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 إقرار

 

اإلشاعة من منظور   ( مقدم الرسالة    حسام محمد عبد اللطيف أمين    : أقر أنا الطالب  

) حقيقتها وأحكامها وآثارها في المجتمع الفلسطيني وطرق الوقاية منهـا         : إسالمي

أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحـاثي الخاصـة،             

ثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منهـا لـم      باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حي     

 .يقدم لنيل أي درجة عليا ألية جامعة أو معهد

 : ......................التوقيع

 .حسام محمد عبد اللطيف أمين: اسم الطالب

 .م19/7/2008: التاريخ

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ب 

 شكر وتقدير

فإنـه ال   .1"من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا ":عمالً بقوله صلى اهللا عليه وسلم  

يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لفضيلة الـدكتور شـفيق               

عياش لما أسدى إلي من نصائح وتوجيهات، ولم يتوان في إبداء مالحظاته الوجيهة             

والسديدة، سائالً المولى عز وجل أن يجزيه عني خير الجزاء، وأن يرعاه ويحفظـه              

 .وينفع به

 : يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشةكما وال

أستاذ الفقه والتشريع في كليـة الشـريعة بجامعـة النجـاح            : الدكتور جمال حشاش  

 .الوطنية

أستاذ الفقه وأصوله في كليتي الـدعوة والقـرآن فـي    : الدكتور محمد مطلق عساف 

 .جامعة القدس

ي كان لها يد المساندة في زرع بذور هذه الرسـالة           الت" زوجتي"كما أشكر قرة عيني     

 .وإرساء جذورها، والتي تفوح منها رائحة الطيب

وأتوجه بالشكر الجزيل لكل من أسهم وقدم لي يـد العـون مـن األصـدقاء،         

والمكتبات، واإلخوة الذين استجابوا لالستبانة، واإلخوة في هيئة الحج والعمرة، وكل           

 .سالة، فلهم مني جميعا جزيل الشكر والتقدير والعرفانمن ساهم في إتمام هذه الر

 

                                                
، كتاب األدب، باب في شكر المعـروف،  ار الفكر، دمحمد محيي الدين عبد الحميد:  تحقيق،، سنن أبي داود  داودأب و    1

 .قال األلباني صحيح. 2/671، 4811: حديث رقم



 
 

ج 

 اإلهداء

 

 إىل قائد البشرية وسيدها صاحب اخللق العظيم سيدنا حممد رسول ا عليه أفضل الصالة وأمت التسليم

 إىل خري الورثة علماء هذه األمة عرب األزمان

 إىل من ربياني صغريا أبي وأمي األعزاء

  األعزاءإىل إخواني وأخواتي

واليت كانت دوما تتذوق .. واليت حتمل أطيب وأمجل اسم اختارته األزهار" أم عالء"إىل زوجيت الغالية 

فكان هلا الفضل بعد ا أوالً وبعد والدي ثانيا يف ..ستشعر حالوتهتو.. طعم هذا العمل الدؤوب

 مساعدتي على إخراجه إىل حيز الوجود

 ا وآيةإىل فلذات أكبادي عالء وليم

 من مهدهإىل كل الذين هوت قلوهبم يف سبيل استنشاقهم هذا العلم 

  لكتاب ا عز وجل ومنهج رسوله الكريم صلى ا عليه وسلمإىل كل غيور وحمبٍّ

 إليهم مجيعا أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع

 

 

 



 
 

د 

 البحثملخص 

 

ث حقيقتها وتاريخ  ظاهرة اإلشاعة في المجتمع الفلسطيني، من حيبحث الا هذعالج

نشأتها وأسبابها والعوامل التي تؤثر فيها، وأشكالها سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو 

اقتصادية أو نفسية، ووسائلها القديمة والحديثة، وخطرها الجسيم على الفرد والمجتمع والكيان 

 .قوبات الفلسطينيالسياسي، وبيان حكم الشرع فيها، وبيان عقوبة من يتلبس بها في قانون الع

ما تكمن مشكلة البحث في مدى انتشار ظاهرة اإلشاعة في المجتمع الفلسطيني، و

استخدام اإلشاعة في حربه في هل لالحتالل اإلسرائيلي دور و ؟ظاهرةلهذه الاآلثار السلبية 

المستوى العلمي، مكان السكن، االحتالل، : ما أثر المتغيرات اآلتية في اإلشاعةو؟ النفسية

 هل قنّن المشرع الفلسطيني قوانين تجرم اإلشاعة؟و؟ االستقالل

يكتسب البحث أهمية كبرى؛ فرصد اإلشاعات وكيفية التعامل معها ومحاربتها، له 

وحسن استخدام اإلشاعة في ، -السيما المجتمع الفلسطيني- دور كبير في استقرار المجتمعات

 .حرب العدو له أهمية بالغة

ألسلوب الوصفي التحليلي في وصف ظاهرة اإلشاعة في فلسطين اعتُمد في البحث ا

يم وتفريغ استبانة تحيط وأسلوب الوصف اإلحصائي وذلك بتصم, من منظور إسالمي

 .بالظاهرة

؛ وإعداد لالستبانة استها ودرهاالبحث عاما كامالً بين جمع للمصادر وتحليلاستغرق 

طيني بأسره، من مدن وقرى ومخيمات، وتفريغها، وقد غطى البحث طبقات المجتمع الفلس

 .وسائر األعمار واألجناس، لكي يكون البحث دراسة شاملة للمجتمع الفلسطيني

 



 
 

ه 

 إلى أن اإلشـاعة ظـاهرة       البحثخلص  تحليل االستبانة   واإلشاعة  بعد دراسة ظاهرة    

 تعـاني    تزداد انتشارا في المجتمعات التـي      اقديمة جديدة، ال يكاد  يخلو مجتمع منها، على أنه         

مجتمعنا الفلسطيني، وأن العدو اإلسـرائيلي      حال  تخلفًا نفسيا نتيجة االحتالل والحروب كما هو        

تفوق كثيرا في حربه النفسية ضد الشعب الفلسطيني معتمدا على أعظم أداة وهـي اإلشـاعة،                

ها، وأن وهذا يستدعي منّا دراسة هذه األداة ليتم تفادي مخاطرها، وحماية مجتمعنا من أضـرار       

طريقهـا  المشرع الفلسطيني لم يخصص قوانين تعاقب على جريمة اإلشاعة، كون فلسطين في             

 . بعون اهللا تعالىاالستقاللإلى 

اإلكثار من الدراسات الميدانية للتعرف على مختلف العوامـل         محاولة  وصى الباحث   أ

والتي من شأنها   . تصاديةالتي تؤثر في معالجة المعضالت النفسية واالجتماعية والسياسية واالق        

لتركيز علـى    وا .تساعد في جعل مجتمعنا الفلسطيني من أكثر المجتمعات استقرارا وهدوءا         أن  

، وكيفية معالجتهـا     وفن التعامل معها   توعية الخاصة والعامة بظاهرة اإلشاعة، وعظيم خطرها      

الدعوة إلى   و .ا لصالحه  فن استخدام اإلشاعة وتجييره    وتفاديها، السيما وأننا نصارع عدوا يتقن     

إنشاء مراكز ومؤسسـات     وأخيرا االهتمام ب   .جريمة اإلشاعات تعاقب على   تقنين قوانين خاصة    

 .خاصة لمعالجة ظاهرة اإلشاعة، يقوم عليها أهل االختصاص
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Abstract 
 
This research has addressed the Phenomenon of Rumour in the 
Palestinian Society as to its truth, its start date, its causes, and factors 
affecting it, its old and recent methods, its serious effects on the 
individual, the society and the political entity, and to indicate the 
religious jurisprudence ruling, and the punishment of the culprit 
according to the Palestinian Penal Code. 
 
Research problem lies in the extent of rumour in the Palestinian society, 
and the negative effects of this phenomenon? Is the role of the Israeli 
occupation in the use of rumour in the psychological war? What effect the 
following changes in Rumor: scientific level, place of residence, 
occupation, independence? Will the Palestinian legislature codified laws 
criminalizing Rumor? 
 
Research is of great importance; monitor rumors and how to deal with it 
and fighting it, has a big role in the stability of societies - particularly the 
Palestinian community - and the proper use of rumour in a war the enemy 
is critical.  
 
Adopted in the search analytical and descriptive style to describe the 
phenomenon of rumour in Palestine from an Islamic perspective, the 
statistical method described in the design and unloading takes to identify 
the phenomenon. 
 
Search took a whole year between the collection of sources and analyzed 
and studied; preparation for identifying and unloading, the search has 
covered the entire strata of Palestinian society, of cities, villages and 
camps, and other ages and races, so that research be a comprehensive 
study of Palestinian society. 
 
 
After studying the phenomenon of rumour and analysis resolution 
research found that the diffusion of new phenomenon of old, hardly a 
society devoid of them, as increasingly prevalent in communities that 
suffer psychologically underdeveloped result of occupation and wars as is 
the case with our Palestinian and Israeli enemy far superior in the 
psychological war against the people Palestinian relying on the greatest 
tool a rumour, and this requires us to examine this tool to avoid risks, and 
protect our society from harm, and Palestinian legislator was allocated 
laws punishing the crime of rumour, the fact that Palestine is on its way 
to independence help of God Almighty. 



 
 

ز

 
 searcher recommended to  Maximizing attempt from field studies to 
identify the various factors affecting the dilemmas in dealing with 
psychological, social, political and economic. That would help make our 
society more Palestinian communities stable and tranquil. The emphasis 
on private and public awareness of the phenomenon of rumour, and a 
great danger and art dealing with it, and how to address them and avoid 
them, especially grapple with an enemy and we mastered the art of using 
rumour and doctoring his favor. The call for legalization of special laws 
punishing the crime of rumors. Finally, attention centres and the 
establishment of special institutions to deal with the phenomenon of 
rumour, based upon their jurisdiction. 
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ك 

 المقدمة

ر أنفسنا ومن   إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرو           

وأشهد أن ال إله إال اهللا،      سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، و             

أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات اهللا وسالمه عليه، وعلى آله وصحابته والتابعين، ومن              و

  أما بعد؛.تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

سعاد البشرية، فقد عالج قضايا المجتمعات، ومن هـذه         إن ديننا اإلسالمي إنما جاء إل     ف 

القضايا اإلشاعات التي طالما تفتك بالمجتمعات وتزعزعها، وقد رأيت أن يكون هـذا مجـال               

             ا يتقن حرب اإلشاعات، وقد عنونت بحثي، ال سيما في مجتمعنا الفلسطيني، الذي يصارع عدو

حقيقتها وأحكامها وآثارها فـي المجتمـع     : اإلشاعة من منظور إسالمي   : "للدراسة تحت عنوان  

 ".الفلسطيني وطرق الوقاية منها

 :والذي دفعني إلى اختيار هذا البحث أسباب، أذكر منها

كتابتي في هذا الموضوع في مادة اإلعالم اإلسالمي، وأحببت أن أتوسع في الموضوع              -

 .وأطور البحث فيه

حان لدراسة هذه الظاهرة واآلثار     عبد الكريم سر  الدكتورتشجيع الدكتور شفيق عياش و     -

 .عليهاالمترتبة 

 .خطورة اإلشاعة على األفراد والمجتمعات والكيان السياسي -

ضرورة إيجاد الحلول والمعالجات التي تقضي على اإلشاعة أو تخفف مـن آثارهـا،               -

 .وتحصين المجتمع من شرورها

 

 



 
 

ل 

 :أهمية البحث

ة التعامل معها ومحاربتهـا، لـه دور        يكتسب البحث أهمية كبرى؛ فرصد اإلشاعات وكيفي      

وحسن استخدام اإلشاعة في حرب العدو له أهمية بالغة، وتكمن          كبير في استقرار المجتمعات،     

 الفلسطيني المحتل، الذي يواجه حرب      أهمية هذا البحث في دراسة ظاهرة اإلشاعة في المجتمع        

 .مع هذه الحرب وصدها، في محاولة لكيفية التعامل  تؤثر على استقرارهإشاعات كبيرة

 :هدف البحث

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية

الكشف عن وسائل اإلشاعات ومخاطرها السلبية على الفرد والمجتمع الفلسطيني،           -1

 .التي تؤدي إلى خلق جو من البلبلة واإلرباك

 .تبيان طرق معالجة اإلشاعات والوقاية منها، عبر توعية األفراد -2

 .التوصيات والحلول والمعالجات للحد من ظاهرة اإلشاعاتض تقديم بع -3

 .تحصين المجتمع المسلم من خطر اإلشاعات وتخفيف آثارها -4

 :مبررات البحث

ن الكشف عن وسائل اإلشاعة المتعددة، ليس كافيا، بل ال بد من تقـديم الحلـول                إ -1

 .الناجعة لمواجهة اإلشاعة والوقاية منها

األوضاع في المجتمع الفلسطيني، وتأثره باالحتالل      لى  وء ع ضالتلقي هذه الدراسة     -2

اإلسرائيلي، مما يؤدي إلى مزيد من اآلثـار السـلبية لإلشـاعة علـى المجتمـع         

 .الفلسطيني

يؤمل أن تقدم نتائج البحث الفائدة المرجوة، للحد من ظاهرة اإلشاعة في المجتمـع           -3

 .الفلسطيني
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 :أسئلة البحث

  الفلسطيني؟هل هناك إشاعات في المجتمع -1

 هل هناك عالقة بين ظاهرة اإلشاعة والمستوى الفكري؟ -2

 هل هناك عالقة بين ظاهرة اإلشاعة والمستوى االجتماعي؟ -3

 ؟ما مدى استخدام وتوظيف االحتالل لإلشاعات لتحقيق أهدافه -4

 هل قنّن المشرع الفلسطيني قوانين تحد من ظاهرة اإلشاعة؟ -5

 :محددات البحث

، وهي قليلـة   ما اعتمدت على المراجع والمصادر ذات الصلة،         اعتمدت الدراسة أكثر  

من خـالل اسـتطالع آراء       في المجتمع الفلسطيني     دراسة ظاهرة اإلشاعة  ال وقد استهدفت 

مـم، وال    علما بأن نتائجهـا ال تع      وات من سائر الطبقات االجتماعية،    بعض اإلخوة واألخ  

  .تعطي إال صورة تقريبية للنتائج المرجوة

 :محددات البحث على النحو اآلتيفكانت 

وهذا يعطي مؤشرا علـى     %. 48حيث بلغت النسبة    ) 29-18(الفئات العمرية   : العمر . 1

أن هذه الفئة أكثر نشاطًا في الشارع الفلسطيني، وأكثر احتكاكًا بما يجري في السـاحة             

 .الفلسطينية ومنها اإلشاعة

 %. 55امعي نسبته أظهرت االستبانة أن المستوى الج: المستوى التعليمي . 2

 %.26، والمخيم %36، والمدينة %38كانت أعلى نسبة القرية : مكان السكن . 3

 %.13، والعاطلين عن العمل %26، والعمال %27كانت نسبة الموظفين : المهنة . 4

 %.37، والعزاب %54كانت نسبة المتزوجين : الحالة االجتماعية . 5
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 : صعوبات البحث

 .قلة وندرة المراجع ذات الصلة -1

 .لي المتمثلة بالحواجزيايقات االحتالل اإلسرائمض -2

 .، حيث إنني مدير مدرسة ثانويةيالعبء االجتماعي والوظيف -3

 :الدراسات السابقة

 فإن ، الدراسات الميدانية في هذا المضمار، رغم خطورته ومعايشة الناس له          لقلةنظرا  

  السـابقة  سـات اظيم، والدر الكتابة فيه ما زالت تحتاج إلى مزيد من اإلثراء والتبويب والتن          

  وكل ما كتب في    ،ذكرته في ثنايا الكتب وخاصة علم النفس دون أن تبرز عنوانًا خاصا به            

كوحدة كاملة، وإن كان قد كتب فيه بعناوين ومواضيع         ه   حتى اآلن لم يتناول    ذا الموضوع ه

ـ       ) علم النفس واإلشاعة  (وأساليب أخرى مثل     ن للشيخ كامل عويضة، وهناك كتيب آخر ع

لمعتز سيد  ) الحرب النفسية والشائعات  (للدكتور أحمد نوفل، وكتاب آخر بعنوان       ) اإلشاعة(

 .سات واألبحاث المتجددةاعبد اهللا، إال أنه يظل بحاجة إلى مزيد من الدر

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

س 

 :على النحو اآلتي فصول وخاتمة وستةوقد قسمت البحث إلى مقدمة 

 

 :مبحثين من  ويتكون.حقيقة اإلشاعة: الفصل األول

 : ويشملفي معنى اإلشاعة: المبحث األول

  .اإلشاعة في اللغة: المطلب األول

  .اإلشاعة في االصطالح: المطلب الثاني

  : ثالثة مطالب ويشملتاريخ اإلشاعة: المبحث الثاني

 : وفيه فرعان.اإلشاعة عند األمم السابقة: المطلب األول

 . السابقين، وفيه ست مسائلاإلشاعات حول األنبياء: الفرع األول

 .اإلشاعات في عهد الفراعنة والرومان واليونان، وفيه ثالث مسائل: الفرع الثاني

 :، وفيه ثالثة فروعي عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلماإلشاعة ف: المطلب الثاني

 .صور من إشاعات المشركين: الفرع األول

 . فينصور من إشاعات المنافقين والمرج: الفرع الثاني

 .صور من إشاعات أهل الكتاب: الفرع الثالث

 وفيه .اإلشاعة في العصر الحاضر بشكل عام، وفي فلسطين بشكل خاص:  الثالثالمطلب

 .فرعان

 .صور من اإلشاعات في القرن الماضي بشكل عام: الفرع األول

 .بعض صور من اإلشاعات في فلسطين بشكل خاص : الفرع الثاني

  

 



 
 

ع 

 : ويتكون من أربعة مباحث.سائل نشر اإلشاعةو: الفصل الثاني

  .الوسائل المسموعة والمرئية: المبحث األول

  .الوسائل المطبوعة: المبحث الثاني

  .الوسائل المصورة والمرسومة: المبحث الثالث

  .وسائل االتصال المباشر: لمبحث الرابعا

 

 :ويتكون من ثالثة مباحث .خطر اإلشاعة: الفصل الثالث

  .خطر اإلشاعة على الفرد:  األولالمبحث

  .خطر اإلشاعة على المجتمع: المبحث الثاني

 .خطر اإلشاعة على الكيان السياسي: المبحث الثالث

 

 : ويتكون من مبحثين.حكم اإلشاعة: الفصل الرابع

  .تحريم اإلشاعة في الشريعة اإلسالمية: المبحث األول

 . الفلسطينيتجريم اإلشاعة في القانون: المبحث الثاني

 

  : مباحثخمسةويتكون من  . ومحاربتهاطرق الوقاية من اإلشاعة: الفصل الخامس 

  .غرس اإليمان وبناء العقيدة في النفوس: المبحث األول

 .)تحليلها من جميع الجوانب(التحقق من مصدر اإلشاعة : المبحث الثاني

  .مقاومة اإلشاعة والسيطرة عليها: المبحث الثالث

 .تماسك الجبهة الداخلية ومحاربة اإلشاعات: الرابعالمبحث 



 
 

ف 

 .المجتمع الفلسطيني ومحاربة اإلشاعات: المبحث الخامس

  .االستبانة: الفصل السادس

 .الخاتمة

، م لهم  األعالم المترج  ومسرد،   األحاديث ومسردت،   اآليا مسرد، وهي   بالمساردثم أتبعت ذلك    

  .المالحق و،المصادر والمراجع ومسرد األماكن، ومسرد
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 : وفيه مبحثان.حقيقة اإلشاعة: الفصل األول

 : وفيه مطلبان.في معنى اإلشاعة: المبحث األول

 .اإلشاعة في اللغة: المطلب األول

 .اإلشاعة في االصطالح: المطلب الثاني

 : وفيه ثالثة مطالب. اإلشاعةتاريخ:  الثانيالمبحث

 .اإلشاعة عند األمم السابقة: المطلب األول

 . اإلشاعة في عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم:المطلب الثاني

 .اإلشاعة في العصر الحاضر بشكل عام،وفي فلسطين بشكل خاص:المطلب الثالث
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 اإلشاعة حقيقة : الفصل األول

 وهي مـن األدوات الهامـة فـي         ،تعد اإلشاعة من أنواع الدعاية في واقعنا المعاصر       

 فهـي ظـاهرة ال بـد    -االستغناء عنها في كثير من األحوال  والتي ال يمكن     التأثير واإلقناع، 

 لتحقيق األهداف المنشودة، والحصول على السلوك المستهدف في آن واحد من خـالل              -منها

استخدام أساليب وأفعال معينة ال تكون محببة ومرغوبة لآلخرين، حيث يتوقف نجاح اإلشـاعة   

 .ية والعاطفيةأو فشلها على مدى اعتمادها على العوامل النفس

، ذلك أنها تسـري فـي النـاس         فعاليةأكثر أسلحة الحرب النفسية     من  فاإلشاعة تعتبر   

 .مسرى النار في الهشيم، ال يوقفها جدار، وال يصدها حصار، فهي في شرر وسعار

ذج من اإلشاعات عنـد     ا نشأتها، ونم  عنى اإلشاعة، وتاريخ   لذا سنبين في هذا الفصل م     

 :وذلك من خالل المبحثين اآليتيين. شاعات التي ظهرت في األمة اإلسالميةاألمم السابقة، واإل

 .في معنى اإلشاعة: المبحث األول

 .تاريخ اإلشاعة: المبحث الثاني
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 .في معنى اإلشاعة: المبحث األول

 .اإلشاعة في اللغة: المطلب األول

الشين والياء والعـين    : "ول يق 1فابن فارس .  االنتشارو اإلشاعة إلى الظهور     مداريعود  

شاع الخبـر فـي   "و. 2"أصالن يدالن أحدهما على معاضدة ومساعفة، واآلخر على بث وإشادة   

 .3"الناس يشيع شيعا وشيوعا ومشاعا، أي ذاع وفشا وظهر وانتشر

شاع الخبر في الناس يشيع شيعا وشيعانًا، ومشاعا وشيوعه فهو           : " 4ويقول ابن منظور  

وأشاع ذكر الشيء أطاره وأظهره، وقوله هذا خبـر شـائع   . وافترق وذاع وظهر  شائع؛ انتشر   

وقد شاع في الناس معناه قد اتصل بكل أحد واستوى علم الناس به ولم يكن علمه عند بعـض                    

 .5"دون بعض

 أن أصل اإلشاعة في اللغة نشـر األخبـار غيـر            المعاني اللغوية والذي يبدو لي من     

 .صل إلى الناس ويتساوون في العلم بهاتذاعتها بين الناس حتى المتثبت منها وإظهارها وإ

                                                
،    "المجمـل : "أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، نحوي كوفي، شافعي المذهب، ثم تحول مالكيـا، مـن مصـنفاته                 1
بغيـة  السيوطي، جالل الدين عبد الـرحمن،  . :  هـ395، مات بالري سنة "مقدمة في النحو"، و"معجم مقاييس اللغة "و

. 1/352مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،           : ، تحقيق قات اللغويين والنحاة  الوعاة في طب  
 .2/40، دار إحياء التراث العربي، لبنان، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيةكحالة، عمر رضا، 

، دار 1عبد السالم محمد هارون، ط: ق، تحقيمعجم مقاييس اللغة ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني،           2
 .3/235الجيل، بيروت، مج

: ، دراسة وتحقيـق تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني،     3
عمـر  : ، تعليـق  تهذيب اللغـة  األزهري، محمد بن أحمد،     . 11/256م،1994، دار الفكر، بيروت،     1على شيري، ط  

 .3/40مج . م2001، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1بد الكريم حامد، طسالمي، ع
 محمد بن مكرم بن علي بن منظور األنصاري اإلفريقي، صاحب لسان العرب الذي جمع فيه بين التهذيب والمحكم                    4

. : هـ711في سنة   هـ، جمع وحدث واختصر كثيرا من كتب األدب المطولة، تو         630والصحاح والجمهرة، ولد سنة     
 .1/248، مرجع سابق، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةالسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن، 

 .503-3/502، دار صادر، بيروت، مجلسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األفريقي،  5
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 أن اإلشاعة نشر األخبار والمعلومات، لكن مـا مـدى صـحة وصـدق هـذه                 تبين

 المعلومات؟

الخبـر  "فهـي   . أن اإلشاعة هي أخبار غير متثبت منها      إلى   معاجم اللغة العربية     دلّت

 .1" تثبيت فيهالخبر ينتشر وال: ينتشر غير متثبت منه، والشائعة

 .اإلشاعة في االصطالح: المطلب الثاني

خبـار  األإذا كان أصحاب معاجم اللغة قد اتفقوا على أن اإلشاعة تعود إلـى ظهـور                

 العلماء وفقًا لمسالك سـلكوها، ومنـاهج        اوانتشارها، فإن تعريف اإلشاعة كظاهرة اختلف فيه      

لغوي، ومنهم من انطلق من مبـادئ       انتهجوها، فمنهم من ربط المعنى االصطالحي بالمعنى ال       

أو علـم   . علم النفس، وبعضهم من مبادئ علم االجتماع، وبعضهم من مبادئ علـم السياسـة             

القانون، وال شك أن اختالفهم في المبادئ التي اعتمدوا عليها كان له كبير التأثير في اخـتالف          

 .تعريفاتهم

  : أن اإلشاعة: فقد وردت تعريفات كثيرة لإلشاعة منها

أخبار مشكوك في صحتها، ويتعذر التحقق من أصلها، وتتعلق بموضوعات لهـا            " -1

أهمية لدى الموجهة إليهم، ويؤدي تصديقهم أو نشرهم لها إلى إضعاف روحهم المعنوية حسب              

 .2"قوة اإلشاعة ومدى تأثيرها

 

 

                                                
  .ب شايعه، با1/578، مجالمعجم الوسيط أنيس، إبراهيم، وآخرون،  1
 .345، صمجلة الحكمة، 31هـ، اإلشاعة، 1426الموقلي، الحسن بن خلوي بن حسن، جمادى الثانية،  2
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األحاديث واألخبار التي يتناقلها الناس دون التثبت من صـحتها والتحقـق مـن             "-2 

المعنـى   ربـط     وهذا التعريـف   .1"ترويجها بين الناس  وصدقها وعدم معرفة من قام بنشرها       

 .االصطالحي بالمعنى اللغوي

كل خبر يحتمل الصدق، مجهول المصدر، وليس معه دليل على صحته يتناقلـه              " -3

لـه  األفراد الرتباطه بموضوعات تعتبر هامة بالنسبة إليهم، ويروج له بوسائل مختلفة بقصد تقب      

 . وهذا التعريف من منطلق علم النفس.2"ليخدم أهداف جهة المنشأ

االنطالق بفكرة معينة، ومرتبطة بواقعة معينة، ويتم انتشار وسريان هذه الفكـرة            " -4 

 وهـذا   .3"في مجتمع معين ويغلب عليها إن لم يكن عدم الصحة فعلى األقل الصحة الجزئيـة              

 .سيز على الدافع والجانب النفركّالتعريف 

كل قضية أو عبارة أوموضوعية مقدمة للتصديق، تتناقل من شخص إلى شخص             "-5

 ظاهرة وقاعـدة انتشـارها وتناقلهـا،    يتتبع توصيف ال   وهذا التعريف    ،4"عادة بالكلمة المنطوقة  

 :تضح عناصر اإلشاعةر أكيدة للصدق، ومنه توذلك دون أن تكون هناك معايي

حداثها حول موضوع معين أو قضـية       أي تدور   أوضوعية  نها في العادة عبارة نوعية أو م      إ -

 .معينة، ولهذا السبب عادة ما تكون ذات أهمية آنية تتالشى بانتهاء هذا الموضوع

 . والصدقا من الحقيقة تتضمن شيًئاإلشاعةن إ -

                                                
 .345المرجع السابق، ص 1
المرجع في الحـرب   . 130م، ص 1986، مكتبة المنار، الزرقاء،     1، ط الحرب النفسية اإلسرائيلية  الدباغ، مصطفى،    2

 .88م، ص1998ات والنشر، ، المؤسسة العربية للدراس1، طالنفسية
 .232، صمجلة األسوار، 24م، اإلشاعة، العدد 2002سعيد عبد اهللا، . البيشاوي، د 3
، دار النشـر    وسائل ترويج الشائعات ودور أجهزة األمن في مواجهتها، اإلشاعة والحـرب النفسـية            عالم، فؤاد،    4

 .45صهـ، 1410بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب بالرياض، 
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ن أداة النقل هي في العادة، بالكلمة المنطوقة إال أن هناك وسائل أخرى كالوسيلة السمعية إ - 

أوعلى شكل ) الصحف والمجالت والمنشورات(، أو المقروءة )التلفزيون(أو المرئية ) راديوال(

 .1رسم كاركاتيري في نكتة

. شاعة والخبريدة للصدق وهذا هو ما يفرق بين اإلك تنتشر في غيبة المعايير األاإلشاعةن إ -

 .2أو بين اإلشاعة والمعلومة

أنه في ذلك شأن سلوك ال بـد منـه، وأن           سلوك من المسالك العديدة للجماعة، ش      "-6

 وهـذا  .3" تحمل الطابع المميز للجماعةيصدر عن توتر دافع يستهدف هدفا بعينه، ويسلك سبالً        

 .التعريف من منطلق علم االجتماع

رسالة اتصالية غير مؤكدة المصدر بمعنى أنها تنتقل من شخص آلخر، وجهـا              " -7

شير إلى شخص أو شيء أو وضع، أكثر من كونها فكرة           لوجه في حالة التفاعل االجتماعي، وت     

 .4"أو نظرية

 :وهي يظهر علماء االجتماع أهم خصائص اإلشاعة فين التعريينمن خالل هذ

 .ن اإلشاعة مثل أي سلوك من مجموعات السلوك العديدة للفرد والجماعة أ-

د مروج اإلشـاعة،   ن اإلشاعة ال بد وأن تصدر عن توتر دافع؛ أي أنه يوجد قلق نفسي عن               أ -

 .يدفعه إلى إثارتها حتى يستطيع أن يحصد ثمارها

 .اإلشاعةن يكون هناك هدف معين من وراء  أ-

 .ن يحمل هذا السلوك الطابع المميز للجماعة في لحظة من لحظات حياتها أ-

                                                
 .46المرجع السابق، ص 1
 .46المرجع السابق، ص 2
 .45المرجع السابق، ص 3
 .233، صمجلة األسوار، 24م، اإلشاعة، العدد 2002سعيد عبد اهللا، . البيشاوي، د 4
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8-"        ا أسلوب من أساليب الحرب النفسية؛ وهي رواية لخبر مختلق أو سرد خبر يحمـل جـزء

يقة بقصد التأثير النفسي في الرأي العام المحلي أو اإلقليمي أو العالمي بحمالت الهمس              من الحق 

أو بوسائل اإلعالم من أجل تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية علـى                

 . وهذا التعريف من منطلق علم السياسة.1"نطاق الدولة أو اإلقليم أو العالم

سـلوك  : " يمكن صياغة تعريف شامل جامع مانع لإلشاعة بأنها        فمن التعريفات السابقة  

اجتماعي يصدر نتيجة ضعف النفسية، بغياب الوعي الديني، يتم من خالله نشر أخبار غيـر               

ـ متثبت منها، أو مشكوك في صحتها، وذلك بوسائل عديدة، بهدف إثارة الفتنة والبلب         فـي  ةل

 ".المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .87، مرجع سابق، صالحرب النفسية اإلسرائيليةالدباغ، مصطفى،  1
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 .إلشاعةتاريخ ا: المبحث الثاني

تعلقة باإلنسان، لذا فيصـدق إن      رض نفسي، م  ممن مفهوم اإلشاعة أنها     مما سبق تبين    

 إن اإلشاعة وجدت مع وجود النفس والمجتمعات البشرية، فهي قديمة قدم التاريخ، وتكثر               قلتُ

 صفحاتها بكثرة الصراعات والحروب، وقد دلّنا القرآن الكريم في قصصه عن األنبياء علـيهم             

اإلشاعة وتاريخهـا، وفـق المطالـب       ن نشأة   بيأوفي هذا المبحث س   .  السالم على ذلك   الصالة

 :اآلتية

 : وفيه فرعان.اإلشاعة عند األمم السابقة: المطلب األول

 .اإلشاعات حول األنبياء السابقين، وفيه ست مسائل: الفرع األول

 .ه ثالث مسائلاإلشاعات في عهد الفراعنة والرومان واليونان، وفي: الفرع الثاني

 .اإلشاعة في عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم: المطلب الثاني

 . بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاصاإلشاعة في العصر الحاضر: المطلب الثالث

 

 .اإلشاعة عند األمم السابقة: المطلب األول

اعة ن اإلشاعة قديمة قدم اإلنسانية، والقرآن الكريم يكشف بوضوح ذلك، أول إش           إ تُقل

كانت تلك اإلشاعة التي روج لها إبليس إلغواء آدم عليه السالم، وزوجـه، ليخرجهمـا مـن                 

إنما هي شجرة الخلد أو شـجرة   : الجنة، فأطلق إشاعات كاذبة حول الشجرة المنهي عنها، فقال        

̈{ ":قال تعالى . 1الملك الطويل الذي ال يبلى     uθ ó™uθ sù $yϑ çλm; ß≈ sÜø‹ ¤±9$# y“Ï‰ö7 ãŠÏ9 $yϑ çλm; $tΒ y“Í‘… ãρ 

                                                
. 13-9ص. م2001، دار الشروق، القـاهرة،      1، ط اإلسالماإلشاعات الكاذبة وكيف حاربها     طنطاوي، محمد سيد،     1

، 2، ط )حول عملية البناء الفكرية ألصول علم الحركة االجتماعية       (،  مقدمة في العلوم السلوكية   ربيع، حامد عبد اهللا،     
 .313م، ص1981دار الجيل، دمشق، 
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$yϑ åκ÷]tã ÏΒ $yϑ ÎγÏ?≡u öθ y™ tΑ$s%uρ $tΒ $yϑ ä38uη tΡ $yϑ ä3 š/ u‘ ôtã Íν É‹≈ yδ Íο t� yf¤±9$# HωÎ) β r& $tΡθ ä3 s? È÷ s3 n=tΒ 

÷ρr& $tΡθ ä3 s? zÏΒ t Ï$ Î#≈ sƒø:$# ∩⊄⊃∪"1 . 

السـالم،  الصـالة   د استعمل إبليس سالح اإلشاعات الكاذبة في خداعه آلدم عليـه            قف

رض وعمرها اإلنسان، فهي سالح قديم جديـد، وهـي           األ  اهللا جودة منذ أن خلق   فاإلشاعة مو 

مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحرب النفسية التي أرضى فيها اإلنسان نزعته األنانية فـي السـيطرة               

والشر والعدوان والتوسع على حساب اآلخرين، فالنفس البشـرية أمـارة بالسـوء، وعنـدها               

 .هذه األمور، ما لم تخضع هذه النفس لخالقهااالستعداد والقابلية لمثل 

وقد وردت في القرآن الكريم قصص األقوام السابقة، وكيف أنهم أشاعوا حول أنبيائهم             

اإلشاعات الكاذبة، وما ذلك إال تثبيتًا لقلب النبي صلى اهللا عليه وسلم، حيث بـين لـه أن مـا                    

عه األقـوام السـابقون عـن        أشا أشاعه المشركون وغيرهم عنه من إشاعات كاذبة، يشبه ما        

 .2أنبيائهم من غدر وخيانات

 

 

 

 

 

 

                                                
 .20سورة األعراف، اآلية  1
 .11م، ص1964، المؤسسة المصرية العامة، إلسالماليهودية بين المسيحية واالحسيني، خلف محمد،  2
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  .اإلشاعات حول األنبياء السابقين: الفرع األول

 :الصالة والسالماإلشاعة في عهد قوم نوح عليه : المسألة األولى

فقد أشاع قوم نوح عليه السالم أنه يريد بدعوته أن يتفضل عليهم، وأنه يريـد الجـاه                 

tΑ$s)sù (#àσ ": تعالى مبينًا ذلـك    فقال. والزعامة n=yϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. ÏΒ Ïµ ÏΒöθ s% $tΒ !#x‹≈ yδ �ωÎ) ×�|³ o0 

ö/ ä3 è=÷W ÏiΒ ß‰ƒ Ì� ãƒ β r& Ÿ≅�Ò xÿtG tƒ öΝ à6 ø‹ n=tæ"..1. 

ة يشيعون عنه وعن أتباعه بأنهم كاذبون، قال تعالى        ومر" :tΑ$s)sù _| yϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. 

ÏΒ Ïµ ÏΒöθ s% $tΒ š�1 t� tΡ �ωÎ) #\� t± o0 $oΨ n=÷V ÏiΒ $tΒuρ š�1 t� tΡ š� yèt7 ¨?$# �ωÎ) š Ï% ©!$# öΝ èδ $oΨ ä9ÏŒ#u‘r& 

y“ÏŠ$t/ Ä“ù&§�9$# $tΒuρ 3“t� tΡ öΝ ä3 s9 $uΖøŠn=tã ÏΒ ¤≅ôÒ sù ö≅t/ öΝ ä3 –Ψ Ýà tΡ š Î/ É‹≈ x. ∩⊄∠∪2.   وفي موضع

|_ %tΑ$s: "آخر يصفه قومه بالضالل، قال تعـالى       yϑ ø9$# ÏΒ ÿÏµ ÏΒöθ s% $̄ΡÎ) y71 u�t∴s9 ’Îû 9≅≈ n=|Ê & Î7 •Β 

خر يشيعون عنه صفة الجنون، وقد ورد ذلك في موضعين في القـرآن             آوفي موضع    .3"∪⊂∌∩

β÷ ":الكريم، فقال تعـالى    Î) uθ èδ �ωÎ) 7≅ã_u‘ Ïµ Î/ ×π ¨ΖÅ_ (#θ ÝÁ −/ u�tIsù Ïµ Î/ 4®Lym & Ïm ∩⊄∈∪"4.   وقـال

/ôMt: "تعالى ¤‹x. öΝ ßγn=ö6 s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ (#θ ç/ ¤‹s3 sù $tΡy‰ö6 tã (#θ ä9$s%uρ ×βθ ãΖøgxΧ t� Å_ßŠø— $#uρ ∩∪"5. 

                                                
 .23: سورة المؤمنون، اآلية 1
 .27: سورة هود، اآلية 2
 .60: سورة االعراف، اآلية 3
 .25: سورة المؤمنون، اآلية 4
 .9: سورة القمر، اآلية 5
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 :السالم الصالة واإلشاعة في عهد قوم هود عليه: المسألة الثانية

فقد واجه هود عليه السالم اإلشاعات الكثيرة، فمرة يرميـه قومـه بـالطيش والسـفه      

|_ %tΑ$s: "قال تعـالى  . والكذب yϑ ø9$# š Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. ÏΒ ÿÏµ ÏΒöθ s% $̄ΡÎ) š�1 u�t∴s9 ’Îû 7π yδ$xÿy™ $̄ΡÎ) uρ 

y7‘ΖÝà uΖs9 š∅ÏΒ š Î/ É‹≈ s3 ø9$# ∩∉∉∪"1. 

أنه أصيب في عقله نتيجة غضب بعض آلهتهم عليه، ولذلك صار           "ون عنه   يعوتارة يش 

β ":، قال تعـالى يصـف مقـولتهم       2"يهذي بما يخالف المجتمع وتقاليده ومألوفاته      Î) ãΑθ à)̄Ρ �ωÎ) 

y71 u�tIôã $# âÙ ÷èt/ $uΖÏFyγÏ9#u & þθ Ý¡ Î0 3 tΑ$s% þ’ÎoΤÎ) ß‰Íκô− é& ©!$# (#ÿρß‰pκô− $#uρ ’ÎoΤr& Ö ü“Ì� t/ $£ϑ ÏiΒ tβθ ä. Î�ô³ è@ 

∩∈⊆∪"3. 

 :السالم الصالة واإلشاعة في عهد قوم صالح عليه: المسألة الثالثة

 فأخذوا   دين آبائهم وأجدادهم؟   نستغربوا دعوته، فكيف يتبعون واحدا منهم ويتركو      افقد  

þθ#): "يروجون إشاعة الكذب ضد نبيهم صالح عليه السالم، فقال تعـالى           ä9$s)sù #Z�|³ o0r& $̈ΖÏiΒ #Y‰Ïn≡uρ 

ÿ… çµ ãèÎ7 ®K ¯Ρ !$̄ΡÎ) #]ŒÎ) ’Å∀©9 9≅≈ n=|Ê @� ãèß™uρ ∩⊄⊆∪ u’Å+ ø9â r& ã� ø. Ïe%!$# Ïµ ø‹ n=tã .ÏΒ $uΖÏΨ ÷� t/ ö≅t/ uθ èδ ë>#¤‹x. ×�Å°r& 

∩⊄∈∪4. 

                                                
 .66: سورة األعراف، اآلية 1
 .30، مرجع سابق، صاإلشاعةنوفل، أحمد،  2
 .54: ةسورة هود، اآلي 3
 .25-24: سورة القمر، اآليتان 4



12 
 

 :السالمو  الصالةشاعة في عهد قوم موسى عليهاإل: المسألة الرابعة

فقد أشاع قوم موسى عليه السالم إشاعة السحر كثيرا، منها كمـا ورد علـى لسـان                 

tΑ$s% Z∼yϑ: "فرعون، قال تعـالى    ù=Ï9 ÿ… çµ s9öθ ym ¨β Î) #x‹≈ yδ í� Ås≈ |¡ s9 ÒΟŠÎ=tæ ∩⊂⊆∪ ß‰ƒ Ì� ãƒ β r& Ν ä3 y_Ì� øƒä† 

ôÏiΒ Ν à6 ÅÊö‘r& Íν Ì� ósÅ¡ Î0 #sŒ$yϑ sù š    χρã� ãΒù' s? ∩⊂∈∪"1. 

فإشاعة السحر والكذب وغيرها من اإلشاعات، كاإلفساد فـي األرض والبحـث عـن       

 من ِقبل من؟ إنها من ِقبل فرعون الطاغية، فآيات           موسى عليه السالم   الزعامة التي وجهت إلى   

þθ#): " تعـالى  في قولـه   القرآن الكريم تحدثت عن ذلك     ä9$s% $uΖoK ÷∞ Å_r& $oΨ tG Ïÿù=tG Ï9 $¬Ηxå $tΡô‰ỳ uρ Ïµ ø‹ n=tã 

$tΡu !$t/#u tβθ ä3 s?uρ $yϑ ä3 s9 â !$tƒ Î�ö9Å3 ø9$# ’Îû ÇÚö‘F{ $# $tΒuρ ßøtwΥ $yϑ ä3 s9 t ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑ Î/ ∩∠∇∪2. 

 إشاعة اليهود على مريم بنت عمـران وابنهـا عيسـى عليهمـا           : المسألة الخامسة 

 :السالمالصالة و

م عليها السالم، وذلك بعـد أن أتـت          اإلشاعات حول مري   -كعادتهم–فقد أشاع اليهود    

: بعيسى عليه السالم تحمله، فأشاعوا حولها بأنها بغي، فبرأها اهللا مما أشـاعوا، قـال تعـالى                

"ôMs?r' sù Ïµ Î/ $yγtΒöθ s% … ã& é#Ïϑ øtrB ( (#θ ä9$s% ÞΟ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ô‰s)s9 ÏM÷∞ Å_ $\↔ø‹ x© $wƒ Ì� sù ∩⊄∠∪3. 

شاعات منذ والدته، حين أشاعوا اإلشاعات      ونبي اهللا عيسى عليه السالم لم يسلم من اإل        

öΝ: "قال تعـالى  . حول أمه، إلى وفاته، فقد أشاعوا أنهم قتلوه وصلبوه         ÎγÏ9öθ s%uρ $̄ΡÎ) $uΖù=tG s% yx‹ Å¡ pRùQ$# 

                                                
 .35-34: سورة الشعراء، اآليتان 1
 .78: سورة يونس، اآلية 2
 .27: سورة مريم، اآلية 3
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|¤ŠÏã tø⌠$# zΝ tƒ ó� tΒ tΑθ ß™u‘ «!$# $tΒuρ çνθ è=tFs% $tΒuρ çνθ ç7 n=|¹ Å3≈ s9uρ tµ Îm7 ä© öΝ çλm; 4 ¨β Î) uρ t Ï% ©!$# (#θ àÿn=tG ÷z $# 

Ïµ‹ Ïù ’Å∀s9 7e7x© çµ ÷ΖÏiΒ 4 $tΒ Μ çλm; Ïµ Î/ ôÏΒ AΟ ù=Ïæ �ωÎ) tí$t7 Ïo?$# Çd©à9$# 4 $tΒuρ çνθ è=tFs% $KΖŠÉ)tƒ ∩⊇∈∠∪"1. 

 :السالمو  الصالةاإلشاعة في عهد يوسف عليه: المسألة السادسة

فقد راجت اإلشاعات في عهد يوسف عليه السالم، وخاصة في أوساط النساء، وممـا              

أشيع في عهده وكان له أثر كبير على يوسف عليه السالم، ما أشيع حول حب امـرأة العزيـز     

إما تأكيد الخبر بفعل ما تـأمره بـه       : ، فكان نتيجة هذه اإلشاعة أحد أمرين      2له، ومراودتها إياه  

tΑ$s%uρ ×ο: "قـال تعـالى  . امرأة العزيز، وإما السجن، فيختار األذى والسـجن     uθ ó¡ ÎΣ ’Îû Ïπ oΨƒ Ï‰yϑ ø9$# 

ßNr&t� øΒ$# Í“ƒ Í• yèø9$# ßŠÍρ≡t� è? $yγ9 tG sù tã Ïµ Å¡ øÿ̄Ρ ( ô‰s% $yγxÿtóx© $‰7 ãm ( $̄ΡÎ) $yγ1 u�t∴s9 ’Îû 9≅≈ n=|Ê & Î7 •Β ∩⊂⊃∪ 

$¬Ηs> sù ôMyèÏϑ y™ £Ïδ Ì� õ3 yϑ Î/ ôMn=y™ö‘r& £Íκö� s9Î) ôNy‰tG ôã r&uρ £çλm; $\↔s3 −G ãΒ ôMs?#u uρ ¨≅ä. ;ο y‰Ïn≡uρ £åκ÷]ÏiΒ 

$YΖŠÅj3 Å™ ÏMs9$s%uρ ól ã� ÷z $# £Íκö� n=tã ( $¬Ηs> sù ÿ… çµ uΖ÷ƒ r&u‘ … çµ tΡ÷�y9ø. r& z÷è©Üs%uρ £åκu‰ Ï‰÷ƒ r& zù=è%uρ |·≈ ym ¬! $tΒ 

#x‹≈ yδ #·�|³ o0 ÷β Î) !#x‹≈ yδ �ωÎ) Ô7n=tΒ ÒΟƒ Ì� x. ∩⊂⊇∪ ôMs9$s% £ä3 Ï9≡x‹sù “Ï% ©!$# Í_̈ΖçFôϑ ä9 ÏµŠÏù ( ô‰s)s9uρ 

… çµ ›?Šuρ≡u‘ tã Ïµ Å¡ øÿ̄Ρ zΝ |Á ÷ètFó™$$sù ( È⌡ s9uρ öΝ ©9 ö≅yèøÿtƒ !$tΒ … çν ã� ãΒ#u £uΖyfó¡ ãŠs9 $ZΡθ ä3 u‹ s9uρ zÏiΒ 

                                                
 .157آلية سورة النساء، ا 1
 .27-26، مرجع سابق، صاإلشاعة نوفل، أحمد، 2
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t Ì� Éó≈ ¢Á9$# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% Éb> u‘ ßôfÅb¡9$# �=ymr& ¥’n<Î) $£ϑ ÏΒ ûÍ_tΡθ ãã ô‰tƒ Ïµ ø‹ s9Î) ( �ωÎ) uρ ô∃Î�óÇs? Íh_tã 

£èδ y‰ø‹ x. Ü=ô¹ r& £Íκö� s9Î) ä. r&uρ zÏiΒ t Î=Îγ≈ pgø:$# ∩⊂⊂∪1. 

 .اإلشاعات في عهد الفراعنة والرومان واليونان: لفرع الثانيا

 :اإلشاعة في عهد الفراعنة: المسألة األولى

كان الفراعنة وهم من أوائل المجتمعات البشرية يستخدمون الشائعات، فتـذكر كتـب             

قد استخدم اإلشاعة كخدعة فـي حروبـه      ) م.ق1450-1504(2" تحوتموس الثالث "التاريخ أن   

 . 3د فتح يافاوخاصة عن

 :اإلشاعة في عهد الرومان: المسألة الثانية

أما اإلمبراطورية الرومانية فقد كانت تعج وتموج بالشائعات، كأي مجتمع بشـري، إال        

مبراطور، فلمـا أزعجتـه قـرر تعيـين          أنها كانت موجهة ضد اإل     اإلشاعاتأن ما يميز تلك     

ـ           )حراس شائعات ( ائعات ونقلهـا إلـى القصـر       ، كانت مهمتهم نقل مـا يسـمعونه مـن ش

 . 4تها بشائعات مضادةهاإلمبراطوري، ومواج

 حاكما مستبدا، مثيرا لسخط وغضـب شـعبه، وكـان           5"نيرون"فقد كان اإلمبراطور    

م حصلت حادثة حرق روما، فثـارت       64المسيحيون أيضا غير مرغوب فيهم أكثر، وفي عام         

                                                
 .33-30: سورة يوسف، اآليات 1
2        ا المعا، وبفضل معاركه الجيدة التخطيط في      من أشهر ملوك مصر القديمة، كان قائدا بارعفلسطين، سوريا،  ا، وإداري

الموسوعة  تحوتمس األول،    جدهبشكل رئيسي، استطاع أن يوسع الحدود اإلمبراطورية المصرية بدرجة كبيرة، خلف            
 .6/112، م1996، 1مؤسسة أعمال الموسوعة، السعودية، ط، العربية العالمية

 .112صم ، 1996، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، طعلم نفس اإلشاعةمد، عويضة، كامل محمد مح 3
 .112-111، صمرجع سابق، علم نفس اإلشاعةعويضة، كامل محمد محمد،  4
نيرون كالوديوس قيصر، إمبراطور روماني، اتسمت تصرفاته بالوحشية التي جعلته مضربا لألمثال، فقد قتل أمـه،               5

فانكشف ) 64(عاد بناء روما على نمط فخم جميل، دبرت ضده مؤامرة عام أيق روما الكبير، لكنه  وعليه تلقى تبعة حر   
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 من جهته أصدر شائعات مضـادة، واتهـم         شائعات تتهم اإلمبراطور بأنه هو من قام بحرقها،       

 .1المسيحيين بها، فاضطهدهم وصلب وقتل العديد منهم

 حـرق   من هـو الـذي     حول دارت اإلشاعات  -حرق روما – من خالل هذه الحادثة    

 فالشعب الروماني آنذاك كان     ؟ اكتنفه غموض ما   الذي هو الفاعل المتسبب للحريق   من   و ؟روما

 مضادة تـتهم    إشاعات، وقد ووجهت هذه اإلشاعة ب     ، والمسيحيين الطاغية" نيرون"على  ساخطًا  

 .، ليتم القضاء عليهم بسطوة القوة والجبروت)الحلقة األضعف(المسيحيين 

 :اإلشاعة في عهد اليونان: المسألة الثالثة

 كتب التاريخ أن اليونانيين استخدموا الدعايات والشعارات، وذاك عـن طريـق          قولوت

أنـت تقاتـل    " مفادهـا    إشـاعات فراد تنشر في وقت المعركة وتبث       تشكيل مجموعات من األ   

والهدف منها خلق جو من البلبلة واإلرباك والفوضى في صـفوف قـوات الخصـم                ،"أشقاءك

وكذلك استخدمت اإلشـاعة فـي زمـن اليونـان القديمـة             .2وإضعاف الروح المعنوية لديهم   

 .3كأسلوب إلضعاف الروح المعنوية للعدو) م.ق750(

                                                                                                                                       
،  دار الجيـل،     الموسوعة العربية الميسرة  . : أمرها، وارتكب سلسلة من أعمال القتل الوحشية، وأخيرا مات منتحرا         
 .4/2503، مج2006-2005مية،بيروت، القاهرة، تونس، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العال

، سيكولوجية اإلشـاعة ليوبوستمان، . 112-111، مرجع سابق، ص علم نفس اإلشاعة   عويضة، كامل محمد محمد،      1
 . 177مرجع سابق، ص

، م2003، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمـان، األردن،         1، ، ط  علم النفس العسكري  الزغول، عماد عبد الرحيم،      2
 .158ص

 .158، صم1997والنشر والتوزيع، القاهرة، ،  دار غريب للطباعة الحرب النفسية والشائعاتمعتز سيد،  عبد اهللا،  3
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 كانت اإلشاعات أحد األسباب الرئيسة وراء إعدام الفيلسـوف اليونـاني الشـهير         ولقد

مبراطـور   يعمل على إفساد الشباب وحثهم على الثـورة ضـد اإل            كان  فقد أشيع أنه   1"سقراط"

 .2اليوناني

 .اإلشاعة في عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم: المطلب الثاني

أخذ يواجه ويجابـه  لدعوة إلى اهللا عز وجل،    باصلى اهللا عليه وسلم       النبي منذ أن جهر  

صلى اهللا عليـه    بالكثير من اإلشاعات من ِقبل كفار مكة ضد اإلسالم والمسلمين أوالً، وضده             

 ولم تقف هذه اإلشاعات عند النبي صلى اهللا عليه وسلم بل امتدت إلـى صـحابته                 . ثانيا وسلم

اهرة عائشة بنـت الصـديق رضـي اهللا          وإلى زوجته الط   ، أجمعين الكرام رضوان اهللا عليهم   

 .  ينتمي إلى اإلسالم بغية الصد عنه والتشكيك فيهمن وإلى كل عنهما،

tβρß‰ƒ: وقد أكد اهللا سبحانه وتعالى ذلك بقوله       Ì� ãƒ" (#θ ä↔ÏÿôÜã‹ Ï9 u‘θ çΡ «!$# öΝ ÎγÏδ≡uθ øùr' Î/ ª!$#uρ 

–ΛÉãΒ Íν Í‘θ çΡ öθ s9uρ oν Ì� Ÿ2 tβρã� Ïÿ≈ s3 ø9$# "3. 

ور اإلشاعات في عهد النبي صلى اهللا عليـه وسـلم ينبغـي تقسـيم               ولكي تتضح ص  

 :اإلشاعات حسب مروجيها إلى ثالث صور

 .صور من إشاعات المشركين: الفرع األول

 . صور من إشاعات المنافقين والمرجفين: الفرع الثاني

 .صور من إشاعات أهل الكتاب: الفرع الثالث
                                                

1          لـم   ه في المأكل والملبس والمشرب، والواقع أن      ا سقراط، فيلسوف ومعلم يوناني، ولد وعاش في أثينا، كان متواضع 
  .12/342، سابق مرجع ،الموسوعة العربية العالميةابن السكن، . يترك أية مؤلفات

علم نفس  ، عويضة، كامل محمد محمد،      164، مرجع سابق، ص     علم النفس العسكري  الزغول، عماد عبد الرحيم،       2
 .113، مرجع سابق، صاإلشاعة

 .8 :سورة الصف، اآلية 3
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 .صور من إشاعات المشركين: الفرع األول

الحظ أن إشاعات المشركين تركزت حول شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم نفسـه،              ي

 :وحول القرآن الكريم، فمن هذه اإلشاعات

 : إشاعة الجنون -1

    النبي صلى اهللا عليه وسلم عن دعوته، أخـذوا يشـيعون            لما فشل المشركون في صد 

 . 1عنه ويرمونه بالجنون

ôΘ: "ينها في قوله تعالى   وقد رصد القرآن الكريم هذه اإلشاعة وب       r& tβθ ä9θ à)tƒ Ïµ Î/ 8π ¨ΖÅ_ 4 

ö≅t/ Ν èδ u !% ỳ Èd, ysø9$$Î/ ÷Λèεç�sYò2r&uρ Èd, ysù=Ï9 tβθ èδ Ì�≈ x."2 . ــالى ــال تع β: "وق Î) uρ ßŠ% s3 tƒ t Ï% ©!$# 

(#ρã� xÿx. y7tΡθ à)Ï9÷”ã�s9 óΟ Ïδ Ì�≈ |Á ö/ r' Î/ $£ϑ s9 (#θ ãèÏÿxœ t� ø. Ïe%!$# tβθ ä9θ à)tƒ uρ … çµ ¯ΡÎ) ×βθ ãΖôfpRmQ"3  . ــال وقـ

θ#): "تعالى ä9$s%uρ $pκš‰ r' ¯≈ tƒ “Ï% ©!$# tΑÌh“ çΡ Ïµ ø‹ n=tã ã� ø. Ïe%!$# y7̈ΡÎ) ×βθ ãΖôfyϑ s9"4 . 

  هذه اإلشاعة في كتابه الكريم، فقد فنّدها وردها اهللا عز          ذكروإن كان اهللا عز وجل قد       

öΝ: "وجل s9uρr& (#ρã� ©3 xÿtG tƒ 3 $tΒ Ν ÍκÈ:Ïm$|Á Î/ ÏiΒ >π ¨ΖÅ_ 4 ÷β Î) uθ èδ �ωÎ) Ö�ƒ É‹tΡ î Î7 •Β"5 .قولـه   وفي

                                                
 .28م، ص1998، مؤسسة الرسالة، بيروت، الجهاد في اإلسالمشديد، محمد،  1
 .70:سورة المؤمنون، اآلية 2
 .51:سورة القلم، اآلية 3
 .6:سورة الحجر، اآلية 4
 .184:سورة األعراف، اآلية 5
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/ tΒuρ$: "تعالى ä3 ç6 Ïm$|¹ 51"βθ ãΖôfyϑ Î/ .      وكما فـي قولـه تعـالى" :!$tΒ |MΡr& Ïπ yϑ ÷èÏΖÎ/ y7În/ u‘ 

5βθ ãΖôfyϑ Î/"2 .  

ومما يدل على عظم رواج اإلشاعة وأثرها أنها بلغت في اآلفاق ما بلغت، حتى سارت بها                

 حينما قدم مكة، وسـمع      3، ما دعا ضماد األزدي    الركبان، وأخذت من نفوس القبائل ما أخذت      

 رضي اهللا عنهمـا،     4ابن عباس  فعن،  -يرقي من هذا الريح   -أن محمدا مجنون، وكان ضماد      

 مـن  سفهاء فسمع ،الريح هذه من يرقي وكان ،5شنوءة أزد من كان مكة قدم اضماد نإ: "قال

 ،يـدي  على يشفيه اهللا لعل الرجل هذا رأيت أني لو :فقال ،مجنون امحمد إن يقولون مكة أهل

 فهـل  ،يشاء من يدي على يشفي اهللا وإن ،الريح هذه من أرقي إني محمد يا :فقال .فلقيه :قال

 فـال  اهللا يهـده  مـن  ،ونستعينه نحمده هللا الحمد إن" :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال لك؟

 امحمـد  وأن ،لـه  شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن ،له مضل

 صـلى  اهللا رسول عليه فأعادهن ،هؤالء كلماتك علي أعد :فقال :قال "؛بعد أما ،ورسوله عبده

 ،الشـعراء  وقول السحرة وقول الكهنة قول سمعت لقد :فقال :قال ،مرات ثالث وسلم عليه اهللا

                                                
 .22سورة التكوير، اآلية  1
 .2:سورة القلم، اآلية 2
 حاجز بن عوف بن الحارث األزدي، شاعر جاهلي مقّل، من أغربة العرب الذين كانوا يغزون على أرجلهم، الزركلي، 3

 .2/152، م1998ين، بيروت، لبنان، ، دار العلم للمالي13ط، ، األعالم
عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرشي الهاشمي، ابن عم الرسول صلى اهللا عليه وسلم،                      4

وكان يقال له حبر العرب، ودعا لـه        ". اللهم علّمه الحكمة  : "أمه أم الفضل، وقد ضمه النبي صلى اهللا عليه وسلم وقال          
ابن حجر، أحمد بن علـي،      . هـ68اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، مات سنة         : "هللا عليه وسلم، وقال   النبي صلى ا  

 .152-4/141 مجهـ،1412 بيروت، ،دار الجيل ،1علي محمد البجاوي،ط:  تحقيق،اإلصابة في تمييز الصحابة
: ين يقال لهمذ األزد، وبنو شنوءة هم البنو نضر بن: قبيلة من قبائل العرب، وهي بطن من األزد من القحطانية، وهم          5

 .3/987م، 2003، دار أسامة، عمان، 1، طموسوعة قبائل العربأزد شنوءة، الوائلي، عبد الحكيم، 
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 علـى  أبايعـك  يدك هات :فقال :قال .1البحر ناعوس بلغن ولقد ،هؤالء كلمات مثل سمعت فما

 .قومي وعلى :قال ".قومك وعلى" :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال .فبايعه :قال .اإلسالم

 :للجـيش  السرية صاحب فقال .بقومه وافمر سرية وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فبعث :قال

 فـإن  ،دوهـا ر" :فقال .مطهرة منهم أصبت :القوم من رجل فقال ا؟شيًئ هؤالء من أصبتم هل

 . 2"ضماد قوم هؤالء

 :إشاعة السحر -2

  صلى اهللا عليه وسـلم      فقد رصد القرآن الكريم اإلشاعة التي روجت لها قريش بأن النبي          

 :، يفرق بين الرجل وزوجه، وبين األهل والعشيرة، وذلك في قوله تعالى3ساحر

(#þθ ç6 Ågx” uρ" β r& Μ èδ u !% ỳ Ö‘É‹Ζ•Β öΝ åκ÷]ÏiΒ ( tΑ$s%uρ tβρã� Ïÿ≈ s3 ø9$# #x‹≈ yδ Ö� Ås≈ y™ ë>#¤‹x."4.  وقولـــه 

ــالى %tβ: "تعــ x. r& Ä¨$̈Ζ=Ï9 $·6 yftã ÷β r& !$uΖø‹ ym÷ρr& 4’n<Î) 9≅ã_u‘ öΝ åκ÷]ÏiΒ ÷β r& Í‘É‹Ρr& }̈ $̈Ζ9$# Î�Åe³ o0uρ 

š Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u ¨β r& óΟ ßγs9 tΠy‰s% A−ô‰Ï¹ y‰Ψ Ïã öΝ ÍκÍh5u‘ 3 tΑ$s% tβρã� Ïÿ≈ x6 ø9$# �χÎ) #x‹≈ yδ 

Ö� Ås≈ |¡ s9 î Î7 •Β"5 . وقوله تعالى" :y7Ï9≡x‹x. !$tΒ ’tA r& t Ï% ©!$# ÏΒ Ν ÎγÎ=ö7 s% ÏiΒ @Αθ ß™§‘ �ωÎ) (#θ ä9$s% 

í� Ïm$y™ ÷ρr& îβθ ãΖøgxΧ"6 . 

                                                
 .6/233، مرجع سابق، لسان العربوسطه ولجته، ابن منظور، : ناعوس البحر 1
 .2/593، 868: ث رقم، حديوالخطبة الصالة تخفيف باب، الجمعة كتاب، صحيح مسلم ، مسلم 2
 .33م، ص1989، دار الفرقان، عمان، 3، طالحرب النفسية من منظور إسالمينوفل، أحمد،  3
 .4:سورة ص، اآلية 4
 .2:سورة يونس، اآلية 5
  .52:سورة الذاريات، اآلية6
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كما ورصد القرآن الكريم إشاعاتهم حول القرآن الكريم بأنه سحر مبين، كما في قولـه         

(sŒÎ#: "تعالى uρ 4’n? ÷G è? öΝ Íκö� n=tã $uΖçF≈ tƒ#u ;M≈ oΨ ÍhŠt/ (#θ ä9$s% $tΒ !#x‹≈ yδ �ωÎ) ×≅ã_u‘ ß‰ƒ Ì� ãƒ β r& ö/ ä. £‰ÝÁ tƒ $¬Ηxå 

tβ% x. ß‰ç7 ÷ètƒ öΝ ä. äτ !$t/#u (#θ ä9$s%uρ $tΒ !#x‹≈ yδ HωÎ) Ô7øùÎ) 4“Z�tIøÿ•Β tΑ$s%uρ t Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. Èd, ysù=Ï9 $£ϑ s9 

öΝ èδ u !% ỳ ÷β Î) !#x‹≈ yδ �ωÎ) Ö� ósÅ™ × Î7 •Β"1  .    وفي قولـه تعـالى" :uθ èδ uρ “Ï% ©!$# t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

uÚö‘F{ $#uρ ’Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$−ƒ r& šχ% Ÿ2uρ … çµ ä©ö� tã ’n? tã Ï !$yϑ ø9$# öΝ à2uθ è=ö7 uŠÏ9 öΝ ä3 •ƒ r& ß|¡ ômr& 

Wξ yϑ tã 3 È⌡ s9uρ |Mù=è% Ν ä3 ¯ΡÎ)   šχθ èOθ ãèö6 ¨Β .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏNöθ yϑ ø9$# £s9θ à)u‹ s9 t Ï% ©!$# (#ÿρã� xÿŸ2 

÷β Î) !#x‹≈ yδ �ωÎ) Ö� ósÅ™ × Î7 •Β"2 .  وفي قوله تعالى :$£ϑ s9uρ" æΛèεu !% ỳ ‘, ptø:$# (#θ ä9$s% #x‹≈ yδ Ö� ósÅ™ $̄ΡÎ) uρ 

Ïµ Î/ tβρã� Ïÿ≈ x."3 .وفي قوله تعالى " :tΑ$s)sù ÷β Î) !#x‹≈ yδ �ωÎ) Ö� øt¾� ã� rO ÷σ ãƒ"4 . 

   جها المشركون أثر كبيـر، حتـى جابـت القبائـل العربيـة          وكان لإلشاعات التي رو

 من أن يبلغه شيء     5قد اشتد خوف الطفيل بن عمرو الدوسي      فسحر،  إشاعة ال اء  المحيطة، وجر 

 اهللا ورسـول  مكة قدم"حيث  ،  6 بالكرسف همن كالم النبي صلى اهللا عليه وسلم حتى حشى أذني         

ـ  اشاعر اشريفً رجالً الطفيل وكان ،قريش من رجال إليه فمشى ،بها وسلم عليه اهللا صلى البيب 

                                                
 .43: سورة سبأ، اآلية 1
 .7: سورة هود، اآلية 2
 .30: سورة الزخرف، اآلية 3
 .24: يةسورة المدثر، اآل 4
الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص الدوسي، األسدي، صحابي من األشراف في الجاهلية واإلسالم، وكان شاعرا            5

 .3/227 مج، مرجع سابق،األعالمغنيا، كثير الضيافة، مطاعا في قومه، واستشهد في اليمامة، الزركلي، خير الدين، 
 .681، ص)كرس(م، باب1986ار المشرق، بيروت، لبنان، ، د20، طالمنجد في اللغةالقطن، : الكُرسف 6
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 فـرق  وقـد  ،بنا أعضل قد أظهرنا بين الذي الرجل وهذا ،دنابال قدمت إنك طفيل يا: له فقالوا

 أخيه وبين الرجل وبين أبيه وبين الرجل بين قيفر كالسحر قوله وإنما ،أمرنا توشتّ ،جماعتنا

ـ  فـال  علينـا  دخل قد ما قومك وعلى عليك نخشى وإنا ،زوجته وبين الرجل وبين  وال هتكلمنّ

حتـى  أكلمـه  وال ،شـيئا  منـه  أسمع ال أن أجمعت حتى بي زالوا ما فواهللا. اشيًئ منه تسمعن 

 ال وأنـا  ،قولـه  من شيء يبلغني أن من اقًِرفَ اكرسفً المسجد إلى غدوت حين أذني في حشوت

 عند يصلي قائم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فإذا المسجد إلى فغدوت: قال. أسمعه أن أريد

. احسـنً  اكالم فسمعت: قال. قوله بعض يسمعني أن إال اهللا فأبى اقريب منه فقمت: قال. الكعبة

 مـن  الحسـن  علـي  يخفى ما شاعر لبيب لرجل إني واهللا ،أمي واثكل: نفسي في فقلت: قال

 وإن قبلتـه  احسـنً  به يأتي الذي كان فإن ،يقول ما الرجل هذا من أسمع أن يمنعني فما ،القبيح

 ،فاتبعتـه  بيتـه  إلى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول انصرف حتى فمكثت . تركته اقبيح كان

 فواهللا ،قالوا للذي وكذا كذا لي قالوا قد قومك إن محمد يا: فقلت عليه دخلت بيته دخل إذا حتى

 أن إال اهللا أبـى  ثـم  ،قولـك  أسمع لئال بكرسف أذني سددت حتى أمرك يخوفونني برحوا ما

 صـلى  اهللا رسول علي ضفعر: قال. أمرك علي عرضأف احسنً قوالً فسمعته ،قولك يسمعني

 اأمـر  وال منـه  أحسن قط قوالً سمعت ما واهللا فال ،القرآن علي وتال ،اإلسالم وسلم عليه اهللا

 . 1"الحق شهادة وشهدت فأسلمت: لقا، منه أعدل

 

 

 

                                                
الشيخ محمد علي القطب، والشيخ محمد الدالي : ، ضبطه وحققهالسيرة النبويةمحمد عبد الملك المعافري،  ابن هشام، 1

 .227-2/226 م،2003بلطة، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 
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 :إشاعة الشعر -3

ه وسلم شاعر، كما فـي      ين النبي صلى اهللا عل    أرصد القرآن الكريم إشاعة المشركين ب       

tβθ ":قوله ä9θ à)tƒ uρ $̈ΖÍ←r& (#þθ ä. Í‘$tG s9 $oΨ ÏG yγÏ9#u 9� Ïã$t± Ï9 ¥βθ ãΖøg¤Χ"1 . وقال تعالى" :÷Πr& tβθ ä9θ à)tƒ Ö� Ïã$x© 

ßÈ −/ u�tĪΡ Ïµ Î/ |=÷ƒ u‘ Èβθ ãΖyϑ ø9$#"2 . 

 وقد أحسن القرآن العظيم الرد على افتراءات وإشاعات المشركين، كمـا فـي قولـه              

tΒuρ"  uθ$:تعالى èδ ÉΑöθ s)Î/ 9� Ïã$x© 4 Wξ‹ Î=s% $̈Β tβθ ãΖÏΒ÷σ è?"3.  وقـال تعـالى " :$tΒuρ çµ≈ oΨ ôϑ ¯=tæ t� ÷èÏe±9$# 

$tΒuρ Èöt7 .⊥tƒ ÿ… ã& s! 4 ÷β Î) uθ èδ �ωÎ) Ö� ø. ÏŒ ×β#u ö� è%uρ × Î7 •Β"4 . 

 :إشاعة الكهانة -4

)  بكـاهن  :"(5فقد أشاع المشركون بأن النبي صلى اهللا عليه وسلم كاهن، قال القرطبي            

وهذا رد لقولهم في النبي صـلى       ) ال مجنون و(د من غير وحي،      وتخبر بما في غ    تبتدع القول 

إنه ساحر، وغيرهما   :  قال 7إنه مجنون، وشيبة بن ربيعة    :  قال 6فعقبة بن معيط  اهللا عليه وسلم؛    

                                                
 .36: سورة الصافات، اآلية 1
 .30: سورة الطور، اآلية 2
 .41: سورة الحاقة، اآلية 3
 .69: سورة يس، اآلية 4
محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري الخزرجي األندلسي، من كبار المفسرين، صالح متعبد، من كتبه الجامع ألحكام  5

 .322، مرجع سابق، صاألعالمي في ثوب واحد، على رأسه طاقية، شالقرآن، كان متعبدا ورعا، طارحا للتكلف، يم
عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس، كان شديد األذى بالمسلمين عند ظهور الدعوة، اُسر يوم بدر وقُتـل                       6

 . 4/240، مرجع سابق، مجاألعالموصلب، وهو أول مصلوب في اإلسالم، الزركلي، 
 الوثنية، وهو أحد الذين أنزلت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس، من زعماء قريش في الجاهلية، أدرك اإلسالم، وقتل في 7
، وهم سبعة عشر رجالً، ولما كانت وقعة بدر حضرها مع المشركين، ونحر تسع "كما أنزلنا على المقتسمين" اآلية، همفي

 .3/181، مرجع سابق، مجاألعالمذبائح إلطعام رجالهم، وقتل فيها، الزركلي، خير الدين، 



23 
 

القسـم؛ أي   ) فما أنت بنعمة ربـك    (إن معنى   : ثم قيل . إنه كاهن، فأكذبهم اهللا ورد عليهم     : قال

  .1"نونبنعمة اهللا وما أنت بكاهن وال مج

�ö: "قال تعالى Åe2x‹sù !$yϑ sù |MΡr& ÏMyϑ ÷èÏΖÎ/ y7În/ u‘ 9Ïδ% s3 Î/ Ÿωuρ Aβθ ãΖøgxΧ"2.  

 :إشاعة االفتراء -5

كثيرا ما أشاع المشركون إشاعة االفتراء ضد النبي صلى اهللا عليه وسلم، وقد رصـد               

 .القرآن الكريم إشاعتهم هذه في أكثر من موضع

ــالى ــال تع (sŒÎ#: " ق uρ !$oΨ ø9£‰t/ Zπ tƒ#u šχ% x6 ¨Β 7π tƒ#u   ª!$#uρ ÞΟ n=ôã r& $yϑ Î/ ãΑÍi”t∴ãƒ (#þθ ä9$s% !$yϑ ¯ΡÎ) 

|MΡr& ¤�tIøÿãΒ 4 ö≅t/ óΟ èδ ç�sYø. r& Ÿω tβθ ßϑ n=ôètƒ"3.وقــال تعــالى  :"Θ r& tβθ ä9θ à)tƒ çµ1 u�tIøù$# ( ö≅è% (#θ è?ù' sù 

;ο u‘θ Ý¡ Î/ Ï& Î#÷V ÏiΒ (#θ ãã ÷Š$#uρ ÇtΒ Ο çF÷èsÜtG ó™$# ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# β Î) ÷ΛäΨ ä. t Ï%Ï‰≈ :  وقال تعالى  .4"¹|

"tΑ$s%uρ t Ï% ©!$# (#ÿρã� xÿx. ÷β Î) !#x‹≈ yδ HωÎ) î7øùÎ) çµ1 u�tIøù$# … çµ tΡ% tær&uρ Ïµ ø‹ n=tã îΠöθ s% šχρã� yz#u ( ô‰s)sù 

ρâ !% ỳ $Vϑ ù=àß #Y‘ρã— uρ"5 . 

 

                                                
الشـيخ عرفـات   : صدقي خليل، خرج أحاديثه : ، راجعه مع ألحكام القرآن  الجا، محمد بن أحمد األنصاري،      القرطبي 1

 .66، ص17م، ج1995العشة، دار الفكر، بيروت، لبنان، 
 .29: سورة الطور، اآلية 2
 .101: سورة النحل، اآلية 3
 .38: سورة يونس، اآلية 4

  .4: سورة الفرقان، اآلية5 
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ôΘ: "وقال تعـالى   r& šχθ ä9θ à)tƒ çµ1 u�tIøù$# ( ö≅è% Èβ Î) … çµ çG ÷ƒ u�tIøù$# ¥’n? yèsù ’ÍΓ#t� ô_Î) O$tΡr&uρ Ö ü“Ì� t/ $£ϑ ÏiΒ 

tβθ ãΒÌ� øgéB"1 . 

 . والمرجفينصور من إشاعات المنافقين: الفرع الثاني

وسلم ودعوته عند   عليه  لم تقف اإلشاعات التي روجها المشركون ضد النبي صلى اهللا           

المجـاورة،   حدود مكة، بل ما زال المعاندون يثيرون اإلشاعات حتى طالت وجالت إلى القبائل            

 عن اإلشاعات التي حيكت ضد النبي صلى اهللا عليه وسـلم ودعوتـه فـي              سيتم الحديث وهنا  

ن هذه المرة من صـنف آخـر خبيـث، أال وهـم             ي الثانية وهي المدينة، لكن المرجف     امرحلته

 .المنافقون

فمن صور اإلشاعات التي روجها المنافقون، والتي أشار القرآن الكريم إليهـا، وبـين              

 .فهازي

 :2 إشاعة اُألذن-1

ـ فمن إشاعات المنافقين اتهام النّبي صلّى اهللا عليه وسـلّم، فهـم يتّهمو             ه بالسـماع،   ن

المصدق لكّل ما يسمع، فعند االعتذار، يسمع أعذارهم، ويصدقهم كما في ظنّهم، وإذا ورد إليه               

ãΝ: "قال تعالى  .خبر عنهم، سمعه فصدقه، كّل ذلك جعلهم يتّهمونه بذاك االتّهام          åκ÷]ÏΒuρ š Ï% ©!$# 

tβρèŒ÷σ ãƒ ¢É< ¨Ζ9$# šχθ ä9θ à)tƒ uρ uθ èδ ×β èŒé& 4"3.  

                                                
 .35: سورة هود، اآلية 1
 .، باب أذن1/30، مرجع سابق، المعجم الوسيطأنيس، إبراهيم، وآخرون، ، لما يقال لهالمستمع القابل : أي 2
 .61سورة التوبة، اآلية  3
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 : 1أقوال ثالثة ل هذه اآليةنزو سبب فيو

 فقـال  وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول يؤذون كانوا المنافقين من جماعة أن :أحدها

 نمـا إف ،شـئنا  مـا  نقول بل :مأحده فقال،  بنا فيقع يبلغه أن نخاف ناإف تفعلوا ال لبعض بعضهم

هينأت ثم ،سامعة ذنُأ دمحم اآلية هذه فنزلت ،قنافيصد. 

 إلـى  وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث منُي كان المنافقين من رجالً أن :والثاني

ـ نأت ثم شئنا ما نقول .صدقه اشيًئ حدثه من ذنُأ محمد إنما :فقال .تفعل ال :له فقيل المنافقين  هي

 .اآلية هذه نزلتف .فيصدقنا له ففنحل

 عليـه  اهللا صـلى  النبي في يقعوا أن فأرادوا اجتمعوا المنافقين من جماعة أن :والثالث

ـ  محمد يقوله ما كان لئن :وقالوا فتكلموا فحقروه ،األنصار من غالم وعندهم وسلم  لـنحن  احقً

 ثـم  ،الحمير من لشر موإنك ،حق محمد يقوله ما إن واهللا :وقال الغالم فغضب .الحمير من شر

الغـالم   وحلف ،كاذب الغالم أن فحلفوا ،فسألهم فدعاهم ،فأخبره وسلم عليه اهللا صلى النبي أتى

لـت هـذه    فنز ،الكاذب وكذب الصادق صدق تبين حتى بيننا تفرق ال اللهم :وقال ،كذبوا أنهم

 .  "اآلية

 يقبل مـا يسـمع دون       فالمنافقون يشيعون إشاعة مفادها أن النبي صلى اهللا عليه وسلم         

 .تثبت وال محاكمة عقلية، فهو يتأثّر بكل ما سِمع أو يخبره به المخبرون تمحيص وال

 اإلشاعة الداء الخبيث، كان له دواء من الرب اللطيف، فكان التعليم القرآني فـي               ههذو

 :كيفية الرد عليهم

                                                
، هـ1404، 3، ط بيروت،المكتب اإلسالمي، زاد المسير في علم التفسير ،عبد الرحمن بن علي بن محمد،الجوزي:  1
، دار إحيـاء    1الشيخ أحمد عبده عنايـة، ط     : ضبطه، صححه و  روح البيان البروسوي، الشيخ إسماعيل حقي،     . 2/18

 .579-3/578م، 2001التراث العربي، 
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ليهم ردها بأسلوب منضبط    إذا ما واجه المسلمون تُهماً ما، كان ع       ويستفاد من ذلك أنه     

 إال  يوحكيم، ففي هذه التهمة يرد اهللا تعالى بأن نبيه ُأذن خير، تسمع  الوحي، والوحي ال يـأت                 

بخير للمسلمين، فإذا كنتم ترون أن النبي هو مرسل من عند اهللا تعالى، فهذا يفرض علـيكم أن       

 .تسلِّموا فيما يخاطبكم عندما يسمع منكم، أو يسمع عنكم

ö≅è% ãβ: " تعـالى  قال èŒé& 9�ö�yz öΝ à6 ©9 ßÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ßÏΒ÷σ ãƒ uρ š ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9 ×π uΗ÷qu‘uρ zƒ Ï% ©#Ïj9 

(#θ ãΖtΒ#u öΝ ä3ΖÏΒ 4 t Ï% ©!$#uρ tβρèŒ÷σ ãƒ tΑθ ß™u‘ «!$# öΝ çλm; ë>#x‹tã ×ΛÏ9r&"1 . 

سائلين، فهو إذن ُأذن رحمة، يسمع للمستغفرين التّائبين، فيطلب لهم المغفرة، ويسمع لل           

 .فيدعو لهم اهللا تعالى، ويسمع للمستفتين فيفتيهم، وفي كّل ذلك خير لكم

في نهاية اآلية وجه اهللا تعالى تحذيراً للمنافقين من العذاب األليم، الذي أعده للـذين يـؤذون                 و

 .رسله

 :إشاعة اإلفك -2 

 النبي صلى   ولعل أشنع وأفظع إشاعة روجها المنافقون إشاعة اإلفك؛ ألنها طالت بيت          

 . رضي اهللا عنها2اهللا عليه وسلم المطهر، متمثلة في زوجته عائشة

 اهللا رسول كان"وملخص هذه اإلشاعة الكاذبة والفرية العظيمة، كما ورد في الصحاح،           

 بهـا  خـرج  سـهمها  خرج فأيتهن ،أزواجه بين أقرع ،يخرج أن أراد إذا وسلم عليه اهللا صلى

                                                
 .61: سورة التوبة، اآلية 1
، تزوجها الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهي بنـت  االصديق، رضي اهللا تعالى عنهبكر عائشة بنت أبي     أم المؤمنين،  2

أفقه الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس رأيا في العامـة،          سبع، وبنى عليها وهي ابنة تسع، وكانت        : ست سنين، وقيل  
لو جمع علم عائشة إلى : وكانت تعرف في الطب، روت أحاديث كثيرة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فقال الزهري

ابن حجر، أحمد بن علي     . : هـ57جميع علم أمهات المؤمنين وعلم جميع الناس لكان علم عائشة أفضل، توفيت سنة              
 .18-8/16، مرجع سابق، مجاإلصابة في تمييز الصحابةلعسقالني، ا
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 سـهمي  فخرج ،غزاها غزوة في بيننا فأقرع عائشة قالت ،معه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 هـودجي  فـي  أحمـل  فأنا ،الحجاب نزل ما بعد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع فخرجت

 ودنونـا  ،وقفل تلك غزوته من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فرغ إذا حتى فسرنا ،فيه وأنزل

 ،الجيش جاوزت حتى فمشيت ،بالرحيل آذنوا حين فقمت ،بالرحيل ليلة آذن ،قافلين المدينة من

 عقـدي  فالتمست ،انقطع قد 1ظفار جزع من لي عقد فإذا رحيلي إلى أقبلت ،شأني قضيت فلما

 بعيـري  على فرحلوه هودجي فاحتملوا لي يرحلون كانوا الذين الرهط وأقبل ،ابتغاؤه وحبسني

 تأكـل  إنما اللحم يثقلهن لم اخفافً كذا إذ النساء وكان ،فيه أني يحسبون وهم ،ركبت كنت الذي

 فبعثـوا  السن حديثة جارية وكنت ،رفعوه حين الهودج خفة القوم يستنكر فلم ،الطعام من العلقة

، مجيب وال داع بها وليس منازلهم فجئت ،الجيش استمر ما بعد عقدي فوجدت ،وساروا الجمل

 منزلي في جالسة أنا فبينا ،إلي فيرجعون سيفقدونني أنهم وظننت ،به كنت الذي منزلي فأممت

 عنـد  فأصـبح  فأدلج الجيش وراء من 2السلمي المعطل بن صفوان وكان ،فنمت عيني غلبتني

 فاستيقظت ،الحجاب قبل يراني وكان رآني حين فعرفني فأتاني نائم إنسان سواد فرأى ،منزلي

 كلمـة  منه معتس وال كلمة كلمني ما واهللا ،بجلبابي وجهي فخمرت ،عرفني حين باسترجاعه

 حتـى  الراحلـة  بي يقود فانطلق ،فركبتها يديها على فوطئ ،راحلته أناخ حين استرجاعه غير

 اإلفـك  تـولى  الذي وكان هلك من فهلك ،الظهيرة نحر في موغرين نزلوا ما بعد الجيش أتينا

                                                
مدينة في اليمن في موضعين؛ إحداهما قرب صنعاء، وينسب إليها الجزع الظفاري، ويسكنها ملوك ِحمير، الحمـوي،    1

 .4/60م، 1993، دار صادر، بيروت، 1ط، معجم البلدانياقوت بن عبد اهللا، 
سلمي الذكواني، صحابي شهد الخندق، والمشاهد كلها، وحضر فتح دمشق، واستشهد   صفوان بن المعطل بن حفصة ال      2

بارمينيا، وهو الذي قال أهل اإلفك فيه وفي عائشة رضي اهللا عنها ما قالوا، روى عن النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم        
 .3/206، مرجع سابق، األعالمحديثين، الزركلي، خير الدين، 
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ـ  يفيضـون  والناس اشهر قدمت حين فاشتكيت المدينة فقدمنا ،1سلول ابن أبي ابن اهللا عبد  يف

 مـن  أعـرف  ال أنـي  وجعي في يريبني وهو ،ذلك من بشيء أشعر ال ،اإلفك أصحاب قول

 علـي  يـدخل  إنمـا ،  أشتكي حين منه أرى كنت الذي اللطف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 .2"يريبني الذي فذاك ينصرف ثم؟ تيكم كيف :يقول ثم فيسلم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

β¨: ثة في كتابه العظيم، لتُتلى إلى ما شاء اهللا، قـال تعـالى            وقد سجل اهللا هذه الحاد     Î)" 

t Ï% ©!$# ρâ !% ỳ Å7øùM}$$Î/ ×π t6 óÁ ãã ö/ ä3Ψ ÏiΒ 4 Ÿω çνθ ç7 |¡ øtrB #u�Ÿ° Ν ä3 ©9 ( ö≅t/ uθ èδ ×�ö�yz ö/ ä3 ©9 4 Èe≅ä3 Ï9 

<› Í�ö∆$# Ν åκ÷]ÏiΒ $̈Β |=|¡ tFø. $# zÏΒ ÉΟ øO M}$# 4 “Ï% ©!$#uρ 4† ¯<uθ s? … çν u�ö9Ï. öΝ åκ÷]ÏΒ … çµ s9 ë>#x‹tã ×ΛÏà tã ∩⊇⊇∪ 

Iωöθ ©9 øŒÎ) çνθ ãΚ çF÷èÏÿxœ £sß tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ öΝ ÍκÅ¦àÿΡr' Î/ #Z�ö�yz (#θ ä9$s%uρ !#x‹≈ yδ Ô7øùÎ) × Î7 •Β 

∩⊇⊄∪ Ÿωöθ ©9 ρâ !% ỳ Ïµ ø‹ n=tã Ïπ yèt/ ö‘r' Î/ u !#y‰pκà− 4 øŒÎ*sù öΝ s9 (#θ è?ù' tƒ Ï !#y‰pκ’¶9$$Î/ š� Í× ¯≈ s9'ρé' sù y‰ΖÏã «!$# ãΝ èδ 

tβθ ç/ É‹≈ s3 ø9$# ∩⊇⊂∪ Ÿωöθ s9uρ ã≅ôÒ sù «!$# ö/ ä3 ø‹ n=tæ … çµ çG uΗ÷qu‘uρ ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Íο t� Åz Fψ$#uρ ö/ ä3 ¡¡ yϑ s9 ’Îû !$tΒ 

óΟ çFôÒ sùr& ÏµŠÏù ë>#x‹tã îΛÏà tã ∩⊇⊆∪ øŒÎ) … çµ tΡöθ ¤)n=s? ö/ ä3 ÏG oΨ Å¡ ø9r' Î/ tβθ ä9θ à)s?uρ / ä3 Ïδ#uθ øùr' Î/ $̈Β }§øŠs9 Ν ä3 s9 

Ïµ Î/ ÒΟ ù=Ïæ … çµ tΡθ ç7 |¡ øtrBuρ $YΨ Íh‹ yδ uθ èδ uρ y‰Ψ Ïã «!$# ×ΛÏà tã ∩⊇∈∪ Iωöθ s9uρ øŒÎ) çνθ ßϑ çG ÷èÏϑ y™ Ο çFù=è% $̈Β ãβθ ä3 tƒ 

                                                
لحارث بن عبيد الخزرجي، أبو الحباب، المشهور بابن سلول، وسلول جدتـه ألمـه مـن              عبد اهللا بن أبي مالك بن ا       1

إلسالم، وكان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم، وأظهر اإلسالم بعد وقعة بدر، كـان كلمـا   اخزاعة، رأس المنافقين في   
 .4/65، مرجع سابق، األعالمحلّت بالمسلمين نازلة شمت بهم، وكلما سمع بسيئة نشرها، الزركلي، خير الدين، 

، 4473: ، مرجع سابق، كتاب التفسير، باب سورة النور، حديث رقمصحيح البخاريالقصة بطولها، البخاري، انظر   2
4/1774. 
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!$uΖs9 β r& zΝ ¯=x6 tG ¯Ρ #x‹≈ pκÍ5 y7oΨ≈ ysö6 ß™ #x‹≈ yδ í≈ tG öκæ5 ÒΟŠÏà tã ∩⊇∉∪ ãΝ ä3 Ýà Ïètƒ ª!$# β r& (#ρßŠθ ãès? ÿÏ& Î#÷W Ïϑ Ï9 

#́‰t/ r& β Î) ΛäΖä. š ÏΖÏΒ÷σ •Β ∩⊇∠∪ ßÎi t7 ãƒ uρ ª!$# ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# 4 ª!$#uρ íΟŠÎ=tæ íΟŠÅ3 ym 1"∩⊇∇∪ . 

ال سيما اإلشـاعات التـي تتعلـق        -وقد بين القرآن الكريم مصير مروجي اإلشاعات        

فشيوع تهمة الزنا في الذين آمنوا ظلما وعـدوانًا هـو تعـٍد علـى               " بالعذاب األليم،    -بالزنى

حرماتهم، وإيالم لهم، وال أشد إيالما للنفس من إلصاق تهمة باطلة بها، ولهذا حذر اهللا الـذين                 

 . 2"عة المؤمنين بأشد العذابيشوهون سم

�χÎ) t" :ق        ال تع        الى  Ï% ©!$# tβθ ™7 Ïtä† β r& yì‹ Ï± n@ èπ t± Ås≈ xÿø9$# ’Îû š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝ çλm; 

ë>#x‹tã ×ΛÏ9r& ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Íο t� Åz Fψ$#uρ 4 ª!$#uρ ÞΟ n=÷ètƒ óΟ çFΡr&uρ Ÿω tβθ ßϑ n=÷ès? ∩⊇∪ Ÿωöθ s9uρ ã≅ôÒ sù «!$# 

öΝ à6 ø‹ n=tæ … çµ çG uΗ÷qu‘uρ ¨β r&uρ ©!$# Ô∃ρâ u‘ ÒΟ‹ Ïm§‘ 3"∩⊄⊃∪ . 

 رضـي اهللا    4وهكذا عاش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأهل بيته، وعاش أبو بكر            "

وأهل بيته، وعاش صفوان بن المعطل رضي اهللا عنه، وعاش المسلمون جميعا هذا كلـه فـي       

فهـا هـي ذي عائشـة     .مثل هذا الجو الخانق، وفي ظل تلك اآلالم الهائلة بسبب حديث اإلفك         

الطيبة الطاهرة، ها هي ذي في براءتها ووضاءة ضميرها، ونظافة تصوراتها، هـا هـي ذي                
                                                

 .18-11:سورة النور، اآليات 1
وت، ، دار العلم للماليـين، بيـر      1، ط روح القرآن الكريم، تفسير سورة النور وأحكامها      طباره، عفيف عبد الفتاح،      2

عـويس، منصـور   . 90، مرجع سابق، صالمرجع في الحرب النفسية   الدباغ، مصطفى،   : و. 45م، ص 1993لبنان،  
 .164، مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا، صالرسول صلى اهللا عليه وسلم والحرب النفسيةمحمد محمد، 

 .20-19: سورة النور، اآليتان 3 
اه الرسول عبد اهللا، وهو أول من أسلم، وهو غني عن ية عبد الكعبة، فسمعبد اهللا بن أبي قحافة، كان اسمه في الجاهل      4

، دار  1علي محمد البجاوي، ط   : ، تحقيق االستيعاب في معرفة األصحاب   ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهللا،        . : التعريف
 .963-962، 3م، مج1992الجيل، بيروت، 
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وها هو ذا أبو بكر الصديق في وقاره وحساسيته وطيـب نفسـه،              .ترمى في أعز ما تعتز به     

ثم هـا هـو ذا       . صلى اهللا عليه وسلم    دلم وهو يرمى في ِعرضه في ابنته زوج محم        يلذعه األ 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو رسول اهللا، وهو في الذروة من بني هاشم، هـا هـو ذا                    رس

 .يرمى في بيته، وفي من؟ في عائشة التي حلت من قلبه في مكان االبنة والزوجة والحبيبة

وها هو ذا الرجل المسلم الطيب الطاهر المجاهد في سبيل اهللا صفوان بـن المعطـل،                

مام هذه الصورة الفظيعة لتلـك      أوإن اإلنسان ليقف متملمالً      .ه في زوجه  وهو يرمى بخيانة نبي   

ليمة في حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأمام تلك اآلالم العميقة الالذعـة لعائشـة     الفترة األ 

وما كان حديث اإلفك رمية لعائشة وحدها، إنما للعقيـدة فـي شـخص نبيهـا           .زوجه المقربة 

 . 1"وبانيها

 رضي اهللا عنه، أنه قـال       2ثار النفسية لهذه اإلشاعة على حسان بن ثابت       وكان من اآل  

فلما بلـغ   "شعرا يعرض فيه بالمهاجرين، حتى أن صفوان رضي اهللا عنه أراد أن يثأر لنفسه،               

 :صفوان قول حسان في اإلفك، جاء فضربه بالسيف ضربة على رأسه، وقال

     غالم إذا هوجيت فلست بشاعرتوقّ ذباب السيف عنّي فإنني                 

فأخذ جماعة حسان ولببوه وجاءوا به إلى رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فأهـدر                 

 .3"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جرح حسان واستوهبه إياه

                                                
األندلسي، محمد . 2500-18/2498، 4م، مج 1992اهرة، ، دار الشروق، الق   17، ط في ظالل القرآن  قطب، سيد،   :  1

، 1عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معرض، ط: ، حققهتفسير البحر المحيطبن يوسف الشهير بأبي حيان، 
 .6/401م، 1993دار الكتب العلمية، بيروت، 

ه وسلم، وأحد المخضرمين الذين أدركوا حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي األنصاري، شاعر الرسول صلى اهللا علي 2
الجاهلية واإلسالم، واشتهرت مدائحه في ملوك الحيرة قبل اإلسالم، وعمي قبل وفاته، وكـان شـاعر األنصـار فـي       

 .176-2/175، مرجع سابق، األعالمهـ، الزركلي، خير الدين، 54الجاهلية، توفي 
 .183/12رجع سابق، ، مالجامع ألحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد،  3
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ولئن كانت هذه األحداث بعض ما ظهر من آثار هذه اإلشاعة، فإن ما خفي من آثارها                

ة واضطراب بين المسلمين، كان وال شك       لا أثارته في القلوب من بلب     وما علق بالنفوس منها وم    

لكن وإن تأخر شهرا كامالً في رد اإلشاعة، حيث عاش المسلمون في جو خانق               .أكبر وأعظم 

في تلك اآلالم الهائلة بسبب تلك اإلشاعة، فقد أنزل اهللا عز وجل قرآنًا يتلى إلى يـوم القيامـة،     

عائشة الصديقة الطاهرة، وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيـع، ويكشـف   يثبت براءة أم المؤمنين     

المنافقين الذين حاكوا هذا اإلفك، ويرسم الطريق المستقيم للجماعة المسلمة في مواجهـة مثـل     

وإن كانت براءة عائشة نزلت من السماء، ولو لم تنزل لحدث زلـزال فـي         . هذا الشأن العظيم  

إلشاعات في هذه األيام، فمن أين تأتي براءتهم، وخاصة في          المدينة، فكيف ممن تحاك ضدهم ا     

 مجتمعنا الفلسطيني الذي يموج باإلشاعات؟؟ 

 ارتكبوا ثالثة    في محاولتهم لهدم اإلسالم من أساسه، بالطعن في بيت النبوة، قد           جونوفالمر

 :1آثام استحقوا العذاب العظيم بها، وهي

قى أخاه، فيقول له ما وراءك، فيحدثـه بحـديث   تلقي اإلفك باأللسنة، فقد كان الرجل يل    - أ

 إال صار فيه، فهم قد فعلـوا جهـد    وال ناٍد بيتٌاإلفك، حتى شاع وانتشر، حتى لم يبقَ 

 .المستطاع في نشره

ة وال فكر، فهو قول باللسان ال يترجم عما في القلب، إذ ليس هنـاك    إنه قول بال روي  -  ب

 .علم يؤيده وال قرائن أحوال وشواهد تصدقه

استصغار ذلك وحسبانه مما ال يؤبه له، وهو عند اهللا عظيم الوزر، مسـتحق لشـديد                 - ج

 . العقوبة

                                                
باسل عيون السود، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   : ، خرج آياته وأحاديثه تفسير المراغي المراغي، أحمد مصطفى،     1

 .6/335لبنان، مج
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وليس حديث اإلفك هو اإلشاعة الوحيدة التي استهدفت النبي صلى اهللا عليه وسلم، ولكنها              "

 .1"تظل األكثر ضخامة وخطورة

 :اإلشاعات الحربية -3

ها الرسول صلى اهللا عليه وسلم، منذ        بعض اإلشاعات التي تعرض ل      تبين أن  مما سبق 

أن جهر بالدعوة إلى اهللا، حيث واجه مشركو قريش الرسول صلى اهللا عليه وسلم في محاولـة          

 .منهم لصده ومنع دعوته، ولكن اهللا نصره وأيده، وأبطل كيدهم

وإن كان هذا حال المعاندين في قريش، فقد كان حال المنافقين في المدينة أشد وطًئـا،                

 قوة المسلمين المعنوية، وتثبـيط عـزائمهم،        نما يكون في ساحات القتال، لعلهم يحطمو      وأشد  

بيط عزيمة المسلمين ومعنوياتهم، أو أثناء القتـال، بهـدف          ثوذلك إما أثناء االستعداد للقتال، لت     

ويظهر ذلـك   . اإلرجاف وإظهار الخوف، أو حتى بعده، بقصد إشعار المسلمين باليأس والقلق          

 .ل عرض بعض تلك اإلشاعات في بعض الغزواتلنا من خال

 :غزوة بدر - أ

فما أشاعه المنافقون في غزوة بدر يندرج ضمن اإلشاعات التي تلي الحرب؛ أي بعـد            

أن تضع الحرب أوزارها، فبعد أن تحقق النصر للمسلمين، وسمع به المنافقون في المدينة              

 ذلك بـأن أشـاعوا أخبـارا    حاولوا إخفاءه وعملوا على التشكيك في وقوعه، وزادوا على        

إن محمدا قـد    : كاذبة ليوهنوا عزيمة المسلمين ويقللوا من شأن العسكرية اإلسالمية، فقالوا         

 قولهم بوجود ناقة الرسول صـلى اهللا عليـه          نقتل وأن أصحابه قد هزموا، وأخذوا يؤيدو      

                                                
، المكتبة العصرية، صـيدا،     1، القسم الثاني، ط   مقومات النصر في ضوء القرآن والسنة     أبو الشباب، أحمد عوض،      1

 .404م، ص1999بيروت، 
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النصر إلـى  وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد بعثه بأخبار         "،1وسلم مع زيد بن حارثة    

 العـرب  أشراف فهؤالء ،هؤالء قتل امحمد أترون هذا؟ أحق: حتى قال أحد اليهود . المدينة

 . 2"ظهرها من خير األرض لبطن القوم هؤالء أصاب محمد كان لئن واهللا ،الناس وملوك

 :غزوة ُأحد - ب

، تلقحد روج المنافقون أثناء القتال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد              ففي غزوة أُ  

، وهم يظنونه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ممـا           3بينما الذي قتل هو مصعب بن عمير      

أدى إلى انتقاض صفوف المسلمين، حيث تركت آثارا في نفوسهم، فقد شكلت هذه اإلشاعة              

 رسـول  قتل: قالواما يجلسكم؟    :فقال أحدهم ".  بعضهم ألقى ما في يده     نإفاجعة لهم، حتى    

 مـات  مـا  على فموتوا قوموا بعده؟ بالحياة تصنعون فماذا : قال وسلم ليهع اهللا صلى اهللا

 .4"قتل حتى فقاتل القوم استقبل ثم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عليه

لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه واجهوا هذه اإلشاعة بالصـبر والثبـات،              

، ففاء إليه من ترق بـين الصـفوف   ، فدحض تلك اإلشاعة بنفسه" عباد اهللاإلي: "وهو يقول 

                                                
زيد بن حارثة، مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو ِحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، شهد بدرا، وهـو                       1

الذي كان البشير إلى المدينة بالظفر والنصر، وتزوج أم أيمن، ولدت له أسامة بن زيد، واستشهد في مؤتة، وشهد لـه                
ُأسد الغابة في ثير، اإلمام عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري، ابن األ. : الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالشهادة

 .240-2/238م، 1997، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1خليل مأمون شيحا، ط: ، تحقيقمعرفة الصحابة
، دار  1، دراسـات إسـالمية هادفـة، ط       اإلشاعةنوفل، أحمد،   . 3/318، مرجع سابق،    السيرة النبوية ابن هشام،   :  2
 .46م، ص 1983رقان، عمان، الف

مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كالب، أحد السابقين إلى اإلسالم، يكنى أبا عبد                       3
اهللا، أسلم وكتم إسالمه خوفًا من أمه وقومه، استشهد في ُأحد، كان أنعم غالم في مكة وأجوده حلّة، ولم يترك إال ثوبا،                    

اجعلوا على رجليه   : "طوا راسه خرجت رجاله، وإذا غطوا رجليه خرج رأسه، فقال عليه الصالة والسالم            وكانوا إذا غ  
 .124-6/123، مرجع سابق، اإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، ". : شيًئا من األذخر

 .4/31، مرجع سابق، السيرة النبويةابن هشام، :  4
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حتى تكون حوله ثلّة من أصحابه، فسار بهم حتى وصل إلى الصخرة التي فـوق الجبـل،             

 .1 من ضربات قوية، لكن اهللا وقاه شرهاوسلم عليه اهللا صلىرغم ما تعرض له 

فأنزل اهللا تعالى في غزوة أحد في هذه اإلشاعة قوله تعالى يعاتب المسلمين الذي سقط               

tΒuρ î‰£ϑ$: " أيديهم، موجها ومربيا ومعلمـا     في ptèΧ �ωÎ) ×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôMn=yz ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ß™”�9$# 4 

' Î*sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ÏFè% ÷Λäö6 n=s)Ρ$# #’n? tã öΝ ä3 Î6≈ s)ôã r& 4 tΒuρ ó=Î=s)Ζtƒ 4’n? tã Ïµ ø‹ t6 É)tã n=sù §�ÛØtƒ ©!$# 

$\↔ø‹ x© 3 “Ì“ ôfu‹ y™uρ ª!$# t Ì� Å6≈ ¤±9$#"2 . 

لمعـاودة مهاجمـة     3ومن ذلك أيضا عندما جمع أبو سفيان القوات في حمراء األسـد           

المدينة، وأخذ ببثّ اإلشاعات عن ذلك، فوصل الخبـر للنبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم                  

t: "قـال تعـالى   . 4حسبنا اهللا ونعم الوكيـل    : وأصحابه، فقالوا  Ï% ©!$# tΑ$s% ãΝ ßγs9 â¨$̈Ζ9$# ¨β Î) 

}̈ $̈Ζ9$# ô‰s% (#θ ãèuΚ y_ öΝ ä3 s9 öΝ èδ öθ t± ÷z $$sù öΝ èδ yŠ#t“ sù $YΖ≈ yϑƒ Î) (#θ ä9$s%uρ $uΖç6 ó¡ ym ª!$# zΝ ÷èÏΡuρ 

ã≅‹ Å2uθ ø9$# ∩⊇∠⊂∪"5. 

 ):األحزاب( غزوة الخندق -ج

ففي غزوة األحزاب كان مما شدد الكرب على المسلمين حين حاصـرهم المشـركون              

ذلـك لتـوهين المسـلمين      داخل الخندق، ما أشاعه المنافقون والمرجفون وروجوا لـه، و         
                                                

 4/31المرجع السابق،  1

 .144: سورة آل عمران، اآلية 2 
 .3/108، مرجع سابق، جالسيرة النبويةمكان قريب من المدينة المنورة على بعد ثمانية أميال، ابن هشام،  3
 .55-4/53، مرجع سابق، سيرة ابن هشامابن هشام،  4
 .173: سورة آل عمران، اآلية 5



35 
 

وتخذيلهم، وقد استغل هؤالء المنافقون الحالة النفسية للمسلمين، حيث عظم البالء وجاءهم             

               العدو من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت األبصار، وبلغت القلوب الحناجر، حتـى ظـن

 أن يعـدنا  محمد كان: "حيث قال أحدهم  . المسلمون كل الظن وذلك بسبب إرجاف المنافقين      

(øŒÎ: "قال تعـالى  . 1"الغائط إلى يذهب أن على يقدر ال وأحدنا وقيصر كسرى كنوز نأكل uρ 

ãΑθ à)tƒ tβθ à)Ïÿ≈ uΖßϑ ø9$# t Ï% ©!$#uρ † Îû Ν ÍκÍ5θ è=è% ÖÚt� ¨Β $̈Β $tΡy‰tã uρ ª!$# ÿ… ã& è!θ ß™u‘uρ �ωÎ) #Y‘ρá� äî 

∩⊇⊄∪ øŒÎ) uρ Ms9$s% ×π xÿÍ←!$©Û öΝ åκ÷]ÏiΒ Ÿ≅÷δ r' ¯≈ tƒ z> Î�øYtƒ Ÿω tΠ$s)ãΒ ö/ ä3 s9 4(#θ ãèÅ_ö‘$$sù"...2. 

فقد وجدالمنافقون فرصة للتوهين والتخذيل والتخويف، وإضعاف العـزائم، ليتركـوا           

الرسول صلى اهللا عليه وسلم وحده مع نفر قليل، وليرجعوا إلى بيوتهم متعللين بأنها غيـر                

  .محصنة

ãβ: "قال تعالى  É‹ø↔tG ó¡ o„uρ ×,ƒ Ì� sù ãΝ åκ÷]ÏiΒ ¢É< ¨Ζ9$# tβθ ä9θ à)tƒ ¨β Î) $uΖs?θ ã‹ ç/ ×ο u‘öθ tã $tΒuρ }‘Ïδ (>ο u‘öθ yèÎ/ 

β Î) tβρß‰ƒ Ì� ãƒ �ωÎ) #Y‘#t� Ïù ∩⊇⊂∪ öθ s9uρ ôMn=Åz ßŠ Ν Íκö� n=tã ôÏiΒ $yδ Í‘$sÜø%r& §Ν èO (#θ è=Í× ß™ sπ uΖ÷FÏÿø9$# $yδ öθ s?Uψ 

$tΒuρ (#θ èV ¬7 n=s? !$pκÍ5 �ωÎ) #Z��Å¡ o„ ∩⊇⊆∪ ô‰s)s9uρ (#θ çΡ% x. (#ρß‰yγ≈ tã ©!$# ÏΒ ã≅ö6 s% Ÿω šχθ —9uθ ãƒ 4t�≈ t/ ÷ŠF{ $# 

tβ% x. uρ ß‰ôγtã «!$# Zωθ ä↔ó¡ tΒ ∩⊇∈∪ ≅è% ©9 ãΝ ä3 yèxÿΖtƒ â‘#t� Ïÿø9$# β Î) Ο è?ö‘t� sù š∅ÏiΒ ÏNöθ yϑ ø9$# Íρr& 

                                                
محمود بن الجميل، ووليد بن محمد بن سالمة، وخالد : خرج أحاديثه، تفسير ابن كثيرابن كثير، عماد الدين الدمشقي،  1

 .3/620م، 2002، مكتبة الصفا، دار البيان الحديثة، 1ابن محمد بن عثمان، ط
 .13-12 :سورة األحزاب، اآليتان 2
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È≅÷Fs)ø9$# #]ŒÎ) uρ �ω tβθ ãè−Fyϑ è? �ωÎ) Wξ‹ Î=s% ∩⊇∉∪ ö≅è% tΒ #sŒ “Ï% ©!$# / ä3 ßϑ ÅÁ ÷ètƒ zÏiΒ «!$# ÷β Î) yŠ#u‘r& 

öΝ ä3 Î/ #¹ þθ ß™ ÷ρr& yŠ#u‘r& ö/ ä3 Î/ Zπ 4tΗôqy‘ Ÿωuρ tβρß‰Ågs† Μ çλm; ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# $|‹ Ï9uρ Ÿωuρ #Z��ÅÁ tΡ"1 . 

نعيم بن    الصحابي وقد رد الرسول صلى اهللا عليه وسلم إشاعتهم بإشاعة مضادة بطلها          

 قـد  إني: اهللا رسول يا :، تمثل ذلك في مقالته التي ترويها كتب السيرة، حيث قال          2مسعود

 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول فقال،  شئت بما فمرني بإسالمي يعلموا لم قومي إنو أسلمت

ذاك  فخـرج ". خدعة الحرب فإن ،استطعت إن عنا فخذل واحد رجل فينا أنت إنما": وسلم

 عرفتم قد قريظة بني يا: فقال الجاهلية في انديم لهم وكان ،قريظة بني أتى حتى الصحابي

ـ  إن: لهم فقال .بمتهم عندنا لست صدقت: قالوا .بينكمو بيني ما وخاصة ،إياكم يود  اقريشً

 تحولوا أن على تقدرون ال ونساؤكم وأبناؤكم أموالكم فيه بلدكم البلد ،كأنتم ليسوا وغطفان

 ظـاهرتموهم  وقـد  وأصحابه محمد لحرب جاءوا قد وغطفان اقريشً وإن،  غيره إلى منه

 كـان  وإن،  أصـابوها  3نهزة رأوا فإن ،كأنتم فليسوا بغيره ونسائهم وأمواله وبلدهم ،عليه

 فال ،بكم خال إن به لكم طاقة وال ببلدكم الرجل وبين بينكم وخلوا ،ببالدهم لحقوا ذلك غير

 تقاتلوا أن على لكم ثقة بأيديكم يكونوا أشرافهم من ارهنً منهم تأخذوا حتى القوم مع تقاتلوا

ـ  أتى حتى خرج ثم،  بالرأي أشرت لقد: له فقالوا .تناجزوه حتى امحمد معهم  فقـال  اقريشً

 وإنه ،امحمد وفراقي لكم يود عرفتم قد: قريش رجال من معه ومن حرب بن سفيان ألبي
                                                

 .17-13: سورة األحزاب، اآليات 1
الوة بن أشجع بن ريث بن غطفان األشجعي أبـو  نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هالل بن ح           2

سلمة، أمره النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم األحزاب أن يخذل بين بني قريظة وأبي سفيان، وأعلن إسالمه سرا ولم يعلم 
، حلية األولياء وطبقـات األصـفياء  األصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن مهران،  . : به قومه 
، دار الكب العلمية، 1محمد حسن محمد إسماعيل، مسعد عبد الحميد السعدني، منشورات محمد علي بيضون، ط: تحقيق

 .4/326م، 2002بيروت، 
 .2/203، مرجع سابق، تاج العروسنُهزة بالضم؛ الفرصة، الفيروزآبادي،  3
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: قـال  .نفعـل : فقالوا عني فاكتموا لكم انصح أبلغكموه أن احقً علي رأيت قد أمر بلغني قد

 إنا ،إليه أرسلوا وقد حمدم وبين بينهم فيما صنعوا ما على ندموا قد يهود معشر أن تعلموا

 من رجاالً وغطفان قريش من القبيلتين من لك نأخذ أن يرضيك فهل فعلنا ما على ندمنا قد

 نستأصـلهم؟  حتـى  منهم بقي من على معك نكون ثم أعناقهم فتضرب ،فنعطيكهم أشرافهم

ـ  فـال  رجالكم من ارهنً منكم يلتمسون يهود إليكم بعثت فإن . نعم أن: إليهم فأرسل  دفعوات

 أصـلي  إنكـم  غطفـان  معشر يا: فقال غطفان أتى حتى خرج ثم،  اواحد رجالً منكم إليهم

: قـال  ممـته ب عندنا أنت ما صدقت: قالوا تتهموني أراكم وال إلي الناس وأحب وعشيرتي

 مـا  وحـذرهم  لقـريش  قـال  مـا  مثـل  لهم قال ثم أمرك؟ فما نفعل: قالوا عني فاكتموا

  .1.."حذرهم

. بينهم، وبعث عليهم ريحا عاصفًا، فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح خـيمهم حتى خذل اهللا    

ـ وبذلك صدق اهللا وعده، ونصر المسلمين وعبده، وأعز جنده، وهزم اهللا األحزاب و             . دهح

ــال ــالى ق Šu‘uρ ª!$# t¨: "تع Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. öΝ ÎγÏà ø‹ tóÎ/ óΟ s9 (#θ ä9$uΖtƒ 4#Z�ö�yz ’s∀x. uρ ª!$# t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 

4tΑ$tFÉ)ø9$# šχ% x. uρ ª!$# $‡ƒ Èθ s% #Y“ƒ Í• tã ∩⊄∈∪ tΑt“Ρr&uρ t Ï% ©!$# Ο èδρã� yγ≈ sß ôÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9$# 

ÏΒ öΝ ÎγŠÏ¹$uŠ|¹ t∃x‹s%uρ ’Îû ãΝ ÎγÎ/θ è=è% |=ôã ”�9$# $Z)ƒ Ì� sù šχθ è=çG ø)s? šχρç�Å  ù' s?uρ $Z)ƒ Ì� sù ∩⊄∉∪ 

                                                
 .4/188، مرجع سابق، السيرة النبويةالمقالة بتمامها، ابن هشام، انظر   1
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öΝ ä3 rO u‘÷ρr&uρ öΝ åκyÎ ö‘r& öΝ èδ t�≈ tƒ ÏŠuρ öΝ çλm;≡uθ øΒr&uρ $ZÊö‘r&uρ öΝ ©9 4$yδθ ä↔sÜs? šχ% x. uρ ª!$# 4’n? tã Èe≅à2 

& óx« #\�ƒ Ï‰s%"1 . 

 : فتح مكة-د

ية وبيعة الرضوان، إشاعة مقتـل      ب من اإلشاعات التي أشاعها المشركون قبيل صلح الحدي       

لحـرب،   يأِت   رضي اهللا عنه، وقد بعثه النبي صلى اهللا عليه وسلم ليخبر قريشًا أنه لم              2عثمان

 مـاء عظ و سـفيان  أبا أتى حتى عثمان فانطلق"وإنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته،        

 رسـالة  بلغ حين لعثمان فقالوا به أرسله ما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن فبلغهم قريش

 حتـى  ألفعـل  كنت ما: قال فطف بالبيت تطوف أن شئت إن: سلمو عليه اهللا صلى اهللا رسول

 اهللا صـلى  اهللا رسول فبلغ عندها قريش واحتبسته ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول به يطوف

 البيعـة  إلـى  وسـلم  ليه ع اهللا صلى اهللا رسول دعاو. قتل قد عثمان أن والمسلمين موسل عليه

 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول بايعهم: يقولون الناس وكان الشجرة تحت الرضوان بيعة وكانت

 .3"الموت على سلمو

 رضي اهللا عنـه قـد قتـل، حيـث تـأثر       عثمان بن عفان  ونلحظ أثر اإلشاعة القوية بأن      

لك وجعلهم يتحولون تحوال جذريا، من موقف السلم إلى موقف الحرب، وبدأ الجو             المسلمون بذ 

 بيعـة    إلـى   متوترا للغاية حتى أن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم دعـا             اتنتيجة هذه اإلشاع  

                                                
 .27-25: سورة االحزاب، اآليات1
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي األموي، أمير المؤمنين، أسلم قديما، زوجه النبي صلى  2

. : وهو أول من هاجر إلى الحبشة     . اهللا عليه وسلم ابنته رقية، فماتت، فزوجه بعدها أختها أم كلثوم، فلُقب ذو النورين             
 .4/457، مرجع سابق، مجة في تمييز الصحابةاإلصاب

 .3/319، مرجع سابق، تفسير ابن كثيرابن كثير، عماد الدين الدمشقي،  3
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 المسلمون على الموت، ثم ما لبث أن تأكد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                هالرضوان، وبايع 

 .ةأن ما حصل إنما هو إشاع

 :صور من إشاعات أهل الكتاب: الفرع الثالث

إن المعاندين لدعوة النبي صلى اهللا عليه وسلم دائما ما يروجون اإلشاعات، مهمـا كـان                

 في المباحث السابقة عن اإلشاعات التي روجها المشـركون والمنـافقون،            تُصنفهم، فقد تحدث  

 عهد النبي صلى اهللا عليه وسـلم   في أهل الكتابما أثارهتطرق إلى بعض   أوفي هذا المبحث س   

 .إشاعات من

 :إشاعة قتل عيسى عليه السالم - أ

:  السالم، فبـين اهللا فـريتهم ودحضـها بقولـه     عليه فقد أشاع اليهود بأنهم قد قتلوا عيسى      

"öΝ ÎγÏ9öθ s%uρ $̄ΡÎ) $uΖù=tG s% yx‹ Å¡ pRùQ$# |¤ŠÏã tø⌠$# zΝ tƒ ó� tΒ tΑθ ß™u‘ «!$# $tΒuρ çνθ è=tFs% $tΒuρ çνθ ç7 n=|¹ 

Å3≈ s9uρ tµ Îm7 ä© öΝ çλm; 4 ¨β Î) uρ t Ï% ©!$# (#θ àÿn=tG ÷z $# Ïµ‹ Ïù ’Å∀s9 7e7x© çµ ÷ΖÏiΒ 4 $tΒ Μ çλm; Ïµ Î/ ôÏΒ AΟ ù=Ïæ 

�ωÎ) tí$t7 Ïo?$# Çd©à9$# 4 $tΒuρ çνθ è=tFs% $KΖŠÉ)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅t/ çµ yèsù§‘ ª!$# Ïµ ø‹ s9Î) 4 tβ% x. uρ ª!$# #¹“ƒ Í• tã 

$\ΚŠÅ3 ym ∩⊇∈∇∪"1.  

 :أبناء اهللا وأحباؤهإشاعة أنهم  - ب

ÏMs9$s%uρ ßŠθ: "فبين اهللا تعالى إشاعتهم هذه بقوله سبحانه        ßγu‹ ø9$# 3“t�≈ |Á ¨Ψ9$#uρ ßøtwΥ (#àσ ¯≈ oΨ ö/ r& «!$# 

… çν àσ ¯≈ ¬6 Ïmr&uρ 4 ö≅è% zΝ Î=sù Ν ä3 ç/ Éj‹yèãƒ Ν ä3 Î/θ çΡä‹Î/ ( ö≅t/ Ο çFΡr& ×�|³ o0 ô£ϑ ÏiΒ t, n=y{ 4 ã� Ïÿøótƒ yϑ Ï9 â !$t± o„ 

                                                
 .158-157: سورة النساء، اآليتان 1
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Ü> Éj‹yèãƒ uρ tΒ â !$t± o„ 4 ¬!uρ à7ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ ßγuΖ÷� t/ ( Ïµ ø‹ s9Î) uρ ç��ÅÁ yϑ ø9$# 

∩⊇∇∪"1.  

 إلـى  أوحـى  تعـالى  اهللا إن :قالوا :السدي وقال .نجران ونصارى المدينة يهود هم: "قيل 

 تطهـرهم  ىحت ايوم أربعين فيها فيكونون النار فأدخلهم ،الولد من بكري ولدك إن إسرائيل

 .2"إسرائيل بني من مختون كل أخرجوا مناد ينادي ثم ،خطاياهم وتأكل

ö≅è% zΝ: "رد اهللا هذه اإلشاعة وأكذبهم فقـال تعـالى         Î=sù Ν ä3 ç/ Éj‹yèãƒ Ν ä3 Î/θ çΡä‹Î/ ( ö≅t/ Ο çFΡr& ×�|³ o0 

ô£ϑ ÏiΒ t, n=y{ 4 ã� Ïÿøótƒ yϑ Ï9 â !$t± o„ Ü> Éj‹yèãƒ uρ tΒ â !$t± o„ 4"3.  

 :ا مريم البتول عليها السالمإشاعة زن - ج

öΝ: "وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقولـه تعـالى          Ïδ Ì� øÿä3 Î/ uρ öΝ ÎγÏ9öθ s%uρ 4’n? tã zΟ tƒ ö� tΒ $·Ζ≈ tFöκæ5 

$VϑŠÏà tã ∩⊇∈∉∪"4 ."ألنهـم  العظـيم  وهوالبهتـان  بالزنا إياها ورميهم عليها بفريتهم: يعني 

 .  5"القول من بالباطل فبهتوها بريئة نبرها وال ثبت بغير به رموها مما وهي بذلك رموها

 

 

 
                                                

 .18: سورة المائدة، اآلية 1
 .هـ1404، 3، ط بيروت، المكتب اإلسالمي،زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد، الجوزي 2
 .18: سورة المائدة، اآلية 3
 .156: سورة النساء، اآلية 4
 .4/350، مرجع سابق، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري،  5



41 
 

 :السالمو  الصالةإشاعة برص موسى عليه -د

‰pκš$: "وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى         r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ çΡθ ä3 s? t Ï% ©!$% x. 

(#÷ρsŒ#u 4y›θ ãΒ çν r&§�y9sù ª!$# $£ϑ ÏΒ 4(#θ ä9$s% tβ% x. uρ y‰ΖÏã «!$# $\κ� Å_uρ ∩∉∪"1.  

 جلـده  من يرى ال استير احيي رجالً كان موسى إن" :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول القو

 عيـب  من إال التستر هذا يستتر ما :فقالوا ،إسرائيل بني من آذاه من فآذاه،  منه استحياء شيء

 يومـا  فخـال  ،وسىلم قالوا مما يبرئه أن أراد اهللا وإن ،آفة وإما 2أدرة وإما برص إما ،بجلده

 عـدا  الحجـر  وإن ليأخذها ثيابه إلى أقبل فرغ فلما ،اغتسل ثم الحجر على ثيابه فوضع وحده

 انتهـى  حتى ،حجر ثوبي ،حجر ثوبي :يقول فجعل ،الحجر وطلب،  عصاه موسى فأخذ ،بثوبه

ـ  وقـام  ،يقولون مما وأبرأه اهللا خلق ما أحسن ،اعريانً فرأوه إسرائيل بني من مأل إلى ، رالحج

ثالثًـا أو    ضربه أثر من لندبا بالحجر إن فواهللا ،بعصاه اضرب بالحجر وطفق ،فلبسه ثوبه فأخذ

‰pκš$: "أربعا أو خمسا فذلك قولـه      r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ çΡθ ä3 s? t Ï% ©!$% x. (#÷ρsŒ#u 4y›θ ãΒ çν r&§�y9sù ª!$# 

$£ϑ ÏΒ 4(#θ ä9$s% tβ% x. uρ y‰ΖÏã «!$# $\κ� Å_uρ ∩∉∪"3.4  

 

 

 
                                                

 .69: سورة األحزاب، اآلية 1
 .1/30، مرجع سابق، المعجم الوسيط، إبراهيم وآخرونانتفاخ الخصية لتسرب الماء فيها، أنيس،  2
 .69: ورة األحزاب، اآليةس 3
 عليهمـا  موسى مع الخضر حديث باب،  األنبياء كتاب، مرجع سابق،    صحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل،      4

 .3/1249، 3223: ، حديث رقمالسالم
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 :إشاعة اإليمان ثم الكفر -هـ

وإنما أشاعوا ذلك ليشككوا المسلمين في دينهم، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك ودحـض               

Ms9$s%uρ ×π: "إشاعتهم بقوله  xÿÍ←!$©Û ôÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9$# (#θ ãΖÏΒ#u ü“Ï% ©!$$Î/ tΑÌ“Ρé& ’n? tã š Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u tµ ô_uρ Í‘$yγ̈Ψ9$# (#ÿρã� àÿø. $#uρ … çν t� Åz#u öΝ ßγ̄=yès9 tβθ ãèÅ_ö� tƒ ∩∠⊄∪ Ÿωuρ (#þθ ãΖÏΒ÷σ è? �ωÎ) yϑ Ï9 yìÎ7 s? 

ö/ ä3 oΨƒ ÏŠ ö≅è% ¨β Î) 3“y‰ßγø9$# “y‰èδ «!$# β r& #’tA ÷σ ãƒ Ó‰tnr& Ÿ≅÷W ÏiΒ !$tΒ ÷Λä‹ Ï?ρé& ÷ρr& ö/ ä.θ •_!$ysãƒ y‰ΖÏã 

öΝ ä3 În/ u‘ 3 ö≅è% ¨β Î) Ÿ≅ôÒ xÿø9$# Ï‰uŠÎ/ «!$# ÏµŠÏ?÷σ ãƒ tΒ â !$t± o„ 3 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ"1 . 

 في ادخلوا: لبعضهم فقالوا احبر عشر اثني ةينعر قرى أحبار نأ": وسبب نزول اآلية  

 فـاكفروا  النهار آخر كان فإذا ،صادق حق امحمد أن نشهد: وقولوا النهار أول محمد دين

 على لستم وأنكم ،كاذب امحمد أن فحدثونا فسألناهم وأحبارنا علمائنا إلى رجعنا إنا: وقولوا

 كـانوا  هؤالء: يقولون يشكون لعلهم دينكم من إلينا أعجب فهو ديننا إلى نارجع وقد ،شيء

 .2"بذلك وسلم عليه اهللا صلى رسوله وجل عز اهللا فأخبر بالهم؟ فما النهار أول معنا

 

 

 

 

 

                                                
 .73-72: سورة آل عمران، اآليتان 1
 .3/309، مرجع سابق، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، محمد بن جرير،  2
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 . بشكل خاصفي فلسطين بشكل عام واإلشاعة في العصر الحاضر: المطلب الثالث

نسمع أو نقرأ شيًئا يتعلق باإلشاعات التـي هـي          و  ال يكاد يخلو يوم من أيام حياتنا إال       

جزء من الحرب النفسية، وما أحاديثنا اليومية، وما يدور في هذا العالم من أحداث أو أزمـات                 

 اإلشـاعة فـي     فمجاالتسياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو أمنية إال وله مساس باإلشاعات،            

لسطيني بشكل خاص أكثر رواجا مـن ذي    عصرنا الحاضر بشكل عام كثيرة، وفي المجتمع الف       

قبل بسبب وسائل االتصاالت الحديثة وتعددها، فال تكاد تفتح قناة تلفزيونية أو تقرأ صـحيفة أو         

مجلة أو تدخل موقعا من مواقع شبكة اإلنترنت حتى تفاجأ بكم هائل من اإلشاعات التي تتناول                

رهم، والتي إن صدقت تسببت في تفريـق       الدول والمجتمعات والعلماء والمفكرين والساسة وغي     

 .المجتمع وفشل األمة وهزيمتها

ت فـي    الحاضر بعض صور اإلشاعا    الوقت في حديثنا عن اإلشاعة في       نستعرضوس

فلسطين بشكل  في   صور من اإلشاعات في العصر الحاضر        القرن الماضي بشكل عام، وبعض    

 : وذلك من خالل الفروع اآلتية.خاص

 . بشكل عامالماضي القرن اإلشاعات في صور من: الفرع األول

م أن الجنود األلمان يقتلـون األسـرى        1914فقد شاع خالل الحرب العالمية األولى       "

ويشوهون جثثهم، وأنهم يقتلون األطفال، ويغتصبون النساء، ويغلون جثث الموتى، ويصـنعون      

 . الصابونامنه

  يعلّقون األسـرى   أللماني الجيش ا   جنود من جهة أخرى فقد انتشرت إشاعة مفادها أن       

 .ون برؤوسهم أجراس الكنائس حتى الموتمن أرجلهم، ويدقّ
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وقد انتشرت في تلك الحرب إشاعة مفادها أن الجيش الياباني يقطع ألسنة األسـرى،              "

 .1")طابع البريد واللسان المقطوع(وتعرف هذه اإلشاعة بإشاعة 

 معاملة األسرى وقتل المدنيين      في 2وانتشرت العديد من اإلشاعات حول وحشية الحلفاء      

 زوالمتوحشين من الناس الـذين تـم        3الغوريالتل من السالح، وأنهم يستخدمون      األبرياء والع

 .4"إحضارهم من أفريقيا لقتال الناس المتحضرين

م فقد انتشرت إشاعات على نحـو كبيـر بـين           1945أما إبان الحرب العالمية الثانية      

المعسكري كانت هذه اإلشاعات مماثلة لتلك التي سادت فـي الحـرب العالميـة    و. نن المتناحري

 .5األولى

، اسـتخدم المصـريون   م1956في إبان االحتالل اإلنجليزي لقنـاة السـويس عـام       و

 اإلشـاعات أثـر كبيـر فـي تراخـي حراسـتهم       هاإلشاعات من خالل المتعهدين، وكان لهذ 

 .6نجليزللمعسكرات، فكانت النتيجة انتصار المصريين على اإل

م، فقد انتشرت عدة إشـاعات، دارت    1991وأثناء العدوان األمريكي على العراق عام       

 .7حول طبيعة األسلحة المنوي استخدامها، وحجم الدمار الذي يمكن أن توقعه

 

                                                
 .172، مرجع سابق، صعلم النفس العسكريالزغول، عماد عبد الرحيم،  1
تحالف عسكري سياسي بين فرنسا وبريطانيا وروسيا، والواليات المتحدة األمريكية في مرحلة الحقة، فـي الحـرب            2

 المؤسسـة العربيـة   ،1، طموسوعة السياسةالكيالي، عبد الوهاب، وآخرون،   . : العالمية األولى، ضد ألمانيا والنمسا    
 .2/571م، 1981للدراسات والنشر، بيروت، 

من القردة العليا الشبيهة باإلنسان، تستوطن المنطقة الغربية من أفريقيا االستوائية، وهي أضخم القردة العليا، تمشـي           3
 .3/1699، مرجع سابق، مج الموسوعة العربية الميسرة. على األربع وتثني يديها تحتها

 .173-172، مرجع سابق، صعلم النفس العسكريماد عبد الرحيم، الزغول، ع 4
 .173المرجع السابق، ص 5
 .173المرجع السابق، ص  6
 .173المرجع السابق، ص 7
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 . بشكل خاص بعض صور من اإلشاعات في فلسطين: الفرع الثاني

 علينا حربا نفسية ومـن      يشندونا   في البداية ال بد للمجتمع الفلسطيني أن يتذكر أن ع         

ففي هذه األيام تكثر اإلشاعات البغيضة التي تستهدف النيل من سـمعة      . أخطر أدواتها اإلشاعة  

 من ذوي النفوس والنوايـا      ، وكذلك مؤسساتنا الوطنية واإلسالمية    ،وشرف المواطنين الخيرين  

 .الخبيثة صاحبة األراجيف واألالعيب

. 1"متعرض ألحداث متعاقبة ومستهدف باستمرار لحرب نفسية      إن مجتمعنا الفلسطيني    "

فعلى نطاق الساحة الفلسطينية فإن العدو اإلسرائيلي يستخدم أسلوب بث اإلشاعات للنيل مـن              "

، كما يستخدم هذا العـدو      2"قوتهم، والتأثير سلبا على عزيمتهم، وتفريق وحدتهم وشق صفوفهم        

ري والقوة والجيش الذي ال يقهر، وهذا كله من باب           التفوق العسك  ةفي أسلوبه لبث وزرع فكر    

 .3التخويف الذي يؤدي إلى زعزعة الروح المعنوية وتهجير األهل

كثر الشـعوب تصـديقًا     أالقول إن الشعوب المحتلة وخاصة الشعب الفلسطيني        ويمكن  

ـ                ا ألي إشاعة يقرؤها أو يسمعها؛ ألن عدم االستقرار يجعل اإلنسان يصدق ما يشاء ويسمع م

 .يشاء

ن نتحـدث   أوقبل الخوض في نماذج من اإلشاعات في المجتمع الفلسطيني، ال بد من             

 .عن واجبنا نحو هذه اإلشاعات التي يطلقها العدو

 

                                                
، مجلـة   25، العـدد    الهوى والمخيلة وانعدام الضمير   .. اإلشاعةم،  1998شحادة، أحمد عثمان، السنة الثالثة، آذار        1

 .70الميالد، ص
، منشورات جامعة الفـاتح، طـرابلس، الجامهيريـة         1، ط التمهيد في علم النفس االجتماعي    بد السالم،    الدويبي، ع  2

 . 121م، ص1998العظمى، 
 .93، مرجع سابق، صالمرجع في الحرب النفسية الدباغ، مصطفى، 3
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فواجب المجتمع الفلسطيني أن يتحصن ضد هذه اإلشاعات التي يروج لها هذا العـدو              

ـ          الح مـن أسـلحة العـدو،       وجواسيسه، ليتذكر الشعب الفلسطيني أن اإلشاعة كذب، وأنها س

 .1واإلشاعة خائن ومجرم من ينشرها ويرددها

 .وهذه بعض صور من اإلشاعات في فلسطين

 : إشاعات التخويف-1

 .م1948إشاعة  - أ

فعقب أحداث مذبحة دير ياسين، استغل العدو الصهيوني هذه الحادثـة وأخـذ جهـاز               

تخويف القـرى القريبـة، وبـث       اإلعالم اإلسرائيلي ينفخ فيها اإلشاعة ويكبرها، ليوظفها في         

ن معظـم  إكانت هناك إشاعة تقـول      "من جهة أخرى    . 2الرعب في قلوبهم ليرتحلوا ويهاجروا    

 .3"الفلسطينين باعوا أرضهم للعدو

 :م1967 إشاعة -ب

أثناء تقدم قوات العدو باتجاه القدس وقراها، أخذ العمالء والجواسيس بتوجيـه وبـث              

يني مفادها أن العدو يقوم بذبح وقتل الشباب فـي أي مكـان             إشاعات إلى أفراد الشعب الفلسط    

يدخله، وأخذت اإلشاعة تنتشر بين أفراد الشعب الفلسطيني عن حسن نية بهدف الحرص على              

 وطنهم فلسطين   نالشباب، وماذا كانت النتيجة؟ كانت نتيجة هذه اإلشاعة أن أخذ الشباب يتركو           

ان هدف العدو من هذه اإلشاعة تفريغ المنـاطق          منه إلى الخارج وإلى الشتات، وك      نويهاجرو

 .4التي يتقدم الحتاللها من سكانها

                                                
 .360م، ص2004، خطب داعيةالبيتاوي، حامد،  :  1
 .118، مرجع سابق، صاإلشاعةنوفل، أحمد، :  2
 .120 المرجع السابق، ص3
 .31-30م، ص1994، مؤسسة وائل، عمان، 1، طسيكولوجية اإلشاعةأبو عرقوب، إبراهيم،  4
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وقد استندت هذه اإلشاعة على حقيقة وسابقة كانت قد حدثت أثناء العـدوان الثالثـي               "

م، فعندما احتل العدو الصهيوني غزة وخان يونس جمع الشبان وأطلـق  1956على مصر عام    

 . 1"عليهم النار بشكل جماعي

ع الناس من ويالت وهزيمة مرة، أخذت النـاس         ، وما تجر  67في أعقاب حرب     و -ج

تتناقل إشاعات مفادها أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يبشر الناس بنصر قريب، وهناك دليل               

على هذا النصر وهو وجود شعرة من شعرات الرسول صلى اهللا عليه وسلم داخل المصاحف،               

ين الناس، وأخذ الناس يقلّبون المصاحف للبحـث عـن هـذه            وسرت اإلشاعة سريانًا نشطًا ب    

  .2الشعرة، ليدعموا خيط أمل يبشرهم بالنصر

 :3 إشاعات غائصة-2

هناك إشاعة متجددة تذهب عن الساحة الفلسطينية ثم تعود إليها من جديد وهي عبارة              "

الشـيخ  "عى  أن خادم الحجرة النبوية يـد     : "عن أوراق توزع على الناس، وتقول هذه األوراق       

قد رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المنام، ويخبره فيها أن القيامة قـد اقتربـت            " أحمد

وأن الناس قد انحرفوا، ويطلب في نهاية  الورقة هذا الشيخ أن من يقرأها ينسخ منا نسخًا ثـم                   

 .5.."4يوزعها بدوره على الناس وإال أصابته األمراض

                                                
 .115، مرجع سابق، صسيكولوجية اإلشاعةأبو عرقوب، إبراهيم،  1
 .92، مرجع سابق، ص اإلشاعةنوفل، أحمد، :  2
لسطح، لتظهر مرة اخرى عندما تتهيـأ لهـا التربـة    وهي اإشاعة التي تنتشر أول األمر ثم تغوص أو تختفي تحت ا            3

 .105، مرجع سابق، صسيكولوجية اإلشاعةأبو عرقوب، إبراهيم، . المناسبة
 .190-189، مرجع سابق، اإلشاعةنوفل، أحمد،   4
 .179، ص)6(ملحق رقم انظر  5
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ة ال يزال يتردد صداها على مسامع النـاس أكثـر مـن         ومن المالحظ أن هذه اإلشاع    

عشرين عاما، والهدف من وراءها هو إبقاء الناس خرافيين ويتحدثون فيها في كل مكان حتى               

 " .في منامهم مع أنهم يجب أن يعلموا ان النفع والضرر بيد اهللا عز وجل

لشعب الفلسطيني، مـا    بين أفراد ا   ا ورعب اومن اإلشاعات التي سببت هلعا وبلبلة وخوفً      

خوف وهلع في األراضي الفلسطينية أثر إشاعة كاذبـة عـن           "ورد في جريدة القدس، بعنوان      

راضي الفلسطينية أمس حالة من الخوف والهلـع فـي          شهدت األ : زلزال مدمر، والخبر يقول   

صفوف المواطنين عقب إشاعة كاذبة عن زلزال مدمر بقوة سبع درجات، ويقول الخبـر لقـد           

مئات المواطنين، وأصحاب المحال التجارية يقفون أمام البنايات التـي تقـع مكـاتبهم              شوهد  

، وخاصة في مدينتي رام اهللا والبيرة، وقد لوحظ عالمات الخـوف والهلـع فـي     فيها ومحالهم

 وقوع الهـزة،    صفوف المواطنين، فيما أخلت المدارس والمؤسسات التعليمية الطلبة تحسبا من         

رئيس الهيئة الوطنية وقوع مثل هذه الهزة، وأن هذا الخبـر عبـارة عـن     في هذا السياق نفى 

إشاعة كاذبة، وأهاب بوسائل اإلعالم بعدم التعاطي مع مثل هذه المعلومات، وتحـري الدقـة               

والتمحيص، والمساهمة في وأد اإلشاعة، وبين في كلمته أن الذي قـام بتسـويق مثـل هـذه                  

 وبأنها لعنة عليهم بسـبب ذهـابهم إلـى أنـا            -إلسرائيليةالقيادة ا –اإلشاعة حاخامات اليهود    

 . 2"1بوليس

 

                                                
الغربـي لخلـيج تشيسـابيك، يعتـد     عاصمة والية مريالند بالواليات المتحدة، تقع على امتداد سيفرن، على الساحل        1

، مرجـع  الموسوعة العربية العالميةاقتصادها على السياحة واألنشطة الحكومية، وتعني مدينة آن، باسم ملكة إنجلترا،   
 .3/130سابق، 

،  القدس  جريدة خوف وهلع في األراضي الفلسطينية إثر إشاعة كاذبة عن زلزال مدمر،          ال،  30/11، الجمعة،   2007 2
 .13753د ، العد1ص
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وفي السياق ذاته دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمسئولين إلى عـدم             

 المديرية العامة في    ت وقال ،تصديق الشائعات التي راجت حول توقع حدوث زلزال في المنطقة         

ول حدوث زلزال في منطقتنا عارية عن الصحة، وأهابت          إن ما تناقل من إشاعات ح      :بيان لها 

المديرية بالمواطنين إلى عدم االنجرار وراء مثل هذه اإلشاعات، وأنها ستضع المواطنين فـي         

الصورة حول ما توصلت إليه مراكز الرصد المحلية والدولية، وأكـدت أن مـن وراء هـذه                 

 .1ؤسسات والمواطنين وزعزعة االستقراراإلشاعات إثارة اإلرباك والبلبلة لدى األجهزة والم

استغراب كبير وسط المراقبين مـن انتشـار    " لى شبكة معا اإلخبارية المستقلة    وورد ع 

 نسـي المواطنـون   -معا–بيت لحم : شائعة مغلوطة حول هزة أرضية مزعومة، والخبر يقول  

ـ   كما نسوا خالفات حماس وفتح، وهاموا في حبـال إشـا           -لساعة مؤتمر أنا بولس    ، ةعة كاذب

ت إدارة المدارس وأولياء األمور، وكانت شائعات مغلوطة انتشرت في          ق وأقل ،أضحكت العلماء 

منطقة الخليل وراحت بعدها في بيت لحم، وسرعان ما انتقلت إلى رام اهللا وبـاقي المنـاطق،                 

 .وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمواطنين إلى عدم االنجرار وراء هذه الشائعات

هذه الشائعات أثارت اإلرباك والبلبلة التـي تهـدف إلـى إربـاك األجهـزة               إن مثل   

 2.3"والمؤسسات والمواطنين وزعزعة االستقرار في المدارس والمؤسسات التعليمية والوطنية

 

 

 

 

                                                
 .174، ص )2(ملحق رقم  انظر 1
 .12:31م، الساعة 2007/ 11/ 29شبكة معا اإلخبارية المستقلة، الخميس،  2

 .175، ص)3(ملحق رقم   انظر3 
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 :إشاعات فردية -3

 :إشاعة حول بعض أساتذة الجامعات

طنية بنابلس يسـتهجن    ورد في بيان نشره طلبة كلية القانون في جامعة النجاح الو          وقد  

ويستنكر بعض الشائعات التي روجت ضد أستاذ من أساتذة كلية القانون، وأكـدوا فيـه إلـى                 

 .1ضرورة وأد اإلشاعة، وبيان الحقائق

 : إشاعات موضوعية غرضها زعزعة الثقة بسياسة النظام-4

 ما   ورد في رسائل القراء تساؤل مفتوح إلى وزير األوقاف حول          2ففي جريدة القدس   -أ

أشيع عن تبديل تأشيرات السفر إلى الحج، بأسماء أخرى، ومن ثم تسويقها بالمزاد السري لمن               

، ويطالب المتسائلون وزير األوقـاف أن       نيأرد دينار   2500ر، حتى وصل األمر إلى      دفع أكث 

يقف شخصيا حول ذلك لتوضيح األمر، الذي تسبب في المعاناة والكآبـة والخسـارة الماديـة                

 لمواطن وعدم تكرار ما حدث، بإصـدار بيـان توضـيحي      لة، ويطالبون بإعادة الثقة     والمعنوي

  .3لكشف الحقائق، ووضع حد لإلشاعات

الذي يعـد كتابـا     " قول يا طير  " ما أشيع حول إتالف وزارة التربية والتعليم لكتاب          -ب

لواقع أن الـوزارة لـم     تراثيا أدبيا، وأحد الكتب الثقافية التراثية التي صدرت بلغات متعددة، وا          

تتلفه بل أبعدته عن متناول الطلبة، العتبارات وملحوظات هدفها الحرص على أخالق الطلبة،             

وهذا ال يعني إعدام الكتاب أو تجـريح مؤلفيـه أو     . إذ حوى الكتاب بعض األلفاظ غير الالئقة      

 .4إهانتهم، بل هو إجراء إداري هدفه المحافظة على مسيرة علمية واعية

                                                
 .180، ص )7( ملحق رقم انظر 1
، القدس،  !لماذا لم نحج رغم دفع الرسوم؟     : ، رسائل القراء، سؤال مفتوح إلى وزير األوقاف       30/12، األحد،   2007 2

 .4ص
 .177، ص)5(، ورقم 176، ص)4( ملحق رقم انظر 3
 .موقع منتدى حوارات الفاخرية. ، بين اإلشاعة والحقيقةقول يا طير مقال ثروت زيد، : 4
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 :وفيه أربعة مباحث. وسائل نشر اإلشاعة ومكافتحها: صل الثانيالف

 

 .الوسائل المسموعة والمرئية: المبحث األول

 .الوسائل المطبوعة: المبحث الثاني

 .الوسائل المصورة والمرسومة: المبحث الثالث

 .وسائل االتصال المباشر: المبحث الرابع
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 . ومكافحتهاعةوسائل نشر اإلشا: الفصل الثاني

اإلشاعة في العصور القديمة وقبل ظهور وسائل االتصال الحديثة كانت تقتصر علـى             

 المتناقلة بين الناس، وكذلك األخبار المكتوبة عبر الرسـائل، لـذلك    الشفوية الروايات واألخبار 

كان مروج اإلشاعة يخشى على نفسه من التعرض ألي مساءلة بسبب إشاعته التي قام بنشرها               

بين الناس، لكونه تحدث بها، أو كتبها بخط يده، لذلك كان يحسب ألف حساب قبـل أن يقـوم                   

 .بنشر أي إشاعة

أما في العصر الحاضر فقد كثرت فيه وسائل االتصـال الحديثـة لنشـر مثـل هـذه          

 :اإلشاعات والتي سوف يأتي الحديث عنها في هذا الفصل، والذي تم تقسيمه إلى أربعة مباحث

 .الوسائل المسموعة والمرئية: ولالمبحث األ

 .الوسائل المطبوعة: المبحث الثاني

 .الوسائل المصورة والمرسومة: المبحث الثالث

 .وسائل االتصال المباشر: المبحث الرابع
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 .الوسائل المسموعة والمرئية: المبحث األول

 :اإلذاعة والتلفاز -1

؛ كون الحرب النفسية شـكل      1لنفسيةتعتبر اإلذاعة والتلفاز وسيلة من وسائل الحرب ا       

من أشكال التأثير الدعائي يرمي به العدو إلى الكف عن المقاومـة، أو إشـاعة الرعـب                 

ب دورا رئيسا فـي دعـم   لع اإلذاعة والتلفاز تإال أن. 2والخوف والبلبلة بين أفراد المجتمع    

فكمـا أن اإلذاعـة     اتجاهات الجبهة الداخلية وتعزيز الشعور بالقوة واإليمـان والصـبر،           

  أيضـا  أنهـا ف راد المجتمع   والتلفاز تعتبر وسائل إثارة الخالف والفرقة وخلق بلبلة بين أف         

  .3تعتبر وسيلة لنقل األخبار

وبالرغم من ازدياد وسائل النشر والصحف، واختراع الهاتف والمذياع والتلفـاز فـإن       

ة أكبر مما كان عليـه فـي        هذه اإلشاعات تؤثر في الرأي العام في العصر الحاضر بدرج         

 من أكثر وسائل اإلعالم فاعلية فـي الـرد علـى             يعد  التلفاز يمكن القول إن  ، و 4الماضي

اإلشاعات ومكافحتها نظرا لنقله الصوت والصورة معا، وقدرته على ترسيخ األمور فـي             

اتًا فـي   أذهان المشاهدين والمستمعين؛ ألن الوقائع المشاهدة التي يشاهدها الجمهور أكثر ثب          

 مما سبق يتبين أن للتلفاز تأثير كبير وفاعلية؛ وذلك لشـدة            .5الذهن من االستماع والقراءة   

                                                
هي االستخدام المعتمد الذي يتركز على الدعاية، وذلك من أجل التأثير على مشاعر وآراء ومواقـف المجموعـات                   1

موسـوعة  الكيالي، عبد الوهاب، وآخـرون،        أو المحاية، ومن ثم التأثير على معنويات الخصم،        المعادية أو الصديقة  
 .2/215 ، المؤسسة العربية،السياسيين

 .324م، ص1977، 4، عالم الكتب، طعلم النفس االجتماعي زهران، حامد عبد السالم،  2
م، مؤسسـة الرسـالة،    1910،  2، ط  في اإلسـالم   االستخبارات العسكرية مناصرة، عبد اهللا علي السالمة المحمد،       :  3

 .309-308ص
، ط جديدة، ساحة رياض الصباح، بيروت، لبنـان،         الرأي العام وتأثره باإلعالم والدعاية    حاتم، محمد عبد القادر،     :  4

 .181م، ص1989
عـالم  اإلعـوض اهللا، غـازي زيـن،        . 235، مرجع سابق، ص   الحرب النفسية والشائعات  عبد اهللا، معتز سيد،     :  5

 .71م، ص 1995، الهيئة المصرية العامة للكتب، والمجتمع
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. ارتباط الناس به، واإلقبال عليه، وجاذبيته وسهولة التعامل معه، وهذا مما يشهد به الواقع             

واإلذاعة ال تكف عن بث إرسالها إلى الجمهور لحظة واحدة، حتى في سـاعة نهـوض                "

أن يخـرج مـن بيتـه إلـى       قبل-عبر األثير- ان من نومه تستقبله صحف الصباح  اإلنس

الشارع، فيسمع كما هائالً من اإلشاعات بألوان مختلفة، فإذا انخرط في عمله أخذ يسـمع                

  كما يالحظ بشـكل واضـح      فاإلذاعة .1"من زمالئه في العمل ما يبث من وسائل اإلعالم        

نشـر  والمرئية؛ لتميزها بسرعة انتشـارها، وسـهولة        تعتبر من أبرز الوسائل المسموعة      

 التلفاز بجاذبيته وقدرته التوجيهية، حيث إن برامج التلفاز يضـفي عليهـا             فيمتاز،  األخبار

 .2طابع التأثير الفوري

يخلو بيت من التلفـاز؛ ألن التلفـاز        يكاد  وأكثر الناس يتلقون أخبارهم من التلفاز، وال        

 مـن هنـا   .3داقة والواقعية باستخدامه للصورة والصوت معـا يعطي إحساسا باأللفة والص 

 تقوم بنشر بعض اإلشاعات مـن خـالل األخبـار       حيثلبرامج التلفزيونية   تكمن خطورة ا  

 .4المصورة والبرامج المستوردة

 :السينما -2

هي وسيلة إعالمية مرئية، وإحدى وسائل الحرب النفسية والتي تبـث مـن خاللهـا               

كالتلفاز من حيث توفر عناصر الصـوت والحركـة والصـورة           اإلشاعات، والتي تصير    
                                                

راشـد، أحمـد عـادل،    . 35م، ص1985، مؤسسة فادي، لندن،     اإلعالم في القرآن الكريم   حاتم، محمد عبد القادر،      1
 .211، دار النهضة العربية، بيروت، صاإلعالن

 .188-187، مرجع سابق، صالمرجع في الحرب النفسيةالدباغ، مصطفى، :  2
. 107م، ص 2003، دار الفكر العربي، القاهرة،      الدعاية األسس النظرية والنماذج التطبيقية    العبد، عاطف عدلي،    :  3

االتجاهات عطايا، أمين،  . 72م، ص 1995، الهيئة المصرية العامة للكتاب،      اإلعالم والمجتمع عوض اهللا، غازي زين،     
، محمد أحمد خلـف اهللا،      88، مجلة الوحدة، السنة الثالة، العدد     سرائيليةوالطرق األساسية للدعاية والحرب النفسية اإل     

 .134م، ص1992مكتبة باريس، 
، مرجـع   دور اإلعالم في ترويج ومكافحة الشائعات، اإلشاعة والحرب النفسـية         الداقوقي، إبراهيم محمد خضر،     :  4

 .112سابق، ص



55 
 

واأللوان، إال أنها ال تتميز بالفورية من جهة، وال بالشمولية أو سعة االنتشار مـن جهـة                 

           ا على الفرد والمجتمع عندما تبث أفالمسينمائية يتخللهـا    اأخرى، إال أن أثرها يعتبر كبير 

 .1إشاعات هدامة

، 2إلعالميين من أخطر وسائل اإلعالم المرئي بعد التلفـاز        وتعتبر السينما عند بعض ا    

فالمتفرجون في دور السينما يجلسون جلسة مريحة ويتقبلون كل ما ينشر في دور السـينما           

  .3 من إشاعات وغيرها بنفس طيبةيبثّما 

لكن تأثير السينما في مجتمعنا الفلسطيني قليل؛ لعدم وجود كثير من دور السـينما، أو               

فقـد  . قبال عليها، واالكتفاء بما يشاهدونه على شاشات التلفاز، وما تبثّه الفضائيات          لقلة اإل 

 .كان لها دور كبير في الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم

 ):CD(أشرطة الفيديو  -3

 أشرطة الفيـديو    نتيجة الثورة التكنولوجية تطورت وسائل نقل الصوت والصورة، من        

ائل اإلعالمية التي تسهل المهمة من حيث تسجيل برامج معينـة،           وسيلة من الوس  التي تعد   

التي تتميز بالخفة وسهولة النقل، والتي تكمن فيها الخطـورة فيمـا إذا         ) CD(إلى أقراص   

 إشاعات كاذبة وبثها أكثر مـن        لنشر ضمن برامج استخدمت لنشر اإلشاعات أو استخدمت      

 .4مرة على الجمهور بغية اإلقناع والتأثير

 

                                                
، مرجع سـابق،    اإلعالنراشد، أحمد عادل،    . 188 ص ، مرجع سابق،  المرجع في الحرب النفسية   الدباغ، مصطفى،    1

 .213ص
، اإلعـالن راشد، أحمد عادل، . 43، مكتبة الجزيرة الواد بالمنصورة، صاإلنسان واإلعالمبدران، عمر حسن أحمد،    2

 .211مرجع سابق، ص
 .188، مرجع سابق، صالمرجع في الحرب النفسيةالدباغ، مصطفى، :  3
 .188المرجع السابق، ص:  4
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4- رات الصوتمكب: 

  مكبرات الصوت وسيلة من وسائل الحرب النفسية، وقد استخدمت األصوات في القتال            تعد

، والرسـالة  -كدقّ الطبول – إلحداث التأثير المعنوي على المقاتلين منذ قدم الزمان وحتى اليوم         

 الصوتية تحمل مضامين كثيرة ومعاٍن عدة منها؛ دعوة المقاتلين إلـى االستسـالم، أو تـرك               

المنطقة من أجل القضاء على معنوياتهم عن طريق تخويفهم وإرهـابهم وبـث الـذعر فـي                 

 .1نفوسهم، وكذلك نشر األخبار المحطمة للهمم واإلشاعات التي تفتك باألفراد والمجتمعات

 

وكذلك كانت تستخدم مكبرات الصوت كسالح تكتيكي يستطيع جندي العدو تسـليم نفسـه              

ألراضي الفلسطينية من ممارسات إسرائيلية عبر مكبرات الصـوت   وما تشهده ا .2بأقل مجازفة 

التي يطلقها الجنود من دورياتهم خالل دخولهم المدن والقرى الفلسطينية، يعـد مـن وسـائل                

اإلشاعة الحديثة؛ حيث يكون هدفهم تخويف المواطنين كفرض منع التجوال، أو تهديدهم بتسليم             

 .المطلوبين

 ):اإلنترنت/ لشبكة العنكبوتيةا(المواقع اإللكترونية  -5

 بعض األحيان لبـث   في  مواقع اإلنترنت تستخدم   فقد أصبحت نظرا للتقدم العلمي المعاصر     

ف صاحبها أي جهـد     ؛ ألنها ال تكلّ   ، وهي من أخطر وسائل نشر اإلشاعة      اإلشاعات وترويجها 

 نفسه مـن  وال تعرضه ألي خطر حسي أو معنوي، فإذا كان مروج اإلشاعة قديما يخشى على        

التعرض ألي خطر أو مساءلة أو االفتضاح بسبب إشاعته لكونه كتبها بخط يده، أو تحدث بها                

                                                
، دار مجـدالوي،  1، طمعجم مصطلحات الحـرب النفسـية  أبو عرقوب، إبراهيم،   . 190-189المرجع السابق، ص   1

 .138م، ص1992عمان، 
، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسـكندرية،       القرارات - المعلومات -اإلدارة الحديثة، االتصاالت  المصري، أحمد محمود،     2

 .54م، ص 2008



57 
 

أمام الناس، إال أنه في العصر الحاضر يمكن أن تنتشر اإلشاعة عبر شبكة اإلنترنـت باسـم                 

 .1مستعار، فال يتعرض صاحبها ألي عقوبة أو مساءلة أو خطر

نشر اإلشاعات ضمن ضمانات أمنية عالية، وتكمن خطورتـه     فاإلنترنت وفّر جوا مناسبا ل    

في سهولة التعامل معه، وانتشاره بشكل مذهل ومتسارع، حتى أنه دخل معظم البيوت، وفـي               

متناول سائر األعمار، ويمكن التواصل معه في البيت والمدرسة والعمل وحتى فـي األجهـزة         

 .الخلوية، مما يسهل نشر اإلشاعات وترويجها

 :ف الجوالةالهوات -6

صبحت الهواتف الجوالة تبث الرسائل من خاللها والتي تحمـل فـي         أفي العصر الحاضر    

طياتها إشاعات كاذبة تعمل على تفريق وحدة األفراد والمجتمعات، وليس هذا فحسـب وإنمـا               

 المكالمات الهاتفية، وال يعرف حامل هـذه الهواتـف الـذي وراء هـذه               رتنتقل اإلشاعات عب  

  .اإلشاعات

من المعلوم أن أجهزة الهواتف الجوالة أصبحت منتشرة جدا، فقد وصلت إلى أيدي الكبار              و

والصغار، الذكور واإلناث، وقد تطورت هذه األجهزة، حيث احتوت على أكثر مـن واسـطة،    

فهنالك الواسطة الصوتية؛ حيث يمكن تسجيل أي صوت أو موقف، بالتالي بثّه بالشـكل الـذي        

يبغيه، وهناك واسطة التصوير الفوتوغرافي، والصور المتحركـة، فكـل          يريده وبالهدف الذي    

هذا يشكّل خطورة كبيرة، إذا غاب الوعي وضعف الوازع الديني، ويساعد في نشر اإلشاعات              

 . في المجتمع الفلسطيني، حيث إن الظروف مواتية لذلك

 

 

                                                
 .347، مرجع سابق، صمجلة الحكمةمعها في ضوء القرآن الكريم، الموقلي، اإلشاعة والتعامل  1



58 
 

 .الوسائل المطبوعة: المبحث الثاني

ترسخ في ذهن قارئها أو مشـاهدها، ومـن الصـعوبة           من ميزات المواد المطبوعة أنها      

نسيانها، ويتمكن الشخص الرجوع إليها في كل وقت، وقد تنتقل المواد المطبوعة من شـخص               

 :يأتيإلى آخر دون تحريف أو زيادة أو نقصان، وتشتمل المواد المطبوعة على ما 

 :الكتب والصحف والمجالت - أ

سائل الحرب النفسية، والتي يمكن الرجـوع       تعتبر الكتب والصحف والمجالت وسيلة من و      

ثال علـى ذلـك    المصحف استخدمت ألغراض اإلعالم الحربي، و     لإليها باستمرار، ومثل هذه ا    

حتى تحقق الصحافة والكتب والمجالت أهـدافها    وصحيفة القصر الفرعونية في عهد الرومان،       

 معالجة المواضيع التي    هناك عدة شروط ال بد من مراعاتها، ومن أبرزها قدرة الصحافة على           

طـي هـذا التـوازن    غ بحيث ي،على تحقيق التوازنتها لها ارتباط وثيق بالجمهور، وكذلك قدر   

،  ويجب أن تتمتع الصحافة بالمرونة حتى تستطيع أن تتكيف مـع الظـروف             سائر المواضيع، 

 .1حيث يمكن إرسالها على شكل طرود بريدية، أو قد تصل أحيانًا بلغات أجنبية

زات هذه الصحف سرعة النشر حيث إنها تصل إلى جمهور يضم فئات عديدة من              ومن مي 

الناس بضم فئات متعددة من المتعلمين ورجال األعمال وأصـحاب المهـن الحـرة والتجـار                

و تعديله أو إلغاؤه هاتفيـا، فقـد يقـوم    أ اإلعالنوالموظفين والسياسيين وغيرهم، ويمكن نشر      

في الصباح ثم ينقلها إلـى المكتـب يتـداولها عـدد مـن      شخص بشراء الصحيفة أو الجريدة   

نتشر اإلشاعات من خالل هذه     تاألشخاص ثم ينقلها إلى األسرة ويتداولها أفراد األسرة، وهكذا          

 .2الوسائل

                                                
 .188، مرجع سابق، صالحرب النفسيةنوفل، أحمد،  1
 .193-192، مرجع سابق، صاإلعالنراشد، أحمد عادل، :  2
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 .1فالصحافة هي منظمة الجماهير وتعتبر أداة للثقافة، وسالح دعاية في الحرب النفسية

لة إعالنية، فمهمتها نقـل األخبـار الجديـدة كالصـحف           أما بالنسبة للمجالت التي تعتبر وسي     

اليومية، وتسطيع هذه المجلة أن تحكي قصة الخبر الذي ينشر في الصـحف اليوميـة والـذي      

 :2يحمل في طياته كما من اإلشاعات، وهناك ميزات خاصة للمجالت ومن أبرزها

 .ن أكبرالمجلة تقرأ عامة في وقت الراحة، وبالتالي اإلعالن يقرأ بإمعا -1

المجلة تبقى في المنزل أو المكتب أو المحل أياما وأشهر عديدة، يطلع عليهـا أعـداد          -2

 .كبيرة من الناس، بل قد يقرأها الفرد عدة مرات

طباعة المجلة عادة أحسن من طباعة الصحف اليومية أو الجرائد اليومية؛ ألن الوقت              -3

 . مقيدة باإلعالنات اليوميةلطباعة المجلة أوسع من طباعة الجريدة، وألن الجريدة

  : والبياناتالنشرات -  ب

وهي وسيلة من وسائل الحرب النفسية، وضمن المواد المطبوعـة ترسـل أحيانًـا إلـى                

أشخاص معينين باالسم أو العنوان، وباستطاعة الجهات المرِسـلة الحصـول علـى العنـوان          

هات المرِسلة باختيـار    للشخص المرسل إليه عبر الصحف أو دليل الهاتف، حيث تقوم هذه الج           

 .3عينات ضعيفة وغمسها باإلشاعات لتأثيرها الواسع على الجماهير

وأثناء الحرب العالمية األولى كانت المنشورات السالح الرئيس لبث الدعايات واإلشاعات،           

وكانت المنشورات في البداية تلقى على الناس من خالل الطـائرات أو قـذائف المدفعيـة أو                 

  .4البالونات

                                                
 .48م، ص1973، دار النهار، بيروت، لبنان، اإلعالم والمعركةطه، رياض،  1
 .199-197 سابق، ص، مرجعاإلعالنراشد، أحمد عادل، :  2
 .194، مرجع سابق، صالمرجع في الحرب النفسيةالدباغ، مصطفى، :  3
 .235-234م، ص1985دار الفكر العربي، ، الدعاية واستخدام الراديو في الحرب النفسيةرشتى، جيهان أحمد،  4



60 
 

 الرعب والتخويف، وقد كان الهدف األسـمى        وكانت تستخدم هذه المنشورات من أجل بثّ      

 وقد تستخدم المنشورات في المعارك والحروب تلقيها قوات العـدو           .1منها جعل العدو يستسلم   

وقد استخدمت قوات االحتالل اإلسـرائيلي      . 2تدعو الجنود فيها لالستسالم وتشككهم في قيادتهم      

ا في حربها النفسية ضد الشعب الفلسطيني، والواقع يشهد على ذلكالمنشورات كثير. 

 .الوسائل المصورة والمرسومة: المبحث الثالث

 :الملصقات والالفتات والصور الفوتوغرافية -1

يمكـن  تعتبر الملصقات أو الصور الفوتوغرافية وسيلة من وسائل نشر اإلشاعات، حيـث             

 . مصدر إعالمي لخدمة العدواعتبارها

فروخ من الورق عليها إعالنات مطبوعة تلصق علـى تركيبـات           "ملصقات عبارة عن    فال

 .3"عادةً خشبية وأحيانًا معدنية

أما الالفتات التي تسختدم كوسيلة إعالمية والتي يتم رسمها على لوحـات مـن الصـاج                

المدهون، هذه الالفتات إما أن تكون داخل المدينة أو على الطرق موزعة أو فـي أي مكـان                  

 .4كون فيه تجمع بشري، والتي تستخدم أحيانًا لبث ونشر اإلشاعاتي

 :الصور الكاريكاتيرية -2

توحي بعض الرسوم الكاريكاتيرية إلى أسلوب من أساليب الحرب النفسية واإلشاعات، فقد            

 أنه واقف وقفة غير الئقة،      علماء الشريعة كانت بعض الرسومات الكاركاتيرية توحي إلى أحد        

                                                
 .224، مرجع سابق، صالمرجع في االحرب النفسيةالدباغ، مصطفى، :  1
 .36، مرجع سابق، صب النفسيةالحرنوفل، أحمد،  2
 .1/348 مية، دار النهضة العربية، بيروت،، دراسات عربية عالعلم النفس االجتماعيأبو النيل، حمود السيد، :  3
 .202، مرجع سابق، صاإلعالنراشد، أحمد عادل،  4



61 
 

ين راقصات يشاركهن الرقص، حتى إذا ما شاهدها القارئ يأخذ صورة سـلبية             وكانت وقفته ب  

 .1وإشاعة هدامة عن هذا الدين ومن يدعون وينتسبون إليه

إن هناك عالقة وطيدة بين الرسوم الكاركاتيرية من جهة وبين اإلشاعات التي تبث وتنتشر              

ر االنفعالية، أو التنفيس    من جهة أخرى، والهدف من هذه الرسومات التعبير عن بعض المشاع          

 .2عن الكراهية والحقد

و المرسومة، تستخدم في الجرائـد      ألذلك فهي وسيلة من وسائل الحرب النفسية المصورة         

 ذات معنى، وتترك أثرا فـي الـنفس ال ينسـى        اوالكتب والمجالت توحي من رسوماتها أهدافً     

 . 3بسرعة

 وغيرها من صور مسـيئة لنبينـا محمـد       وما تم نشره في الصحف الدنماركية والهولندية      

صلى اهللا عليه وسلم، كان له كبير التأثير في نفوس المسلمين، وكان له كبير تعبير عن حقـد                  

 .الحاقدين

يعتبر الرسم الكاركاتيري أسلوبا جذابا لجميع األوساط الثقافية والذي يعبر عنـه            مما سبق   

ره أكبر من اإلشاعات الكالمية، ويطلـق       بالرسم، والرسم ناطق بكل اللغات، وسرعة انتشا      

  .عليها بعض األحيان اإلشاعات المصورة

وهناك عدة عوامل تساعد على سرعة انتشار اإلشاعة والتي تكون نابعة من القانون الذي               

 : يقول

 4"  مقدار الغموضxمقدار األهمية = درجة انتشار اإلشاعة "

                                                
 .106، مرجع سابق، صاإلشاعةنوفل، أحمد، :  1
، مرجـع   عالم في ترويج ومكافحة الشائعات، اإلشاعة والحرب النفسـية        دور اإل الداقوقي، إبراهيم محمد خضر،     :  2

 .111سابق، ص
 .206، مرجع سابق، صالمرجع في الحرب النفسيةالدباغ، مصطفى،  3
 .49-48م، ص1997، 2، طجرائم الشائعات واجراءاتهامتولي، طه أحمد طه، :  4
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 :ويمكن إجمال العوامل بما يأتي

 .شاعة واقعة أو حدثًا صحيحاأن تتضمن اإل -1

 .انتشار اإلشاعة في أوساط ذات مستوى ثقافي واجتماعي واحد -2

انتشار اإلشاعات في المجتمعات الصغيرة التي تهم فئة من هذا المجتمـع الصـغير،               -3

 .مثل انتشار اإلشاعات في المستشفيات أو المدارس مثالً

 .فيه تلك اإلشاعة تنتشر إلشاعة شخصية مرموقة في الوسط الذيأن تمس ا -4

كلما كان الحدث موضوع اإلشاعة محاطًا بالغموض والسرية، كان أدعـى لالنفعـال          -5

 .1يدهاوتز

دور النساء في نشر اإلشاعة أكبر من دور الرجال؛ كون النساء أكثر اهتمامـا مـن                 -6

tΑ$s%uρ ×ο": "قـال تعـالى   . الرجال باألخبار الشخصية والغريبـة والغامضـة       uθ ó¡ ÎΣ ’Îû 

Ïπ oΨƒ Ï‰yϑ ø9$#"..2. 

 :3والمعادلة اآلتية توضح ذلك

 .صفر درجة انتشار اإلشاعة=  صفر أهمية  xصفر غموض

 .صفر درجة انتشار اإلشاعة=  صفر أهمية  x غموض10

 . درجة انتشار اإلشاعة100=  أهمية x  10 غموض10

 

 

                                                
 .50-49المرجع السابق، ص 1
 .30: سورة يوسف، اآلية  2
 .145م، ص2004، الدولة العبرية والحرب النفسيةصري، محمد محمود، الم 3
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 .االتصال المباشر: المبحث الرابع

 :االتصال الشخصي -1

 فهي تتفاعل مع اإلعالم بكل صوره وأشكاله، وتتـدفق مـن            اإلشاعات لها مظاهر عديدة،   

خالل االتصال الشخصي، فاإلشاعات عن طريق االتصال الشخصي من أهم األسلحة المـؤثرة    

 ومـن   .1في الحرب النفسية وذلك من أجل إضعاف الروح المعنوية وبث الـذعر والكراهيـة             

لـة مـن األشـخاص، أو       صور االتصال وأشكاله ما يكون ما بـين شخصـين، أو فئـة قلي             

 .2المحاضرات والتجمهرات والخطب

 :التمثيل المسرحي -2

     من أساليب الحرب النفسية حيث كان لـه         االتمثيل المسرحي يستخدم بعض األحيان أسلوب 

دور كبير في التأثير على المجتمع من خالل بث اإلشاعات والقدرة علـى تغييـر االتجاهـات     

 .3هة الداخليةواألفكار لرفع الروح المعنوية للجب

والمسرح أو التمثيل المسرحي يقوم بعرض الموضوع، وإذا كان هذا الموضـوع يتعلـق              

يؤثر في مشاهديه من عدة جوانب منهـا اإلخـراج والتمثيـل واإلضـاءة              فإنه سوف   بإشاعة  

 .4والحوار، فهو بالتالي يمكن أن ينفذ إلى قلوب المشاهدين ويؤثر فيهم

 :الطابور الخامس -3

امس وسيلة من وسائل االتصال المباشر الذي يستخدم لبث الرعب في نفـوس             الطابور الخ 

دة يستخدمون الطابور الخامس إلحراز النصر على العـدو،         ا من الق  ان كثير إالمواطنين، حتى   

                                                
 .88م، ص1988، الدعاية والحرب النفسيةإسماعيل، أحمد، :  1
معجـم مصـطلحات    أبو عرقوب، إبراهيم،    . 207، مرجع سابق، ص   المرجع في الحرب النفسية   الدباغ، مصطفى،    2

 .138، مرجع سابق، صالحرب النفسية
 .331م، ص2000سامي خشبة، : ، ترجمةقصف العقول تايلور، فيليب، 3
 .79، دار الطليعة، بيروت، صغسيل الدماغالدباغ، فخري،  4
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دولة اإلسالمية أن تستفيد من جواسيس األعداء بعد إلقـاء القـبض   يمكن للبعض األحيان   وفي  

 عندما فتح قيسارية، وأقبل جنوده على قتل جاسوس من          1العاصعليهم، هذا ما دفع عمرو بن       

هال آتيتموني به ألستخبره فكم من عين تكون علينا، ثم إنها ترجع فتصير لنا، ثم               : "الروم، قال 

 .2"من وقع بغريب أو جاسوس فليأِت به إلي: نادى في جيشه

 يقومـون ببـث     س وما يضم من منافقين ومخربين وحاقدين ومـأجورين        موالطابور الخا 

إشاعات بين الناس عندما تتوفر التربة الخصبة والمناسبة، وذلك مـن أجـل تفريـق وحـدة                 

وعنـدما أراد الجنـرال     . 3المجتمع، وإضعاف الروح المعنوية، وإثارة النزعات بـين النـاس         

إن لدي أربعة طـوابير جـاهزة للتحـرك         : " أن يعد العدة اتجاه العاصمة مدريد قال       4"فرانكو"

كـذلك مـن    ".  مدريد، وهناك طابور خامس يقف على أهبة االستعداد داخل العاصـمة           باتجاه

 .5ات الطابور الخامس إثارة الخالفات والنعرات الطائفية واإلقليمية وغيرها من الطوائفممه

 والمتمـردين لبـثّ   ) العمالء(ك أن األعداء يعتمدون على الطابور الخامس        لمر من ذ  واأل

 .6اإلشاعات الهدامة

                                                
صحابي جليل، اشتهر بالفطنة والدهاء والحزم، كان في الجاهلية من فرسان قريش، أسلم في صلح الحديبيـة، قـاد                     1

 مان، فتح مصر، واله عمر على فلسطين، كـان فـي   معركة ذات السالسل، استعمله النبي صلى اهللا عليه وسلم على ع
 واشتهر  بنى مدينة الفسطاط،   حديثًا،   39لعمرو بن العاص في كتب الحديث       .  على مصر  الفتنة مع معاوية، والذي واله    

 .16/630، مرجع سابق، الموسوعة العربية العالمية في قضية التحكيم،
 .111م،  ص1985، دار السالم، 2، طيعة اإلسالميةالتجسس وأحكامه في الشرالدغمي، محمد راكان، :  2
اإلشـاعة أداة    زهران، عدنان، وآخرون،     .103، مرجع سابق، ص   سيكولوجية اإلشاعة أبو عرقوب، إبراهيم حمد،      3

 .149م، ص 2006، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، حرب على اإلسالم والمسلمين
م، جاء للسلطة في نهاية الحرب األهلية اإلسـبانية،        1975 عام   فيه،  م وحتى وفات  1939حاكم إسباني، حكم من عام       4

 .17/271، مرجع سابق، الموسوعة العربية العالميةكان نظام حكمه حكم ظاغية فاشستي، 
مجلة قراءات سياسية، رمضان عبـد      . 208-207، مرجع سابق، ص   المرجع في االحرب النفسية   الدباغ، مصطفى،    5

 .103م، ص1995كز الدراسات اإلسالم والعالم، العدد الثاني، السنة الخامسة، اهللا، ومازن النجار، مر
 .33م، ص1979، وزارة الثقافة والفنون، )38(، الموسوعة الصغيرة الحرب النفسية الدباغ، فخري، 6
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من البديهي أن تكتسب األنشطة التجسسية أهمية أكبر أثناء الحروب واألعمال العسـكرية      و

ها في حروبهم من باب الحرب النفسية، وكانوا يطلقـون          نومقديما وحديثًا، فالتتار كانوا يستخد    

عليها اسم الطابور الخامس لنشر اإلشاعات واألقاويل الهدامـة والدعايـة المحطمـة للـروح          

 .1المعنوية

قد قامت إسرائيل في حروبها مع العرب بنشر إشاعات مدروسة الهدف منها النيـل مـن         و

القادة والزعماء وتشويه الحقائق وتزييفها والتشكييك بالمخلصين من القادة معتمدة على العمالء            

 .والجواسيس

ـ            ق إن االتجاهات والطرق األساسية للدعاية والحرب النفسية اإلسرائيلية والعمالء وما يطل

العمالء المزدوجون، والذين يتم زرعهم بين عمالء       : عليهم الطابور الخامس على خمسة أنواع     

العدو، وعمالء الصفوة الذين يتم تجنيدهم من علية القوم، العمالء المحليون الذين يتم تجنيـدهم        

من داخل العدو، العمالء األيابون الذين يتسللون خلف خطوط العـدو دون افتضـاح أمـرهم،        

عمالء المضحى بهم الذين ينقلون معلومات يخدعون بها العدو ويتم قـتلهم عنـد اكتشـاف                وال

 .2وافتضاح أمرهم

 

 

 

 

                                                
ة باسم  ، داراسات باحث، مركز باحث للدراسات، الهيئة االستشاري       العمالء في األرض المحتلة   موسى، أنور، ظاهرة     1

 .155-154سرحان وآخرون، ص
، اإلعالم والمعركـة  طه، رياض،   . 1/98م،  2005،  2، ط فن الحرب هشام موسى المالكي،    : تزي، سون، ترجمة  . : 2

 .48مرجع سابق، ص



66 
 

 :وفيه ثالثة مباحث. خطر اإلشاعة: الفصل الثالث

 

 .خطر اإلشاعة على الفرد: المبحث األول

 .خطر اإلشاعة على المجتمع: المبحث الثاني

 .ن السياسيخطر اإلشاعة على الكيا: المبحث الثالث
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 .خطر اإلشاعة: الفصل الثالث

           تعتبر اإلشاعة من أخطر األسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات واألشخاص على مـر 

العصور واألزمان؛ ألنها بمثابة مرض نفسي، والمرض النفسي أخطر بكثيـر مـن المـرض            

يتوقف على الفرد فحسب،    الجسدي؛ وألنها تعمل على تفتيت وحدة الصف، فخطر اإلشاعة ال           

 وبناء على ذلك   . إلى المجتمعات البشرية، ومن ثم يصل إلى الكيان السياسي        ى خطرها   بل يتعد

تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحثسيتم : 

 .خطر اإلشاعة على الفرد: المبحث األول

 .خطر اإلشاعة على المجتمع: المبحث الثاني

 .يان السياسيخطر اإلشاعة على الك: المبحث الثالث
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  .خطر اإلشاعة على الفرد: المبحث األول

إن اإلشاعة لها آثارها السيئة والخطيرة على األفراد الذين تصدر في حقهم إشاعات وهـم               

 عنـده   ت، فكم من بريء تعرض إلشاعة من قبل أصحاب القلوب المريضة وسبب           هابريئون من 

ض اآلثار السيئة التي تترتب على هذه اإلشاعات، ومن          بع وفي هذا المبحث سأبين    نفسية،   عقدا

 :يأتيهذه اآلثار ما 

الطعن في أعراض الناس وتشويه سمعتهم والقدح فيهم، فإذا ظهرت إشاعة في حـق               -1

شخص ما وهو بريء من هذه اإلشاعة، قد تُعرضه ألمراض نفسية وهـذه األمـراض ال            

والقـرآن  .  أو قرابة بهـذا الشـخص      تمسه وحده، بل قد تمس كل إنسان له عالقة وصلة         

ها سابقًا، وهي ما تعرضت له أم المـؤمنين         تالكريم قد بين ذلك في حادثة اإلفك التي ذكر        

عائشة رضي اهللا عنها وصفوان بن المعطل وما أشاعه المنافقون عنهما، حتى نزل القرآن              

وحدها، بل مسـت    الكريم ببراءتهما، فهذه اإلشاعة ما مست السيدة عائشة رضي اهللا عنها            

كل من له صلة بها، فقد مست زوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومست أباهـا أبـا        

وال , وبكيت يومي ذلك ال يرقأ لي دمـع       " :بكر الصديق رضي اهللا عنهما، حتى أنها قالت       

, فأصبح أبواي عندي  , كتحل بنوم أيرقأ لي دمع وال      ثم بكيت ليلتي المقبلة ال    , كتحل بنوم   أ

 فبينما هما جالسان عنـدي وأنـا        ،وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي         

فجلست تبكي معي فبينما نحـن كـذلك إذ   , فأذنت لها, ذنت امرأة من األنصارأأبكي إذ است 

ولم يجلس عندي من يوم قيل في مـا   , دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم جلس         

أمـا  : "ثم قال , فتشهد حين جلس  ,  شهرا ال يوحى إليه في شأني بشيء       وقد مكث , قيل قبلها 

ت بذنب  موإن كنت ألم  , برئك اهللا تعالى  يفإن كنت بريئة فس   , فإنه بلغني عنك كذا وكذا     ,بعد
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فلمـا  ". فاستغفري اهللا تعالى وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب اهللا عليـه    

 .1.." عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرةانتهى رسول اهللا صلى اهللا

من خالل هذه القصة يتبين لنا مدى اآلالم النفسية التي تعرضت لها السيدة عائشة رضـي                

موع نتيجة هذه اإلشاعة    يهدأ لها بال، وعيناها تذرفان بالد     اهللا عنها، حيث مكثت يومين وليلة ال        

وجل قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة بين فيه براءتها، فكم من أفراد            الكاذبة، وبعد ذلك أنزل اهللا عز       

 !في أيامنا هذه تعرضوا إلشاعات كاذبة، فمن أين تأتي براءتهم؟ حسبنا اهللا ونعم الوكيل

قد يعاقب بجرم لـم يكـن   ) البريء(خطار اإلشاعة على الفرد أن الفرد أكذلك من   -2

وهذا ما حصل مع النبي صـلى اهللا        هو فاعله وتشاع عنه إشاعة هو بريء منها،         

 ليجمـع صـدقات بنـي     2عليه وسلم عندما بعث الوليد بن عقبة بن أبـي معـيط           

المصطلق، فلما بلغه مجيئه خرجوا لتلقيه ليبلغوا صدقاتهم وعليهم السالح، فخدعته          

نفسه أنهم خرجوا ليقتلوه لشحناء كانت بينهم وبينه في الجاهلية، فرجع إلى النبـي              

:  فنزل قولـه تعـالى     .3ليه وسلم وأبلغه أنهم منعوا الزكاة وأرادوا قتله       صلى اهللا ع  

"$pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u β Î) óΟ ä. u !% ỳ 7, Å™$sù :*t6 t⊥Î/ (#þθ ãΨ ¨� t6 tG sù β r& (#θ ç7ŠÅÁ è? $JΒöθ s% 

7' s#≈ yγpg¿2 (#θ ßsÎ6 óÁ çG sù 4’n? tã $tΒ óΟ çFù=yèsù t ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪4.  

                                                
 .2496-2495، مرجع سابق، صالظالل قطب سيد،  1
ح مكة، بعثه الرسول صلى اهللا عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط، هو أبو وهب، األموي، القرشي، أسلم يوم فت            2

على صدقات بني المصطلق، ولما قُتل عثمان تحول إلى الجزيرة الفراتية فسكنها، واعتزل الفتنة بين علي ومعاويـة،                  
 .8/122، مرجع سابق األعالملي، كالزر. لكنه رثى عثمان وحرض معاوية على األخذ بثأره

/ 7هــ،   1404، المكتب اإلسالمي،    3، ط زاد المسير في علم التفسير     محمد،   الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن     :  3
460. 

 .6سورة الحجرات، اآلية  4
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دى أهم وسائل الحرب النفسية ونظـرا التسـاع دائرتهـا،           وبما أن اإلشاعات إح    -3

وسرعة انتشارها بين األفراد فهي لها أخطار كثيرة وآثار بعيدة علـى األفـراد،              

 .ومن أبرزها تدمير القوى المعنوية وزعزعتها، وبث روح الشقاق بين أفراد األمة

مة، ولعله من   وكم من إشاعة أقلقت أبرياء وحطمت عظماء وفككت ُأسر وعالقات حمي          

البديهي أن اإلشاعة كلما فشت وانتشرت بين األفراد تضخمت وأصبح أمر استئصالها أكثر             

 .1صعوبة

من أخطار اإلشاعة على الفرد أو على المجتمع قدرتها علـى زعزعـة وتفتيـت               -4

 أمامها بين   ونفالناس عندما يسمعون اإلشاعة يقف    "الصف الواحد، والرأي الواحد،     

 .2"د، فبالتالي تعمل على عدم االستقرار بين األفرادمصدق ومكذب ومترد

نـه رسـول اهللا   في الحرب تعتبر اإلشاعة أخطر أنواع الحروب وهذا ما عبـر ع   -5

 يا عمر، فوالذي نفسي بيده لكالمه أشد عليهم من          3خّل عنه : "صلى اهللا عليه وسلم   

أعدائه قبـل   القائد الناجح هو الذي يسيطر على عقول        : "5وقال رومل . 4"وقع النبل 

  .6"أبدانهم

                                                
، المكتبة العصرية، صيدا،    1، القسم الثاني، ط   مقومات النصر في ضوء القرآن والسنة     أبو الشباب، أحمد عوض،     :  1

 .406-402م، ص1990بيروت، 
 .128، ص، مرجع سابقاإلشاعةنوفل، أحمد، :  2
 رواحة بناو القضاء عمرة في مكة وسلم عليه اهللا صلى النبي دخليعني عن عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه، حيث  3

 عـن  الخليل ويذهل ،مقيله عن الهام يزيل اضرب تأويله على نضربكم اليوم سبيله عن الكفار بني خلوا يقول ،يديه بين
 .عرالش هذا تقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يدي وبين اهللا حرم في رواحة بنا يا :عمر قال ،خليله

م، 1986عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، : ، تحقيقسنن النسـائي النسائي، أحمد بن شعيب،   4
 .صحيح: ، قال األلباني5/211، 2839: كتاب مناسك الحج، باب استقبال الحج، حديث رقم

ير القادة العسكريين األلمان، الملقب بثعلب الصحراء، تولى قيادة القوات األلمانية شمالي فرنسا سنة     من المشاه  رومل 5
 .863، مرجع سابق، صموسوعة السياسيينالكيالي، عبد الوهاب، وآخرون، . م1944

 .357، مرجع سابق، صخطب داعيةبيتاوي، حامد،  6
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فـإذا  . 1لذلك فخطورة اإلشاعة على الفرد قد تجعل الفرد مشحونًا بالهلع والفزع والخوف            

 إلـى انطلقت إشاعة نحو شخصية عدوانية مكروهة صدقها وقِبلها الناس وسارعوا            انتشرت أو 

الفرد ولم يأخـذ  فاإلشاعة إذا لم يصدقها . 2قبولها؛ ألنها تقوم على إرضاء رغباتهم الالشعورية     

سمعها من مصدر واحد، فإذا سمعها من أكثر مـن           بها ال بد أن تترك عنده أثرا نفسيا هذا إذا         

مصدر يجعله عرضة لتصديقها واألخذ بها وقبولها أكثر من اإلشاعة التي يسمعها من مصـدر      

 .3واحد، وقد يتوقف قبول اإلشاعة أو ردها على مدى حاجة الفرد لها

 

 .خطر اإلشاعة على المجتمع: يالمبحث الثان

 ، وبالتالي تعمـل     السالفة أمراضنا االجتماعية كثيرة متشعبة في هذا الزمان وجميع األزمنة        

 وتجعلهم فرائس للتفسـخ االجتمـاعي والخبـث والطمـع           اتعلى مهاجمة المجتمع  اإلشاعة  

  الكسل وعـدم    االنتقام وحب ظهور اإلشاعات، فنرى مظاهر العنف و        والكبرياء والتهديد وحب

 لمظاهر القوة والتقـدم  االتقدم وحب الذات تحف المسلمين أكثر من غيرهم مع أنهم كانوا عنوانً       

 ةوالنشاط، أمراض كثيرة تفشت في مجتمعاتنا منها على سـبيل المثـال ال الحصـر ظـاهر                

 ظاهرة اجتماعيـة    فهي ظاهرة سلبية    إلى جانب أنها  فاإلشاعة  . اإلشاعات وأثرها على المجتمع   

لو أردنا أن نبحث عن نسبة الحقيقة التي ترتكز عليها اإلشاعات لوجـدناها ضـيئلة               وخطيرة،  

                                                
 .130م، ص1999، دار الرواتب الجامعية، بيروت، 1، طعلم النفس العسكريعيسوي، عبد الرحمن محمد،  1
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،     1، ط )دفاعا وهجوما (الحرب النفسية والدعاية    العيسوي، عبد الرحمن محمد،      2

 .25م، ص2004لبنان، 
 .60-59المرجع السابق، ص 3
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:  حيث يقـول سـبحانه وتعـالى       1األحيان نابعة عن ظنون سيئة    في كثير من    تكون   جدا، وقد 

"$pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ç7 Ï⊥tG ô_$# #Z��ÏW x. zÏiΒ Çd©à9$# �χÎ) uÙ ÷èt/ Çd©à9$# ÒΟ øO Î) ( "2 . 

تهيئـة  ، وتكون   هاواإلشاعة تكون خطيرة على المجتمع عندما يكون المجتمع مهيأ الستقبال         

المجتمع عندما تسود الفتن والكوارث واالضطرابات سرعان ما يتقبل المجتمـع لمثـل هـذه               

، واإلشاعة ال تختلف عن النميمة في إفساد المجتمع، وتنغيص أمنه وإقـالق بالـه               3اإلشاعات

Ÿωuρ ôìÏÜè? ¨≅ä. 7∃�ξ: "ه، يقول تعالىوراحت ym A Îγ̈Β ∩⊇⊃∪ :—$£ϑ yδ ¥ !$¤± ¨Β 5Ο‹ Ïϑ oΨ Î/ ∩⊇⊇∪4 . 

والنميمة في حقيقتها صـورة     . نمام:  أي 5"قتّاتال يدخل الجنة    : " صلى اهللا عليه وسلم    الوق

 .من صور إفشاء السر وإذاعته

جتمع يعـد سـلوكًا منافيـا       واالنشغال بنشر اإلشاعات والسير وراءها وبثها بين أفراد الم        

، 6السـالم الصـالة و النبي عليـه  ولألخالق واآلداب اإلسالمية التي أوصانا بها القرآن العظيم  

فخطورة اإلشاعات ذات الطبيعة الجماعية تعمل وبكل السـبل علـى تفتيـت وحـدة البنـاء                 

 .7االجتماعي وزعزعة ثقة أفراده لبعضهم البعض

 : بما يليى المجتمع اإلشاعة علويمكن إجمال مخاطر

                                                
 .70، القدس، المنار،صمجلة الميالدون، ، العدد الخامس والعشراإلشاعةم، 1998شحادة، أحمد عثمان، آذار،  1
 .12 :سورة الحجرات، اآلية 2
 .119، مرجع سابق، صالتمهيد في علم النفس االجتماعيالدويبي، عبد السالم،  3
 .11-10: سورة القلم، اآليتان 4
  .5/2250، مرجع سابق، 5709: ، كتاب األدب، باب ما يكره من النميمة، حديث رقمصحيح البخاريالبخاري،  5
، مرجـع سـابق،     اإلشاعة والحرب النفسـية   ،  دور المؤسسات التربوية في مكافحة اإلشاعات     مقبل، فهمي توفيق،     6

 .144-143ص
 .246، مرجع سابق، صالحرب النفسية والشائعات، الحرب النفسية طبيعتها وخصائصهاالعلياني، علي بن نفيع، :  7
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اإلشاعة قد تأخذ كل شكل من أشكال التعبير اإلنساني فهي من ناحية أساسية قد               -1

 اتأخذ طابع و ظاهرة اجتماعية، أحيانًا تقتصر على حفنة من النـاس،          أ ا اجتماعي

 .1وأحيانًا تحتضن الماليين، فمن المستحيل أن يخلو مجتمع من اإلشاعات

جتمع وإضعاف الروح المعنوية فيـه،      زعزعة الم جو اإلشاعات إلى    ويهدف مر  -2

وتفريق وحدة الصف من خالل األكاذيب التي يعملون على بثها ونشـرها بـين           

أفراد المجتمع، بمختلف الوسائل والطرق واألساليب، وكان من أخطـار هـذه            

بهـدف بـث     -أثناء الحروب –اإلشاعات تهجير المدنيين وإبعادهم عن سكناهم       

  .2الرعب في قلوبهم

من أخطار اإلشاعة على المجتمع إضعاف الروح المعنوية وتثبـيط عزائمـه ال           -3

 ألخطار من ِقبل  فيه  األمة اإلسالمية  تطلقت اإلشاعة في وقت تعرض    انسيما إذا   

عدوها ومواجهتها له وكانت مشتملة هذه اإلشاعة على إرجاف أو تخويف مـن             

كثر من موضع، منها قولـه      العدو، ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا األثر في أ         

: قال تعالى . تعالى في شأن المتخلفين عن الخروج إلى غزوة تبوك من المنافقين          

"öθ s9uρ (#ρßŠ#u‘r& ylρã� ã‚ø9$# (#ρ‘‰tã V{ … ã& s! Zο £‰ãã Å3≈ s9uρ oν Ì� Ÿ2 ª!$# öΝ ßγrO$yèÎ7 /Ρ$# 

öΝ ßγsÜ¬7 sV sù Ÿ≅ŠÏ%uρ (#ρß‰ãèø%$# yìtΒ š Ï‰Ïè≈ s)ø9$# ∩⊆∉∪ öθ s9 (#θ ã_t� yz / ä3‹ Ïù $̈Β 

öΝ ä.ρßŠ#y— �ωÎ) Zω$t6 yz  (#θ ãè|Ê÷ρV{ uρ öΝ ä3 n=≈ n=Ï{ ãΝ à6 tΡθ äóö7 tƒ sπ uΖ÷FÏÿø9$# óΟ ä3‹ Ïùuρ 

                                                
عويضة، كامـل محمـد     . 53، مرجع سابق، ص   شاعة والحرب النفسية  اإل،  وسائل ترويج الشائعات  عالم، فؤاد،   :  1

: ، ترجمـة سيكولوجية اإلشاعةأولبورت جوردن، ليوبوستمان، . 111، مرجع سابق، ص  علم النفس واإلشاعة  محمد،  
 .177م، ص1964صالح مخيمر وعبده ميخائيل رزق، دار المعارف، مصر، 

 .236ألسوار، مرجع سابق، ص، مجلة ا اإلشاعةسعيد عبد اهللا،. البيشاوي، د 2
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tβθ ãè≈ £ϑ y™ öΝ çλm; 3 ª!$#uρ 7ΟŠÎ=tæ t Ïϑ Î=≈ ©à9$$Î/ ∩⊆∠∪"1 . ما سلكه المنافقون مـن     منها  و

، فقـال  أسلوب التخذيل والتثبيط والتشكيك في وعد اهللا ألوليائه في غزوة الخندق    

ــالى (øŒÎ : "تعــ uρ Ms9$s% ×π xÿÍ←!$©Û öΝ åκ÷]ÏiΒ Ÿ≅÷δ r' ¯≈ tƒ z> Î�øYtƒ Ÿω tΠ$s)ãΒ ö/ ä3 s9 4(#θ ãèÅ_ö‘$$sù 

ãβ É‹ø↔tG ó¡ o„uρ ×,ƒ Ì� sù ãΝ åκ÷]ÏiΒ ¢É< ¨Ζ9$# tβθ ä9θ à)tƒ ¨β Î) $uΖs?θ ã‹ ç/ ×ο u‘öθ tã $tΒuρ }‘Ïδ (>ο u‘öθ yèÎ/ β Î) 

tβρß‰ƒ Ì� ãƒ �ωÎ) #Y‘#t� Ïù ∩⊇⊂∪ öθ s9uρ ôMn=Åz ßŠ Ν Íκö� n=tã ôÏiΒ $yδ Í‘$sÜø%r& §Ν èO (#θ è=Í× ß™ sπ uΖ÷FÏÿø9$# 

$yδ öθ s?Uψ $tΒuρ (#θ èV ¬7 n=s? !$pκÍ5 �ωÎ) #Z��Å¡ o„ ∩⊇⊆∪ ô‰s)s9uρ (#θ çΡ% x. (#ρß‰yγ≈ tã ©!$# ÏΒ ã≅ö6 s% 

Ÿω šχθ —9uθ ãƒ 4t�≈ t/ ÷ŠF{ $# tβ% x. uρ ß‰ôγtã «!$# Zωθ ä↔ó¡ tΒ ∩⊇∈∪"2. 

عة أكثر نجاحا في إثـارة البلبلـة والفتنـة          ة في المجتمع، تعتبر اإلشا    فتنإثارة ال  -4

 هم والذي كان يسير في هذا الطريق         أفراد المجتمع وأشدها خطرا عليه     والخالفات بين 

öθ: "ن الذين كانوا يثيرون إشاعات كاذبة، فقال تعالىوالمنافق s9 (#θ ã_t� yz  

 

 

 

 

                                                
 .47-46سورة التوبة، اآليتان  1
 .15-13 سورة األحزاب، اآليات  2
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/ ä3‹ Ïù $̈Β öΝ ä.ρßŠ#y— �ωÎ) Zω$t6 yz (#θ ãè|Ê÷ρV{ uρ öΝ ä3 n=≈ n=Ï{ ãΝ à6 tΡθ äóö7 tƒ sπ uΖ÷FÏÿø9$# óΟ ä3‹ Ïùuρ 

tβθ ãè≈ £ϑ y™ öΝ çλm; 3 ª!$#uρ 7ΟŠÎ=tæ t Ïϑ Î=≈ ©à9$$Î/ ∩⊆∠∪"1 . 

األبرياء  اختالق االتهامات واإلشاعات الكاذبة ضد    , إشاعة الفاحشة في المجتمع    -5

والعمل على نشرها كل هذا يؤدي إلى إشاعة الفاحشة فـي المجتمـع والـذين               

 (�χÎ: "ذاب األليم في الدنيا واآلخـرة، قـال تعـالى         يفعلون ذلك يستحقون الع   

t Ï% ©!$# tβθ ™7 Ïtä† β r& yì‹ Ï± n@ èπ t± Ås≈ xÿø9$# ’Îû š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝ çλm; ë>#x‹tã ×ΛÏ9r& ’Îû 

$u‹ ÷Ρ‘‰9$# Íο t� Åz Fψ$#uρ 4 ª!$#uρ ÞΟ n=÷ètƒ óΟ çFΡr&uρ Ÿω tβθ ßϑ n=÷ès? ∩⊇∪"2 . 

ذا لم تسـتطع الدولـة مواجهتهـا وتحليلهـا     وتزداد خطورة اإلشاعات على المجتمع إ  

 وبذلك تكون الجبهة الداخليـة      ، بأول واطالع المواطنين عليها    اوكشف حقائقها للمجتمع أولً   

 .للمجتمع متماسكة مترابطة متراصة الصفوف من خالل بث الثقة واالطمئنان في النفوس

ـ ا سلبيا و  ها بين أفراد المجتمع يعد سلوكً     فنشر اإلشاعات وبث   للفضـائل واألخـالق     امنافي 

اإلسالمية التي حثنا عليها الرسول الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم، وأكـد مـن خـالل        

سيرته العطرة على أهمية التمسك بها والعمل بمقتضاها، فاإلشاعة عندما تكـون مـؤثرة              

                                                
 .47سورة التوبة، اآلية  1
 .19سورة النور، اآلية  2
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تمع مـن   ، وإذا فقدت المصداقية بين أفراد المج      1تستطيع أن تجني ثمارا كبيرة في المجتمع      

 .2الخطورة بمكان أن يصبح المجتمع فريسة النطالق اإلشاعات وانتشارها

 

 .خطر اإلشاعة على الكيان السياسي: المبحث الثالث

من خالل بيان خطورة اإلشاعة على الفرد وعلى أمن المجتمع وآثارها السلبية علـى              

لحساسة التي لهـا أثـر    أوضاعه االقتصادية واالجتماعية واألمنية، وإنها من أهم القضايا ا        

كبير في توجيه كثير من األمور في المجتمع، فهي سلوك عدواني منحـرف ضـد الفـرد       

والمجتمع، كذلك فهي سلوك عدواني ضد الكيان السياسي، فخطورة اإلشاعة من الناحيـة             

السياسية لها آثار سلبية، ومن أبرزها بثّ الرعب والخوف والحقـد والفتنـة والكراهيـة               

 اليأس في نفوس المواطنين، ونتيجة لهذا الرعب والخوف يؤدي إلى تهجيـر   والشك وزرع 

كما حدث في مذبحة دير ياسين، حيـث أخـذت وسـائل            . 3المدنيين من ديارهم وأوطانهم   

اإلعالم تبثّ الرعب في صفوف المواطنين، بأن اليهود يقومون بذبح الفلسطينيين في كـل              

وكذلك من خطورتها على الكيـان السياسـي        . 4مكان، مما أدى إلى تهجيرهم من ديارهم      

تشويه وتحريف سمعة وصورة األفراد والجماعات والمجتمعات والشعوب والقادة والدول،          

وتفريق وحدة الدول وخلخلة صفوفها، وتحطيم إرادة قتالها لدى العدو ومن ثم تثبيط عزائم              

أي العام الذي يكـون  ومعنويات المدنيين والعسكريين، وتعمل هذه اإلشاعة على تضليل الر    

فيه المجتمع  بأمس الحاجة إليه في حياته اليومية، والعمل على إضعاف الروح المعنويـة               

                                                
 .340م، ص1987، المؤسسة العربية، 1، ترجمة عمر الخطيب، طاالتصال الجماهيريبيتنر، . ر. جون 1
 .25، مرجع سابق، ص)دفاعا وهجوما( النفسية والدعائية الحربالعيسوي، عبد الرحمن محمد،  2
 .103، مرجع سابق، صسيكولوجية اإلشاعةأبو عرقوب، إبراهيم أحمد،  3
 .119، مرجع سابق، صاإلشاعةنوفل، أحمد،  4



77 
 

وأخطر هذه اإلشاعات ما ينشـر  . 1خاصة في وقت األزمات والحروب والكوارث الطبيعية 

أثناء الحروب واالضطرابات الداخلية، أو ضد بعض القادة السياسيين، وقـد تقـوم فئـة               

. 2ية بنشر إشاعات بين فئات سياسية أخرى من أجل إيقاع بذور الشك والفتنة بينهمـا              سياس

 اإلسـرائيلي هنـاك   –ولعل أهم وأبرز اإلشاعات التي انتشرت خالل الصـراع العربـي    

إشاعات قامت إسرائيل بإطالقها منذ قيامها بهدف التخلص من مسئولياتها ضـد العـرب،              

 :3ومن هذه اإلشاعات

أن العرب الفلسطينيين الذين غادروا أراضيهم وهاجروا إلى دول الشتات، لم           : لىاإلشاعة األو 

يغادروها بناء على ضغوطات إسرائيلية، وأن إسرائيل لم تطـردهم مـن أراضـيهم وإنمـا                 

غادروها بناء على طلب الجيوش العربية التي تريد إبادة اليهود وإلقائهم في البحر بعد تخليص               

 .من أهلها العرباألراضي الفلسطينية 

تتمثل في خلق صورة وهمية مفادها، تفوق الجندي اإلسرائيلي على الجنـدي            : اإلشاعة الثانية 

م 1948كان عـدد اليهـود اإلسـرائيليين عـام     (العربي، وهذا التفوق نابع عن معادلة مفادها   

 .4)سبعمائة ألف واجهوا خمسة وعشرين مليون عربي وهزموهم

خذت وسائل اإلعالم على صعيد المجتمع الغربي تبثّ إشاعات وهميـة           فقد أ :  اإلشاعة الثالثة 

 .5"أرضا بال شعب هي فلسطين، وشعبا بال أرض هم اليهود"مفادها أن هناك 

                                                
 .103، مرجع سابق، صسيكولوجية اإلشاعةأبو عرقوب، إبراهيم أحمد،  1
 .189، مرجع سابق، صوالشائعاتالحرب النفسية عبد اهللا، معتز سيد،  2
، دار النهضـة العربـي، بيـروت،        1، ط سيكولوجية السياسة العربية العرب والمستقبليات    النابلسي، محمد أحمد،     3

 .338م، ص1999
 .339المرجع السابق، ص 4
 .118-117، مرجع سابق، صاإلشاعةنوفل، أحمد،  5



78 
 

فاإلنسان األجنبي الذي يعيش هذه األيام في عصر الذرة وعصر التقدم ليس من السهل              

 على استعداد أن يرى صـورا       أن يستمع إلى قضية الجئين ومشردين فحسب، وهو كذلك ليس         

 .1وربما غطى وجهه بكلتا يديه..! للنكبة، أو يقرأ شعرا لمأساة

فنتيجة اإلشاعات وخطورتها على الكيان السياسي والوضع السكاني في الضفة الغربية              

 .2وقطاع غزة، فإن العامل األهم في التاثير على هذا الوضع هو الهجرة إلى الخارج

 ال مكان وال وجـود      الوقت نفسه رة على الكيان السياسي ولكنها في       إن اإلشاعات خطي  

للسياسة بدون وجود اإلشاعات، ومن خالل الحديث عن خطـورة اإلشـاعات علـى الكيـان                

السياسي، أن اإلشاعة ال تكلف فلسا واحدا في بعض األحيان، فهي سـالح بـال كلفـة ماليـة        

 .3لتي تنفق على حمالت الدعاية السياسيةمباشرة مقارنة بينها وبين ماليين الفرنكات ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                
، مؤسسة الـدليل    1المتنقل للدليل العام للبالد العربية، إصدار، ط      ، المعرض   الدعاية العربية وأثرها  التمام، بدوي،   :  1

 .15-14م، ص1965 حلب، -العام للبالد الغربية، القدس
 .24ياسين جابر، دار الشروق، عمان، ص: ، ترجمةالضفة الغربية وقطاع غزةبنفيستي، ميرون،  2
 .256-255م، ص2007الساقي، بيروت، لبنان، ، دار 1تانيانا جيا، ط: ، ترجمةالشائعات نويل، -كابفيرير، جان 3
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 : وفيه مبحثان.حكم اإلشاعة: الفصل الرابع

 

 .تحريم اإلشاعة في الشريعة اإلسالمية: المبحث األول

 .تجريم اإلشاعة في القانون الفلسطيني: المبحث الثاني
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 .حكم اإلشاعة: الفصل الرابع

 . الشريعة اإلسالميةتحريم اإلشاعة في:  األولالمبحث

إن اهللا تعالى لما خلق الخلق، ما تركهم سدى، بل بعث لهم األنبياء والرسـل، وشـرع      

لهم من الدين ما ينفعهم في دنياهم ومعادهم، والشريعة اإلسالمية كانت آخر الشـرائع، ربـتّ                

قال . تأتباعها على فضائل األعمال، من فعل للخيرات، وترك للمنكرات، والبعد عن المحرما           

öΝ: "تعالى çGΖä. u�ö�yz >π ¨Βé& ôMy_Ì� ÷z é& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâ�ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$$Î/ šχöθ yγ÷Ψ s?uρ Çtã Ì� x6Ζßϑ ø9$# 

tβθ ãΖÏΒ÷σ è?uρ «!$$Î/"1 . 

ا جاءت األحكام الشرعية إال لتحقيق مصالح الناس، ولم تنه عن شـيء إال إلبعـاد           وم

 منهـا موقفًـا    تها رفضا قاطعا، ووقف   تنها، ورفض  م ت اإلشاعة، فقد حذّر   المفاسد عنهم، ومنها  

؛ ألنها مـن أخطـر   والغيبة والنميمة قد حرم اإلسالم الكذب،     حازما، ومن كل ما يؤدي إليها، ف      

 :الوسائل في اإلسالمه وسائل اإلشاعة، وفيما يلي أبين حكم هذ

 .تحريم الكذب: أوالً

جو اإلشاعة أكثر ما يعتمدون على     إذ يعتمد مرو  -حرم اإلسالم الكذب أو التعاطي معه       

 لما للكذب من أثر كبير في إفساد المجتمع، وزعزعة أمنه واستقراره،            -األكاذيب واالفتراءات 

 . بينهم، وشيوع العداوة والبغضاءأفرادهوانعدام الثقة بين 

وكذلك الكذب فإن أثره خطير وعظيم على أخالق الفرد وسلوكه، فاإلنسان الكاذب يفقد             

اس به واحترامه بينهم، وكذلك فإن الكذب يفقد شخصيته بين الناس حتى أمام نفسه، لكل               ثقة الن 

                                                
 .110: آل عمران، اآليةسورة  1
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يـة والنفسـية التـي تصـيب      من األمراض االجتماعية واألخالقذلك فإني أرى أن الكذب هو    

 .المسلم، والمسلم ال يكون كذابا

β¨: "قال تعالى  Î) ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ ôtΒ uθ èδ Ô∃Î�ô£ ãΒ Ò>#¤‹x. ∩⊄∇∪"1 .  وقال تعـالى:" tΑ$s% 

Ο ßγs9 4y›θ •Β öΝ ä3 n=÷ƒ uρ Ÿω (#ρç�tIøÿs? ’n? tã «!$# $\/ É‹Ÿ2 / ä3 tG Åsó¡ ãŠsù 5>#x‹yèÎ/ ( ô‰s%uρ z>% s{ ÇtΒ 

3“u�tIøù$# ∩∉⊇∪"2 . 

 يـِري  نأ الفـري  أفرى من نإ: "وفي السنة المطهرة يقول النبي صلى اهللا عليه وسلم        

 .3"تريا لم ما المنام عينَيِه في

إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجـور، وإن         : "قول النبي صلى اهللا عليه وسلم     وي

 . 4"الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهللا كذابا

، وقد حـذر   المبني على الظناإلشاعة يعتمد نشرها كثيرا على الكذب والقول بال علم      ف

#Ÿωuρ ß: "قـال تعـالى    ول بال علم،  اهللا تعالى من الق    ø)s? $tΒ }§øŠs9 y7s9 Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨β Î) yìôϑ ¡¡9$# 

u�|Çt7 ø9$#uρ yŠ#xσ àÿø9$#uρ ‘≅ä. y7Í× ¯≈ s9'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ó¡ tΒ ∩⊂∉∪"5 . 

                                                
 .28:سورة غافر، اآلية 1
 .61: سورة طه، اآلية 2
، عنهمـا  اهللا رضـي  الخطاب بن عمر بن اهللا عبد مسند ، مسند المكثرين من الصحابة،مسند اإلمام أحمد  ابن حنبل،    3

 الشيخين رجال ثقات رجاله ،البخاري شرط على صحيح إسناده : طاألرنؤو شعيب تعليق. 2/96،  7511: حديث رقم 
 .البخاري رجال فمن دينار بن اهللا عبد بن الرحمن عبد غير

 وما. }الصادقين مع وكونوا اهللا اتقوا آمنوا الذين أيها يا {:تعالى اهللا قول ابب ،األدب كتاب، صحيح البخاريالبخاري،  4
 .2261، ص5ج، 5743: ، حديث رقمالكذب عن ينهى

 .36: سورة اإلسراء، اآلية 5
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 ولـم  وعلمـت  تسمع ولم وسمعت تر ولم رأيت تقل ال":  في تفسير هذه اآلية    قتادة قال

‰pκš$: "وقال تعـالى   .1"كله ذلك عن سائلك تعالى اهللا فإن ،تعلم r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ç7 Ï⊥tG ô_$# #Z��ÏW x. 

zÏiΒ Çd©à9$# �χÎ) uÙ ÷èt/ Çd©à9$# ÒΟ øO Î) ("2. 

لذلك يعد االشتغال بنشر اإلشاعة سلوكًا منافيا للفضائل التي حـض عليهـا اإلسـالم،        

 .3"ون من لسانه ويدهم من سلم المسلالمسلم: "حيث يقول النبي صلى اهللا عليه وسلم

 يأتونكم ،كذابون دجالون الزمان آخر في يكون: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وقال

وعـن  . 4"يفتنونكم وال يضلونكم ال ،وإياهم فإياكم ،آباؤكم وال أنتم تسمعوا لم بما األحاديث من

 ليتمثـل  الشيطان إن: "عليه وسلم  رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا          5 بن مسعود  اهللا عبد

 :مـنهم  الرجـل  فيقول ،فيتفرقون الكذب من بالحديث فيحدثهم القوم فيأتي ،الرجل صورة في

 . 6"يحدث اسمه ما أدري وال ،وجهه أعرف رجالً سمعت

 

 

 

                                                
 .3/57، مرجع سابق، تفسير ابن كثيرابن كثير،  1
 .12: سورة الحجرات، اآلية 2
، كتاب اإليمان، باب المسلم من سلم المسلمون مـن لسـانه    الجامع الصحيح المختصر  البخاري، محمد بن إسماعيل،      3

 12، ص1، مرجع سابق، ج10: ويده، حديث رقم
، حديث تحملها في واالحتياط الضعفاء عن الرواية عن النهي باب، اهللا رحمه مسلم اإلمام مقدمة، صحيح مسلم ،  مسلم 4

 .1/12، 7: رقم
، مرجـع سـابق،    اإلصابة في تمييز الصحابة   عبد اهللا بن مسعود بن غافل، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، ابن حجر،              5
4/233. 
، حديث تحملها في واالحتياط الضعفاء عن الرواية عن النهي باب، اهللا رحمه مسلم اإلمام مقدمة، صحيح مسلم مسلم، 6

  .1/12، 7: رقم
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 : الِغيبة تحريم:ثانيا

 مـا  رونأتـد : "فقد حرم اإلسالم الغيبة والبهتان، حيث سأل النبي صلى اهللا عليه وسلم 

 مـا  أخي في كان إن أفرأيت :قيل يكره بما أخاك ذكرك" :قال .أعلم ورسوله اهللا قالوا الغيبة؟

 .1"بهته فقد فيه يكن لم وإن ،اغتبته فقد تقول ما فيه كان إن" :قال أقول؟

 البهـت  صلأو ،يكره بما غيبته في نساناإل ذكر والغيبة  واالفتراء، الباطل هوان  بهتفال

 .2وجهه في باطلال له يقال أن

 . تحريم النميمة: ثالثًا

فقد حذّر الشرع عن مطاوعة كل من يتصف        . حرم اإلسالم النميمة، أو التعاطي معها     

Ÿωuρ ôìÏÜè? ¨≅ä. 7∃�ξ : "قال تعالى. بصفة النميمة ym A Îγ̈Β ∩⊇⊃∪ :—$£ϑ yδ ¥ !$¤± ¨Β 5Ο‹ Ïϑ oΨ Î/ ∩⊇⊇∪"3 . 

والنميمة . 4"ال يدخل الجنة نمام   : "ه وسلم وفي السنة المطهرة يقول النبي صلى اهللا علي       "

 .5"في حقيقتها هي من إفشاء السر وإذاعته، وهتك العرض، عما يكره كشفه

"        ا لما يمسا، إذا كانت إظهارأعراض الناس، كإشاعة الفاحشة،     قد تكون اإلشاعة حرام 

�χÎ) t: "لقوله تعـالى   Ï% ©!$# tβθ ™7 Ïtä† β r& yì‹ Ï± n@ èπ t± Ås≈ xÿø9$# ’Îû š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝ çλm; ë>#x‹tã 

×ΛÏ9r& ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Íο t� Åz Fψ$#uρ 4 ª!$#uρ ÞΟ n=÷ètƒ óΟ çFΡr&uρ Ÿω tβθ ßϑ n=÷ès? ∩⊇∪"6 . 

                                                
 .4/2001، مرجع سابق، 2589: ، حديث رقمباب تحريم الغيبةمسلم، صحيح مسلم، كتاب الصلة والبر واآلداب،   1
إحياء التراث العربـي، بيـروت،   ، دار 2، طالمنهاج في شرح صحيح  مسلم بن الحجاج النووي، يحيى بن شرف،      2

 .16/142هـ، 1392
 .11-10: سورة القلم، اآليتان 3
 .1/101، مرجع سابق، 105: ، كتاب اإليمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، حديث رقمصحيح مسلممسلم،  4
 .340، مرجع سابق، صالحرب النفسية والشائعاتعبد اهللا، معتز سيد،  5
 .19سورة النور، اآلية  6



84 
 

، إذا فيما يتعلق في هتك       القذف  حد وقد تصل عقوبة اإلشاعات الكاذبة في اإلشاعة إلى       

 فـال عقوبـة عليـه بمجـرد         أما المشاع عنه  ،  إن توفرت شروطه، وإال فالتعزير    األعراض  

  . وقد تصل العقوبة إلى حد القتل تعزيرا إذا سببت هذه اإلشاعة في قتل نفوس بريئة.1اإلشاعة

، فإنهـا  2أيمـان القسـامة  : وقد تكون اإلشاعة طريقًا لثبوت بعض األحكام، ومن ذلك "

ن الزوجين إن دخال    سقوط الحد ع  : ومن ذلك . يكتفى لطلبها باإلشاعة، فاإلشاعة هنا تعتبر لوثًا      

 . 3"بال شهود وثبت الوطء، إن فشا النكاح، أي شاع واشتهر

وإذا كان إظهار الشيء يترتب عليه منع الوقوع في الحـرام، فـإن إشـاعته تكـون               "

 . 4"مطلوبة، وذلك كإشاعة الرضاعة ممن ترضع

 .اإلشاعة في الحرب: ثالثًا 

 علـى  واتفقوا،  5خدعة  في الحرب   ال خالف بين العلماء في جواز الكذب واستعمال ال        

 عـن النبـي      فقد صح  ،6عهد نقض فيه يكون أن إال أمكن كيفما الحرب في الكفار خداع جواز

                                                
 .4/286م، 1986، طباعة ذات السالسل، الكويت،2، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، طالموسوعة الفقهية 1
 أولياء من جماعة اجتمعت إذا ) بالقَسامِة ( فالن قتل :يقال ،الدم ادعوا إذا القتيل أولياء على تقسم أليمانهي ا: القسامة 2

 صـاحبهم  قتل عليه المدعى أن ايمينً خمسين فحلفوا ،البينة دون دليل ومعهم ،صاحبهم قتل أنه رجل على فادعوا القتيل
المصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر  المقري، أحمد بن محمد،  . قَسامةً يسمون دعواهم على يقِْسمون الذين فهؤالء
 .2/503، المكتبة العلمية، بيروت، للرافعي

 .286المرجع السابق، ص 3
 .286ابق، صالمرجع الس 4
 .101م، ص1994، وزراة الثقافة، عمان، األردن،1، طمبادئ الحرب في صدر اإلسالم المهر، غازي إسماعيل،  5
، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   1أبو عبد اهللا محمد حسن محمد، ط    : ، تحقيق المبسوط، محمد بن أحمد،     السرخس ي  6

. 10/389 هــ،  1405،  بيـروت ، دار الفكر،1، طالمغني ،عبد اهللا بن أحمد  ابن قدامة،   . 7/618هـ،  1421لبنان،  
 .1/487, هـ1407 بيروت، ،ر الجيل، داالدراري المضية شرح الدرر البهية ، محمد بن علي،الشوكاني
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جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم    : "وأنه قال . 1"الحرب خدعة : "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     

 . 2"وألسنتكم

اد باللسان، وجهاد اللسان يكـون      أن من أنواع جهاد المشركين، الجه     : ووجه االستدالل 

 .ع والمكائدابالكذب على العدو، واستعمال الخد

ولكن العلماء اختلفوا في المراد من الكذب المباح، فهل هو حقيقة الكذب أم التعـريض             

 . 3والخديعة

 في منه كان ما بين فرق غير من والسنة القرآن بنصوص كله حرام الكذب أن والحق

 فـي  المـذكورة  األمور من الدليل خصه ما إال منه يستثنى وال حمودم غير أو محمود مقصد

  .4الباب أحاديث

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 3/1102، 2866: حديث رقم، خدعة الحرب باب ،والسير الجهاد كتابالبخاري، صحيح البخاري،  1
 .يحصح :األلباني قال. 2/13، 2504:  حديث رقمالغزو ترك كراهية باب، هادالج  كتاب،سنن أبي داودأبو داود،  2
م،  1991، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، طستخبارات العسكرية في اإلسالماالمناصرة، عبد اهللا علي السالمة المحمد،   3

 .251ص
محمد منيـر  :  تعليق ، األخبار يل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى       ن ،محمد بن علي بن محمد    ،  الشوكاني 4

 .8/63 ، إدارة الطباعة المنيرية، نشرالدمشقي
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 : المجوزين لحقيقة الكذب في الحربدليل

فهو مـن   .  أن الكذب والخديعة تجوز صراحة وتلويحا      2 والواقدي 1يرى اإلمام النووي  

وعمدتهم فـي   . 3يض أولى وإن كان التعر  . المستثنى الجائز، ما لم يكن فيه نقض عهد أو أمان         

 .4"الحرب خدعة: "ذلك الحديث الصحيح، قال النبي صلى اهللا عليه وسلم

والحكمة من جواز الكذب في هذه المواطن، أن هنالك مقاصد ال بد من التوصل إليهـا          

، واإلصالح بين الناس، واستمالة قلب الـزوج أو الزوجـة،           )هزيمة العدو (بالوسائل، فالحرب   

فإن كان يمكن التوصل إليها بالصدق والكذب معا، فالكذب هنـا حـرام، وإن       مقاصد محمودة،   

 فالكذب فيها مباح، إن كان تحصـيل ذلـك مباحـا،            ،أمكن التوصل إليها بالكذب دون الصدق     

وواجب إن كان المقصود واجبا، لكن ينبغي التحرز من الكذب ما أمكن؛ ألنه يفتح باب الكذب                

 المرء إلى ما يستغني عنه وإلى مـا ال يقتصـر علـى حـد                على النفس، فيخشى أن يتداعى    

 . 5الضرورة، فيكون الكذب حراما في األصل إال لضرورة

 

 

 

 

                                                
يحيى بن شرف بن مري النَّووي الشافعي، مولده ووفاته في نوا وهي من قرى حوران بسورية، وهو علَّامـةٌ بالفقـه     1

الزركلـي،  : وغيرها، راجـع " واألذكار"، "رياض الصالحين: "هـ، وله مصنَّفات كثيرة منها676والحديث، توفِّي سنة   
 .8/149، مرجع سابق، األعالم

محمد الواقدي بن واقد السهمي األسلمي، من أقدم المؤرخين في اإلسالم، من حفاظ الحديث، كان تاجر حنطة، ولّـي             2
 .6/311  مرجع سابق،،األعالمالمغازي النبوية، الزركلي، : القضاء في بغداد، وتوفي فيها، من كتبه

 .3/134، دار إحياء الكتب العربية، إحياء علوم الدينزالي، محمد بن محمد،  الغ 3
 .85 صسبق تخريجه 4
 .3/134، دار إحياء الكتب العربية، إحياء علوم الدين الغزالي، محمد بن محمد،  5
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 : المانعين لحقيقة الكذبدليل

ال ئز في المواطن الخاصة، ال يكـون إ       ، أن الكذب الجا   1 اإلمام محمد بن الحسن الشيباني     قالو

إن فـي  : "صح في الحديثحيث .  رخصة فيه  بالمعاريض، وليس بالكذب المحض، فإن ذلك ال      

 .2"ض الكالم لمندوحة عن الكذبيمعار

ويمكن القول إن األصل في الكذب الحرمة، ويستثنى من ذلك بعض المـواطن، كمـا               

الحرب، اإلصالح، الزوجة فيمـا   -يمكنني ترجيح  قول من قال بجواز الكذب في تلك المواطن          

 .واهللا أعلى وأعلم. إن كان التعريض أولى وتلويحا، و صراحةً-ال ظلم فيه عليها

 لم يـرخّص فـي  "والدليل على ذلك ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث  

الحرب، واإلصالح بين الناس، وحـديث الرجـل        : شيء مما يقول الناس الكذب إال في ثالث       

 .3"امرأته، وحديث المرأة زوجها

 .ن الفلسطينيتجريم اإلشاعة في القانو:  الثانيالمبحث

تعتبر جرائم اإلشاعات من الجرائم ذات التأثير التفسي؛ ألنهـا تـتم لمجـرد طـرق                

ن السلوك فيها هو مجرد التعبيـر الـواعي، وبهـذا     إالمضمون النفسي لنفسية اآلخرين، حيث      

 .4يكون محور هذه الجريمة هو التعبير الواعي

ن أهمية التعبير في حياة األمم ولقد نهى اإلسالم عن االستخدام السيئ للتعبير، وبي

: واألفراد، حيث جاء في القرآن الكريم بمثل يوضح لنا أهمية التعبير اللفظي، فقال عز وجل
                                                

، مـات فـي   محمد بن حسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، إمام في الفقه واألصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة  1
 .6/80، مرجع سابق، األعالمالري، الزركلي، 

، دار البشائر اإلسـالمية، بيـروت،   3محمد فؤاد عبد الباقي، ط: ، تحقيقاألدب المفرد، محمد بن إسماعيل،   البخاري 2
 .صحيح موقوفًا: قال األلباني.  1/297، 857: م، كتاب الشعر، باب من الشعر حكمة، حديث رقم1989

 .4/2011، منه المباح وبيان الكذب تحريم باب، واآلداب والصلة البر كتاب، 2605: ، حديث رقم مسلمصحيحمسلم،  3

 .90م، ص1997، 2ط ،جرائم الشائعات وإجراءاتهامتولي، طه أحمد طه،  4
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"öΝ s9r& t� s? y# ø‹ x. z> u�ŸÑ ª!$# Wξ sW tΒ Zπ yϑ Î=x. Zπ t6 ÍhŠsÛ ;ο t� yft± x. Bπ t7 Íh‹ sÛ $yγè=ô¹ r& ×MÎ/$rO $yγãã ö� sùuρ ’Îû 

Ï !$yϑ ¡¡9$# ∩⊄⊆∪ þ’ÎA ÷σ è? $yγn=à2é& ¨≅ä. ¤ Ïm Èβ øŒÎ*Î/ $yγÎn/ u‘ 3 ÛU Î�ôØo„uρ ª!$# tΑ$sW øΒF{ $# Ä¨$̈Ψ=Ï9 óΟ ßγ̄=yès9 

šχρã� �2x‹tG tƒ ∩⊄∈∪ ã≅sV tΒuρ >π yϑ Î=x. 7π sW� Î7 yz >ο t� yft± x. >π sV� Î6 yz ôM̈V çG ô_$# ÏΒ É−öθ sù ÇÚö‘F{ $# $tΒ 

$yγs9 ÏΒ 9‘#t� s% ∩⊄∉∪1. إلعراب عن المعاني كما  أن القوانين في دول شتى تناولت وسائل ا

لكن في . والمشاعر، والتي من شأنها إذا توافرت إحداها أن تحقق جريمة التعبير العلني

 . لم تجاِر قوانينها قوانين تلك الدول-حيث إنها في طور التحرر –فلسطين 

إن المشرع القانوني في معظم دول العالم جرم اإلشاعات باعتبارها من الجرائم التـي              

 .ولة من جهة الخارج، وكذلك باعتبارها جرائم تمس أمن الدولة من جهة الداخلتمس أمن الد

 :2مما سبق يتضح أن طبيعة جرائم اإلشاعات تدور حول المحاور اآلتية

 .جريمة تعبيرية: أوالً

 .جريمة من جرائم أمن الدولة: ثانيا

 .من جرائم الخطر: ثالثًا

، الصادر  )المعد للقراءة األولى  (سطيني  ومن خالل دراسة لمشروع قانون العقوبات الفل      

وجـدتُ أنـه ال     . م13/4/2003عن اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، بتاريخ         

توجد بنود مباشرة تعالج اإلشاعات وتجرمها، وتبين العقوبات المناسبة لها، لكن يمكن رصـد              

 :شاعة، باعتبارهاالفقرات التي عالجت بعض األشكال التي تدخل في جرائم اإل

                                                
 .26-24: سورة إبراهيم، اآليات 1
 .84ص  مرجع سابق،،جرائم الشائعات وإجراءاتهامتولي، طه أحمد طه،  2
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 .جريمة من جرائم األمن الخارجي للوطن: أوالً

 .جريمة من جرائم األمن الداخلي للوطن: ثانيا

 المضـرة بـاألمن الخـارجي       -فمن الجرائم المضرة بأمن الوطن والمصلحة العامة        

 يعاقب بالسجن المؤبـد مـن ارتكبهـا   : "تنص على أنه). 68(الخيانة العظمى، فالمادة    -للوطن

 .وقد حوت المادة على فقرات، تبين أفعال الخيانة وأشكالها. 1عمدا

من سعى في زمن الحـرب إلـى زعزعـة          : "فالفقرة األولى من المادة تنص على أن      

 . 2"إخالص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده

    أي ن أنتخابر أو تعاون مع دولة أجنبية أو مع أحد ممـن           تآمر أو   : "والفقرة الثالثة تبي

يعملون لمصلحتها للقيام بأي عمل عدواني ضد فلسطين أو لإلضرار بمركزهـا الحربـي أو               

وتكـون  . السياسي أو الدبلوماسي أو االقتصادي، أو سهل دخول قوات تلك الدولة إلى الـبالد             

 .العقوبة اإلعدام إذا كان مرتكب الجريمة فلسطينيا

حظ من خالل هذه المادة أن جريمة الخيانة العظمى والمتمثلة بالتجسس هي شـكل              نال

من أشكال جرائم اإلشاعة؛ حيث إن المشرع الفلسطيني عالج هذه القضـية، فشـدد العقوبـة                

 .بالسجن المؤبد بشكل عام، وباإلعدام إن كان فلسطينيا بشكل خاص

 ).72( األسرار في المادة ونرى كذلك معالجة المشرع الفلسطيني قضية إفشاء

يعاقب بالسجن المؤبد كل من سلّم لدولة أجنبيـة أو ألحـد            : "حيث تنص الفقرة األولى   

ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه سرا من أسرار الدفاع عن فلسـطين أو توصـل           

دولـة أو   بأية وسيلة إلى الحصول على سر من هذا النوع بقصد تسليمه أو إفشائه إلى تلـك ال                

                                                
: ، رقـم المشـروع    مشروع قانون العقوبات المعد للقراءة األولـى      نة القانونية، المجلس التشريعي الفلسطيني،      اللج 1

 .م13/4/2003: و، التاريخ.م/93/2001
 .13المرجع السابق، ص 2
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ألحد ممن يعملون لمصلحتها، أو أتلف شيًئا يعد سرا من أسرار الدفاع أو جعله غيـر صـالح            

  . 1"ألن ينتفع به

تكون العقوبة اإلعدام إذا وقعت الجريمة زمن الحرب أو كان مرتكب           : "والفقرة الثانية 

 ".الجريمة فلسطينيا

ركيزا كبيـرا علـى هـذه       ولم يهمل المشرع الفلسطيني قضية التجسس، بل نالحظ ت        

كل من دخل أو حاول الدخول إلـى       : "حيث نصت على أن   ). 76(الجريمة، فقد أفرد لها المادة      

مكان محظور بقصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا               

ـ                 د على سالمة الوطن عوقب بالسجن مدة ال تزيد عن خمس سنوات، وإذا سعى إلى ذلك بقص

 . 2"التجسس لمصلحة دولة أجنبية عوقب باإلعدام

فالمـادة  . ومن أشكال اإلشاعة التي اهتم المشرع الفلسطيني بها اهتماما بالغًـا الفتنـة            

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ أو أسـس أو أدار علـى خـالف               : "تنص على أنه  ) 91(

أي وسيلة إلـى إثـارة الحـرب      القانون جمعية أو هيئة أو منظمة يكون الغرض منها الدعوة ب          

 . 3"األهلية في البالد أو بث الفتنة الطائفية بين أفراد الشعب الفلسطيني

كل من انضم إلى إحدى الجهات المشار إليها في المـادة  : "تنص على أن  ) 92(والمادة  

 ".السابقة أو شارك فيها مع علمه بأعراضها يعاقب بالحبس

 ".عية أو الهيئة أو المنظمة ومصادرة أموالهاوفي جميع األحوال يحكم بحّل الجم"

ولم يترك المشرع الفلسطيني إشاعة األخبار التي تؤثر في المجتمع الفلسطيني دونمـا             

اعتبار، فقد نص على عقوبة من ينشر إشاعات من شأنها أن تخل بسير العدالة في فلسـطين،                 
                                                

 .14المرجع السابق، ص 1
 .15المرجع السابق، ص 2
 .18المرجع السابق، ص 3
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يلة علنية أخبارا أو معلومات     كل من نشر أو أذاع بأية وس      : "على أن ) 156(حيث نصت المادة    

أو انتقادات من شأنها التأثير على قاٍض أو محكمة أو هيئة قضـائية فـي دعـوى أو تحقيـق      

مطروح على أي منهم يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تتجاوز مـائتي                 

 .1"دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .29المرجع السابق، ص 1
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وفيه .  ومحاربتهاية من اإلشاعةطرق الوقا: الفصل الخامس

 :خمسة مباحث

 .غرس اإليمان وبناء العقيدة في النفوس: المبحث األول

تحليلها من جميع (التحقق من مصدر اإلشاعة : المبحث الثاني

 ).الجوانب

 .مقاومة اإلشاعة والسيطرة عليها: المبحث الثالث

 .تتماسك الجبهة الداخلية ومحاربة اإلشاعا: المبحث الرابع

 .المجتمع الفلسطيني ودوره في محاربة اإلشاعات: المبحث الخامس
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 . ومحاربتهاطرق الوقاية من اإلشاعة: لفصل الخامسا

إن اإلشاعات بحد ذاتها وباء إذا انتشر بين أفراد المجتمع فمن الصعوبة بمكان استئصاله،              

ى إبطال كل إشاعة يلقيها العدو      فليكن المسلمون على حذر شديد من هذه اإلشاعات وليعملوا عل         

ـ   الوقائيةفي محيطهم واتخاذ الطرق     ان د والمناسبة لمحاربتها، وذلك بالبصـيرة النافـذة والوج

 .1في كشف الغواصات في أعماق البحار) رادارال(المتفتح والعقل السليم، تماما كما يفعل 

 : مباحثخمسةويتكون هذا الفصل من 

 .بناء العقيدة في النفوسغرس اإليمان و: المبحث األول

 ).تحليلها من جميع الجوانب(التحقق من مصدر اإلشاعة : المبحث الثاني

 .مقاومة اإلشاعة والسيطرة عليها: المبحث الثالث

 .ومحاربة اإلشاعاتتماسك الجبهة الداخلية : المبحث الرابع

 .المجتمع الفلسطيني ودوره في محاربة اإلشاعات: المبحث الخامس

 

 

 

 

 

 

 

                                                
عويس، منصور محمد محمد، . 57م، ص1981، دار نجد، 1، طالحرب والسالم في اإلسـالم الكريم، الخطيب، عبد   1

 .216-215، النجاح، طرابلس، ليبيا، صالرسول والحرب النفسية
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 .غرس اإليمان وبناء العقيدة في النفوس: المبحث األول

ال بد أن نسلك أو نبين بعض طرق الوقاية من اإلشاعات التي هي جزء من الحـرب                 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم مكث في مكة المكرمة ثالثة عشر سنة وهو             نعلم أن   ،  النفسية

 نفوس الناس، حتى أنهـم كـانوا   يدعو الناس إلى اهللا عز وجل ويزرع العقيدة اإليمانية في   

 فيقول لهـم  ؟،مرنا بالجهادُأأيأتون إلى الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويقولون يا رسول اهللا         

زرع العقيدة في قلوبهم، وبعد ذلـك نـزل         ، حتى   "لم نُؤمر : " عليه وسلم  الرسول صلى اهللا  

tβ: "قول الحق جل وعال    ÏŒé& t Ï% ©#Ï9 šχθ è=tG≈ s)ãƒ öΝ ßγ̄Ρr' Î/ (#θ ßϑ Î=àß 4 ¨β Î) uρ ©!$# 4’n? tã óΟ Ïδ Î�óÇtΡ 

í�ƒ Ï‰s)s9 ∩⊂∪"1 . 

ولى لوقاية المجتمع المسلم من اإلشاعات وأخطارها؛       فالعقيدة اإلسالمية هي الركيزة األ    

ألنها هي األساس في زرع بذور اإليمان في نفوس المسلمين؛ وألنها تعتبر صمام األمـان              

نمو وتتكاثر فـي المجتمعـات القلقـة والخائفـة،          في الوقاية من اإلشاعات الفتّاكة التي ت      

فالمجتمع القلق والخائف إنما يكون عرضة لإلشاعات كما هـو حاصـل مـع مجتمعنـا                

الفلسطيني، مجتمع يموج فيه الخوف والقلق، فهو عرضة لإلشاعات كبيرها وصغيرها من            

 ال يصـدق    ِقبل االحتالل، فاإليمان القوي والعقيدة الصادقة يجعـالن اإلنسـان المـؤمن           

، فال يبثّها ويقف منها موقف المعارض والمحايـد،          وال يتعامل معها   اإلشاعات واألراجيف 

كأولئك الـذين    2ويفضح مروجيها، وكذلك ال يخاف الوعيد وال يرهب التهديد، وليس جبانًا          

                                                
  .39 سورة الحج، اآلية 1
 .38، دار االعتصام، صالنظرية اإلسالمية في الحرب النفسيةعلي محفوظ، محمد جمال الدين،  2
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ــيهم ــال اهللا ف sŒÎ*sù u#: "..ق !% ỳ ß∃öθ sƒø:$# öΝ ßγtG ÷ƒ r&u‘ tβρã� ÝàΖtƒ y7ø‹ s9Î) â‘ρß‰s? öΝ ßγãΨ ã‹ ôã r& “É‹©9$% x. 

4ý øóãƒ Ïµ ø‹ n=tã zÏΒ (ÏNöθ yϑ ø9$#"..1. 

 :2فمن طرق الوقاية التي تنطلق من العقيدة

المسلمون بإيمانهم الراسخ وعقيدتهم الصلبة يستطيعون محاربـة        : اإليمان وقوة العقيدة   -1

 .اإلشاعات، ومقاومتها والحد منها

اتبـاع الطـرق    بلحرب النفسية، وذلـك     الوعي والمعرفة بأهداف العدو وأساليبه في ا       -2

قـال  . محاوالت التي يقوم بها العدو من خالل التفرقـة ومقاومتهـا  الفضح  - أ :يةتاآل

‰pκš$: "تعالى r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u β Î) (#θ ãè‹ ÏÜè? $Z)ƒ Ì� sù zÏiΒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3 ø9$# Ν ä.ρ–Šã� tƒ 

y‰÷èt/ öΝ ä3 ÏΖ≈ oÿ‡Î) t Ì� Ïÿ≈ x. 3∩⊇⊃⊃∪ . 

 .هدم كل محاوالت تشكك بالنصر والقضاء عليها - أ

:  قـال تعـالى  .  هدم كل محاوالت تتبع أسلوب التخويف وبثّ الرعب والضغط النفسي        -ج

"t Ï% ©!$# tΑ$s% ãΝ ßγs9 â¨$̈Ζ9$# ¨β Î) }̈ $̈Ζ9$# ô‰s% (#θ ãèuΚ y_ öΝ ä3 s9 öΝ èδ öθ t± ÷z $$sù öΝ èδ yŠ#t“ sù $YΖ≈ yϑƒ Î) 

(#θ ä9$s%uρ $uΖç6 ó¡ ym ª!$# zΝ ÷èÏΡuρ ã≅‹ Å2uθ ø9$# ∩⊇∠⊂∪ "4 . 

                                                
 .19حزاب، اآلية سورة األ 1
محفوظ، محمد جمال الدين . 107-106، مرجع سابق، صمبادئ الحرب في صدر اإلسالمالمهر، غازي إسماعيل، :  2

 .47-44، مرجع سابق، صالنظرية اإلسالمية في الحرب النفسيةعلي، 
 .100سورة آل عمران، اآلية  3
 .173سورة آل عمران، اآلية  4
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من دواعي اإليمان واإلسـالم     ف .1 كتمان األسرار والمحافطة عليها وعدم بثّها ونشرها       -3

حـذر مـن    ي فدينناكتمان األسرار وخاصة في األمور المتعلقة في أمور الدين اإلسالمي،           

             نـوا، فإفشـاء    إفشاء األسرار وطلب من المسلمين قبل إفشاء أي سر أن يتثبتـوا وأن يتبي

‰pκš$: ""األسرار ليس من شيم المؤمنين وال الصادقين امتثاالً لقوله تعـالى           r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u 

β Î) óΟ ä. u !% ỳ 7, Å™$sù :*t6 t⊥Î/ (#þθ ãΨ ¨� t6 tG sù β r& (#θ ç7ŠÅÁ è? $JΒöθ s% 7' s#≈ yγpg¿2 (#θ ßsÎ6 óÁ çG sù 4’n? tã $tΒ óΟ çFù=yèsù 

t ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪"2 . أولئك الكافرين الذين يتّبعـون الظنـون،       اإليمان عن    وجل نفى    واهللا عز

β: "فقــال تعــالى Î) tβθ ãèÎ7 −Ftƒ �ωÎ) £©à9$# $tΒuρ “uθ ôγs? ß§àÿΡF{ β: "وقولــه تعــالى. 3." #$ Î) 

tβθ ãèÎ7 −Ftƒ �ωÎ) £©à9$# ( ¨β Î) uρ £©à9$# Ÿω Í_øóãƒ zÏΒ Èd, ptø:$# $\↔ø‹ x© ∩⊄∇∪4 .تعــالى وقولــه" :$pκš‰ r' ¯≈ tƒ 

t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ç7 Ï⊥tG ô_$# #Z��ÏW x. zÏiΒ Çd©à9$# �χÎ) uÙ ÷èt/ Çd©à9$# ÒΟ øO Î)"..5 .   فحذر اإلسـالم

 .6من نشر األسرار واتباع الظن وترويج اإلشاعات؛ ألنها أشد أنواع الكذب

 قطع ألسنة السوء عبر التماسك والتراحم والتعاضد وغرس الثقة المتبادلة وحسن الظن             -4

 .7 بين المواطنين بدل اتباع طرق الثرثرة واللهو بمضغ األقاويل ومفاسد األمورفيما

                                                
 .107، مرجع سابق، صدئ الحرب في صدر اإلسالممباالمهر، غازي إسماعيل،  1
 .6سورة الحجرات، اآلية  2
 .23سورة النجم، اآلية  3
 .28سورة النجم، اآلية  4
 .12سورة الحجرات، اآلية  5
 .56-54، مرجع سابق، صالنظرية اإلسالمية في الحرب النفسيةعلي محفوظ، محمد جمال الدين،  6
 .70م، ص1998مجلة الميالد، القدس، السنة الثالثة، العدد الخامس والعشرون، ، اإلشاعةشحادة، أحمد عثمان،  7
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والمؤمن الحق ال يصدق اإلشاعات واألراجيف وال يبثّها ويقضـي عليهـا فـي مهـدها،              

⌡È *: "قال تعـالى  . 1ويفضح مروجيها ومؤيديهم وال يسكت عنهم      ©9 óΟ ©9 Ïµ tG⊥tƒ tβθ à)Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9$# 

t Ï% ©!$#uρ ’Îû Ν ÎγÎ/θ è=è% ÖÚt� ¨Β šχθ àÿÅ_ö� ßϑ ø9$#uρ ’Îû Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# š� ¨Ζtƒ Î� øóãΖs9 öΝ ÎγÎ/ ¢Ο èO Ÿω 

š� tΡρâ‘Îρ$pgä† !$pκ� Ïù �ωÎ) Wξ‹ Î=s%"2 . 

ــالى ــال تع (sŒÎ#: "وق uρ öΝ èδ u !% ỳ Ö� øΒr& zÏiΒ ÇøΒF{ $# Íρr& Å∃öθ y‚ø9$# (#θ ãã#sŒr& Ïµ Î/ ( öθ s9uρ çνρ–Šu‘ ’n<Î) 

ÉΑθ ß™§�9$# #† n<Î) uρ ’Í<'ρé& Ì� øΒF{ $# öΝ åκ÷]ÏΒ çµ yϑ Î=yès9 t Ï% ©!$# … çµ tΡθ äÜÎ7 /ΖoK ó¡ o„ öΝ åκ÷]ÏΒ 3 Ÿωöθ s9uρ ã≅ôÒ sù 

«!$# öΝ à6 øŠn=tã … çµ çG uΗ÷qu‘uρ ÞΟ çF÷èt6 ¨?]ω z≈ sÜøŠ¤±9$# �ωÎ) WξŠÎ=s% ∩∇⊂∪3. 

 : التصدي للقوى المضادة-5

       لتي تعمل على   ة وإعداد القوة الرادعة ا    يكون التصدي لهذه القوى من خالل إعداد العد

: ، وهذا ما يفهم بوضوح من نص اآلية الكريمة في قولـه تعـالى             4تخويف وإرهاب العدو  

"(#ρ‘‰Ïã r&uρ Ν ßγs9 $̈Β Ο çF÷èsÜtG ó™$# ÏiΒ ;ο §θ è% ∅ÏΒuρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ø‹ y⇐ø9$# šχθ ç7 Ïδ ö� è? Ïµ Î/ ¨ρß‰tã 

«!$# öΝ à2̈ρß‰tã uρ t Ì� yz#u uρ ÏΒ óΟ ÎγÏΡρßŠ Ÿω ãΝ ßγtΡθ ßϑ n=÷ès? ª!$# öΝ ßγßϑ n=÷ètƒ 4"..5. 

                                                
 .111م، ص2002، دار الفكر، بيروت، لبنان، بين العقيدة والقيادة خطاب، محمود شيت، 1
 .60سورة األحزاب، اآلية  2
 .83سورة النساء، اآلية  3
عبد اهللا، معتز سيد،    . 57، مرجع سابق، ص   ب النفسية النظرية اإلسالمية في الحر   علي محفوظ، محمد جمال الدين،       4

 .632، مرجع سابق، صعلم النفس االجتماعي
 .60سورة األنفال، اآلية  5
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‰pκš$: " قـال تعـالى    .1 فضح محاوالت التفرقة وكشفها ومقاومتها     -6  r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u β Î) 

(#θ ãè‹ ÏÜè? $Z)ƒ Ì� sù zÏiΒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3 ø9$# Ν ä.ρ–Šã� tƒ y‰÷èt/ öΝ ä3 ÏΖ≈ oÿ‡Î) t Ì� Ïÿ≈ x. ∩⊇⊃⊃∪2 . 

ؤدي إلـى الضـعف والفشـل ،        تن نتيجة التفرق    فاهللا عز وجل ينهى عن التفرقة؛ أل      

θ#): "يقول اهللا تعـالى   . والهزيمة بنفس الوقت   ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ È≅ö7 pt¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θ è%§� xÿs? 4 

(#ρã� ä. øŒ$#uρ |Myϑ ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3 ø‹ n=tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [ !#y‰ôã r& y# ©9r' sù t÷ t/ öΝ ä3 Î/θ è=è% Λäóst7 ô¹ r' sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷èÏΖÎ/ 

$ZΡ≡uθ ÷z Î)"3 . 

 . عدم اتباع الظن واألخذ به- 7

 . محاربة آفات اللسان– 8

 . الصدق وحسن الظن– 9

 ).تحليلها من جميع الجوانب(التحقق من مصدر اإلشاعة : المبحث الثاني

عندما تُبثّ إشاعة وتُنشر بين أفراد المجتمع، قبل تصديق أي إشاعة ال بد أن تخضـع                

 لمعرفة مصدر هذه اإلشاعة، ومن مروج هذه اإلشاعة ومن          لتحليل والفحص لهذه اإلشاعة   

 :4وهذا التحليل يتم من خالل استخدام ثالثة أساليب. يسير وراءها

                                                
م، 1991، مؤسسـة الرسـالة،      2، ط االستخبارات العسكرية فـي اإلسـالم     مناصرة، عبد اهللا علي السالمة المحمد،        1

 .178ص
 .100 سورة آل عمران، اآلية  2
 .103مران، اآلية سورة آل ع 3
مقدمة في العلـوم    ربيع، حامد عبد اهللا،     . 237، مجلة األسوار، مرجع سابق، ص     اإلشاعةالبيشاوي، سعيد عبد اهللا،      4

 .300-299، مرجع سابق، صالسلوكية
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 : تحليل المضمون -1

يقصد بذلك تحليل اإلشاعة كرسالة أو كتعبير من عملية االتصـال، واإلشـاعة هنـا               

، أما الجانب الثاني     الرسالة تتضمن حقيقة اتصالية مزدوجة، الجانب األول يتعلق بمضمون       

 من شخص إلى آخر، أو دراسة كـل مـا   اعمليات المتالحقة التي واكبت انطالقه   فيتعلق بال 

 .يدور حول مضمون اإلشاعة

 :التحليل الميداني أو الحقلي -2

يستخدم هذا األسلوب من خالل متابعة اإلشاعة وسريانها في الواقع االجتماعي، إذ أن             

 .جماعياإلشاعة ما هي إال أسلوب 

 :التحليل المعملي -3

يتم هذا األسلوب من خالل تحديد البيئة أو المجتمع أو المنطقة التي تسعى إلى التـأثير            

 .فيها هذه اإلشاعة
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 وضح الرسم التالي عناصر تحليل اإلشاعة، ي1نموذج تحليل اإلشاعة

 العناصر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 .238، مجلة األسوار، مرجع سابق، صاإلشاعةالبيشاوي، سعيد عبد اهللا،  1
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كذلك عند التحقق من مصدر اإلشاعة وتحليلها من جميع الجوانب ال بـد أن تحتـاج                

اإلشاعة إلى مزيد من الدراسة واالهتمام، والسبب في ذلك لما لإلشاعة من أثر هام جـدا                

ي جميع نواحي الحياة؛ فيجب تحليلها من حيث مصدرها وقوتها وضعفها وخطورتها قبل             ف

ية للوصول ألسـباب نشـرها   أسس علمعلى وكذلك تحليل اإلشاعة ال بد أن يقوم       .1تعينها

 .2هايجوإلى مرو

وديننا اإلسالمي طلب منّا أن نتحقق من األخبار، وأن نتحرى الصدق في كل شـيء،               

م  بمجرد السماع أو التوهم أو اتباع الهوى ألغراض شخصية ال تخـد            وال يجوز أن نحكم   

‰pκš$: "قـال تعـالى   . جي تلك اإلشاعات  إال مرو  r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u β Î) óΟ ä. u !% ỳ 7, Å™$sù :*t6 t⊥Î/ 

(#þθ ãΨ ¨� t6 tG sù β r& (#θ ç7ŠÅÁ è? $JΒöθ s% 7' s#≈ yγpg¿2 (#θ ßsÎ6 óÁ çG sù 4’n? tã $tΒ óΟ çFù=yèsù t ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪"3 . 

 وما تجرع الناس من نتيجـة الحـرب مـن            مع إسرائيل  م1967عندما حدثت حرب    ف

ويالت وهزائم وكوارث، في أعقاب تلك الهزيمة المرة، انتشرت إشاعة بين الناس مفادهـا         

أن شعرة من شعرات الرسول صلى اهللا عليه وسلم موجودة في أحد المصاحف، وأن هـذه    

فاندفع الناس يبحثون عن هذه الشعرة، يبحثون عن خيط         , يبالشعرة تبشّر الناس بنصر قر    

 .أمل يبشرهم بالنصر، وأخذت هذه اإلشاعة تسري سريانًا نشطًا بين الناس

                                                
 .121-120، مرجع سابق، ص اإلشاعة سيكولوجيةأبو عرقوب، إبراهيم أحمد، 1
 .131، مرجع سابق، صالحرب النفسية اإلسرائيليةالدباغ، مصطفى محمد زكي،  2
 .6سورة الحجرات، اآلية  3
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 ونحاول تحليلها، فماذا نستخلص منها من عناصر؟ من         هالو جئنا نتأمل  إن هذه اإلشاعة    

هم، ويفزعون إلى الوهم    العناصر التي نستخلصها أن الناس في أعقاب الكوارث ينشط خيال         

1لعدم القدرة على مواجهة الواقع المر. 

 . رة عليهاطمقاومة االشاعة والسي:  المبحث الثالث

 يمر على اإلنسان إال ويتعرض لكم هائل من اإلشاعات الهدامة التي             تقريبا ما من يوم  

راهيـة والحقـد    المجتمع، وتثير في نفوسهم الرعب والخوف والشك والبلبلة والك        وتهدم الفرد   

لذلك يجب على الفرد أوالمجتمع أن يضع حدا النتشار مثل هذه اإلشاعات            , واليأس في النفوس  

، ومـن  "درهم وقاية خير من قنطار عـالج      "والسيطرة عليها ومقاومتها بشتى الوسائل والسبل       

 .2هذه الخطوات التي يجب على اإلنسان أن يتبعها لمقاومة هذه اإلشاعات

 التبين من مصدر اإلشاعة فهذه أول خطوة يقوم  بهـا اإلنسـان معرفـة منبـع       التثبت أو  -1

‰pκš$" :اإلشاعة ومصدرها بدقة حتى يتمكن من تفنيدها ومقاومتها بقـوة قـال تعـالى              r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# 

(#þθ ãΖtΒ#u β Î) óΟ ä. u !% ỳ 7, Å™$sù :*t6 t⊥Î/ (#þθ ãΨ ¨� t6 tG sù β r& (#θ ç7ŠÅÁ è? $JΒöθ s% 7' s#≈ yγpg¿2 (#θ ßsÎ6 óÁ çG sù 4’n? tã $tΒ 

óΟ çFù=yèsù t ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪ "3     . 

 عند سماع اإلشاعة المبادرة إلى طمسها وإخفائها وعدم نقلها إلى مكان آخـر؛ ألن نقلهـا                 -2

, يؤدي إلى زعزعة الجبهة الداخلية وتفككها؛ لذلك حذر اإلسالم من خطر اإلشاعة وترويجهـا             

ــالى  ــال تعـ … (øŒÎ" :قـ çµ tΡöθ ¤)n=s? ö/ ä3 ÏG oΨ Å¡ ø9r' Î/ tβθ ä9θ à)s?uρ / ä3 Ïδ#uθ øùr' Î/ $̈Β }§øŠs9 Ν ä3 s9 Ïµ Î/ ÒΟ ù=Ïæ 

                                                
 .93-92، صاإلشاعةنوفل، أحمد،  1
 .122-120، مرجع سابق، صسيكولوجية اإلشاعةأبو عرقوب، إبراهيم،  2
 .6سورة الحجرات، اآلية  3



103 
 

… çµ tΡθ ç7 |¡ øtrBuρ $YΨ Íh‹ yδ uθ èδ uρ y‰Ψ Ïã «!$# ×ΛÏà tã ∩⊇∈∪ Iωöθ s9uρ øŒÎ) çνθ ßϑ çG ÷èÏϑ y™ Ο çFù=è% $̈Β ãβθ ä3 tƒ !$uΖs9 β r& 

zΝ ¯=x6 tG ¯Ρ #x‹≈ pκÍ5 y7oΨ≈ ysö6 ß™ #x‹≈ yδ í≈ tG öκæ5 ÒΟŠÏà tã ∩⊇∉∪ ãΝ ä3 Ýà Ïètƒ ª!$# β r& (#ρßŠθ ãès? ÿÏ& Î#÷W Ïϑ Ï9 #́‰t/ r& 

β Î) ΛäΖä. š ÏΖÏΒ÷σ •Β ∩⊇∠∪"1. 

 بعد التثبت من اإلشاعة والتحقق من مصدرها يجب المسارعة في الرد على اإلشـاعة ألن       -3

معنى ذلك إثباتها وتأكيدها ولكن هناك خطوات من أجل الـرد علـى             , عدم المسارعة في الرد   

 :2مثل هذه اإلشاعات

 قبل الخوض في اإلشاعة يجب تحليلها من حيث مدى قوتها ومصدرها وضعفها وخطورتها              -أ

 .قبل القيام بعملية النفي

 . إذا كانت اإلشاعة بسيطة وليست قوية يجب تجاهلها-ب 

 إذا كانت اإلشاعة نابعة من مصدر قوي وقاعدة صلبة فيجب الرد عليها بصـورة لبقـة                 -ج  

 ذكر موضـوع اإلشـاعة األصـلي أو كشـف     قة أي عدم ِب لَ ورةصوغير مباشرة والمقصود ب   

 .مصدرها أو ذكر مروجيها

عليـه  ما حصل في حادثة اإلفك عندما أحس الرسول صلى اهللا           ل على ذلك    وأكبر دلي 

وعلى المجتمع اإلسالمي في المدينة المنـورة أخـذ يخطـب           وسلم ببالغ خطورتها على بيته      

يـر  غويقولـون عليهـا     ,  ما بال رجال يؤذونني في أهلي      أيها الناس : "بالمسلمين ليكذبها قائال  

ومـا  , ويقولون ذلك لرجل واهللا ما علمت عنه إال خيـرا         . الحق، واهللا ما علمت فيهم إال خيرا      

                                                
 .17-15نون، اآليات سورة المؤم 1
 .122-121، مرجع سابق، صسيكولوجية اإلشاعةأبو عرقوب، إبراهيم،  2
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، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم من خالل هذه الخطبة لـم            "إال وهو معي  "يدخل بيتا من بيوتي     

 .ها بطريقة غير مباشرةيصرح بتفاصيل اإلشاعة وإنما اكتفى بتكذيب

يجب أن يتولى الرد عليها شخصـيات مسـؤولة تتسـم         ,  عند الرد على اإلشاعة وتكذيبها     -د  

بالمصداقية لدى الجمهور فالرسول صلى اهللا عليه وسلم هو بنفسه تصدى لهذه اإلشـاعة ولـم       

 .ل صادقيكلف أحدا من الصحابة القيام بذلك وأثبت من خالل خطبته أنها ال تستند إلى دلي

إلشاعة  نشر األخبار التي تتسم بالدقة والموضوعية والشمولية حول أي موقف اتصالي، فا            -4

 ويتوقف انتشارها بظهور الخبر اليقين، كذلك ثقة المجتمع         ،د الخبر تنتشر بين الجمهور الذي فَقَ    

قـائق  بالمسئولين وبالغاتهم الرسمية يجب أن تكون مبنية على الصدق؛ ألنهم أعرف الناس بح            

 . 1األمور وبواطنها

 تقـوم   خاصـة  كـز ا من خالل إنشـاء مر     والسيطرة عليها بد أن تقاوم اإلشاعة       كذلك ال  -5

 . 2ها ومقاومتها على أساس علمي مدروستجمعالتشخيص اإلشاعات وب

 كما يمكن مقاومة اإلشاعات والسيطرة عليها من خالل خلق الوعي القومي ضد إشـاعات               -6

 .3العدو

إلشاعة من خالل توعية الجمهور حول خطورة اإلشاعة وتداولها ودحضها وبناء            مقاومة ا  -7

، ثم نشـر اإليمـان والتمسـك بالـدين       4ثقة الجماهير في مصادر اإلعالم الوطنية واإلسالمية      

 .5اإلسالمي الحنيف والعقيدة السمحاء، فهي الحصن المنيع ضد هذه اإلشاعات

                                                
 .245، مجلة األسوار، مرجع سابق، صاإلشاعةالبيشاوي، سعيد عبد اهللا، :  1
 .122-120، مرجع سابق، سيكولوجية اإلشاعةأبو عرقوب، إبراهيم أحمد،  : 2
أبو الشباب، أحمد عوض،  . 179م، ص 1989، لبنان،   تأثره باإلعالم والدعاية  الرأي العام و  حاتم، محمد عبد القادر،      3

 .407، مرجع سابق، صمقومات النصر في ضوء القرآن والسنة
 .409م، ص2004، دار النهضة العربية، بيروت، 1، طدراسات سيكولوجيةالبدوي، محمد علي،  4
 .131جع سابق، ص، مرالحرب النفسية اإلسرائيليةالدباغ، مصطفى محمد زكي،  5
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من علماء النفس واالجتماع والسياسة      متخصصة   ة اإلشاعات من خالل تشكيل لجان      مقاوم -8

واالقتصاد والتاريخ والجغرافيا البشرية، كل هذه اللجان مهمتها مكافحة ودحـض اإلشـاعات،         

بعد أن تقوم هذه اللجان بجمعها ومتابعتها ودراستها وتحليل مضمونها ومن ثـم تعمـل هـذه                 

 مدى خطورتها ومعرفة التوقعـات      اللجان في نهاية المطاف على تقويم تلك اإلشاعات وتحديد        

، ووضع خطة لمواجهتها حيث يقوم علمـاء الـنفس والسياسـة واالجتمـاع              1المستقبلية لذلك 

 .2وغيرهم بوضع خطة لمواجهة مثل تلك اإلشاعات

 :ومن طرق مقاومة اإلشاعات ما يأتي

 : عيادة اإلشاعات-أ

ـ        امج إذاعـي أو  هذه الطريقة تعتمد على تخصيص جزء أو مساحة معقولة علـى برن

تلفزيوني أو في صحيفة يومية، والهدف من هذه المساحة تحليل تلك اإلشاعات تحليال كـامال                

 .من جميع النواحي النفسية واالجتماعية، ومقاومتها بحجج قوية

 : التكذيب-ب

هة اإلشاعات ومقاومتها وأكثرها شيوعا، ويتم التكذيب       وهو من أنجح الطرق في مواج     

 . عن طريق وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءةفي معظم األحيان

من طرق مواجهة اإلشاعات والوقوف أمامها والقضـاء عليهـا           : إطالق إشاعات مضادة   -ج

 مـا اسـتخدمه   وأكبر مثال على اإلشاعات المضـادة       . إطالق إشاعة أخرى أكبر منها حجما     ب

 .3النازيون على نطاق واسع خالل الحرب العالمية الثانية

                                                
-630م، ص2002، دار غريـب، القـاهرة،   علم النفس االجتماعيعبد اهللا، معتز سيد، خليفة، عبد اللطيف محمد،     1

631. 
 .632-631المرجع السابق، ص 2
 .77م، ص2003، دار الفكر العربي، القاهرة، األسس النظرية والنماذج التطبيقية: الدعاية العبد، عاطف عدلي،  3
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 الهدوء والبرود والتدقيق والتمحيص تجاه كل إشاعة، فمن أسرع األسلحة وأقواها مقاومـة         -9

لإلشاعات هو عدم االكتراث بها واالمتناع عن نقلها من شخص إلى آخر، والشخص بحد ذاته               

ال بد أن يكون هو المحطة األخيرة في نقل اإلشاعة؛ ألن رواج اإلشاعة ونشرها يكـون عـن        

من شخص إلى آخر، واإلشاعة تسير بسرعة كما تسري النار في الهشـيم، فمـن            طريق نقلها   

الخطأ اعتبار اإلشاعة حكاية تُروى لآلخرين ويكرر سردها ويعاد بين حين وآخر، وهذا مـن               

 .1األمور الخطيرة والمخربة للجبهات الداخلية

ـ  -10 ى سـمعة أخيـه    حسن الظن باآلخرين ومن تتعلق اإلشاعة به، فمن سمع شيًئا يسيء إل

المؤمن ال يسارع إلى تصديقها بل يحسن الظن بأخيه، فإذا كان يحرص على عدم قبوله لنفسه                

Iωöθ: "قـال تعـالى   . 2فليحرص علـى عـدم قبولـه ألخيـه         ©9 øŒÎ) çνθ ãΚ çF÷èÏÿxœ £sß tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 

àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ öΝ ÍκÅ¦àÿΡr' Î/ #Z�ö�yz (#θ ä9$s%uρ !#x‹≈ yδ Ô7øùÎ) × Î7 •Β ∩⊇⊄∪"3 . 

 حفظ اللسان وإمساكه عن االمور التي يسمعها ولم يتحقق من صحتها؛ ألنه إذا خاض بها              -11

: ال بد أن يعرض نفسه الستحقاق العقوبة من اهللا، وقد بين القرآن الكريم ذلك في قوله تعـالى                 

"Ÿωöθ s9uρ ã≅ôÒ sù «!$# ö/ ä3 ø‹ n=tæ … çµ çG uΗ÷qu‘uρ ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Íο t� Åz Fψ$#uρ ö/ ä3 ¡¡ yϑ s9 ’Îû !$tΒ óΟ çFôÒ sùr& ÏµŠÏù 

ë>#x‹tã îΛÏà tã ∩⊇⊆∪ øŒÎ) … çµ tΡöθ ¤)n=s? ö/ ä3 ÏG oΨ Å¡ ø9r' Î/ tβθ ä9θ à)s?uρ / ä3 Ïδ#uθ øùr' Î/ $̈Β }§øŠs9 Ν ä3 s9 Ïµ Î/ ÒΟ ù=Ïæ 

… çµ tΡθ ç7 |¡ øtrBuρ $YΨ Íh‹ yδ uθ èδ uρ y‰Ψ Ïã «!$# ×ΛÏà tã ∩⊇∈∪ Iωöθ s9uρ øŒÎ) çνθ ßϑ çG ÷èÏϑ y™ Ο çFù=è% $̈Β ãβθ ä3 tƒ !$uΖs9 β r& 

                                                
 .49، مرجع سابق، صالحرب النفسية، فخري، الدباغ 1
 .54، مرجع سابق، صالنظرية اإلسالمية في الحرب النفسيةعلي محفوظ، محمد جمال الدين،  2
  .12 سورة النور، اآلية 3
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zΝ ¯=x6 tG ¯Ρ #x‹≈ pκÍ5 y7oΨ≈ ysö6 ß™ #x‹≈ yδ í≈ tG öκæ5 ÒΟŠÏà tã ∩⊇∉∪"1 .  وقوله تعـالى" :Ÿωuρ ß# ø)s? $tΒ }§øŠs9 

y7s9 Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨β Î) yìôϑ ¡¡9$# u�|Çt7 ø9$#uρ yŠ#xσ àÿø9$#uρ ‘≅ä. y7Í× ¯≈ s9'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ó¡ tΒ ∩⊂∉∪"2 . 

وض فيها، بل ال بد أن نردها إلـى اهللا والرسـول             الخ عن اإلسالم   ى هناك أمور نه   -12

صلى اهللا عليه وسلم وإلى أولي األمر؛ ألنهم أعلم الناس وأدراهم بها، كـأن تتعلـق هـذه       

 بـأمن المسـلمين أو خـوفهم    ااألمور بمصالح المسلمين العامة، أو كأن يكون األمر متعلقً  

(sŒÎ#: "قال تعالى . فيجب عدم الخوض فيه ورده إلى أصحابه       uρ öΝ èδ u !% ỳ Ö� øΒr& zÏiΒ ÇøΒF{ $# Íρr& 

Å∃öθ y‚ø9$# (#θ ãã#sŒr& Ïµ Î/ ( öθ s9uρ çνρ–Šu‘ ’n<Î) ÉΑθ ß™§�9$# #† n<Î) uρ ’Í<'ρé& Ì� øΒF{ $# öΝ åκ÷]ÏΒ çµ yϑ Î=yès9 t Ï% ©!$# 

… çµ tΡθ äÜÎ7 /ΖoK ó¡ o„ öΝ åκ÷]ÏΒ 3 Ÿωöθ s9uρ ã≅ôÒ sù «!$# öΝ à6 øŠn=tã … çµ çG uΗ÷qu‘uρ ÞΟ çF÷èt6 ¨?]ω z≈ sÜøŠ¤±9$# �ωÎ) 

WξŠÎ=s% ∩∇⊂∪3 . 

 التماسك االجتماعي عامل مهم جدا في مقاومة اإلشاعة، وهذا التماسـك المبنـي علـى                -13

التهذيب الخُلُقي والتربية السليمة، لذلك المجتمع اإلسالمي الذي منبعه المنهج الرباني هو أكثـر        

ذ بـالظن وال يبنـي علـى        المجتمعات تحصنًا من اإلشاعات وانتشارها، فهذا المجتمع ال يأخ        

الشكوك، ويمنع االغتياب والطعن في األعراض، فمن خالل هذه الركائز المنيعـة والسـليمة              

 .4 وضد أي مجتمع آخراومة كل اإلشاعات التي تُحاك ضدهيستطيع المجتمع اإلسالمي مق

                                                
 .16-14سورة النور، اآليات  1
 .36سورة اإلسراء، اآلية  2
 .83سورة النساء، اآلية  3
 .144-143، صاإلشاعةنوفل، أحمد،  4
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 المسجد له دور ومركز هام لنشر الدعوة وإرشاد الناس إلى طرق الخير و لـه وظـائف       -14

 و ما تحدثـه مـن تخريـب    خطار اإلشاعاتحيوية عدة  ومن أبرزها توعية الناس وتنبههم أل 

في تنمية الوازع الديني لـدى       دورخلي أو داخل المجتمعات كلها وله       داخل المجتمع الدا  فادح  

ترسيخ العقيدة اإلسالمية السمحة في نفوسهم ألنه من الثابـت أن اإلشـاعات تتوالـد               الناس و 

 .        1و في المجتمعات الخاطئة والقلقة على وجه التحديدوتتكاثر وتنم

 .  غرس الروح المعنوية العالية في األمة-15

ن ون متـواد  وهـا متحـاب   ءمن مزايا األمم المتقدمة و العاقلة والقوية أنك ترى أن أبنا          

ن فيما بينهم على الخير والبر والتقوى وغيـر         وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا متعاون     

ن على اإلثم والعدوان وبما أنهم على هذه الصورة فإنهم ينبذون كل اإلشاعات الكاذبـة               يمتعاون

ولكن كيف يتم غرس الروح المعنوية العالية       , التي تعمل على إلحاق األذى والضرر في األمة       

 ؟...في األمة

صاحب العزيمة القوية الذي    ,سؤول عن هذه األمة   مال بد أن يكون غرسها من خالل ال       

 .2مهما تعرض ألزمات ومحن إال إنه البد أن يجمع شمل أمته ويقوي روحهم المعنوية

الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي ضرب أروع األمثلة في غزوة أحد             وقدوتنا في ذلك  

 وأشيع أن الرسول صلى اهللا عليه       هم، وانهارت معنويات  ،الجراح الثقيلة ب حيث أصيب المسلمون  

ع المشركين تشمت بما حصل مع المسلمين والرسـول صـلى اهللا             وأخذت جمو  ،وسلم قد قتل  

فأراد القائد العظيم الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يرفع الروح المعنويـة لـدى               , عليه وسلم 

الجيش األسالمي أمرهم أن يستعدوا للقتال في اليوم التالي وخرج الرسول صلى اهللا عليه وسلم               

                                                
  .335-334 ص، مرجع سابق،الحرب النفسية والشائعاتعبد اهللا، معتز سيد،  1
 .214، مرجع سابق، صاإلشاعات الكاذبة وكيف حاربها اإلسالمطنطاوي، محمد سعيد،  2
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مراء األسد ليظهروا قوتهم أمام المشـركين وهكـذا        وأصحابه والجيش وعسكروا في منطقة ح     

 .1ارتفعت الروح المعنوية لدى المسلمين

 كذلك من وسائل مقاومة اإلشاعات والتي تعتبر جزء من الحرب النفسية قـوة التـرابط                -16

 ôÏΒuρ": بين الزوج وزوجته لقولـه تعـالى      , واأللفة سواء أكانت بين المجتمعات أو بين األفراد       

ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷β r& t, n=y{ / ä3 s9 ôÏiΒ öΝ ä3 Å¡ àÿΡr& % [`≡uρø— r& (#þθ ãΖä3 ó¡ tFÏj9 $yγøŠs9Î) Ÿ≅yèy_uρ Ν à6 uΖ÷� t/ Zο ¨Šuθ ¨Β 

4ºπ yϑ ômu‘uρ"..2.    4 * ": بين الوالـدين واألوالد لقولـه تعـالى|Ó s%uρ y7•/ u‘ �ωr& (#ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒ Î) 

Èø t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ ômÎ) "..3. لقولـه تعـالى    4ب والعشيرة األقار  بين " :ÏN#u uρ #sŒ 4’n1 ö� à)ø9$# … çµ ¤)ym 

t Å3 ó¡ Ïϑ ø9$#uρ tø⌠$#uρ È≅‹ Î6 مثـل المـؤمنين فـي تـوادهم         : "وقوله صلى اهللا عليه وسلم    .5.."9$#¡¡

مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تـداعى لـه سـائر الجسـد بالسـهر               كهم وتعاطفهم   موتراح

 . 6"والحمى

                                                
، مكتبة المعارف، بال دار نشـر، وال        البداية والنهاية ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي،       : تفاصيل القصة انظر    1

 .الموسوعة الشاملة. 4/49ة، وال سنة نشر، مجطبع
 .21سورة الروم، اآلية  2
 .23سورة اإلسراء، اآلية  3
 .255-249، مرجع سابق، صالرسول والحرب النفسيةعويس، منصور محمد محمد،  4
 .26سورة اإلسراء، اآلية  5
، 5665:، حديث رقموالبهائم الناس مةرح  باب،كتاب األدب، الجامع الصحيح المختصرالبخاري، محمد بن إسماعيل،  6

 باب سائر الجسد بـالحمى والسـهر،   ،واآلداب والصلة البر كتاب، صحيح مسلممسلم، . 2238، ص5مرجع سابق، ج  
 .1999، ص4، ج2586: حديث رقم
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م مع كـل حالـه ألن       ءكمة وعقالنية بما يتال   حة والحذر والتصرف ب    أخذ اليقظة والحيط   -17

‰pκš$: " لقولـه تعـالى  1دعى وأنجح لمقاومـة كـل إشـاعة       أاألسلوب   r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#ρä‹è{ 

öΝ à2u‘õ‹Ïm (#ρã� ÏÿΡ$$sù BN$t6 èO Íρr& (#ρã� ÏÿΡ$# $Yè‹ Ïϑ y_ ∩∠⊇∪2. 

 ال تستطيع اجتياز    ، فاإلشاعة ية الصعبة ومقاومة اإلشاعة والسيطرة عليها ليست بالعمل     

وليست . 3 ألنها تقف أمام انتشار ورواج اإلشاعات      ؛جتماعية إذا كانت متينة وقوية    الحواجز اال 

هذا فحسب بل ال بد من مقاومتها من خالل عدم االستماع لمثـل هـذه اإلشـاعات وتجنـب                   

 تكون طريقة التكذيب ليست     ترويجها، وبنفس الوقت قد تكون مقاومتها عن طريق تكذيبها، وقد         

الطريقة المثلى؛ ألن التكذيب في بعض األحيان قد يؤدي إلى اإلعالن عنها، وليس أي إنسـان                

تماعيـة  يقوم بتكذيب اإلشاعة، ال بد أن يقوم بتكذيبها شخصية كبيرة لها مكانتها السياسية واالج   

 .4ةنه أكثر من وسائل اإلعالم العاديواالقتصادية؛ ألن الناس يصدقو

 .تماسك الجبهة الداخلية ومحاربة اإلشاعات: المبحث الرابع

إن تماسك الجبهة الداخلية داخل أي مجتمع وأخص بالذكر داخل المجتمع اإلسـالمي،             

ال بد أن يسود هذا المجتمع األلفة والمحبة والمودة والتماسك، وخاٍل من جميع األمـراض               

كاإلشاعة مثالً؛ ألن اإلشاعة سالح يمكن      التي تعمل على تفريقه وإضعاف روحه المعنوية        

 .5ان يستخدمه كل شخص أو جهة لتفكيك الجبهة الداخلية أو تشتيت الجبهة الخارجية

                                                
 .256، مرجع سابق، صالرسول والحرب النفسيةعويس، منصور محمد محمد،  1
 .71 :سورة النساء، اآلية 2
 .316، مرجع سابق، صمقدمة في العلوم السلوكيةامد عبد اهللا، ربيع، ح 3
 .96-95 مرجع سابق، ص،)دفاعا وهجوما(الحرب النفسية والدعاية العيسوي، عبد الرحمن محمد،  4
 .26، مرجع سابق، صالحرب النفسيةالدباغ، فخري،  5
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 أسلوب اإلشاعة لبث روح الخوف والرعب في صفوف العـدو،           1كما استخدم جنكيز خان   

رية التي تذهب   كذلك كان يستخدم اإلشاعة وبثها ونقلها إلى البالد االخرى مع القوافل التجا           

إليها، وكانت من ضمن اإلشاعات التي يبثها أن جنوده أشداء أقوياء يتغذون علـى لحـوم                

الحيوانات المفترسة، وأن جيشه هو الجيش الذي ال يقهر، وكان ألثر هذه اإلشـاعة تقـدم                

 .2جيش جنكيز خان وانتصاره

ـ اأما بالنسبة للمسلمين في عهد       ر تماسـكهم فـي   لرسول صلى اهللا عليه وسلم فقد ظه

الجبهة الداخلية ووقوفهم صفًا واحدا في وجه العدو في جميع الغزوات التي غزوها حتـى               

 .3نو إال أصحاب األعذار والمنافقأنه كان ال يتخلف عن الجهاد وال غزٍو

وأكبر مثال على ذلك ما حصل في غزوة تبوك إذ جاءت مجموعة من الصحابة إلـى                

يهم ما يركبونه ولم يجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم مـا            رسول صلى اهللا عله وسلم ليعط     

فـي  تعـالى    يبكون، وسموا بالبكّائين، وقد ذكرهم اهللا        ميحملهم عليه، فانصرف هؤالء وه    

?øŠ©9 ’n§{: "القرآن الكريم بقولـه    tã Ï !$xÿyè‘Ò9$# Ÿωuρ ’n? tã 4yÌö� yϑ ø9$# Ÿωuρ ’n? tã š Ï% ©!$# Ÿω 

šχρß‰Ågs† $tΒ šχθ à)ÏÿΨ ãƒ ël t� ym #sŒÎ) (#θ ßs|Á tΡ ¬! Ï& Î!θ ß™u‘uρ 4 $tΒ ’n? tã 

š ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9$# ÏΒ 9≅ŠÎ6 y™ 4 ª!$#uρ Ö‘θ àÿxî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇∪ Ÿωuρ ’n? tã š Ï% ©!$# #sŒÎ) !$tΒ x8 öθ s?r& 

                                                
ان مفرط الكرم ألتباعه، ومشجعا لشعبه علـى     جنكيز خان عبقرية سياسية عسكرية، امتاز بقدرات تنظيمية عالية، وك          1

 .481-8/480، مرجع سابق، الموسوعة العربية العالمية .القراءة والكتابة، أسس نظام قانوني للمغول سمى باساك
 .120، مرجع سابق، صالتمهيد في علم النفس االجتماعيالدويبي، عبد السالم،  2
 .193، مرجع سابق، صلشريعة اإلسالميةالتجسس وأحكامه في االدغمي، محمد راكان،  3
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óΟ ßγn=Ïϑ óstG Ï9 |Mù=è% Iω ß‰Å_r& !$tΒ öΝ à6 è=ÏΗ÷qr& Ïµ ø‹ n=tã (#θ ©9uθ s? óΟ ßγãΖã‹ ôã r&̈ρ âÙ‹ Ïÿs? zÏΒ ÆìøΒ¤$!$# 

$ºΡt“ ym �ωr& (#ρß‰Ågs† $tΒ tβθ à)ÏÿΖãƒ ∩⊄∪ "1 . 

وحفاظًا على الجبهة الداخلية فقد حارب الرسول صلى اهللا عليه وسلم كل اإلشـاعات              

التي تؤثر على الجيش واهتم صلى اهللا عليه وسلم برفع معنويات الجيش، وإيصـال كـل                

يقية خوفًا من أن يقـوم     إلى المواطنين بصورتها الحق   ) غزوة بدر الكبرى  (معلومات الغزوة   

العدو ببثّ أخبار غير صحيحة تؤدي إلى زعزعة الجبهة الداخلية، فقد اهتم الرسول صلى              

 الكبرى وفي جميع الغزوات، فقد قام صلى اهللا عليه          راهللا عليه وسلم بالبشائر في غزوة بد      

      جـد مـن    ا إلى أهل العالية وهم من كان من جهة ن         وسلم بإرسال عبد اهللا بن رواحة مبشر

 . 2المدينة، وإرسال زيد بن حارثة إلى أهل السافلة وهم من كان من جهة تهامة

كل إشاعة تظهر فـي     لوفي تصرف الرسول صلى اهللا عليه وسلم الحكيم هذا محاربة           

فالوسيلة الناجحة لتماسك الجبهة الداخلية ومحاربة اإلشـاعات هـي          . 3المجتمع اإلسالمي 

لغـة أو  مباية بشكل مسـتمر دون زيـادة أو نقصـان أو      وضع الناس أمام الصورة الحقيق    

تهويل، حتى يعرف المجتمع ما يجري وما يدور حوله، فال يـؤثر فـي نفوسـهم مهمـا                  

تعرضوا لهبات قوية من إشاعات يروجها المرجفون والجواسيس أو ما يسمون بالطـابور             

 .4حقيقة بأنفسهمالخامس؛ ألنهم واثقون بقيادتهم المخلصة والصادقة واطلعوا على ال

 

                                                
 .92-91سورة التوبة، اآليتان  1
 .2/297، مرجع سابق، سيرة ابن هشام ابن هشام، محمد عبد الملك المعافري 2
 .197، مرجع سابق، صالتجسس وأحكامه في الشريعة اإلسالميةالدغمي، محمد راكان،  3
 .202المرجع السابق، ص 4
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 :ةالمجتمع الفلسطيني ودوره في محاربة اإلشاع: المبحث الخامس

 التي يطلقها العدو؟ فواجبـه ان       ةتجاه هذه اإلشاع  لكن ما هو واجب الشعب الفلسطيني       

 وليتذكر هـذا الشـعب أن اإلشـاعة    ،يتحصن من إشاعات العدو التي يروج لها جواسيسه 

تها، وأنها سالح ماٍض من أسلحة العدو والذي يقوم         كذب وافتراء وأخبار مشكوك في صح     

  بكتاب ربـه   بكل أفراده  وليعتصم   بنشر اإلشاعة خائن مجرم، فليتماسك هذا الشعب وليتآخَ       

θ#): "، لقوله تعالى  تعالى ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ È≅ö7 pt¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θ è%§� xÿs? 4 (#ρã� ä. øŒ$#uρ |Myϑ ÷èÏΡ «!$# 

öΝ ä3 ø‹ n=tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [ !#y‰ôã r& y# ©9r' sù t÷ t/ öΝ ä3 Î/θ è=è% Λäóst7 ô¹ r' sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷èÏΖÎ/ $ZΡ≡uθ ÷z Î)"1 . 

 فمـن واجبهـا أال تتلقـى         قوية متماسكة،  إضافة إلى ذلك حتى تكون الجبهة الداخلية      

‰pκš$: "خبار إال من مصادر موثوقة، كمـا يقـول اهللا عـز وجـل             األ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u β Î) 

óΟ ä. u !% ỳ 7, Å™$sù :*t6 t⊥Î/ (#þθ ãΨ ¨� t6 tG sù β r& (#θ ç7ŠÅÁ è? $JΒöθ s% 7' s#≈ yγpg¿2 (#θ ßsÎ6 óÁ çG sù 4’n? tã $tΒ óΟ çFù=yèsù 

t ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪"2. 

وقد يشن الكفار على الجبهات الداخلية إشاعات في إطـار الحـرب النفسـية، وذلـك           

مـر أنجـح   عالج هـذا األ لتخويف المسلمين من الموت أو من الفقر، لكن الدين اإلسالمي   

، فقد بين في القرآن الكريم أن الموت بيد اهللا وال يستطيع أن يقدمه أو يـؤخّره، وال         3عالج

                                                
 .103 :سورة آل عمران، اآلية 1
 .6 :سورة الحجرات، اآلية 2
 .342-341، مرجع سابق، صالحرب النفسية والشائعاتعبد اهللا، معتز سيد،  3
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ΡÎ) ßøtwΥ  Äøv̄$: "يشاركه أحد من خلقه في ذلك، قـال تعـالى          àΥ àMŠÏϑ çΡuρ $uΖøŠs9Î) uρ ç��ÅÁ yϑ ø9$# 

Îû’: " وقوله في الرزق.1"∪⊃⊇∩ uρ Ï !$uΚ ¡¡9$# ö/ ä3 è%ø— Í‘ $tΒuρ tβρß‰tãθ è? ∩⊄⊄∪"2 . 

وحفاظًا على الجبهة الداخلية وتماسكها وعدم تفككها فيجـب أال تنقـل اإلشـاعة؛ ألن      

 انتقالها من مكان إلى آخر يؤدي إلى خلق جو من البلبلة وعدم االستقرار، والجبهة الداخلية             

ـ  ، يسـودها اإليمـان والثقـة، كـي     متماسكة قوية يجب أن تكون   زع  ال تتـأثر وال تتزع

 للجبهـة   تأسيا،   ألن اإلشاعات ال يمكن أن تخترق جدار الثقة الذي تُبنى عليه           باإلشاعات؛

الداخلية لدولة الرسول صلى اهللا عليه وسلم في المدينة المنورة التي وصفهم اهللا عز وجل                

ϑ£‰: "بقوله pt’Χ ãΑθ ß™§‘ «!$# 4 t Ï% ©!$#uρ ÿ… çµ yètΒ â !#£‰Ï©r& ’n? tã Í‘$¤ÿä3 ø9$# â !$uΗxqâ‘ öΝ æη uΖ÷� t/"..3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .43 :سورة ق، اآلية 1
 .22 :سورة الذاريات، اآلية 2
 . 29 :سورة الفتح، اآلية 3
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 الفصل السادس

 

 اإلستبانة
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 .االستبانة: الفصل السادس

دوات ، من خالل مجموعة من األدراسةيانات المستخلصة من استمارة التم تحليل البسي الفصلفي هذا 
 .اسة على تساؤالت الدرلإلجابة التكرارات والنسب المئويةم استخدام سيتحصائية، حيث اإل

 

 :وصف العينة
حيث بلغت ,  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس  1.3  شكلو  1.3يوضح الجدول رقم 

  %.25ونسبة االناث  %75نسبة الذكور   
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس 1.3:  جدول
 النسبة المئوية العدد الجنس

 %75 75 ذكر

  %25 25 أنثى

 100% 100 المجموع
 

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الجنس

75%

25%

ذكر
أنثى

                                              
 

ويالحظ , العمرراسة حسب متغير  توزيع افراد عينة الد2.3  شكل  و)2.3(يبين الجدول رقم 
 ,%25  39-30من عمـر ، وبلغت نسبة األفراد    29-18عمرمن أفراد العينة هم من      % 48أن

 .%12 فما فوق 50فراد من عمر  ونسبة اال%15   49-40االفراد من عمر وبلغت نسبة 
 العمر  توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير 2.3:  جدول
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 النسبة المئوية العدد العمر

18-29 48 48% 

30-39 25 25% 

40-49 15 15 % 

 %12 12  فما فوق50

 100% 100 المجموع
فراد عینة الدراسة حسب متغیر العمر وزیع ا ت

48%

25%

15%

12%

18-29
30-39
40-49
فما فوق 50

 
 

ويالحـظ  , مييعلت ال وىب متغير المست  توزيع افراد عينة الدراسة حس    ) 3.3(يبين الجدول رقم    
  %13وبلغت نسبة    , من حملة االبتدائي  % 6،  وبنسبة  من االميين  من أفراد العينة هم   % 0أن

 .من حملة الشهادة الجامعية% 55،و من حملة الثانوي% 26، ونسبة االعداديلحملة 
 

 متغير المستوى التعليميتوزيع افراد عينة الدراسة حسب  3.3:  جدول
 النسبة المئوية العدد المستوى التعليمي

 %0 0 أمي

 %6 6 ابتدائي

 % 13 13 إعدادي

 %26 26 ثانوي

 %55 55 جامعي

 100% 100 المجموع
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 توزیع افراد عینة الدراسة حس ب متغ یر المس توى التعلیم  ي   

0% 6%
13%

26%
55%

أمي 
ابتدائي 
إعدادي
ثانوي
جامعي 

 
توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغيـر مكـان    5.3  شكل  و)4.3(يالحظ من الجدول رقم 

 .  المخيممن سكان% 26، ومن سكان المدينة% 36 ،ومن سكان القرى%38ن أالسكن يتبين 
 

 مكان السكن افراد عينة الدراسة حسب توزيع 4.3:  جدول
 النسبة المئوية العدد مكان السكن

 %38 38 قرية

 %36 36 مدينة

 %26 26 مخيم

 100% 100 المجموع

 
توزیع افراد عینة الدراسة حسب مكان السكن

38%

36%

26%

قریة

مدینة
مخیم

 
 

ويالحـظ  , ب متغير المهنةتوزيع افراد عينة الدراسة حس   3.3 شكل   و) .35(يبين الجدول رقم    
لعاطـل   %13وبلغت نسبة  , للعمال% 26،  وبنسبة  الموظفين من   عينة هم من أفراد ال  % 27أن

 .للطالب% 34عن العمل،
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 ر المهنةتوزيع افراد عينة الدراسة حسب متغي 5.3:  جدول

 النسبة المئوية العدد المهنة

 %27 27 موظف

 %26 26 عامل

 %13 13 عاطل عن العمل

 % 34 34 طالب

 100% 100 المجموع

توزیع افراد عینة الدراسة حسب متغیر المھنة

25%

24%
21%

30% موظف
عامل
عاطل عن العمل
طالب

 
 

ـ      أفرادتوزيع   3.3 شكل   و) .35(دول رقم   يبين الج  ب متغيـر الحالـة      عينـة الدراسـة حس
 , للمتـزوجين % 54،  وبنسـبة   العزاب من   من أفراد العينة هم   % 37ويالحظ أن , االجتماعية
 . لالرامل% 2للمطلقين ونسبة   %7وبلغت نسبة

 

 ر الحالة االجتماعيةتوزيع افراد عينة الدراسة حسب متغي 6.3:  جدول

 النسبة المئوية العدد ة االجتماعيةالحال

 %37 37 أعزب

 %54 54 متزوج

 %7 7 مطلق

 % 2 2 أرمل

 100% 100 المجموع
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توزیع افراد عینة الدراسة حسب متغیر الحالة االجتماعیة

37%

54%

7% 2%

أعزب
متزوج
مطلق
أرمل

 
  :تحليل بيانات الدراسة

 
 اإلطار النظري لإلشاعة

كما هو مبين فـي الجـدول       % 9، وبال بنسبة    %91تم االجابة عن السؤال األول بنعم بنسبة          
 اإلشاعة نشر خبر باطل أو غير متحققذه النسب يتبين ان والشكل التالي ومن خالل ه

 
 اإلشاعة نشر خبر باطل أو غير متحقق

 النسبة المئوية العدد السؤال األول

 %91 91 نعم

 %9 9 ال

 100% 100 المجموع
 

اإلشاعة نشر خبر باطل أو غیر متحقق

91%

9%

نعم
ال
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كما هو مبين في الجـدول       % 12، وبال بنسبة     %88تم االجابة عن السؤال الثاني بنعم بنسبة        
 كلما انحط الفكر انتشرت اإلشاعة ومن خالل هذه النسب يتبين ان لشكل التاليوا
 

 كلما انحط الفكر انتشرت اإلشاعة
 النسبة المئوية العدد السؤال الثاني

 %88 88 نعم

 %12 12 ال

 100% 100 المجموع
 

كلما انحط الفكر انتشرت اإلشاعة

88%

12%

نعم
ال

 
 

 الجـدول   كما هو مبـين فـي  % 8، وبال بنسبة  %92تم االجابة عن السؤال الثالث بنعم بنسبة 
 اإلشاعة تجوز في الحرب لخداع العدو للنيل منهومن خالل هذه النسب يتبين ان  والشكل التالي

 اإلشاعة تجوز في الحرب لخداع العدو للنيل منه

 النسبة المئوية العدد السؤال الثالث

 %92 92 نعم

 %8 8 ال

 100% 100 المجموع
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اإلشاعة تجوز في الحرب لخداع العدو للنیل منھ

92%

8%

نعم
ال

 
 

كما هو مبين في الجـدول      % 35، وبال بنسبة    %65  تم االجابة عن السؤال الرابع بنعم بنسبة      
  اإلشاعة تجوز في سبيل إصالح ذات البين ومن خالل هذه النسب يتبين ان والشكل التالي

 اإلشاعة تجوز في سبيل إصالح ذات البين

 النسبة المئوية العدد السؤال الرابع

 %65 65 نعم

 %35 35 ال

 100% 100 المجموع
 

اإلشاعة تجوز في سبیل إصالح ذات البین

65%

35%

نعم
ال
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كما هو مبين في الجدول      % 25، وبال بنسبة    %75بة عن السؤال الخامس بنعم بنسبة         تم االجا 

اإلشاعة الهدامة مخطط من مخططـات العـدو تسـتهدف          ومن خالل هذه النسب يتبين ان        والشكل التالي 
 تشتيت األمة وتفريق كلمتها

 
 

 هااإلشاعة الهدامة مخطط من مخططات العدو تستهدف تشتيت األمة وتفريق كلمت

 النسبة المئوية العدد السؤال الخامس

 %75 75 نعم

 %25 25 ال

 100% 100 المجموع
 

اإلشاعة الھدامة مخطط من مخططات العدو تستھدف تشتیت األمة وتفریق كلمتھا

75%

25%

نعم
ال

 
 

كما هو مبين في الجدول      % 20، وبال بنسبة    %80تم االجابة عن السؤال السادس بنعم بنسبة          
 هااإلشاعة أخبار يتناقلها الناس دون التثبت منن صحت ومن خالل هذه النسب يتبين ان والشكل التالي

 
 

 اإلشاعة أخبار يتناقلها الناس دون التثبت من صحتها

 النسبة المئوية العدد السؤال السادس

 %80 80 نعم

 %20 20 ال

 100% 100 المجموع
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اإلشاعة أخبار یتناقلھا الناس دون التثبت منن صحتھا

80%

20%

نعم
ال

 
 

كما هو مبين في الجـدول       % 16، وبال بنسبة    %84تم االجابة عن السؤال السابع بنعم بنسبة          
عند سماع اإلشاعة ال بد من التثبت منها وعدم التسرع في          ان ومن خالل هذه النسب يتبين     والشكل التالي 

  تصديقها
 

 عند سماع اإلشاعة ال بد من التثبت منها وعدم التسرع في تصديقها

 النسبة المئوية العدد السؤال السابع

 %84 84 نعم

 %16 16 ال

 100% 100 المجموع
 

عند سماع اإلشاعة ال بد التثبت منھا وعدم التسرع في تصدیقھا

84%

16%

نعم
ال
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كما هو مبين في الجـدول       % 52 وبال بنسبة    ،%48تم االجابة عن السؤال الثامن بنعم بنسبة          
 تجوز اإلشاعة عندما يترتب مصلحة شرعية على نشرهاومن خالل هذه النسب يتبين أنه  والشكل التالي

 
 تجوز اإلشاعة عندما يترتب مصلحة شرعية على نشرها

 النسبة المئوية العدد السؤال الثامن

 %48 48 نعم

 %52 52 ال

 100% 100 المجموع
 

تجوز اإلشاعة عندما یترتب مصلحة على نشرھا

48%

52%

نعم
ال

 
 

كما هو مبين في الجـدول       % 23، وبال بنسبة    %77تم االجابة عن السؤال التاسع بنعم بنسبة          
اإلشاعة عمل فوضوي يقوم به فـرد أو جماعـة لتحقيـق     ومن خالل هذه النسب يتبين ان  والشكل التالي 

 مقاصد قريبة أو بعيدة
 

 بعيدةاإلشاعة عمل فوضوي يقوم به فرد أو جماعة لتحقيق مقاصد قريبة أو 

 النسبة المئوية العدد السؤال التاسع

 %77 77 نعم

 %23 23 ال

 100% 100 المجموع
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اإلشاعة عمل فوضوي یقوم بھ فرد أو جماعة لتحقیق مقاصد قریبة أو بعیدة

77%

23%

نعم
ال

 
 

كما هو مبين في الجـدول     % 51، وبال بنسبة    %49تم االجابة عن السؤال العاشر بنعم بنسبة          
ج تحت  تندر من الممكن ان  " حاميها حراميها   : " عبارة   ومن خالل هذه النسب يتبين ان      والشكل التالي 

  اإلشاعة
 

 تندرج تحت اإلشاعة" حاميها حراميها : " عبارة 

 النسبة المئوية العدد السؤال العاشر

 %49 49 نعم

 %51 51 ال

 100% 100 المجموع
 

عبارة : " حامیھا حرامیھا " تندرج تحت اإلشاعة

49%

51%

نعم
ال
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كما هو مبـين فـي   % 22، وبال بنسبة %78تم االجابة عن السؤال الحادي عشر بنعم بنسبة           
  اإلشاعة في معظمها سلبية ذه النسب يتبين انومن خالل ه الجدول  والشكل التالي

 
 اإلشاعة في معظمها سلبية

 النسبة المئوية العدد السؤال الحادي عشر

 %78 78 نعم

 %22 22 ال

 100% 100 المجموع
 

اإلشاعة في معظمھا سلبیة

78%

22%

نعم
ال

 
 
 

 تشخيص اإلشاعة في فلسطين
 كما هو مبـين فـي     % 26، وبال بنسبة    %74تم االجابة عن السؤال الثاني عشر بنعم بنسبة           

 دافع اإلشاعة الحسد والكراهية الجدول  والشكل التالي ومن خالل هذه النسب يتبين ان
 
 

 دافع اإلشاعة الحسد والكراهية

 النسبة المئوية العدد السؤال الثاني عشر

 %74 74 نعم

 %26 26 ال

 100% 100 المجموع
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دافع اإلشاعة الحسد والكراھیة

74%

26%

نعم
ال

 
 

كما هو مبـين فـي      % 15، وبال بنسبة    %85تم االجابة عن السؤال الثالث عشر بنعم بنسبة           
 المرأة أكثر تصديقاً لإلشاعة من الرجل ومن خالل هذه النسب يتبين ان الجدول  والشكل التالي

 
 المرأة أكثر تصديقاً لإلشاعة من الرجل

 النسبة المئوية العدد السؤال الثالث عشر

 %85 85 نعم

 %15 15 ال

 100% 100 المجموع
 

المرأة أكثر تصدیقًا لإلشاعة من الرجل

85%

15%

نعم
ال
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كما هو مبـين فـي      % 22، وبال بنسبة    %78لرابع عشر بنعم بنسبة       تم االجابة عن السؤال ا    
 المتعلمين أقل تصديقاً لإلشاعة من العوامومن خالل هذه النسب يتبين ان  الجدول  والشكل التالي

 المتعلمون أقل تصديقاً لإلشاعة من العوام

 النسبة المئوية العدد السؤال الرابع عشر

 %78 78 نعم

 %22 22 ال

 100% 100 عالمجمو
 

المتعلمون أقل تصدیقًا لإلشاعة من العوام

78%

22%

نعم
ال

 
 

كما هو مبين فـي     % 15، وبال بنسبة    %85تم االجابة عن السؤال الخامس عشر بنعم بنسبة           
  خطر اإلشاعة أشد على المجتمع من الفرد ومن خالل هذه النسب يتبين ان الجدول  والشكل التالي

 خطر اإلشاعة أشد على المجتمع من الفرد

 يةالنسبة المئو العدد السؤال الخامس عشر

 %85 85 نعم

 %15 15 ال

 100% 100 المجموع
 

طر اإلشاعة أشد على المجتمع من الفرد خ

85%

15%

نعم
ال
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كما هو مبين فـي     % 18، وبال بنسبة    %82تم االجابة عن السؤال السادس عشر بنعم بنسبة           
 الشعوب المحتلة أكثر الشعوب تصديقاً لإلشاعة الجدول  والشكل التالي ومن خالل هذه النسب يتبين ان

 
 لإلشاعةالشعوب المحتلة أكثر الشعوب تصديقاً 

 النسبة المئوية العدد السؤال السادس عشر

 %82 82 نعم

 %18 18 ال

 100% 100 المجموع
 

الشعوب المحتلة أكثر الشعوب تص دیقاً لإلش  اعة 

82%

18%

نعم
ال

 
 

كما هو مبـين فـي      % 16، وبال بنسبة    %84تم االجابة عن السؤال السابع عشر بنعم بنسبة           
الشعب الفلسطيني مسـتهدف بشـكل مباشـر        ومن خالل هذه النسب يتبين ان        الجدول  والشكل التالي   

 لإلشاعات
 

 الشعب الفلسطيني مستهدف بشكل مباشر لإلشاعات

 النسبة المئوية العدد السؤال السابع عشر

 %84 84 نعم

 %16 16 ال

 100% 100 المجموع
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الشعب الفلسطیني مستھدف بش كل مباش ر لإلش  اعات  

84%

16%

نعم
ال

 
 

كما هو مبـين فـي      % 14، وبال بنسبة    %86تم االجابة عن السؤال الثامن عشر بنعم بنسبة           
اإلشاعة تشويه سمعة المشاع عنه وقـدح فـي    ب يتبين انالجدول  والشكل التالي ومن خالل هذه النس    

 عرضه
 

 اإلشاعة تشويه سمعة المشاع عنه وقدح في عرضه

 النسبة المئوية العدد السؤال الثامن عشر

 %86 86 نعم

 %14 14 ال

 100% 100 المجموع
 

اإلشاعة تشویھ سمعة المشاع عنھ وقدح في عرضھ

86%

14%

نعم
ال
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ا هو مبـين فـي      كم% 17، وبال بنسبة    %83تم االجابة عن السؤال التاسع عشر بنعم بنسبة           

اإلشاعة من أكثر الطرق نجاحاً في إثارة الفتنـة  ومن خالل هذه النسب يتبين ان  الجدول  والشكل التالي 
 بين أفراد المجتمع

 
 اإلشاعة من أكثر الطرق نجاحاً في إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع

 النسبة المئوية العدد السؤال التاسع عشر

 %83 83 نعم

 %17 17 ال

 100% 100 جموعالم
 

اإلشاعة من أكثر الطرق نجاحاً ف ي إث ارة الفتن ة بی ن أف راد المجتم  ع     

83%

17%

نعم
ال

 
كما هو مبين في الجدول      % 16، وبال بنسبة    %84تم االجابة عن السؤال العشرين بنعم بنسبة          

 اإلشاعة قد تؤدي إلى معاقبة البريء بجرم لم يرتكبه ومن خالل هذه النسب يتبين ان والشكل التالي
 اإلشاعة قد تؤدي إلى معاقبة البريء بجرم لم يرتكبه

 النسبة المئوية العدد السؤال العشرون

 %84 84 نعم

 %16 16 ال

 100% 100 المجموع
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اإلشاعة قد تؤدي إلى معاقبة البريء بجرم لم یرتكبھ

84%

16%

نعم
ال

 
كما هو مبـين    % 31، وبال بنسبة    %69تم االجابة عن السؤال الحادي والعشرين بنعم بنسبة           

 معظم اإلشاعات من صنع الخيال في الجدول  والشكل التالي ومن خالل هذه النسب يتبين ان
 

 معظم اإلشاعات من صنع الخيال

 النسبة المئوية العدد السؤال الحادي والعشرون

 %69 69 نعم

 %31 31 ال

 100% 100 المجموع
 

معظم اإلشاعات من ص نع الخی  ال 

69%

31%

نعم
ال

 
 

كما هو مبين في    % 39، وبال بنسبة    %61تم االجابة عن السؤال الثاني والعشرين بنعم بنسبة           
إن فـاح   " :هناك مثل شعبي يقال حول اإلشاعة ومن خالل هذه النسب يتبين ان        الجدول  والشكل التالي   

 "سيطك حط راسك ونام 
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 "إن فاح سيطك حط راسك ونام : " هناك مثل شعبي يقال حول اإلشاعة

 النسبة المئوية العدد السؤال الثاني والعشرون

 %61 61 نعم

 %39 39 ال

 100% 100 المجموع
 

ھناك مثل شعبي یقال حول اإلشاعة: " إن فاح سیطك حط راسك ونام "

61%

39%
نعم
ال

 
 

و مبين في   كما ه % 29، وبال بنسبة    %71تم االجابة عن السؤال الثالث والعشرين بنعم بنسبة           
اإلشاعة البطيئة أشـد خطـراً علـى المجتمـع      الجدول  والشكل التالي ومن خالل هذه النسب يتبين ان      

 الفلسطيني من اإلشاعة السريعة
 

 اإلشاعة البطيئة أشد خطراً على المجتمع الفلسطيني من اإلشاعة السريعة

 النسبة المئوية العدد السؤال الثالث والعشرون

 %71 71 نعم

 %29 29 ال

 100% 100 المجموع
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اإلشاعة البطیئة أشد خطرًا على المجتمع الفلسطیني من اإلشاعة السریعة

71%

29%

نعم
ال

 
 
 
 

كما هو مبين في    % 10، وبال بنسبة    %90تم االجابة عن السؤال الرابع والعشرين بنعم بنسبة           
السبب الرئيس لتصديق اإلشاعات غفلة الشـعب   الجدول  والشكل التالي ومن خالل هذه النسب يتبين ان  

 وعدم التزامه بأخالقيات دينه
 

 شاعات غفلة الشعب وعدم التزامه بأخالقيات دينهالسبب الرئيس لتصديق اإل

 النسبة المئوية العدد السؤال الرابع والعشرون

 %90 90 نعم

 %10 10 ال

 100% 100 المجموع
 

السبب الرئیس لتصدیق اإلشاعات غفلة الش عب وع دم التزام ھ بأخالقی ات دین  ھ    

90%

10%

نعم
ال

 
 

كما هو مبـين    % 38، وبال بنسبة    %62تم االجابة عن السؤال الخامس والعشرين بنعم بنسبة           
 اإلشاعة لها قاعدة تنطلق منهالنسب يتبين ان ومن خالل هذه ا في الجدول  والشكل التالي
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 اإلشاعة لها قاعدة تنطلق منها

 النسبة المئوية العدد السؤال الخامس والعشرون

 %62 62 نعم

 %38 38 ال

 100% 100 المجموع
اإلشاعة لھا قاعدة تنطلق منھا

62%

38%

نعم
ال

 
 

كما هو مبـين    % 41، وبال بنسبة    %59تم االجابة عن السؤال السادس والعشرين بنعم بنسبة           
اإلشاعة المنتشرة في الشـعب الفلسـطيني    لشكل التالي ومن خالل هذه النسب يتبين ان  في الجدول  وا   

 حول أصحاب المراكز العليا
 

 اإلشاعة المنتشرة في الشعب الفلسطيني حول أصحاب المراكز العليا

 النسبة المئوية العدد السؤال السادس والعشرون

 %59 59 نعم

 %41 41 ال

 100% 100 المجموع
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اإلشاعة المنتشرة في الشعب الفلسطیني حول أصحاب المراكز العلیا

59%

41%
نعم
ال

 
 
 
 
كما هـو مبـين   % 19، وبال بنسبة %81م االجابة عن السؤال السابع والعشرين بنعم بنسبة          ت

أمضى أسلحة العدو في حربها مع الشـعب  ومن خالل هذه النسب يتبين ان     في الجدول  والشكل التالي    
 الفلسطيني الحرب النفسية

 
 أمضى أسلحة العدو في حربها مع الشعب الفلسطيني الحرب النفسية

 النسبة المئوية العدد ال السابع والعشرونالسؤ

 %81 81 نعم

 %19 19 ال

 100% 100 المجموع
 

أمضى أسلحة العدو في حربھ ا م ع الش عب الفلس طیني الح رب النفس  یة     

81%

19%

نعم
ال

 
 

كما هو مبين في    % 43، وبال بنسبة    %57تم االجابة عن السؤال الثامن والعشرين بنعم بنسبة           
دينـة  هناك إشاعة تقول إن بعض الجماعات المتومن خالل هذه النسب يتبين ان  الجدول  والشكل التالي 

 مرضي عنهم من قبل االحتالل
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 هناك إشاعة تقول إن بعض الجماعات المتدينة مرضي عنهم من قبل االحتالل

 النسبة المئوية العدد السؤال الثامن والعشرون

 %57 57 نعم

 %43 43 ال

 100% 100 المجموع
 

ھناك إشاعة تقول إن بعض الجماعات المتدین ة مرض ي عنھ م م ن قب ل االحت الل      

57%

43%
نعم
ال

 
 

كما هـو مبـين   % 13، وبال بنسبة %87تم االجابة عن السؤال التاسع والعشرين بنعم بنسبة          
الناس أمام اإلشاعة بين مصـدق ومكـذب        ومن خالل هذه النسب يتبين ان      في الجدول  والشكل التالي    

  ومتردد ومتبلبل
 

 الناس أمام اإلشاعة بين مصدق ومكذب ومتردد ومتبلبل 

 النسبة المئوية العدد السؤال التاسع والعشرون

 %87 87 نعم

 %13 13 ال

 100% 100 المجموع
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الناس أمام اإلشاعة بین مصدق ومكذب ومتردد ومتبلبل

87%

13%

نعم
ال

 
 
 
 
 
 
 

كما هو مبين في الجدول      % 15، وبال بنسبة    %85تم االجابة عن السؤال الثالثين بنعم بنسبة          
الذي يساعد على كثرة انتشار اإلشاعات في فلسطين عـدم    ومن خالل هذه النسب يتبين ان      والشكل التالي 

  استقرار أوضاع الشعب
 

 استقرار أوضاع الشعبالذي يساعد على كثرة انتشار اإلشاعات في فلسطين عدم 

 النسبة المئوية العدد السؤال الثالثون

 %85 85 نعم

 %15 15 ال

 100% 100 المجموع
 

الذي یساعد على كثرة انتشار اإلش اعات ف ي فلس طین ع دم اس تقرار أوض اع الش عب       

85%

15%

نعم
ال
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كما هو مبين في    % 14، وبال بنسبة    %86تم االجابة عن السؤال الحادي والثالثين بنعم بنسبة           
ـ      الجدول  والشكل التالي ومن خالل هذه النسب يتبين ان          ديقاً لإلشـاعة مـن     عامة الناس أسـرع تص

 المثقفين
 

 عامة الناس أسرع تصديقاً لإلشاعة من المثقفين

 النسبة المئوية العدد السؤال الحادي والثالثون

 %86 86 نعم

 %14 14 ال

 100% 100 المجموع
 

س أسرع تصدیقًا لإلشاعة من المثقفین عامة النا

86%

14%

نعم
ال

 
 
 

 آثار االشاعة وطرق الوقاية منها 
 

كما هو مبين فـي  % 25بنسبة ، وبال %75تم االجابة عن السؤال الثاني والثالثين بنعم بنسبة       
سوق اإلشاعة في عصرنا الحاضر أكثر رواجـاً  ومن خالل هذه النسب يتبين ان     الجدول  والشكل التالي   

 من ذي قبل
 

 سوق اإلشاعة في عصرنا الحاضر أكثر رواجاً من ذي قبل

 النسبة المئوية العدد السؤال الثاني والثالثون

 %75 75 نعم

 %25 25 ال

 100% 100 المجموع
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سوق اإلشاعة في عصرنا الحاضر أكثر رواجًا من ذي قبل

75%

25%

نعم
ال

 
 
 

كما هو مبين في    % 20، وبال بنسبة    %80تم االجابة عن السؤال الثالث والثالثين بنعم بنسبة           
وسـائل االتصـاالت الحديثـة أكثـر ترويجـاً          ومن خالل هذه النسب يتبين ان        الجدول  والشكل التالي   

 لإلشاعات الهدامة
 

 وسائل االتصاالت الحديثة أكثر ترويجاً لإلشاعات الهدامة

 النسبة المئوية العدد السؤال الثالث والثالثون

 %80 80 نعم

 %20 20 ال

 100% 100 المجموع
 

وسائل االتصاالت الحدیثة أكثر ترویجًا لإلشاعات الھدامة

80%

20%

نعم
ال

 
 

كما هو مبين في    % 17، وبال بنسبة    %83تم االجابة عن السؤال الرابع والثالثين بنعم بنسبة           
 شاعة االنترنتأكثر وسائل اإلعالم ترويجاً لإل الجدول  والشكل التالي ومن خالل هذه النسب يتبين ان

 
 أكثر وسائل اإلعالم ترويجاً لإلشاعة االنترنت
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 النسبة المئوية العدد السؤال الرابع والثالثون

 %83 83 نعم

 %17 17 ال

 100% 100 المجموع
 

ویجًا لإلشاعة االنترنت ل اإلعالم تر أكثر وسائ

83%

17%

نعم
ال

 
 

كما هو مبـين    % 15، وبال بنسبة    %85تم االجابة عن السؤال الخامس والثالثين بنعم بنسبة           
التأدب بأدب القـرآن الكـريم يحـول دون       ومن خالل هذه النسب يتبين ان      في الجدول  والشكل التالي    

 ترويج اإلشاعات
 

 التأدب بأدب القرآن الكريم يحول دون ترويج اإلشاعات

 النسبة المئوية العدد السؤال الخامس والثالثون

 %85 85 نعم

 %15 15 ال

 100% 100 المجموع
 

التأدب بأدب القرآن الكریم یحول دون ترویج اإلشاعات

85%

15%

نعم
ال
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كما هو مبـين    % 14، وبال بنسبة    %86ن بنعم بنسبة      تم االجابة عن السؤال السادس والثالثي     
روج اإلشاعة قديماً يخشى مـن التعـرض        ومن خالل هذه النسب يتبين ان      في الجدول  والشكل التالي    

  لخطر المساءلة أو االفتضاح بسبب إشاعته
 

 مروج اإلشاعة قديماً يخشى من التعرض لخطر المساءلة أو االفتضاح بسبب إشاعته

 النسبة المئوية العدد دس والثالثونالسؤال السا

 %86 86 نعم

 %14 14 ال

 100% 100 المجموع
 

مروج اإلشاعة قدیمًا یخشى من التعرض لخطر المساءلة أو االفتضاح بسبب إشاعتھ

86%

14%

نعم
ال

 
 

كما هو مبين في    % 39، وبال بنسبة    %61تم االجابة عن السؤال السابع والثالثين بنعم بنسبة           
مروج اإلشاعة في العصر الحاضر ال يتعـرض         الجدول  والشكل التالي ومن خالل هذه النسب يتبين ان         

  خطر أو مساءلةألي
 

 مروج اإلشاعة في العصر الحاضر ال يتعرض ألي خطر أو مساءلة

 النسبة المئوية العدد السؤال السابع والثالثون

 %61 61 نعم

 %39 39 ال

 100% 100 المجموع
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مروج اإلشاعة ف ي العص ر الحاض ر ال یتع رض ألي خط ر أو مس اءلة      

61%

39%
نعم
ال

 
 

كما هو مبين في    % 54، وبال بنسبة    %46تم االجابة عن السؤال الثامن والثالثين بنعم بنسبة           
اإلشاعة من الممكن ان تكون في بعض األحيان        ومن خالل هذه النسب يتبين ان        والشكل التالي الجدول    

 خير لألمة شر بنفس النسبة تقريبا
 

 اإلشاعة قد تكون في بعض األحيان خير لألمة أكثر مما هو شر

 النسبة المئوية العدد السؤال الثامن والثالثون

 %46 46 نعم

 %54 54 ال

 100% 100 المجموع
 

اإلشاعة قد تكون في بعض األحیان خیر لألمة أكثر مما ھو شر

46%

54%

نعم
ال
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كما هو مبين في    % 18، وبال بنسبة    %82تم االجابة عن السؤال التاسع والثالثين بنعم بنسبة           
من آثار اإلشاعة تثبيط العزائم وإضعاف الروح        ومن خالل هذه النسب يتبين انه      الجدول  والشكل التالي   

  المعنوية في المجتمع الفلسطيني
 

 اف الروح المعنوية في المجتمع الفلسطينيمن آثار اإلشاعة تثبيط العزائم وإضع

 النسبة المئوية العدد السؤال التاسع والثالثون

 %82 82 نعم

 %18 18 ال

 100% 100 المجموع
 

من آثار اإلشاعة تثبیط العزائم وإضعاف الروح المعنویة في المجتمع الفلسطیني

82%

18%

نعم
ال

 
 

كما هو مبين في الجدول      % 24، وبال بنسبة    %76تم االجابة عن السؤال األربعين بنعم بنسبة          
تحليل اإلشاعة يكون عن طريق معرفة الطرف الذي أطلـق   والشكل التالي ومن خالل هذه النسب يتبين ان   

 اإلشاعة وسهر على نشرها
 
 

 تحليل اإلشاعة يكون عن طريق معرفة الطرف الذي أطلق اإلشاعة وسهر على نشرها

 النسبة المئوية العدد السؤال األربعون

 %76 76 نعم

 %24 24 ال

 100% 100 المجموع
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تحلیل اإلشاعة یكون ع ن ط ریق معرف ة الط رف ال ذي أطل ق اإلش اعة وس ھر عل ى          
نشرھا

76%

24%

نعم
ال

 
 

كما هو مبـين    % 12، وبال بنسبة     %88ي واألربعين بنعم بنسبة     تم االجابة عن السؤال الحاد    
الحد من اإلشاعة يكـون ببيـان العقوبـة          ومن خالل هذه النسب يتبين ان      في الجدول  والشكل التالي    

  المترتبة على مروجها
 الحد من اإلشاعة يكون ببيان العقوبة المترتبة على مروجها

  المئويةالنسبة العدد السؤال الحادي واألربعون

 %88 88 نعم

 %12 12 ال

 100% 100 المجموع
 

الحد من اإلشاعة یكون ببیان العقوبة المترتبة على مروجھا

88%

12%

نعم
ال

 
من خالل تحليل اإلستبانة وتغطيتها لبعض الطبقات والمستويات االجتماعية والتعليمية          

يتبين لدى الباحث أن هذه الدراسة خلصت إلى مجموعة من النتائج منها على سبيل المثـال ال                 

يكاد يخلو أي مجتمع منها، وتزداد انتشـارا فـي          الحصر؛ أن اإلشاعة ظاهرة قديمة جديدة ال        

 .المجتمعات التي تعاني ظروفًا نفسية، كما هو الحال في مجتمعنا الفلسطيني
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 الخاتمة

الحمد هللا رب العالمين، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له أمرنا بالتثبت 

 : ير وراءها، القائل سبحانهوالتحقق من صحة تلقي األخبار، وحذرنا من اإلشاعة وعدم الس

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على "

والصالة والسالم على رسولنا محمد صلى اهللا عليه وسلم الذي تعرض لسيٍل ". ما فعلتم نادمين

لكفار المنافقون، وأرض اللهم عن من اإلشاعات واالفتراءات الكاذبة، التي أطلقها ولفّقها عليه ا

 .متحصنًا ضد اإلشاعات الصحابة الكرام الذين أقاموا مجتمعا متماسكًا

 أما بعد؛ 

فقد قمتُ بدراسة ظاهرة اإلشاعة، فأسأل اهللا العلي القدير أن أكون قد وفّقت في 

ج والتوصيات عرض هذا الموضوع عرضا جيدا، وُأثبتُ أخيرا أهم ما توصلت إليه من النتائ

 :في النقاط اآلتية

ظاهرة اجتماعية خطيرة، قديمة جدا قدم المجتمعات اإلنسانية، منذ : اإلشاعة -2

أن خلق اهللا األرض ومن عليها، وهي في نفس الوقت وباء اجتماعي يصعب 

 .التخلص منه، حيث يعمل على شّل حركة المجتمع، وتفتيت روحه المعنوية

ن نشر خبر باطل يصعب التحقق منه، أو اإلشاعة تكون في بعض األحيا -3

 .الترويج لخبر مختلق ال أساس له من الواقع

تعتبر اإلشاعة أسلوبا من أساليب الحرب النفسية التي يركز عليها االحتالل،  -4

 .والتي تعتبر في نفس الوقت أمضى أسلحة العدو

 . العاماإلشاعة تؤدي إلى تفكيك الجبهة الداخلية والخارجية، وبلبلة في الرأي -5

 .اإلشاعة تتأثر بالمستوى التعليمي ومكان السكن صعودا وهبوطًا -6
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 :ومن أهم ما أقترحه اآلتي

 .التثبت من األخبار وعدم المسارعة في تصديقها -1

السرعة في الرد على اإلشاعة؛ ألن عدم السرعة في نفيها يعني إثباتها  -2

 .وتأكيدها

 والحد منها، وإنشاء إنشاء مركز إعالمي صادق، للسيطرة على اإلشاعة -3

 .عيادات لتشخيص اإلشاعات وعالجها

 .االهتمام باصطفاء وتدريب وبناء رجل اإلعالم -4

نشر اإليمان والتمسك بالعقيدة الصحيحة، تعتبر الحصن الحصين ضد  -5

 .اإلشاعات
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 )المسارد(الفهارس 

 

 

 فهرس اآليات القرآنية الكريمة

 فهرس األحاديث النبوية الشريفة

 رس األعالم المترجم لهمفه

 فهرس المصادر والمراجع
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 : الكريمةفهرس اآليات

 : الكريمة اآلياتمسرد

رقم  رقمها اآلية السورة
 الصفحة

آل 
 عمران
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71 110 
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157 13 ،39 
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 "tΑ$s% _| yϑ ø9$# š Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. ÏΒ ÿÏµ ÏΒöθ s% $̄ΡÎ) š�1 u�t∴s9 ’Îû 

7π yδ$xÿy™ $̄ΡÎ) uρ 

66 11 

 "öΝ s9uρr& (#ρã� ©3 xÿtG tƒ 3 $tΒ Ν ÍκÈ:Ïm$|Á Î/ ÏiΒ >π ¨ΖÅ_ 184 17 

ρ‘‰Ïã#)" األنفال r&uρ Ν ßγs9 $̈Β ΟçF÷èsÜtG ó™$# ÏiΒ ;ο §θ è% ∅ÏΒuρ ÅÞ$t/ Íh‘ 

È≅ø‹ y⇐ø9$# 

60 97 

öθ" التوبة s9uρ (#ρßŠ# u‘r& ylρã� ã‚ø9$# (#ρ‘‰ tã V{ … ã&s! Zο£‰ãã Å3≈ s9uρ oν Ì� Ÿ2 
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46 74 
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47 75 
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91 112 
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(sŒÎ#" النحل uρ !$oΨ ø9£‰t/ Zπ tƒ#u šχ% x6 ¨Β 7π tƒ#u   ª!$#uρ ÞΟ n=ôã r& $yϑ Î/ 
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15 103 
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≈tΒuρ çµ$" يس oΨôϑ ¯=tæ t� ÷èÏe±9$# $tΒuρ Èöt7 .⊥tƒ ÿ… ã& s! 69 22 
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 "β Î) uρ ßŠ% s3 tƒ t Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. y7tΡθ à)Ï9÷”ã�s9 óΟ Ïδ Ì�≈ |Á ö/ r'Î/ 51 17 
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 :مسرد األحاديث الشريفة

 رقم الصفحة الحديث الرقم
 83 أتدرون ما الغيبة؟  .1

 فيحدثهم القوم فيأتي ،الرجل صورة في ليتمثل الشيطان إن  .2

 .فيتفرقون الكذب من بالحديث

82 

 87 إن في المعاريض الكالم لمندوحة عن الكذب"  .3

 81 اتري لم ما المنام عينَيِه في يِري نأ الفري أفرى من نإ  .4

 استحياء شيء جلده من يرى ال استير احيي جالًر كان موسى إن  .5

 "منه

41 

 81 .إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور  .6

 85 .جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم  .7
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 85 .الحرب خدعة  .8

 70 .خلِّ عنه يا عمر  .9

 72 .ال يدخل الجنة قتّات .10

 87 : ي ثالثلم يرخّص في شيء مما يقول الناس الكذب إال ف .11

 109 .مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد .12

 82 .المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .13

 II من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا .14

 بما األحاديث من يأتونكم ،كذابون دجالون الزمان آخر في يكون .15

 .وإياهم فإياكم ،آباؤكم وال أنتم تسمعوا لم

82 

 

 

 :مسرد األعالم المترجم لهم
 
 
 

 الصفحة العلم المترجم له الرقم
 14 تحوتموس الثالث  .1
 111 جنكيز خان  .2
 30 حسان بن ثابت  .3
 70 رومل  .4
 33 زيد بن حارثة  .5
 16 سقراط  .6
 28  ابن سلول  .7
 23 شيبة بن ربيعة  .8
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 27 صفوان بن المعطل  .9
 18 ضماد األزدي  .10
 20 الطفيل بن عمرو  .11
 26 ت أبي الصديقعائشة بن  .12
 29 عبد اهللا بن أبي قحافة  .13
 18 عبد اهللا بن عباس  .14
 82 عبد اهللا بن مسعود  .15

 38 عثمان بن عفان  .16
 22 عقبة بن معيط  .17
 64 عمرو بن العاص  .18
 3  ابن فارس   .19

 64 فرانكو  .20
 22 القرطبي  .21
 87 محمد بن حسن الشيباني  .22
 33 مصعب بن عمير  .23
 3 ابن منظور  .24
 36 دنعيم بن مسعو  .25
 86 النووي  .26
 14 نيرون  .27
 86 الواقدي  .28
 69 الوليد بن عقبة  .29

 :مسرد األماكن

 الصفحة المكان المترجم له الرقم

 48 أنا بوليس .1
 27 جزع ظفار .2
 34 حمراء األسد .3
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 :مسرد المصادر والمراجع

 معرفة  ُأسد الغابة في  ابن األثير، اإلمام عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري،             . 1

 .م1997، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1خليل مأمون شيحا، ط: ، تحقيقالصحابة

، 1عمر سالمي، عبد الكريم حامد، ط     : ، تعليق تهذيب اللغة األزهري، محمد بن أحمد،      . 2

 .م2001دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

 .م1988، الدعاية والحرب النفسيةإسماعيل، أحمد،  . 3

حلية األوليـاء   أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن مهران،             األصبهاني،   . 4

محمد حسن محمد إسماعيل، مسعد عبد الحميد السـعدني،         : ، تحقيق وطبقات األصفياء 

 .م2002، دار الكب العلمية، بيروت، 1منشورات محمد علي بيضون، ط
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 األخت المحترمة/ المحترم حضرة األخ 
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 مع الشكر واالحترام
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 أنثى ذكر

  العمر-2
  فما فوق50 40-49 39- 30 18-29

 : المستوى التعليمي-3
 جامعي ثانوي إعدادي ابتدائي أمي

 : مكان السكن-4
 مخيم مدينة قرية

 : المهنة-5
 . العملة عن/عاطل ة/عامل ة/موظف

 : الحالة االجتماعية-6
 ة/ أرمل ة/مطلق ة/متزوج عزباء/ أعزب
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مقابل كل بند من البنود الـذي تـراه مناسـبا فـي        ) x(تي يرجى وضع إشارة     /عزيزي: ثانيا
 . الجدول أدناه

 
 ال نعم الفقرات الرقم

 اإلطار النظري لإلشاعة
   اإلشاعة نشر خبر باطل أو غير متحقق 1
   نحط الفكر انتشرت اإلشاعةكلما ا 2
   اإلشاعة تجوز في الحرب لخداع العدو للنيل منه 3
   اإلشاعة تجوز في سبيل إصالح ذات البين 4
اإلشاعة الهدامة مخطط من مخططـات العـدو تسـتهدف         5

 تشتيت األمة وتفريق كلمتها
  

   اإلشاعة أخبار يتناقلها الناس دون التثبت من صحتها  6
ماع اإلشاعة ال بد التثبت منها وعدم التسـرع فـي           عند س  7

 تصديقها
  

   تجوز اإلشاعة عندما يترتب مصلحة على نشرها 8
اإلشاعة عمل فوضوي يقوم به فرد أو جماعـة لتحقيـق            9

 مقاصد قريبة أو بعيدة
  

   تندرج تحت اإلشاعة" حاميها حراميها: "عبارة 10
   اإلشاعة في معظمها سلبية 11

 ص اإلشاعة في فلسطينتشخي
   دافع اإلشاعة الحسد والكراهية  12
   المرأة أكثر تصديقًا لإلشاعة من الرجل  13
   المتعلمون أقل تصديقًا لإلشاعة من العوام  14
   خطر اإلشاعة أشد على المجتمع من الفرد  15
   الشعوب المحتلة أكثر الشعوب تصديقًا لإلشاعة 16
   يني مستهدف بشكل مباشر لإلشاعاتالشعب الفلسط 17
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   اإلشاعة تشويه سمعة المشاع عنه وقدح في عرضه 18
اإلشاعة من أكثر الطرق نجاحا في إثارة الفتنة بين أفـراد            19

 المجتمع   
  

   اإلشاعة قد تؤدي إلى معاقبة البريء بجرم لم يرتكبه  20
   معظم اإلشاعات من صنع الخيال  21
إن فاح سيطك حـط     : "ل شعبي يقال حول اإلشاعة    هناك مث  22

 " راسك و نام
  

اإلشاعة البطيئة أشد خطرا على المجتمع الفلسطيني مـن          23
 اإلشاعة السريعة 

  

السبب الرئيسي لتصديق اإلشاعات غفلة الشـعب و عـدم           24
 التزامه بأخالقيات دينه

  

   اإلشاعة لها قاعدة تنطلق منها  25
منتشرة في الشعب الفلسطيني حـول أصـحاب        اإلشاعة ال  26

 المراكز العليا 
  

أمضى أسلحة العدو في حربها مـع الشـعب الفلسـطيني            27
 الحرب النفسية 

  

ت المتدينـة مرضـي     اهناك إشاعة تقول إن بعض الجماع      28
 عنهم من قبل االحتالل

  

   الناس أمام اإلشاعة بين مصدق و مكذب و متردد و متبلبل  29
الدي يساعد على كثرة انتشار اإلشاعات في فلسطين عـدم      30

 استقرار أوضاع الشعب 
  

   عامة الناس أسرع تصديقا لإلشاعة من المثقفين  31
 )آثار اإلشاعة وطرق الوقاية منها (

سوق اإلشاعة في عصرنا الحاضر أكثر رواجا مـن ذي           32
 قبل 

  



173 
 

   لإلشاعات الهدامة وسائل االتصاالت الحديثة أكثر ترويجا  33
   أكثر وسائل اإلعالم ترويجا لإلشاعة االنترنت  34
   التأدب بأدب القرآن الكريم يحول دون ترويج اإلشاعات  35
36 
 
 

مروج اإلشاعة قديما يخشى من التعرض لخطر المسـاءلة         
 أو االفتضاح بسبب إشاعته 

  

خطر مروج اإلشاعة في العصر الحاضر ال يتعرض ألي          37
 أو مساءلة 

  

اإلشاعة قد تكون في بعض األحيان خير لألمة أكثر ممـا            38
 هو شر  

  

من آثار اإلشاعة تثبيط العزائم و إضعاف الروح المعنوية          39
 في المجتمع الفلسطيني 

  

تحليل اإلشاعة يكون عن طريق معرفة الطرف الذى أطلق          40
 اإلشاعة وسهر على نشرها 

  

   شاعة يكون ببيان العقوبة المترتبة على مروجها الحد من اإل 41
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 مصدرھا ومطالبة بتشكیل لجنة تحقیق في.. من انتشار شائعة حول ھزة ارضیة مزعومة دھشة
 

 كما نسیوا خالفات حماس وفتح وھاموا في -ابولس الفلسطینیون لساعة مؤتمر ان  نسي- معا - الخلیل -بیت لحم 
 . اشاعة اضحكت العلماء وأقلقت ادارات المدارس واولیاء االمور خیال

 
 . ارضیة مزعومة المسؤولون والمراقبون قبل ظھر الیوم من سرعة وقوة انتشار شائعة مغلوطة حول ھزة وقد استغرب

 
المدني لم يبلغ من اية جھة عن حدوث مثل ھذه  جھاز الدفاع : واضطر تلفزيون فلسطین لبث نبأ على شاشته يقول

 . الھزة
 

 انتشرت اوال في منطقة الخلیل وراجت بعدھا في بیت لحم وسرعان ما انتقلت الى رام اهللا وكانت شائعات مغلوطة
ارعت للتعاطي والمؤسسات س  ومن التحقیقات التي اجرتھا وكالة معا اتضح ان العديد من المدارس-وباقي المناطق 

 . مع ھذه الشائعة بدافع حب الفضول او بدافع الفزع
 

 . الضروري ايضاح االمر من جانب المسؤولین وتزامن االمر مع خروج التالمیذ من المدارس فازداد االمر تعقیدا وصار من
 

 خبرا عن االمر ومن ثم نشر الشائعة حاولوا اوال االدعاء بان وكالة معا نشرت علما ان العديد من الذين ساھموا في
 . ھذا غیر صحیح  وطبعا-سارعت معا لنفي الشائعة ادعت ھذه الجھات ان الصحافة االسرائیلیة نشرت النبأ  وبعد ان

  . ان البنايات في فلسطین تصنف كبنايات قوية  كما-يشار الى ان العلم لم يتوصل بعد للتنبؤ بموعد حدوث اية ھزة 
 

 ان الشائعة قد تسبب ضررا اكثر من الزلزال:  قال -جھاز الدفاع المدني في السلطة  رئیسبدوره اللواء صقر مجاھد 
 . نفسه وطالب الجمیع التحلي بالحكمة

 
 فیه ان ما تناقله المواطنین حول الزلزال ھو اشاعات ادت الى ارباك المواطنین وبدوره اصدر الدفاع المدني بیانا اكد

 . والمسؤلین
 

ھذه الشائعات لتؤكد للمواطنین انھا ستكون في  دفاع المدني بالمواطنین عدم االنجرار وراء مثلواھابت مديرية ال
 . في صورة اخر ما توصلت الیه مراكز الرصد المحلیة والدولیة تواصل دائم وستعمل على وضع المواطنین

 
والمواطنین وزعزعة  مؤسساتالشائعات اثارة االرتباك والبلبلة التي تھدف الى ارباك االجھزة وال ان من ھذه

بھدوء ورباطة جاش تؤدي الى المساھمة في  االستقرار في المدارس والمؤسسات التعلیمیة والوطنیة وان التصرف
 .من الخطر حین مداھمته تنظیم العمل الى حتى حین وقوع الزلزال وتخفف

 
 :بعد ھلع في الخلیل والھزة لم تات

------------------------------------- 
في : االمل والھواتف المحمولة فیه عن الرنین ، عشرات المواطنون يسألون في ھلع  لم ينفك رنین ھواتف تلفزيون

  أرضیة ؟ ھزة
 

ھرع .. ھزة إرضیة ، في الساعات المقبلة  فبعد ان بادرت إحدى االذاعات في الخلیل بإذاعة خبر عن احتمال حدوث
البنايات ، فیما توافد االھالي على المدارس الخراج ابنائھم لساحة  ن عنالمواطنون للشوارع والساحات مبتعدي

 . الزلزال القادم المدرسة خوفا من
 

موعد حدوثھا ، وتربیة وتعلیم الخلیل ، نفت بان تكون  محافظ الخلیل نفى بأن يكون لديه علم عن وقوع ھزة ارضیة أو
 ، وذكرت بأنھا وزعت إرشادًا على المدارس للتعامل مع الزالزل ،تحسبًا لوقوع الھزة  طلبت من المدارس اخالء الطلبة

 . ھو تضلیل للناس فیما ذكر ناصر قباجة من وحدة الكوارث التابعة للھالل االحمر الفلسطیني ، بان ما نشر
 

:  قائًال جراء عدم حدوث الھزة ، أحد المواطنین بادر وبعد ان خرج الناس للشارع والساحات العامة ، اصیبوا بالملل
الھزة  الفئران واالفاعي اول من يشعر بوقوع: الزلزال ، تعالوا نراقبھم ، وتطوع آخر قائًال  الحیوانات أول من يعرف بوقوع

  .الھزة ، فتراھم في الشارع ، لكننا ال نشاھدھم اآلن ، كثرت التكھنات وطال انتظار
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