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حتى يكون أثرها ذا وقع كبير لدى المتلقي من ويتم طبخها بإتقان ،  اإلشاعة كلمة من المفردات التي تغاير الحقيقة تماماً

 معينة أو إثارة والهدف يكون إلثارة البلبلة أو تحقيق غايات.  الوعي والثقافة  محدودةاالجتماعيةالفئات عامة الناس وخاصة 
ق تأثيرها فقد كانت اإلشاعة ومازالت وسيلة كبرى من  لخطورتها وعم معنويات الناس ونظراًالفتن والقالقل أو التأثير على

 هذه األرض علىهزيمتنا لو علينا في حربهم وناًوسائل الحرب النفسية يقوم بها أعداؤنا من اليهود والمنافقين لتكون لهم ع
   .المباركة فلسطين

الذين  ، فالبسطاء والجهالء سريان النار في الهشيم وقد ينطلي األمر على البعض فيسيرون باإلشاعة وينطلقون بها فتسري 
 المرء نفاقاًكفى  :  "-  وسلمهيعل اهللا ىصل - يقول رسول اهللا  ، هم وقود لإلشاعة بكل شئ لميحبون أن يظهروا بصفة العا

  ." أن يحدث بكل ما سمع
 نيتفننو والمنهزمون هم الذين  ،در األساسي لإلشاعة والذي يعلم أنه كذب في كذب فهو عدو غادر أو حاقد كاذبأما المص

وع وال بمبدأ ال عالقة لها بشعار مرف والتعصب لتحقيق مآرب ةبنشر الجهل والكذب والزور و البهتان والحقد و الكراهي
   .مطروح

  المنتشرةاإلشاعات أنواع 
الفتاك فهو متأصل في مجتمعنا الفلسطيني من اإلصابة بهذا المرض  -رحم اهللا  إال من - ال يخلو مجتمع في هذا الكون  

 صراعات  شن حروب داخلية في بدايته مسبباًبأسرها ويؤدي خطره إلىبشكل مخيف يكاد يقضي على أسر وجماعات 
 وترويجها وهذا يقودنا للنظر في أنواع اإلشاعات الكثيرة اإلشاعة إطالقيساعد على مما  دفيناً  في األنفس وحقداً بيسةح

  :منها
 ضوئه ى سامعه ويتم علىهي ذات مصدر موثوق وحقيقة مؤكدة تقال الستبيان تأثير الخبر عل: اإلشاعة الحقيقية  .١

  .تطبيقه إلزام تنفيذه أوغيرات قبل استنتاج ما يحتاجه ذلك الموضوع من تعديالت وت

 على البعرة تدل  : (وهي نتيجة استقراء تطبيقات معينة خالل فترة محددة وكما يقول المثل: اإلشاعة اإلستنتاجية  .٢
  وتصدر من أي شخص بحسب تعلمه وثقافته وإلمامه بجوانب الموضوع وتبعاً )  المسيرعلىالبعير واألثر يدل 

 ومعرفة وتخيب  لماماً من الموضوع إعة في كثير من األحيان كلما زاد ذلك الشخص قرباًلذلك تصدق هذه اإلشا
 .كلما زاد جهله فيه 

 فئة ال تعيش الواقع بجميع أبعاده عنوهي نتيجة مشاعر نرجسية و أوهام وتمنيات تصدر : اإلشاعة الحالمة  .٣
 .من صدقها كما يئس الكفار من أصحاب القبور  وميئوسومعطياته 

رف بما ال يعرف ويكره هعلى إلقاء الكالم جزافا وية درج ن نشأ في بيئة غير صحيها مومصدر: إلشاعة الكاذبة ا .٤
 .وال يحب المواجهة ونجده ينتقي سامعيه حتى ال يكون عرضة للمساءلة من يحقق معه في مصداقية كالمه 

العدو الصهيوني وعمالئه يغرسها  من إشاعةٍ    اإلطالق بدءاًعلىوهذه أخطر أنواع اإلشاعات : اإلشاعة الحاقدة  .٥
له البعض من أصحاب النفوس المريضة في حق إخوانهم  بما يتقوالفلسطيني وانتهاءبين المواطنين لبلبلة الرأي العام 

  . لرغبات النفس األمارة بالسوء والعياذ باهللاً إشباعاوجيرانهم وزمالئهم 
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  اليهود ونشر اإلشاعة
والفتن والحروب في كل زمان ومكان ولهم باع طويل في استخدام حرب الشائعات لتقويض  الفساد اليهود هم سدنة
الهيمنة على الشعوب خاصة في صراعهم معنا على أرض فلسطين حيث شن اليهود هذه الحرب منذ بدايات المجتمعات و

  :الصراع ومن أمثلة لك 
مما ساعدهم في استصدار وعد )  شعب لشعب بال ارض فلسطين أرض بال( خداعهم للرأي العام الغربي بمقولة  -١

  .بلفور المشئوم 
 .رض الميعاد والتني كتبها اهللا لهم هم شعب اهللا المختار وأن فلسطين أخداعهم لليهود أنفسهم بدعوى أن -٢

 دراسات أن لزعماء  على يد هتلر من مجازر وقد أثبتت عدةلليهوداستدرار عطف العالم من خالل تهويل ما حدث  -٣
 .لى فلسطين  رة إ دفع هتلر في هذه المجازر للضغط على اليهود للهجاليهود دور في

وني مما أضعف التعاطف منهم عمالء وجواسيس للعدو الصهي باعوا أرضهم لليهود وأن كثيراً نإشاعة أن الفلسطينيي -٤
 .ى مدار عقود طويلة واإلسالمي معهم علالعربي 

 ال يقهر وأنه ال يمكن للعرب الجيش اإلسرائيلي  : ( أنإشاعةلفلسطينية والعربية من خالل  المقاومة اإضعاف -٥
 .) ال تغيب عنها غائبة ار على اليهود فالمخابرات اإلسرائيلية االنتص

ن ما حولها دول أ واألوسط على أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق  دولة إسرائيلجنموذتسويق  -٦
  . تريد اقتالعها ورميها في البحر ةإرهابي

  كيف نحارب اإلشاعات ؟
  :يلي جز منها ماون ذلك على ببعض المقومات التي تساعدنا  نتحلىوللقضاء على اإلشاعات يجب أن

 ما يثير فينا الريبة من أشخاص وأقوال وأفعال ذه دعوة من ديننا الحنيف بترك كلوه" دع ما يريبك إلى ما ال يريبك  "-١
  .نا وينأى عن اإلشاعات وأصحابها نس فيهم الصدق بما يرقى باختالف إعمال المنطق والعقل وانتقاء من تأإلى
 شائعات وال نسمح له باالستمرار بالحديث مطلقاً  في أمور لم تثبت فعالً  وإذا لم نستطع ذلك إلينا أن نقف نداً لمن ينقل -٢

  .ص نفسه وحقارتها فلنترك له المكان ونبتعد عنه حتى يشعر بإنتقا
 .هم مسئولية محاربة هذه اآلفة الخطيرةي نعتقد أن المدرسة والبيت والوعظ والتثقيف والتربية واإلعالم و غيرها تقع عل-٣
وال تطع كل " :  ىبين اإليمان والنفاق قال اهللا تعالفالكذب هو فصلٌ لمؤمن ال يكذب مهما حصل له أو عليه ،  تذكر بأن ا-٤

منَّ*  مشاء بنميم همازٍ*  مهين حالفبعد ذلك زنيم عتٍل*  أثيم اع للخير معتد "  
 تذكر أنه في النهاية ال يصح إال الصحيح وال تثمر إال البذرة الصالحة ، وال تنتصر إال الطوية البيضاء النقية ، حتى -٥

  . لمالك الملك من قبل ومن بعد وإن ساد الباطل لفترة طالت أو قصرت واألمر دائماً
لى مصدر معروف وجهة موثوق إوالدليل يحتاج " وال تقف ما ليس لك به علم "  ما ليس عليه دليل صحيح إتباع عدم -٦

  .بها ،وضرورة التثبت من سالمة المصدر وصحة الموضوع 
 المسلمين  واألصل بين"يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم "  بالمسلمين السيئ اجتناب الظن -٧

  " .لوال إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين " الظن الحسن 
وإذا جاءهم أمر من : "  إرجاع اإلشاعات إلى العلماء وأولي األمر قبل نشرها فهم أقدر على التعامل معها لقوله تعالى -٨

  " .لرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم األمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى ا
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 توعية الجمهور بحقيقة موضوع اإلشاعة عن طريق العلماء وأولي األمر بواسطة وسائل اإلعالم المعروفة ومن شأن -٩
  .ذلك إزالة الغموض وبيان الحقيقة  

  . الكشف عن مروجي اإلشاعة وفضحهم ومعاقبتهم ليحذر الناس منهم وال يقتدون بهم -١٠
 وأن يحفظ ألسنتنا من اللغو فظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناأن يح العظيم رب العرش الكريم على الختام نسأل اهللا الوفي

علمنا ما ينفعنا يبنا المجتمع وأن  قضاء حوائجنا وأن ينفع علىنا نيقنا الثبات واليقين وأن يعوكثرة القيل والقال وأن يرز
  .وينفعنا بما علمنا 

  عم املوىل ونعم النصريإنه ن      
  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  
  

  المنتدى التربوي         
   م٣٠/٧/٢٠٠٦            

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

