك بغرس املبادئ التي تساعده عىل محل قدر وافر من 
االنضباط الذي يسهم إىل حد كبري يف تشكيل سلوكه نحو اآلخرين، 
ف بأهنا، »تعزيز  والتزام�ه باح�رتام حرياهتم وأداء حقوقهم. كام ُتع�رَّ
االنتامء الوطني واهلوية الوطنية والذاتية الثقافية العربية واإلس�المية 
وترسيخ مبدأ املسؤولية املجتمعية والقدرة عىل الفحص واملقارنة بني 
األف�كار«)3(. وينبغي أن يتضم�ن املحتوى الرتبوي للرتبية األمنية ما 

)1( فه�د بن فهد الس�لطان، »الرتبية األمني�ة ودورها يف حتقيق األم�ن الوطني« ، ورقة 
قدم�ت اىل: األمن مس�ؤولية اجلميع، نظمها االمن الع�ام، )الرياض، 1429 ه�(، 

ص 2.
)2( حامد زهران، »األمن النفيس دعامة اساسية لألمن القومي العريب والعاملي«، ورقة 

قدمت اىل: األمن القومي، نظمها احتاد الرتبويني العرب، ) بغداد، 1988م(.
)3( مرجع سابق، ص 7.
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يرفع احلس األمني لدى الطالب ويعزز االنتامء إىل الوطن، ويش�عره 
بخط�ورة االنح�راف الفك�ري ع�ىل الف�رد واملجتم�ع. ك�ام يتضمن 
املحتوى الرتبوي اس�تعراض اجلهود الت�ي بذلتها القطاعات األمنية 
يف حماربة اآلفات االجتامعية من أجل حفظ أمن البالد واس�تقرارها، 
وكذل�ك أمهي�ة تعاون مجي�ع رشائح املجتم�ع مع رج�ال األمن عىل 
اختالف مس�توياهتم، واإلبالغ عام يثري الش�ك والريبة من اشاعات 
وغريها لإلس�هام يف حفظ األم�ن واالس�تقرار. دون أن نغفل امهية 
تنمية الوعي ل�دى األفراد العاملني يف االجه�زة احلكومية واخلاصة 
بخط�ورة االش�اعات، ورضورة عدم تداوهلا وترديده�ا، وتدريبهم 

وتأهيلهم عىل كيفية مواجهتها والتعاطي معها.  
4�  التأكيد عىل امهية دور وسائل اإلعالم يف مقاومة اإلشاعة من خالل 
املبادرة والس�بق الصحفي أو االعالم�ي يف تقديم األخبار الصادقة 
وكش�ف احلقائ�ق للجمه�ور، لك�ي يكتس�ب املناعة الت�ي تقيه من 
االصابة هبذا املرض الفتاك عىل قاعدة الوقاية خري من العالج. حيث 
أدت ثورة االتصاالت واملعلومات إىل تزايد الكم املعريف واالتصايل 
ب�ني الش�عوب واجلامع�ات، وأدى ذل�ك إىل تزاي�د انتش�ار األفكار 
واملضامني اإلجيابية والسلبية، وكان من نتائج ذلك وإفرازاته ظهور 
نوع م�ن التضارب ب�ني املضام�ني الرتبوي�ة واالجتامعي�ة والثقافية 
واخللقي�ة الت�ي تتك�ون م�ن خ�الل وس�ائل اإلع�الم وتكنولوجيا 
املعلوم�ات، والت�ي تعجز املؤسس�ات األمنية والتعليمي�ة عن اختاذ 
التداب�ري التعليمي�ة والرتبوي�ة نحوه�ا )1(. ولق�د أصبح�ت ش�بكة 

 )1( س�يد س�المة اخلمييس، الضبط االجتامع�ي يف املجتمع العريب م�ن منظور تربوي، 
الرياض: مكتبة الرشد، 2005م.
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)اإلنرتن�ت( املظهر األبرز لثورة االتص�االت يف العر احلايل، وقد 
أدت إىل توفر كم هائل من املعلومات والبحوث والدراسات واملواد 
األخبارية واإلعالمية. كام حتوي الشبكة معلومات ومعارف تشكل 
هتديدًا مبارشًا لألمن االجتامعي والوطني، إذ اصبح املجال مفتوحا 
للرتويج بصورة ارسع لالشاعة والتالعب باحلقائق، وما قد يرتتب 
ع�ىل ذل�ك من تداعي�ات خطرية. االمر ال�ذي يؤكد ع�ىل امهية بناء 
منظوم�ة إعالمية اس�رتاتيجية موحدة هتدف إىل تنمي�ة الوعي العام 
الوطني يف أوس�اط املجتم�ع والتصدي ملا تطرحه وس�ائل اإلعالم 
املغرضة للتأثري سلبا عىل عقيدة األمة ومبادئها)1(. وان تلتزم وسائل 
اإلعالم باخالقيات املهنة ورشفها واحرتام الثوابت الوطنية وتقدير 
املس�ؤوليات والنتائ�ج املرتتبة ع�ىل ما تنرشه من اخب�ار ومعلومات 
وان تتوخ�ى الدق�ة واحل�ذر عن�د نرشه�ا، وان ال تس�تغل احلريات 
االعالمية والصحفية يف االثارة وفربكة األخبار واختالق القصص 
والروايات املضللة واهلدامة طمعا بالكس�ب املادي. إذ ال يعقل وال 
جي�وز إن يتم تبني االش�اعات وتروجيها ورعايتها م�ن قبل اجلهات 
أو املص�ادر التي يف�رتض أهنا معنية بنرش احلقيق�ة والوعي، وتتحىل 

بالنزاهة والصدقية عند بث األخبار واذاعتها عىل الناس. 
5 �  الش�فافية والوض�وح يف ن�رش املعلوم�ات واحلقائق بص�ورة رسيعة 
ودقيقة وموضوعية وموحدة املصدر )املرجعية( لتاليف االختالف أو 
الغموض يف املعلومات، مع مراعاة االنتظام بتزويد الناس باالخبار 
املتعلق�ة باالش�اعة اوال ب�اول، وذلك لوج�ود عالقة بني الش�فافية 

 )1( عبد اهلل بن عبد العزيز اليوسف، مرجع سابق، ص 42.
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وبني اإلش�اعة التي يعزى ظهوره�ا إىل اختفاء املعلومات وفقداهنا، 
حي�ث تنت�رش وتنش�ط عندما تغي�ب احلقائ�ق واألخب�ار الصحيحة 
وختتف�ي بظهور اخل�رب اليقني. إذ أن من طبيعة اإلنس�ان البحث عن 
املعلومة التي تضمن ل�ه الطمأنينة واالمان، واذا مل حيصل عليها من 
مص�ادر موثوقة جل�أ إىل مصادر اخرى قد تكون ب�ؤرا لبث األخبار 
امللفق�ة واالكاذيب واالش�اعات، ما يؤدي إىل تصديقها واملش�اركة 
يف بثه�ا وتوس�يع دائرة انتش�ارها يف املجتمع. لذل�ك يقع عىل عاتق 
اجلهات املعنية مسؤولية تزويد اجلمهور املستهدف باملعلومات التي 
تضعهم بصورة االوضاع التي جتري حوهلم حتى يكونوا عىل درجة 
م�ن الوع�ي واالدراك هبا، وتتك�ون لدهيم مناعة ذاتي�ة ضد اخلطط 
االعالمية النفس�ية التي تسعى إىل بث االشاعات وتروجيها، وذلك 

من خالل اتباع التدابري  التالية: 
أ �  تنمي�ة الوع�ي باملواصف�ات العام�ة للخرب الصحي�ح والصادق 

واملوضوعي. 
ب � احلرص عىل نسب األخبار إىل مصادرها. 

ج� �  التأكد من صحة املعلومات واكتامهلا عند النرش. 
د � ض�امن حري�ة التعب�ري جلمي�ع املواطن�ني يف اط�ار م�ن الضوابط 

واملعايري القانونية والوطنية. 

6 � التأكي�د ع�ىل امهي�ة ال�دور ال�ذي تلعب�ه االرسة يف عملي�ة الضب�ط 
االجتامعي وتوجيه س�لوك األفراد من خالل قيامها بعملية التنش�ئة 
والتعليم والتوجيه، ما ينعكس عىل سلوك األفراد وممارستهم. فهي 
متثل اخللية األوىل التي ينشأ فيها الفرد ويتعلم فيها، وتؤثر يف تكوينه 
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اجلس�مي والنفيس واالجتامعي والعقائ�دي. إن تربية األبناء الرتبية 
اإليامني�ة الصاحلة تنعكس بالرضورة عىل بناء وثقافة املجتمع، الذي 
يتك�ون من جمموعة من األف�راد واألرس، فكلام كانت األرسة منتجة 
ألف�راد صاحل�ني ملتزمني بقي�م املجتم�ع ومفاهيم�ه، كان املجتمع 
أكثر اس�تقرارًا  وأمنا. ومن ه�ذا املنطلق يربز دور األرسة يف حتصني 
األفراد ضد االش�اعات واملامرس�ات الس�لوكية املنحرفة من خالل 
تقوي�ة الوازع الديني لدى أفرادها وتعميق معنى العبادات وتأثريها 
يف حي�اة الفرد وجعله يتحىل باألخالق والقيم احلميدة، ويتخىل عن 
ارت�كاب املعايص. ما يعني رضورة غرس القيم واملعايري األخالقية 
يف نفس�ية األف�راد وتوضي�ح فائدهت�ا هل�م يف حياهت�م االجتامعي�ة. 
فالص�دق واألمان�ة والوف�اء بالوع�د وال�رشف والكرامة وحس�ن 
الس�لوك مجيعها قي�م خفية ال تظهر إال يف تعام�ل األفراد وتفاعلهم 

مع بعضهم البعض)1(. 

7 � عدم ترديد اإلشاعة الن ترديدها يسهم يف زيادة انتشارها وتروجيها، 
ورضورة مراع�اة اس�تبعاد العب�ارة امللفقة من خالل ع�دم تكرارها 
بنف�س الفاظه�ا حت�ى ال تكون س�هلة التذك�ر. حيث تظه�ر فاعلية 
اإلشاعة اجتامعيا يف تكرار نقلها بني جمموعة من الناس، فتتحول إىل 
مادة ملصادر متعددة تقول نفس الكالم. فاالش�اعة تكرب اذا وجدت 
الس�نة ترددها وآذانًا تصغي هلا، وبام يش�به كرة الثلج التي تكرب كلام 
تدحرج�ت. وقد هنى الدين االس�المي احلنيف عن نقل الكالم من 
غ�ري بين�ة أو دلي�ل. ويف حالة عدم التأك�د من صحة اخل�رب أو كذبه 

)1(  املرجع السابق، ص 22.
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توجب طرحه جانبا وعدم اعارته أي اهتامم. فاالنس�ان مطالب بان 
ال يتح�دث بكل ما يس�معه وال ينرشه، ولو عمل كل ش�خص هبذا 

التوجه ملاتت االشاعات يف مهدها. 
8 �  احل�ث ع�ىل ع�دم اذاع�ة أي خرب أو تش�يعه ب�ني الن�اس، ورضورة 
رده إىل اويل االم�ر الس�تنباط م�ا فيه من خري أو رش ث�م اختاذ القرار 
املناس�ب بش�أنه، بحيث يس�هل ح�ره يف اضيق زاوي�ة والتعاطي 
مع�ه برسعة وموضوعية فيام لو كان خ�ربا ملفقا. وهذه قاعدة هامة 
بالنس�بة لالخبار واالمور العامة. قال تع�اىل: }َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن 
ُس�وِل َوإىَِلٰ ُأويِل اأْلَْمِر  وُه إىَِل الرَّ اأْلَْم�ِن َأِو اخْلَ�ْوِف َأَذاُعوا بِِه َوَل�ْو َردهُّ
ِذيَن َيْس�َتنْبُِطوَنُه ِمنُْهْم  َوَلْواَل َفْضُل اهللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه  ِمنُْهْم َلَعِلَمُه الَّ
ْيَطاَن إاِلَّ َقِلياًل ﴿83﴾{) سورة النساء( وهكذا خياطب  َبْعُتُم الشَّ اَلتَّ
اهلل س�بحانه وتع�اىل عب�اده، بان عليه�م اذا جاءهم أم�ر من االمور 
اهلام�ة، إن ال يس�تعجلوا باش�اعته، بل يردوه إىل الرس�ول واىل اويل 
االم�ر منهم الن�ه املعن�ي باملصالح العام�ة وادرى هبا. م�ا يؤرش إىل 
رضورة الرجوع إىل املسؤول أو املختص قبل اذاعة اية اخبار هبدف 
توضيحه�ا وحتليله�ا ومتحيصها م�ن قبل�ه والتأكد م�ن مصادرها. 
كذلك فان الشخص مطالب برضورة استشارة اهل العلم والفضل 
يف املس�ائل التي يصع�ب فهمها، وان يأخذ بمش�ورهتم الهنم ادرى 

هبذه املسائل منه بحكم علمهم وخربهتم. 
9 �  تكذيب اإلش�اعة وكش�ف زيفها وتعرهيا وبيان تناقضها، الس�قاط 
فاعليتها وتوجيه رد الفعل ض�د مروجيها. بحيث يقتر التكذيب 
ع�ىل االلف�اظ املقتضبة الدالة عليه�ا ال عىل نفس الفاظه�ا، وان يتم 
التعام�ل معه�ا بح�ذر وكفاءة لضامن ابط�ال مفعوهل�ا. فبيان بطالن 
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اإلشاعة امام اكرب عدد من الناس، يعترب ارسع وسيلة للقضاء عليها 
وامخاد ذكرها، أو عىل االقل إزالة القناعة التامة املرتس�خة يف اذهان 
ه�ؤالء الناس عنها. مع مراعاة اختيار ش�خصية مرموقة هلا مكانتها 
واحرتامها ووزهنا يف املجتمع أو احد اخلرباء املختصني، ليتوىل مهمة 
تكذيب اإلش�اعة. فصدقية املصدر تزيد م�ن فاعلية التفنيد وقدرته 
يف التأث�ري يف قناع�ات اجلمهور وتغيري اجتاهاته وافكاره ومش�اعره. 
بحيث يأيت التفنيد مس�تندا إىل احلجج والرباهني الدامغة والواقعية، 
دون احلدي�ث مبارشة عن اإلش�اعة أو كش�ف مصدره�ا أو غايات 
مروجيها، واالكتفاء بالتلميح هلا من غري تريح أو اسهاب. فهناك 
ان�اس يصدق�ون اإلش�اعة وال يصدق�ون تكذيبها. ورب�ام مل يكونوا 
يعلم�ون هبا اصال اال عن�د تفنيدها. مع مالحظة امهي�ة التوقيت أو 
العام�ل الزمني يف عملي�ة التكذيب وجعلها أكثر فاعلية. إذ أن عدم 
نفي اإلش�اعة برسعة يعزز م�ن اثباهتا وتأكيده�ا،الن البيئة املحيطة 
للحدث حلظة وقوعه تكون مناس�بة لنرش اإلش�اعة، واستفحاهلا يف 
االوس�اط الش�عبية ويصبح من الصعب مواجهتها أو تكذيبها. لذا 
ف�ان الرسعة يف الرد تكفل القضاء عىل اإلش�اعة فور ظهورها وقبل 

أن ترتك اثرا لدى األفراد. 

10�   التش�كيك يف مص�در اإلش�اعة ملا له من تأث�ري يف قابلية تصديقها، 
ولتاليف نتائجها وابعاده�ا الضارة باالفراد واجلامعات. فاملعلومات 
الت�ي يت�م احلصول عليها من مصادر مش�كوك يف صدقيتها س�تفقد 
امهيتها ولن تكون قابلة للتصديق برسعة. االمر الذي سوف خيفض 

من مستوى القلق واخلوف والتوتر عند األفراد. 
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11 �  جتاه�ل اإلش�اعة وامهاهلا وعدم املباالة أو اظه�ار االهتامم هبا عند 
س�امعها من قبل اطراف اخرى. ما خيفف من فورة ناقليها وجيعلهم 
يراجع�ون انفس�هم قبل بثها. إن هذا االس�لوب ال�ذي يوحي بعدم 
االمهية واملتابعة من ش�أنه أن يمنح املج�ال للبحث يف جوانب الثقة 
يف املص�در ويف املعلوم�ة نفس�ها، ومن ثم احلصول ع�ىل املعلومات 

الصحيحة التي حتد من انتشار اإلشاعة. 

12�  ع�دم التدخ�ل يف مس�ار اإلش�اعة إىل أن تنته�ي م�ن تلق�اء ذاهت�ا، 
وذل�ك يف ظ�ل فقداهنا الكثري م�ن التفاصيل خ�الل عملية االنتقال 
من شخص إىل آخر إىل إن تصل درجة التاليش. ويمكن اعتامد هذا 

االسلوب يف احلاالت التالية: 

أ  � اذا كانت اإلشاعة هامشية وغري مهمة. 

ب  �  اذا كانت اإلشاعة وقتية رسعان ما تزول. 

ج�� � اذا كان�ت اإلش�اعة تنطوي عىل معلوم�ات صحيحة يصعب 
تكذيبها. 

13�  اش�اعة أج�واء م�ن الثق�ة ب�ني املواط�ن وبني واملس�ؤول اساس�ها 
املصارحة واملكاشفة من خالل اتاحة املجال امام املواطن لالستفسار 
ع�ن القضايا التي يريدها، ما يس�اعد عىل كش�ف احلقائق وتوضيح 
الكثري من االمور التي يمكن أن تشكل بيئة مناسبة لبث االشاعات. 
مع التأكيد عىل امهية االتصال والتواصل ما بني القيادات السياس�ية 
وب�ني املواطنني لبن�اء حالة من الثق�ة والصدقية من ش�أهنا احلد من 
االشاعات ومنع انتشارها. دون أن نغفل امهية الكشف عن جوانب 
اخللل والفس�اد املايل واالداري وعدم التس�رت أو حجب املعلومات 
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املتعلق�ة باي انحراف أو اس�تغالل وظيفي هبدف ارس�اء أجواء من 
الثقة والطامنينة لدى املواطن جتاه مؤسسات الدولة املختلفة. 

14 �  حتوي�ل االنظ�ار ع�ن اإلش�اعة إىل جم�االت اخ�رى هت�م األفراد، 
وتس�تحوذ ع�ىل اهتاممه�م وتفكريه�م، بحي�ث ال تتي�ح هل�م تذكر 
اإلشاعة. لذلك فعىل وسائل اإلعالم التحول عن اخبار االشاعات 
إىل موضوع�ات اخرى تش�غل ال�رأي العام وتس�تقطب اهتاممه. أو 
اطالق اش�اعة مض�ادة لتحويل انتباه اجلمهور عن اإلش�اعة املثارة، 
فتوق�ف احدامها االخ�رى ومن ثم تزول اثارمها مع�ا لتناوهلام نفس 

املوضوع. 

15 �   حتليل األخبار ودراس�تها دراس�ة موضوعية وبش�فافية عالية من 
خالل عقد الندوات والقاء املحارضات التوعوية واس�تثامر وسائل 
اإلع�الم املختلف�ة يف خدمة هذا اهل�دف، وحتصني ال�رأي العام من 
خ�الل مناهج علمية تنط�وي عىل مقرتحات علمية العداد رس�الة 
توعوي�ة قادرة عىل محاية املواطن، وتثقيفه امنيا من اخطار اإلش�اعة 
كاج�راء وقائ�ي يس�اعد عىل حتقي�ق التحص�ني األمن�ي. إىل جانب 
االهت�امم بالوع�ي والتعلي�م والرتبي�ة الس�ليمة خلل�ق جي�ل متفهم 
ومدرك، يتصف بالصفات احلميدة والصدق واالخالص يف القول 
والعم�ل، والرتف�ع عن صغائ�ر االمور، وع�دم االنش�غال بالثرثرة 

والقيل والقال. 

16 �  رضورة حتقيق التوازن النفيس والطمأنينة لدى املواطنني هبدف ازالة 
املس�ببات النفس�ية التي من ش�أهنا هتيئة الفرصة لظهور االشاعات، 
التي تس�تمد وجودها من ح�االت القلق واخل�وف والتوتر وافتقاد 
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االم�ن، وم�ن مش�اعر الكراهي�ة واحلقد واحلس�د. م�ا يتطلب رفع 
ال�روح املعنوية عند املواطن، وتلبية حاجاته ورغباته احلياتية وتوفري 
رضوريات احلياة االساس�ية، بام يس�هم بدعم مشاعر األمن واألمل 
والطمأنينة والثقة باملس�تقبل، والقضاء عىل حال�ة االكتئاب التي قد 
تصي�ب املواط�ن ج�راء عدم تلبي�ة ه�ذه املتطلبات الرضوري�ة. وبام 

يضمن شيوع حالة من الرضا العام داخل املجتمع. 

17 �  التوعي�ة القانونية م�ن خالل بيان العقوب�ات وحتديدها واالعالن 
عنها، ما جيعل منها وس�يلة ردع من شأهنا منع تداول االشاعات من 

قبل مروجيها. 

18� التثب�ت م�ن األخبار وعدم الترسع يف تصديقه�ا، ورضورة الرتوي 
والرتي�ث للتأك�د م�ن صدقتيه�ا بالبح�ث والتمحي�ص واملتابع�ة 

املوضوعية. 

19� البحث عن مصدر كل اش�اعة حال ظهورها، واقتفاء خط  س�ريها 
وحماول�ة القض�اء عليه�ا م�ن منبعها وقلعه�ا من جذورها وكش�ف 

مروجيها وفضحهم وكشف حقيقتهم وحماسبتهم بشدة. 
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