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ملخص تنفيذي..
ُتعــد الشــائعات إحــدى أدوات الحــروب الجديــدة أو مــا ُيطلــق عليهــا حــروب الجيــل الرابــع؛ 
ــر الشــائعات،  ــة الســريعة فــي مجــال االتصــاالت تعاظــم تأثي ومــع التطــورات التكنولوجي
خاصــة مــع ظهــور وســائل التواصــل االجتماعــي واســتخدامها علــى نطــاق واســع، حيــث 
ــاب شــبه كامــل ألي  ــة عــززه غي ــر مــن الحري ــة بقــدر كبي تتســم هــذه المنصــات االجتماعي
نــوع مــن أنــواع الرقابــة ســوى تلــك المتعلقــة بسياســة الخصوصيــة للوســيلة نفســها، 
األمــر الــذي جعلهــا بمثابــة بيئــة خصبــة لنشــر المعلومــات بــكل حريــة دون التأكــد مــن 

مصداقيتهــا بمــا يرتبــه ذلــك مــن انعكاســات ســلبية علــى المجتمــع.

فــي هــذا الصــدد، تبــرز أهميــة وجــود أجهــزة معنيــة برصــد ومواجهــة الشــائعات التــي 
ُتثيــر البلبلــة، وقــد تمتــد آثارهــا لتصــل حــد اســتهداف أمــن وســالمة المواطنيــن، ووحــدة 
واســتقرار األوطــان، كمــا يبــرز أيًضــا الــدور المحــوري لوســائل اإلعــالم التقليديــة والجديــدة 

فــي التوعيــة ومواجهــة األخبــار المضللــة أو الزائفــة.

مــن هــذا المنطلــق، تأتــي أهميــة الدراســة التــي قــام بهــا مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة 
مــن أجــل التعــرف علــى طبيعــة الشــائعات التــي تســتهدف المجتمــع الســعودي، وذلــك 
مــن خــالل تحليــل محتــوى حســاب »هيئــة مكافحــة اإلشــاعات« علــى تويتــر، والــذي 
ــة  ــع اإلشــاعات وتفنيدهــا ونشــر مصادرهــا لحماي ــه »منصــة تعنــى بتتب ُيعــرف نفســه بأن
المجتمعــات مــن أخطارهــا«؛ إذ يختــص الحســاب بنشــر الشــائعة مــع عــرض المعلومــة 

ــل. الصحيحــة التــي تدحــض المحتــوى الخاطــئ أو الُمضل

وبإخضــاع عينــة قوامهــا )447( شــائعة منشــورة علــى الحســاب تــم رصدهــا خــالل الفتــرة 
الزمنيــة الممتــدة مــن 1 يوليــو 2019م وحتــى 30 يونيــو 2021م؛ انتهــت الدراســة إلــى 

مجموعــة مــن النتائــج، منهــا:

 تعــدد أهــداف الشــائعات بــدًءا مــن إثــارة البلبلــة مــروًرا بالتشــكيك فــي السياســات 
والقــرارات الحكوميــة ووصــواًل إلــى تهديــد األمــن واالســتقرار والســلم المجتمعــي.

ــا نســبًيا خــالل األزمــات، وهــو مــا حــدث فــي   شــهد منحنــى انتشــار الشــائعات ارتفاًع
بدايــات وذروة تفشــي جائحــة كورونــا.

إلــى  ُيؤشــر  المصــدر األول للشــائعات، ممــا  التواصــل االجتماعــي   شــّكلت مواقــع 
ــة والُمضللــة؛ إذ ُيعــد  خطــورة هــذه المنصــات التــي تنتشــر عليهــا المعلومــات الكاذب
ذلــك هــو المقابــل الموضوعــي للحريــة شــبه المطلقــة التــي ُتوفرهــا هــذه المنصــات 

االجتماعيــة فــي تــداول المعلومــات.
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وتكمن الخطورة هنا في أنه في كثير من األحيان يتم اإلطالق المتعمد للشائعة بهدف 
تضليل آخرين، فيما يقوم البعض بنقل هذه الشائعة بحسن نية، فيتحقق لها الترويج 

واالنتشار، ومن ثّم ُتحدث أثرها الضار.

عليها  ُيطلق  ما  أو  الجديدة  الحروب  أدوات  إحدى  الشائعات  باتت  اإلطار  هذا  وفي 
وذلك  األزمات،  أوقات  خاصة  ممنهج  بشكل  لها  الترويج  يتم  إذ  الرابع،  الجيل  حروب 
بأمن  اإلضرار  إلى  والتي تسعى  للشائعة  الُمطلقة  والجهات  األطراف  أهداف  لخدمة 

وسالمة واستقرار ووحدة األوطان.

ومع التطورات التكنولوجية السريعة في مجال االتصاالت تعاظم تأثير الشائعات، خاصة 
مع ظهور وسائل التواصل االجتماعي واستخدامها على نطاق واسع، إذ أضحت هذه 
المنصات االجتماعية نوافذ اتصالية تحتوي على قدر هائل من المعلومات غير الخاضعة 
للرقابة والتحقق، مع قدرة كبيرة على نشر هذه المعلومات بشكل يضمن لها االنتشار 

العريض.

ُتعــّرف الشــائعة بأنهــا معلومــة غيــر متحقــق مــن صحتهــا يتــم تناقلهــا مــن شــخص آلخــر ســواء بشــكل 
متعمــد أو عــن غيــر قصــد، ولذلــك فالشــائعات تنقســم تبًعــا لنيــة الُمروجيــن لهــا إلــى مجموعتيــن:

معلـومـات خـاطـئـة: وهي المعلومات غير الصحيحة التي ُيروجها الناس دون عقد النية على الخداع.

آخريــن  تضليــل  بهــدف  جهــات  أو  أشــخاص  لهــا  وُيــروج  ُيطلقهــا  ُمضللــة: وهــي معلومــات  معلومــات 
وخداعهــم والتحايــل عليهــم ســواء كانــوا أفــراًدا أو جماعــات، وذلــك لتحقيــق مكســب سياســي أو اقتصادي 

أو اجتماعــي... وغيــره.

مقدمة..
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الحرية عززه غياب شبه كامل ألي  كبير من  بقدر  االجتماعي  التواصل  فتتسم وسائل 
نوع من أنواع الرقابة سوى تلك المتعلقة بسياسة الخصوصية للوسيلة نفسها، األمر 
الذي جعل هذه المنصات االجتماعية بمثابة بيئة خصبة لنشر المعلومات بكل حرية دون 

التأكد من مصداقيتها، وما يرتبه ذلك من انعكاسات سلبية على المجتمع.

ولذلك، فقد سّهلت هذه البيئة االتصالية الرخوة 
من انتشار الشائعات سواء كان تناقلها يتم بشكل 
ُيشكل  أصبح  الذي  األمر  قصد،  بغير  أو  متعمد 

مصدر تهديد ألمن وسالمة المجتمعات.

في هذا الصدد، ومن خالل مراجعة مجموعة من 
األبحاث والدراسات التي تناولت ظاهرة الشائعات 
المعطيات  من  رصد عدد  تم  الرقمي،  العصر  في 

العامة المرتبطة بتلك الظاهرة، منها:

 انتشــار الهواتــف المحمولــة واإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي جعــل األشــخاص 
أكثــر عرضــة للشــائعات والمعلومــات الخاطئــة التــي تنتشــر علــى المنصــات االجتماعيــة.

 أدت التطــورات التكنولوجيــة المتالحقــة إلــى تحقيــق طفــرات كبيــرة فــي إمكانيــة 
التعديــل علــى الصــور الرقميــة بشــكل يصعــب كشــفه، ممــا ســّهل عمليــة التالعــب 

فــي الصــور، لُتصبــح بذلــك إحــدى أدوات نشــر المعلومــات المضللــة.  

ــارة  ــا للســالم المجتمعــي، ألنهــا قــد تتســبب فــي إث ــًدا حقيقًي  ُتمثــل الشــائعات تهدي
البلبلــة والتشــكك والريبــة وانعــدام المصداقيــة.

 ُتعد منصات التواصل االجتماعي هي األكثر مساعدة على تبني القصص اإلخبارية الكاذبة.

 تنتشــر الشــائعات عــادة مــن ِقبــل عــدد قليــل مــن المســتخدمين المؤثريــن، إال أن 
نشــرهم الســريع والمكثــف لهــا قــد يتســبب فــي إحــداث أضــرار كبيــرة.

 ُتعتبر أوقات األزمات بيئة مالئمة تماًما النتشار الشائعات.

 تتنوع مجاالت الشائعات لتشمل االقتصاد والسياسة والصحة والدين والعرق وغيرها.

 تتعــدد أهــداف الشــائعات مــا بيــن التشــكيك أو تقليــب الــرأي العــام أو إثــارة البلبلــة أو 
بــث الفتنــة والفرقــة، ومــا إلــى ذلــك. 

ُتبرز هذه المخاطر أهمية وجود أجهزة معنية برصد ومواجهة الشائعات التي ُتثير البلبلة، 
واستقرار  ووحدة  المواطنين،  وسالمة  أمن  استهداف  حد  لتصل  آثارها  تمتد  وقد 
األوطان، كما ُتبرز أيًضا الدور المحوري لوسائل اإلعالم التقليدية والجديدة في التوعية 

ومواجهة األخبار المضللة أو الزائفة.

مخاطر الشائعات..
ُتبرز الدور المحوري لوسائل اإلعالم 

التقليدية والجديدة في التوعية 
ومواجهة األخبار المضللة أو الزائفة
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من هذا المنطلق، تأتي أهمية الدراسة التي قام بها مركز القرار للدراسات اإلعالمية من أجل 
تحليل  خالل  من  وذلك  السعودي،  المجتمع  تستهدف  التي  الشائعات  طبيعة  على  التعرف 
محتوى حساب »هيئة مكافحة اإلشاعات« على تويتر، والذي ُيعرف نفسه بأنه »منصة تعنى 
بتتبع اإلشاعات وتفنيدها ونشر مصادرها لحماية المجتمعات من أخطارها«؛ إذ يختص الحساب 

بنشر الشائعة مع عرض المعلومة الصحيحة التي تدحض المحتوى الخاطئ أو الُمضلل.

واعتمدت الدراسة على منهج المسح التحليلي بشقيه الكمي والكيفي لرصد وتحليل عينة من 
التغريدات المنشورة على الحساب خالل الفترة الزمنية الممتدة من 1 يوليو 2019م وحتى 30 
يونيو 2021م؛ وقد ُروعي في اختيار العينة أن تكون مقتصرة على التغريدات األصلية فقط 

مع استبعاد إعادة التغريد، كما تم استبعاد التغريدات غير ذات الصلة بالمجتمع السعودي.

وعلى هذا النحو، بلغت عينة الدراسة )447( تغريدة أصلية تناولت شائعات تستهدف 
المجتمع السعودي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبإخضاعها لعملية التحليل عبر 

استخدام أداة تحليل المضمون، انتهت النتائج إلى ما يلي:

أواًل : مجال الشائعة
أظهرت النتائج أن الشائعات التي يتعرض لها المجتمع السعودي جاءت متعددة ومتنوعة حسب 
مجاالتها، فحّلت الشائعات االجتماعية في المرتبة األولى بنسبة %28.6، وقد استهدف هذا 
النمط من الشائعات إثارة البلبلة حول مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين مثل 
التوظيف والتعليم والدعم الحكومي للمحتاجين. كما تطرقت الشائعات االجتماعية أيًضا إلى 

نشر أخبار كاذبة حول الشخصيات العامة والمسؤولين مثل أخبار تتعلق بوفاتهم.

وفي المرتبة الثانية جاءت الشائعات المتعلقة بالمجال الصحي بنسبة %26.4، ويرجع السبب، 
حول  أثير  وما  الدراسة،  إجراء  فترة  مع  تزامن  والذي  العالم  في  كورونا  فيروس  تفشي  إلى 
الجائحة من معلومات مغلوطة أو مضللة، سواء كانت حول الوضع الصحي في المملكة أو 
اآلثار الجانبية للقاحات الجديدة على صحة اإلنسان، وغيرها من شائعات تسعى إلى تحريض 
المواطنين على العزوف عن تناول اللقاحات، أو إثارة الذعر عبر نشر أخبار مضللة حول أحجام 

اإلصابات والوفيات في المملكة بسبب كورونا.

من

1 يوليو 
2019م

إلى

30 يونيو 
2021م

بلغت عينة الدراسة

4477 تغريدة
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أما المرتبة الثالثة فقد حصلت عليها الشائعات الدينية بنسبة %16.1، وكان من الالفت 
أن هذه الشائعات تطرقت إلى العديد من المجاالت األخرى عبر استخدام الدين سواء 
لتفسير بعض الظواهر واألحداث مثل الزعم بأن »فرنسا تشهد رياًحا قوية تحمل حجارة 

بعد نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم«.

كما أظهرت عينة الشائعات محل الدراسة أن الدين تم استخدامه بشكل مضلل في 
جائحة كورونا، كاالدعاء بأن »الهندوس في الهند ُيحطمون أصنامهم ألنها لم تنقذهم 

من وباء كورونا«، و »إعالن الهندوس إسالمهم حتى يرفع الله عنهم وباء كورونا«.

وإجمااًل يمكن القول إن القائمين على نشر الشائعات يستغلون الدين كمرجعية الستثارة 
العواطف من أجل التأثير في المتلقين.

نسبًيا،  أقل  بنسب  جاءت  فقد  الشائعات  تناولتها  التي  األخرى  بالمجاالت  يتعلق  وفيما 
وذلك كما هو موضح في الشكل البياني التالي:
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ثانًيا : نطاق الشائعة

فيما يتعلق بالمجال الجغرافي للشائعات، فقد تم تقسيمها إلى داخلي وخارجي، وذلك 
على النحو التالي:

الداخلــي  بالشــأن  خاصــة  تتنــاول قضايــا وموضوعــات  والتــي  الداخليــة:  الشــائعات   
مثــل: الســعودي، 

إعالن البنك المركزي السعودي عن توزيع أرباح نقدية على المواطنين بمقدار 	 
100 مليون ريال.

تغيير جديد في تعريفة أسعار الكهرباء داخل المملكة.	 

حيوان »الويجو« الذي يتغذى على الجثث موجود في المملكة.	 

انخفاض أسعار البنزين في المملكة.	 

 الشــائعات الخارجيــة: والمقصــود بهــا تلــك الشــائعات التــي تحــدث خــارج المملكــة، 
ولكــن لهــا امتــداد أو تأثيــر علــى الســعوديين ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر؛ ومــن 

أمثلتهــا:

الواليات األمريكية الفتة مكتوب عليها »لسنا 	  المتظاهرين في إحدى  رفع 
عرًبا حتى تقتلونا ونسكت”.

من 	  كبير  عدد  ووقوع  النيجيرية  العاصمة  في  السعودية  السفارة  قصف 
الضحايا. 

تصريح  للعالم الفرنسي الحائز على جائزة نوبل لوك مونتانييه عن وفاة جميع 	 
الملّقحين ضّد كورونا خالل عامين.
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ثالًثا: هدف الشائعات

سواء كان ترويج الشائعات يتم بشكل عمدي أو دون قصد، فإن ذلك ال ينفي سوء 
نوايا ُمنشئ الشائعة 	 وليس المروج لها 	 فمما ال شك فيه أن ُمطلق الشائعة يسعى 

إلى تحقيق غاية من وراء نشر معلومة مغلوطة أو مضللة.

كانت  العينة  شائعة ضمن  كل  أن  الدراسة  لعينة  الكيفي  التحليل  نتائج  أظهرت  وقد 
تسعى إلى تحقيق هدف أو أكثر مما يلي:

 إثــارة البلبلــة: ظهــر هــذا الهــدف فــي الغالبيــة العظمــى مــن الشــائعات بنســبة 
%91، واســتهدفت إيجــاد حالــة مــن الجــدل وأحياًنــا الخــالف بيــن المواطنيــن، ومــن 

أمثلــة ذلــك:

غرامة 200 ريال لمن ال يحمل رخصة قيادة دراجات هوائية.	 

إذا كانت كمية البنزين أقل من الربع فتعتبر مخالفة مرورية.	 

نجاح أمانة الدمام بالتعاون مع الشرطة في منع توزيع 2438 طًنا من لحوم 	 
الكالب والحمير كانت معدة للتوزيع.

لقاح أسترازينيكا ُيسبب العقم.	 

الغذاء والدواء: تلقينا 18 بالًغا حول أعراض جانبية تسبب فيها لقاح فايزر منها 	 
حاالت ضمور في األعضاء التناسلية.

بعض 	  وإغالق  واألحياء  المدن  بعض  عزل  سيتم  أنه  تعلن  الداخلية  وزارة 
المناشط. 
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 التحريــض وزعزعــة االســتقرار: ظهــر هــذا الهــدف بنســبة %62، حيــث اتبعــت العديــد 
مــن الشــائعات نهًجــا تحريضًيــا بهــدف اســتثارة غضــب الســعوديين ومحاولــة زرع الفتــن 
وتهديــد وحــدة وتماســك المجتمــع الســعودي وبــث الفرقــة بيــن المواطنيــن أو بيــن 

الســعوديين والمقيميــن، ومــن االستشــهادات علــى ذلــك، مــا يلــي:

المملكة تبرم اتفاقية مع وفد الفاتيكان لفتح كنائس للمسيحيين المقيمين 	 
في السعودية. 

وزارة الداخلية تحذر المواطنين من التعاطف مع أي نازح سوري أو فتح المنازل لهم. 	 

احتفال بمناسبة افتتاح جمعية الصداقة اإلسرائيلية السعودية في الرياض.	 

تسلم الشيخ عبد الرحمن السديس لميكروفون من الذهب الخالص الستخدامه 	 
في الدعاء للفقراء والمساكين.

بتوحيد 	  إيذاًنا  النصرانية  الكنيسة  جرس  يقرع  اإلسالمي  العالم  رابطة  أمين 
األديان بمسمى جديد اسمه الدين اإلبراهيمي.

 زعزعــة ثقــة المواطــن فــي الحكومــة: جــاء هــذا الهــدف فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 
ظهــور بلغــت %32، حيــث ســعت هــذه الفئــة مــن الشــائعات إلــى نشــر معلومــات 
ــا ولكنهــا فــي النهايــة  ــا ســلبًيا أم إيجابًي خاطئــة ومضللــة ســواء كانــت تحمــل مضموًن
تهــدف  بشــكل خبيــث إلــى التشــكيك فــي الحكومــة أو تحميلهــا المزيــد مــن األعبــاء، 

ومــن أمثلــة ذلــك:

سيتم تحصيل رسوم 10 رياالت على الرحالت الداخلية بداية من العام الجديد.	 

فرض رسوم جديدة على الدفن بالمقابر.	 

السماح للمطاعم والمقاهي بإمكانية تقديم المشروبات الكحولية في السعودية.	 

افتتاح أول صالة قمار في المملكة.	 

في 	  إيجابية  تبدو  قد  لمضامين  رّوجت  التي  الشائعات  مجموعة  إلى  باإلضافة 
األعباء،  المزيد من  الحكومة  تحميل  إلى  خبيث  بشكل  تهدف  ولكنها  ظاهرها، 
مثل »طرح الهالل األحمر 35 ألف وظيفة«، »منصة إحسان ُتسدد جميع الديون 

للمواطنين أًيا كانت قيمتها«، و»بشرى.. انخفاض سعر البنزين في المملكة«.

ــة الدراســة،  ــة: ظهــر هــذا الهــدف فــي %7 مــن الشــائعات عين ــروح االنهزامي  نشــر ال
حيــث حمــل خطــاب هــذه الفئــة مــن الشــائعات لغــة تشــاؤمية ُتحــاول التقليــل مــن كل 

شــيء ونشــر ثقافــة اإلحبــاط واليــأس، ومــن أمثلــة ذلــك:
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نوبل: 	  جائزة  على  الحائز  مونتانييه  لوك  الفرنسي  للعالم  منسوب  تصريح 
سيموت كل المطعمين بلقاحات كورونا خالل عامين. 

نتنياهو على الهواء مباشرة سنقتل المسلمين بالطلقة ثم بالصاروخ ثم باللقاح.	 

وبشكل عام، ُتوضح نتائج التحليل أنه على الرغم من أن  هذه األهداف جاءت متداخلة 
قد  فإنه  هدف،  من  أكثر  تحمل  كانت  الواحدة  التغريدة  وأن  كبير،  بشكل  ومتشابكة 
جمعها إطار عام يتمثل في محاولة السعي إلى إثارة الرأي العام السعودي بدًءا من 
إيجاد حالة من الجدل مروًرا بالتشكيك في السياسات والقرارات الحكومية وصواًل إلى 

تهديد األمن واالستقرار والسلم المجتمعي.   

رابًعا: مصادر الشائعات

أوضحت النتائج أن مواقع التواصل االجتماعي جاءت في المرتبة األولى كمصدر للشائعات 
الُمروج لها بنسبة %47، وُتشير هذه النتيجة إلى خطورة هذه المنصات التي تنتشر عليها 
المعلومات غير المنضبطة سواء كانت كاذبة أو ُمضللة، إذ ُيعد ذلك هو المقابل الموضوعي 
المعلومات،  تداول  في  االجتماعية  المنصات  هذه  ُتوفرها  التي  المطلقة  شبه  للحرية 
وبالتالي فمن الضروري الحذر عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي كمصدر معلوماتي.

فعل  استخدام  كثر  حيث   ،40% بنسبة  المجهولة  المصادر  حّلت  الثانية  المرتبة  وفي 
المبني للمجهول في الشائعات دون ذكر مصدر المعلومات التي تحتويها.

وفي محاولة من بعض ُمروجي الشائعات لخداع الرأي العام وإضفاء نوع من الموثوقية 
مواقع  إلى  والُمضللة  الكاذبة  معلوماتهم  نسب  إلى  لجأوا  فقد  محتوياتهم،  على 
إلكترونية ُمزيفة وذلك بانتحال هوية وتصميم حسابات صحف ووسائل إعالم، فضاًل 

عن حسابات وصفحات ُمزيفة لوزارات ومؤسسات رسمية.
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خامًسا: االستماالت اإلقناعية

بطبيعة الحال حرَص ُمطلقو الشائعات على استخدام االستماالت اإلقناعية )العقلية 
والمفبركة،  الكاذبة  بمحتوياتهم  وإقناعه  العام  الرأي  في  التأثير  أجل  من  والعاطفية( 

فتحولت العملية اإلقناعية إلى تضليلية.

وفي هذا الصدد، أوضحت نتائج التحليل ما يلي:

 اعتمــدت الشــائعات فــي المقــام األول علــى االســتماالت المختلطــة التــي مزجــت 
بيــن العقلــي والعاطفــي فــي الشــائعة الواحــدة، وظهــر هــذا األســلوب فــي 57% 
مــن إجمالــي عينــة الدراســة؛ ممــا ُيؤكــد حــرص ُمطلقــي الشــائعات علــى اســتخدام 
كل األســاليب المســاعدة التــي تســاهم فــي جعــل رســالتهم تبــدو حقيقيــة ومقنعــة، 

ــر المطلــوب وهــو تضليــل الجمهــور. ــادة فــرص تحقيقهــا األث ــي زي وبالتال

 جــاءت االســتماالت العقليــة فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة %41، وفيهــا تم اســتخدام 
مجموعــة مــن األســاليب التــي اســتهدفت تضليــل عقــول الجماهيــر وخداعهــم، 

ومنهــا:

الشائعات كنوع من 	  تم توظيفها في  )الفيديو والصور(: والتي  اإللكترونية 
مضمون  مع  تتماشى  مقاطع  عرض  يتم  فكان  للفيديو  فالبنسبة  التوثيق؛ 
الشائعة، إال أن الخداع يتمثل في أن هذه اللقطات هي في حقيقتها تخص 
أحداث أخرى، ويقوم ُمطلق الشائعة بإلصاقها لمحتواه الكاذب أو المغرض 
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حكومة  رئيس  وفاة  يدعي  فيديو  مقطع  عرض  ذلك  أمثلة  ومن  والخبيث، 
والية هندية بعد إساءته لإلسالم، إال أن حقيقة الفيديو فهي تعرضه لحالة 

إغماء طبيعية.

في  ومتفًقا  األسلوب  في  مختلًفا  توظيفها  فكان  للصور،  بالنسبة  أما 
الهدف، إذ كان يتم عرض صور فعلية لموضوع أو حادث ما، ٕاال ٔان الخداع 
هذا  أمثلة  ومن  للصورة،  المصاحب  الكاذب  التعليق  في  كان  والتضليل 
الملك سلمان بن عبد  الشريفين  الحرمين  النمط عرض صورة تجمع خادم 
العزيز – حفظه الله – مع  رئيس المجلس البابوي للحوار بين األديان في 
دولة الفاتيكان، وهي صورة حقيقية، إال أن التضليل جاء في النص الشارح 
لها، إذ ادعى ُمطلق الشائعة أن مناسبة الصورة هي توقيع المملكة العربية 
الفاتيكان لفتح  كنائس للمسيحيين المقيمين في  اتفاقية مع  السعودية 
زيارة رئيس المجلس  المملكة، بينما المناسبة الحقيقية اللتقاطها فكانت 
2018م  المملكة عام  إلى  الفاتيكان  بين األديان في دولة  للحوار  البابوي 
لمناقشة أهمية الحوار بين األديان والثقافات لتعزيز التسامح ونبذ العنف 

والتطرف واإلرهاب.

وُيظهر هذا التوظيف الُمضلل والخبيث أن ُمطلق الشائعة كان يهدف إلى 
التحريض ضد والة األمر. 

بنسب 	  الشائعة  ُمطلق  يقوم  ثم  »مفبركة«:  صحيحة  غير  تصريحات  عرض 
هذه التصريحات 	 كذًبا 	 إلى شخصيات رسمية في المملكة إلكسابها نوًعا 
الحرمين  أمثلة ذلك »بأوامر ملكية مباشرة من خادم  المصداقية، ومن  من 
التحقيق في قضية فساد  الفساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  ُتباشر  الشريفين، 

متعلقة بلقاح فيروس كورونا«.

الشائعة 	  يتم فيه تكوين  الحقيقة والكذب: وهو أسلوب تضليلي  الدمج بين 
من شقين، األول بسيط وحقيقي، أما الثاني فكاذب ويمثل البناء القصصي 

الوهمي والمضلل.
كما يوجد شكل آخر من التضليل يندرج تحت هذا األسلوب، وهو تناول حادثة 
حادثة  عرض  مثل  آنية،  أنها  على  لها  الترويج  ويتم  الماضي  في  وقعت  ما 
وقعت منذ خمس سنوات النفجار أنبوب مياه رئيسي في طريق الدمام، دون 

اإلشارة إلى أنها قديمة، وذلك إلشاعة البلبلة بين المواطنين.

األرقام 	  لغة  على  الشائعة  ُمطلق  يعتمد  وفيها  مغلوطة:  وإحصاءات  أرقام 
كونها من أكثر األساليب اإلقناعية مصداقية، إال أنه يقوم بالتالعب باألرقام  
األطفال  حليب  على  ضريبة  بفرض  االدعاء  مثل  صحيح  غير  بشكل  وعرضها 
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 15% ضريبة  وهي  ريااًل   26 هي  لها  الحقيقية  القيمة  أن  إال   ،26% بقيمة 
لمجموعة منتجات قيمتها الفعلية 174 ريااًل؛ وفي مثال آخر االدعاء بارتفاع 
الواحدة،  للدقيقة  ريااًل   17 إلى  لتصل   9200 الموحد  بالرقم  االتصال  تكلفة 

بينما التكلفة الحقيقية هي بين 0.30 و 0.55 هللة للدقيقة.

األخبار المجتزأة: حيث يتم االكتفاء بعرض جزء من الحقيقة وتجاهل الجزء اآلخر 	 
الصحة  وزارة  باسم  للمتحدث  تصريح  أمثلة ذلك  بالمعنى، ومن  ُيخل  بشكل 
المناطق  بعض  في  مقلق  فالوضع  االطمئنان،  إلى  نصل  »لم  فيه  يقول 
وذلك  االطمئنان«،  إلى  نصل  »لم  إلى  اجتزاؤه  يتم  بها«،  االرتفاع  ونالحظ 
من  ُتعاني  بها  المناطق  جميع  بأن  واإليحاء  المملكة  على  التصريح  لتعميم 

ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا. 

وفي مثال آخر تم عرض خبر يتحدث عن اختراق خدمة الدفع »Apple Pay«، في 
حين أن الحقيقة هي وجود ثغرة أمنية قديمة في األيفون واأليباد وقد عالجتها 

الشركة في آخر تحديث.
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 حّلــت االســتماالت العاطفيــة فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة %2، ورغــم أن الشــائعات 
التــي اعتمــدت علــى األســلوب العاطفــي فقــط فــي اإلقنــاع كانــت قليلــة، فــإن ظهــور 
هــذا النمــط اإلقناعــي كان مرتفًعــا كونــه مّثــل جــزًءا مــن االســتماالت المختلطــة التــي 

مزجــت بيــن العقلــي والعاطفــي مًعــا.

وقد تمثلت ٔاهم االستماالت العاطفية فيما يلي:

الترهيب: والذي احتل المرتبة األولى بنسبة ظهور بلغت %26، حيث سعت هذه الفئة أ	 
من الشائعات إلى استثارة عاطفة الخوف عند المستخدمين، والتي كثر االعتماد عليها 
بشكل خاص في الشائعات التي تناولت جائحة كورونا وذلك لتحريض المواطنين على 
تحتوي على  الشائعات »لقاحات كورونا  أمثلة هذه  اللقاح، ومن  تلقي  العزوف عن 

جيالتين الخنزير« و«وفاة 5 أشخاص وإصابة 400 آخرين بسبب لقاح كورونا«.  

ومن األمثلة األخرى للشائعات التي اعتمدت على إثارة عاطفة الخوف ما يلي:

ثالثة أدوية ُتسبب الموت السريع للمصابين بفيروس كورونا أو المشتبه بهم.	 

انتشاٌر لحيوان »الويجو« الذي يتغذى على الجثث في المقابر.	 

تسجيل حالتين مصابتين بفيروس كورونا المتحور في منطقة تبوك.	 

 إثارة الوازع الديني: جاء في المرتبة الثانية بنسبة %17إذ برز استخدام هذه 	 
االستمالة بشكل خاص خالل األزمة التي نتجت عن الرسوم المسيئة للرسول 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فسعى ُمروجو الشائعات إلى استغالل 
العاطفة الدينية لدى المسلمين في نشر العديد من الشائعات غير الصحيحة، 

منها:

وفاة رئيس حكومة والية غوجارات الهندية خالل إلقائه خطاًبا أمام مؤيديه ُيهين فيه 	 
اإلسالم.

رياح قوية تحمل حجارة في فرنسا بعد الرسوم المسيئة للرسول.	 

الملكة إليزابيث تتضامن مع المسلمين بعد أحداث فرنسا.	 

المحجبات 	  المسلمات  مواطناتها  تحيي  ميركل  أنجيال  األلمانية  المستشارة 
وترفض تأييد ماكرون في عدائه لإلسالم.

حرق السفارة الفرنسية بالسودان ردًا على تصريحات ماكرون المسيئة لإلسالم.	 

االستماالت ب	  مجموعة  ضمن  الثالثة  المرتبة  في  جاءت  اإلنسانية:  االحتياجات 
هذه  سعت  حيث   ،14% بنسبة  وذلك  الشائعات  عليها  اعتمدت  التي  العاطفية 
الفئة من الشائعات إلى استغالل الحاجات البشرية األساسية مثل المأكل والمشرب 
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والمأوى وغيرها من ضرورات الحياة من أجل التأثير في المواطنين، ومن أمثلة ذلك:

األميرة بسمة آل سعود تقوم بعمل خيري ومساعدات مالية لوجه الله تعالى 	 
ومن يحتاج شيًئا عليه التواصل معها على الخاص. 

فتح باب التقديم للحصول على إعانة سنوية لألرامل فقط من خالل وزارة المالية.	 

منصة إحسان تسدد جميع الديون للمواطنين سواء كانت كثيرة أو قليلة. 	 

%10، وفيها ج	  بنسبة  الرابعة  المرتبة  العاطفية في  الترغيب: حّلت هذه االستمالة 
اعتمد ُمروج الشائعة على عرض معطيات تحفيزية وتشجيعية، مثل:

أرباح 	  توزيع  عن  السعودي  المركزي  البنك  يعلن  للمواطنين  مفرح  بيان  في 
نقدية على المواطنين تقدر بـ 100 مليون ريال، وذلك من خالل التسجيل على 

الرابط اإللكتروني. 

االستمرار على تناول التين لمدة سبعة أيام يرفع مستوى فيتامين D في الجسم.	 

بمناسبة فك الحظر، وزارة الحج السعودية تقدم ألف رحلة حج مجانية فبادروا 	 
بالتسجيل على الرابط.

فتح المنح في نيوم بتبوك من خالل التسجيل على الرابط.	 

والمأوى وغيرها من ضرورات الحياة من أجل التأثير في المواطنين، ومن أمثلة ذلك:أ	 

األميرة بسمة آل سعود تقوم بعمل خيري ومساعدات مالية لوجه الله تعالى 	 
ومن يحتاج شيًئا عليه التواصل معها على الخاص. 

فتح باب التقديم للحصول على إعانة سنوية لألرامل فقط من خالل وزارة المالية.	 

منصة إحسان تسدد جميع الديون للمواطنين سواء كانت كثيرة أو قليلة. 	 

%10، وفيها ب	  بنسبة  الرابعة  المرتبة  العاطفية في  الترغيب: حّلت هذه االستمالة 
اعتمد ُمروج الشائعة على عرض معطيات تحفيزية وتشجيعية، مثل:

أرباح 	  توزيع  عن  السعودي  المركزي  البنك  يعلن  للمواطنين  مفرح  بيان  في 
نقدية على المواطنين تقدر بـ 100 مليون ريال، وذلك من خالل التسجيل على 

الرابط اإللكتروني. 

االستمرار على تناول التين لمدة سبعة أيام يرفع مستوى فيتامين D في الجسم.	 

بمناسبة فك الحظر، وزارة الحج السعودية تقدم ألف رحلة حج مجانية فبادروا 	 
بالتسجيل على الرابط.

فتح المنح في نيوم بتبوك من خالل التسجيل على الرابط.	 

نسب ظهور االستماالت العاطفية في الشائعات
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سادًسا: المنحنى الزمني لتداول الشائعات

ُيظهر الشكل البياني الخاص بالمنحنى الزمني الشهري لتداول الشائعات عينة الدراسة 
لتزامنهما مع  وذلك  للشائعات،  تداواًل  األعلى  كانا  2020م  وأبريل  مارس  أن شهري 
الحكومة السعودية  اتخذت  المملكة، حيث  البداية األولى لتفشي جائحة كورونا في 
في 16 مارس 2020م قراًرا بتعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية 
لمدة )16( يوًما عدا القطاعات الصحية واألمنية والعسكرية ومركز األمن اإللكتروني، 
وذلك في إطار استكمالها لإلجراءات الوقائية واالحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.

كما ُيظهر الشكل البياني الخاص بالمنحنى الزمني الربع سنوي لتداول الشائعات تساوي 
الربع األول والثاني من عام 2020م كأعلى الفترات تداواًل للشائعات، وهو ما ُيؤكد 
انتشاره  وبداية  كورونا  فيروس  مع ظهور  الفترة  هذه  تزامنت  حيث  السابقة،  النتيجة 

الكبير سواء في المملكة أو في مختلف دول العالم.
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النتائج العامة للدراسة
 تنوع الشائعات التي تستهدف المجتمع السعودي لتشمل مختلف المجاالت.

 تعــدد أهــداف الشــائعات بــدًءا مــن إثــارة البلبلــة مــروًرا بالتشــكيك فــي 
السياســات والقــرارات الحكوميــة ووصــواًل إلــى تهديــد األمــن واالســتقرار 

والســلم المجتمعــي.

تجــاه  والســلبي  اإليجابــي  بيــن  مــا  الشــائعات  خطــاب  لغــة  انقســمت   
موضــوع الشــائعة، إال أنهمــا اتفقــا فــي الهــدف والمتمثــل فــي إثــارة 
البلبلــة والتحريــض وتحميــل الحكومــة بشــكل خبيــث المزيــد مــن األعبــاء.

 شــهد منحنــى انتشــار الشــائعات ارتفاًعــا نســبًيا خــالل األزمــات، وهــو مــا 
حــدث فــي بدايــات وذروة تفشــي جائحــة كورونــا.

 شــّكلت مواقــع التواصــل االجتماعــي المصــدر األول للشــائعات، ممــا 
ُيؤشــر إلــى خطــورة هــذه المنصــات التــي تنتشــر عليهــا المعلومــات غيــر 
المنضبطــة ســواء كانــت كاذبــة أو ُمضللــة؛ إذ ُيعــد ذلــك هــو المقابــل 
المنصــات  هــذه  ُتوفرهــا  التــي  المطلقــة  شــبه  للحريــة  الموضوعــي 
االجتماعيــة فــي تــداول المعلومــات، وبالتالــي فمــن الضــروري الحــذر عنــد 

اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي كمصــدر معلوماتــي.

 انقسمت الشائعات عينة الدراسة إلى:

شائعات آنية )ظرفية(: ترتبط بحادثة أو قضية أو موضوع جديد.	 

الشائعات 	  من  بمجموعة  تتعلق  منتظمة:  غير  متكررة  شائعات 
القديمة التي يتم الترويج لها بين الحين واآلخر بشكل عشوائي.

من 	  بمجموعة  تتعلق  )موسمية(:  منتظمة  متكررة  شائعات 
الترويج لها في مناسبات محددة،  الشائعات القديمة التي يتم 
مثل موسم الحج أو بدء العام الدراسي أو األعياد والمناسبات 

الدينية والوطنية وما إلى ذلك.
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توصيات الدراسةتوصيات الدراسة
من استعراض النتائج السابقة، توصي الدراسة بما يلي:

 أظهرت عملية رصد الشائعات التي نشرها حساب هيئة مكافحة 
اإلشاعات أن العديد منها كان يتم تكذيبها من ِقبل المسؤولين 
بموضوع  المعنية  السعودية  الحكومية  والمؤسسات  الرسميين 
والمتحدث  المدنية،  لألحوال  الداخلية  وزارة  وكالة  مثل  الشائعة 

الرسمي لوزارة الصحة.
وفي هذا الصدد نرى أنه من الضروري تعميم هذا األمر من خالل 
لمتابعة  المختلفة  الحكومية  األجهزة  داخل  وحدات  تخصيص 
المغلوطة سواء  المعلومات  ورصد  االجتماعي  التواصل  وسائل 

الكاذبة أو المضللة ونشر التصحيح الخاص بها بشكل سريع.

الموثوقة،  مصادرها  من  المعلومات  إتاحة  أهمية  على  التأكيد   

ومحورية دور وسائل اإلعالم في التصدي للشائعات.

 قيام األجهزة التشريعية بتغليظ العقوبات المفروضة على ُمروجي 

الشائعات، وذلك لما ُيشكلونه من خطورة على المجتمعات.

صغار  فئة  من  خاصة  للمواطنين  التوعوي  بالجانب  االهتمام   

السن والمراهقين والشباب بضرورة الحذر عند استخدام مواقع 
المعلومات  لتداول  بيئة خصبة  ُتمثل  االجتماعي كونها  التواصل 

الكاذبة والُمضللة.  
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