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 الشائعات؟ عنما الحاجة للتدریب 

بالنسبة للصحفیین. فهي نعمة إذ أنه وحتى إن لم تكن  الوقت  لقد ظلت الشائعات تمثل نعمة ونقمة في
قد تفضي إلى قصة جیدة حیث أنها تجعلهم یواجهون خیارات صعبة (بشأن  للشائعة من أساس، فهي

 .ي یعرض مصداقیتهم للخطراألمر الذ (نشرها أو عدمه

في الشائعات والتعامل مع الحقائق فقط. لسوء الحظ أن  یسعى الصحفیون المحققون والجادون للتدقیق
یجعل من الصعب على الصحفیین التدقیق في جمیع مظاهر  النقص في عدد الموظفین والموارد

ور القویة تجاه الفضائح، كما الجمه   مواعید تسلیم الموضوعات وشهیة الشائعة. إضافة إلى أن ضغوط
 .الحقاً  أكثر إغراءًا للصحفیین إلعادة الشائعات، حتى ولو لجأوا إلى تفنیدها أن األمر یصبح

ومواقع األخبار الخاصة بالهواة، تأخذ الشائعات في التنامي  في الغرب، ومع تزاید المواقع الشخصیة
ت األنباء الرسمیة بوضوح كذبها، ولعل شائعة الدمار، حتى عندما تثبت وكاال وربما أحدثت الكثیر من

كان فعل الشائعات  أوباما لیس مواطنًا أمریكیًا تعد مثاًال جیدًا لها. إال أن في مواقع النزاع ربما أن الرئیس
المجتمعات الهشة، یمكن أن تصبح  أكثر خطورة من مجرد هدم سمعة أو تغییر مسار اتخابات ما، ففي

في غیاهب عنف غیر ضروري، كما أنها  طورة، حیث أنها ترمي بمجموهة ماالشائعات غایة في الخ
 .السالم تهدم ثمار شهور من محاوالت بناء الثقة أو مفاوضات

ظروف نزاع أن یكونوا على درجة عالیة من الوعي بمخاطر  بالتالي، یتعین على الصحفیین العاملین في
هذه لتوضیح آلیات الشائعات ووضع  ورشة العمل القصیرة عرض اإلشاعات. نسعى من خالل

معها بطریقة بناءة ومسؤولة. بصورة مثالیة، فیجب أن تتلقى المجتمعات  استراتیجیات للتعامل األمثل
تم إطالقها  الحكومیین أیضًا تدریبًا مماثًال وذلك للحد من فرص اآلثار التدمیریة للشائعة سواء والمسؤولین

  .بهدف شریر أو انطلقت بصورة عفویة
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 أهداف محددة

وسائل اإلعالم وتعلیم مالئمة بحیث یعمل على تحسین مصداقیة  لقد تم تصمیم الدلیل اإلرشادي بصورة
  .تعزیز الدیمقراطیة نتیجة لذلك،الجمهور، و 

  .أهداف تعلیمیة محددة ومتداخلة تشكل عمل هذه الدورة التدریبیة هنالك ثالثة :األهداف التعلیمیة

 :المعرفة

 :المشاركون قادرون على هذه الدورة التدریبیة، سیكون بنهایة

 توضیح مفهوم اإلشاعة وتبعاتها شدیدة الخطورة.  

  

 :المهارات

 :المشاركون قادرون على بنهایة هذه الدورة التدریبیة، سیكون

 العنف أو أي دمار إضافي تناول اإلشاعة كصحفیین، وبصورة مهنیة وبطریقة ال تولد.  

 الشائعات یات للحد من خطر نشؤ وانتشارتطویر استراتیج.  

  

 :االتجاهات

 :المشاركون قادرون على بنهایة هذه الدورة التدریبیة، سیكون

 التعامل مع الشائعات إدراك دورهم ومسؤولیاتهم كصحفیین في موقف نزاعي عند.  
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 2الوحدة 

  مالحظات للمدرب

 دقیقة 30الزمن: 

  المصادر: الجدول

 :مالحظة

 :التأكد من أنها قد شملت الخصائص األساسیة المشاركین یخرجون بإجابات وذلك بعددع 

  ًالمعلومات التي تنتشر شفویا.  

 أو شوهت أثناء مسیرتها الرسالة األساسیة التي تم اختزالها كلما فقدت التفاصیل.  

 األحوال یتم تضخیمها إعادة المعلومات دون التحقق أو التأكد، وفي معظم.  

  ذاكرتهم الناس البتكار معلومات لملء فراغات ما سقط عنیلجأ  

 النشاطات التعلمیة

 :األول یهمس المدرب بسرعة في أذن المشارك

اإلعالم یمكنه لعب دور جوهري إما في تعزیز الدیمقراطیة  لدیك مسؤولیات عظیمة كصحفي حیث أن"
الیوم یبرز اختیارك لتصبح قوة إن حقیقة كونك حاضر هنا في هذا  .أو اإلسهام بالتخویف والعنف

  "شكراً  للخیر،

جاره/جارته ویجب أن یتم تمریر الرسالة على الدائرة بأكملها وذلك  على المشارك تكرار الجملة في أذن
   .والذي یتعین علیه إعادتها بصوت مرتفع. ال یسمح بطلب إعادة الرسالة حتى تصل آلخر مشارك

 الرسالة األصلیة: ماذا حدث؟ ها معبمجرد "تسلم" الرسالة، قم بمقارنت

 تحدید خصائص اإلشاعة؟ بناءًا على هذا المثال السریع، هل یمكنك

  .حسنًا؟ فكر باألمر، وسنعود إلى هذا السؤال الحقاً  اسأل: هل یمكن أن تكون اإلشاعة شیئاً 

 3الوحدة 
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 الزمن: ساعة وثالثین دقیقة

 1 رقم اكتب سلفًا على الجدول –المصدر: الجدول 

 :مالحظات للمدرب

 1ضروري جدًا: انظر الجدول  4، فإن الشرط 1عند اطالعك على الجدول #

  .في المجتمع، أي، إذا قابلت حاجات المجتمع العاطفیة یمكن للشائعة أن تترسخ فقط إن وجدت صدى

 :مثال

 .وى خارقةالجدید، وبالتالي تبدأ القصص حول امتالكه لق یضع الشعب الكثیر من اآلمال في رئیسه

  .الرئیس سیقوم بصورة ما بحل جمیع مشكالتهم تصطاد الشائعة حاجة المجتمع لالعتقاد في أن

المظلم من المجتمع، تعكس مخاوفه ومظالمه العمیقة. في  في معظم األوقات، تتناول الشائعات الجانب
 اللوم وتفرغ فیه نیراناإلنسانیة جدًا السعي إلیجاد شخص یلقى علیه  أوقات األزمات، من ردود الفعل

  .الغضب

تتآمر ضد الحكومة. مع المصادر اإلضافیة، تعطي هذه  مثال: تنتشر الشائعات حول أقلیة عرقیة
 .تلك المجموعة دون الشعور بالذنب الشائعة اإلذن للمجتمع للتفریق ضد

  .تمت مقابلة الحاجات األخرى من الجدول: یمكن أن تنجح فقط إذا 5الشرط 

البار. لسوء الحظ یمكن استغالل هذه الحادثة بواسطة أحد  اة شخص وهو في طریق عودته منمثال: وف
في إطالق شائعة مفادها أن الرجل قد تسمم على ید صاحب البار. رغم  الخصوم أو األعداء بحیث یبدأ

للعدید  النسبةربما ال تجد طریقها لالنتشار إذا لم یكن للعامة حاجة مدركة لتصدیقها. ب ذلك، فإن الشائعة
قد تسمم على ید  من أفراد المجتمع، من السهل إلقاء الالئمة على أحدهم والقول بأن ذلك الشخص

مدى فترة طویلة وأن ذلك  أحدهم أكثر من قبول فكرة أن ذلك الرجل ربما كان یفرط في الشرب على
 .األمر قد أدى إلى وفاته

  .طیباً  إذن، هل یمكن أن تمثل الشائعة شیئاً 

 -:قد تناولوا النقطة التالیة ع المشاركین یتنافسون لكن تأكد من أنهمد
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عنیفة حیث أن بعضها ربما لم یكن ضارًا بل ربما كان له أثره  ال تحمل جمیع اإلشاعات تبعات سلبیة أو
الشائعة دائمًا یمثل عالمة تشیر إلى أن قنوات التواصل األخرى قد تحطمت أو  اإلیجابي. إال أن وجود

الشائعة  الثقة. وحتى عندما تكون الرسالة إیجابیة (مثال أن الرئیس السابق له قوى خارقة)، فإن تفقد
وال شك أن الدیمقراطیة  .تعد دائمًا بمثابة عالمة على أن الناس ال یتحملون المسؤولیة تجاه حیاتهم

  .عقالنیة تتطلب مواطنین مسؤولین یستطیعون الخروج بقرارات

 :یةالنشاطات التعلیم

 .واطلب منهم تشارك أمثلة لشائعات مرت بهم 4أو  3ضع المشاركین في مجموعات مكونة من 

وبمجرد تشاركهم القصص داخل مجموعتهم الصغیرة،  عین أحدهم لتدوین المالحظات لكل مجموعة
 :أطلب منهم مناقشة

یة النتشار المختلفة؟ وماذا یرونه من أوضاع ضرور  ما هي العوامل المشتركة بین هذه القصص
 الشائعات؟

على الجدول وناقش جمیع النقاط واطلب منهم كتابة  دع كل مجموعة تعرض تقریرها ومن ثم اعرضه
 .(تفاصیل أوفى (أنظر المالحظات في 5و 4تعلیقاتهم. تناول األوضاع 

 .(اإلشاعة أمرًا طیبًا؟ (أنظر المالحظات أطرح السؤال مرة ثانیة: هل یمكن أن تكون
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 4الوحدة 

 ساعة 1 :الزمن

 الجدول :المصادر

 مالحظات للمدرب

 -:الجدول مالحظات للشروط أ وج من

حقیقة أن الجمهور العام دون المستوى التعلیمي إال أنه یمكن  لیس بإمكان الصحفیین عمل الكثیر بشأن
عن ینتهزون كل فرصة مقدمة لتوضیح المفاهیم. على سبیل المثال، عند التبلیغ  أن یتأكد من أنهم

مستقًال عن  عدلیة، یجب تضمین فقرة تتناول الكیفیة التي یفترض أن یكون بها الجهاز العدلي مسائل
المناعة المكتسب/اإلیدز، ولو  الفرع التنفیذي في نظام دیمقراطي ما. أو عند التبلیغ بشأن فیروس نقص
  .اإلیدزالمناعة المكتسب/ باختصار، تضمین طریقة التقاط/أو عدم التقاط فیروس نقص

  

 :النشاطات التعلمیة

 الصحفیین فعله؟ عندما یواجهون بالشائعات، ماذا بوسع

یمكنك استخدامها للتعامل مع حقیقة أن قرائك/مستمعیك أو  : ما هي االستراتیجیات التي1ابدأ بالوضع 
 غیر متعلمین؟ مشاهدیك هم في الغالب األعم

مجموعات صغیرة لمناقشة  4حظة) ومن ثم كون المال ناقش مع المشاركین كمجموعة كبیرة (انظر
 .5و 4و 3و 2الوضع 

 هي یوجد هذا الوضع بمجتمعك الذي تعمل به؟  

 ما هو دورك كصحفي ووجه بهذه اإلشاعات؟  

 انتشار الشائعات ما هي االستراتیجیات التي یمكنك وضعها لتقلیل خطر.  

  الرد؟ كیف یمكن لكل مجموعة
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 :المنهجیة

 :التالیة لتعلم الكبار لیل التدریبي على المبادئتقوم منهجیة الد

  ًإن التعلم موجه ذاتیا  

 یسد حاجة فوریة وبه مشاركة عالیة  

 البعض إن التعلم تجریبي (یتعلم المشاركون والمدرب من بعضهم)  

 یسمح بوقت إلبداء المالحظات والتصحیح.  

 والمدرب/المدربین لتعزیز عملیة التعلم تم خلق جو من االحترام المتبادل بواسطة المشاركین  

 التعلمیة إن البیئة والجو الذي تم خلقه آمن لتبادل الخبرات  

  

 اإلعداد

 :نسیانها عند إعداد مادة تدریبیة وهذه قائمة باألشیاء التي یجب عدم

 العمل وجدول التدریب؛ المستوى  أخطر المشاركین بشأن ما یلي: البرنامج التدریبي؛ إطار
  .ریبي؛ اسم المدربالتد

 بأسماء المتدربین؛ طاوالت ومقاعد على شكل  المواد الالزمة للتدریب: المساحة الكافیة؛ قائمة
ألوان متعددة من أقالم الكتابة على  أو دائرة؛ لوحة واحدة أو أكثر للكتابة؛ "U" حدوة الحصان

شاركین؛ جهاز العرض دفاتر وأقالم للم اللوحة؛ شریط الصق لتثبیت األوراق على الجدران؛
التي ستجدها في هذه النشرة اإلرشادیة  "بروجیكتر"؛ سماعات؛ مشروبات؛ نسخ من الملخصات

  .واستمارات تقییم التدریب

 موجزة عن التدریب ووزعها في النهایة.  تقییم مكتوب في نهایة الدورة التدریبیة: إعداد استبانة
بالقدرة على تشارك وجهات نظر صادقة  ونیجب أال تحمل أي اسم وذلك حتى یشعر المشارك

  .المدرب حول التدریب وتنظیمه والعمل الذي قام به
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 1الوحدة 

 مالحظات للمدرب

 دقیقة 30الزمن: 

  (على الجدول المصادر: الجدول (أكتب األهداف التعلمیة

 :األنشطة التعلمیة

 .لورشةسبب مشاركتهم في هذه ا یقدم المشاركون أنفسهم بإیجاز ویوضحون

  .موجزًا بالورشة وجمیع المعلومات اللوجیستیة الضروریة یقدم المدربون أنفسهم ویقدمون تعریفاً 

 5الوحدة 

 الزمن: ساعتان

  .مكتوب على ورقتین منفصلتین 3و 2و 1المصادر: ورقة الجدول، السیناریو رقم 

 :مالحظات للمدرب

  دمون تعلیقاتهم أوًال، وشجع النقاشاآلخرون یق عندما تستجوب المجموعات ، دع المشاركون

 :التعلمیة األساسیة قد تم تضمینها في نهایة األمر، تأكد من أن النقاط

 یمكنك التأكد من الحقائق بسرعة:  كون شبكة واسعة من معارفك على نطاق البالد وذلك حتى
  .المجتمع وضباط الجیش ابتداءًا من المسؤولین الحكومیین، وحتى قادة

 شعور الناس تجاه مسألة معینة ج من ردود األفعال لتعطي صورة دقیقة: یختلفقدم نماذ  

 تتناولها اعط معلومات أساسیة واكتشف تاریخ الموضوعات التي  

 إدارة األزمة" وتفهم أهمیة تواصلهم مع " اطلب من المسؤولین الحكومیین التعلیق وساعدهم على
  المجتمع

 :بناءًا على الشائعة، ماذا سیحدث؟ إذا تعامل المجتمع ناقش تبعات السیناریوهات المحتملة  
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 الحقیقة ولك هدفًا موضوعیاً  تحمل المسؤولیة كصحفي لتكون دائمًا صادقًا تسعى لتقدیم.  

  

 :النشاطات التعلمیة

یمكنك تبنیها للتعامل مع الشائعات عمومًا، دعنا اآلن نرى  بعد مراجعة مختلف االستراتیجیات التي
  :لموقف متأزم مثل لالستجابةالطریقة األ

السیناریوهات. اخبرهم بأن علیهم تطویر خطة حول كیفیة  مجموعات واعط كل واحدة منهم أحد 3أنشئ 
 :یحتاجونها، وسیتم تخصیص ساعة لتقدیم القصة جمع كامل المعلومات التي

 من الذي سیقومون باالتصال به؟  

 ما هي األسئلة التي سیطرحونها علیه  

 ستحتوي علیه قصتهم؟ ما الذي  

 ما هي الخطوات اإلضافیة التي سیقومون باتخاذها؟  

  

 1السیناریو رقم 

المقربة من أحد األحزاب السیاسیة أن المرشح الرئاسي  حان وقت االنتخابات وتزعم إحدى المجموعات
تالي حصل میدالیة شرف الحرب، حیث أنه قد كذب بشأن كونه بطًال وبال من الحزم المنافس ال یستحق

 .یقم به فعلیاً  على رصید ما لم

 2السیناریو رقم 

مكافآت تفوق تلك التي تحصل علیها األرامل. تنتشر  یتردد بین الناس أن الالجئین یحصلون على
 .تحركات غاضبة هاجمت معسكرات الالجئین الشائعة بسرعة ووقعت بالفعل أحداث

 3السیناریو رقم 

للبالد في صراع لسنوات عدیدة. یقال أن رئیس البالد المجاورة  الشمالیةلقد ظل الموقع المحدد بالحدود 
 35األسلحة وتدریب الملیشیات للهجوم في القریب وجعل الحدود تتراجع إلى نحو  قد دأب على شراء

  .كیلومترًا. یعتقد أن احتیاطي مهم من الغاز یرقد في باطن األرض
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 6الوحدة 

 دقیقة 30الزمن: 

  1 ل، النشرة رقمالمصادر: الجدو 

 :النشاطات التعلمیة

 :مناقشة اطلب من كل اثنین من المشاركین

 الورشة؟ ما هي النقاط األساسیة التي تعلمتها في هذه  

 كصحفي؟ ما هي األفكار التي اكتسبتها فیما یتعلق بدورك  

 الورشة؟ ما الذي ستزمع على تغییره كنتیجة لحضورك هذه  

تشارك نتائج نقاشهم في المجموعة األكبر، ودون إجاباتهم  م اطلب منهمدقائق للمناقشة، ث 10اعطهم 
 .بالجدول

  2اإلرشادیة رقم  وكنوع من االختصار وزع علیهم النشرة

 :اإلشاعة الشروط الالزمة النتشار

سذاجة وأقل میًال لمراجعة المعلومات (إال  القصور التعلیمي: سیكون الجمهور غیر المتعلم أكثر .1
  (التعلیم ت توجد في بلدانأن اإلشاعا

  ابتداع تفاصیل عادة ما تفترض األسوأ نقص الشفافیة: عندما ال یقدم الشرح یبدأ الجمهور في .2

المعلومات التي تقدمها وسائل اإلعالم من  نقص مصداقیة وسائل اإلعالم: ال یثق المجتمع في .3
  .مصادر أخرى للمعلومات خالل القنوات الرسمیة ولذلك یبحثون عن

  العاطفیة العواطف القویة: تقتنص الشائعات مزاج وحاجات المجتمع .4

ما لنشر شائعة خبیثة تقدم أجندتهم و/أو  األجندة الخفیة: قد یستفد الفرد أو المجموعة من حادث .5
  .تضر بمنافسیهم
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 المحصلة النهائیة التبعات الفعل 

الصحفیون 
 المحترفون

للجمهور أن یفهموا الموضوعات یمكن انتهاز كل فرصة لتعلیم القراء
 أفضل داخل سیاقها بصورة

إن المواطنون تم إعدادهم جیدًا
 القرارات لصنع

 تحمیل المسؤولین المنتخبین والسیاسیین مسؤولیة ما  

 یقولونه ویفعلونه
على المسؤولین المنتخبین والسیاسیین

وتوضیح كیفیة التصرف بصورة جیدة
 اتخاذهم للقرار

في النظام تزاید الثقة
 الدیمقراطي

التحقق من الشائعات، ونشر الموضوعات التي تم  
فیها وذلك حتى یمكن للمجتمع التمییز ما التدقیق

 بین الحقائق والشائعات

إن المجتمع مطلع جدًا ویمكنه صنع
 أفضل قرارات

تعزیز المصداقیة في وسائل
 اإلعالم

یونمن خالل الحوارات غیر الرسمیة، یعمل الصحف  
المجتمع، ووضع الحوادث داخل مفاهیم على مزاج

 .وتحلیل أسبابها

إن الجمهور في وضع أفضل لتحلیل
 موضوعیة األحداث بصورة

 احتمال تقلیل العنف

 من المستفید من هذه :یتسائل الصحفیون دائماً   

ویحققون في ما إذا كانت الحقائق قد تمت الشائعة؟
 .مقصودة السیطرة علیها بصورة

تلعب وسائل اإلعالم دورها في رض األجندة الخفیةع
 النظام الدیمقراطي ومنع

 استغالل السلطة

الصحفیون غیر
 المحترفون

تناول القصة التي تملك تفاصیلها دون إبراز أي
 توضیح سیاق أو

ردود أفعال القراء تقوم أحیانًا على
 خاطئة افتراضات

وخلق تشویه المعلومات
 الفوضى وربما العنف

تحدث وكأنك المتحدث الرسمي باسم الحكومة أو  
 المصالح الخاصة بعض

بإمكان المسؤولین المنتخبین والسیاسیین
وسائل اإلعالم لتتالئم مع السیطرة على

 أجندتهم

تفقد وسائل اإلعالم مصداقیتها

إعادة الشائعات كأخبار دون التدقیق في الحقائق أو  
 المعلومات داخل السیاق وضع

المجتمع "قد ترك في الظالم" وأصبحإن 
للتالعب والثورات الوجدانیة أكثر عرضة

 التي تمیل للعنف

 إضعاف الدیمقراطیة وحكم

 .القانون

  
  
  

 البحث عن أرضیة مشتركة

في نقل الطریقة التي یتعامل بها مع  1982تأسست عام  تعمل "البحث عن أرضیة مشتركة"، التي
العدوانیة والتوجه ناحیة الحل التعاوني للمشكالت. إننا نعمل مع شركاء  قبعیدًا عن الطرائ –الصراع 

 إلى سائل مقبولة ثقافیًا لتعزیز قدرة المجتمعات على التعامل مع الصراعات بصورة محلیین للتوصل

  .بناءة: لفهم الخالفات والتصرف وفقًا للخصائص المشتركة
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 أفریقیا بناء السالم في- للرادیو 

 20لبناء السالم األفریقي هو مشروع سریع التنامي ویعمل في  لبحث عن األرضیة المشتركةإن رادیو ا
ومهارات المذیعین باإلذاعة، خصوصًا الشباب منهم، وذلك في أسلوب التبلیغ  بلد أفریقي لزیادة معرفة

والمجتمع  والمتوازن. یهدف المشروع إلى تحسین التواصل بین المسؤولین الحكومیین والصحافة العادل
 :المدني. للمزید من المعلومات، تفضل بزیارة موقعنا على اإلنترنت

 . http://www.radiopeaceafrica.rg 

 شكر وتقدیر

الدلیل التدریبي بالشكر لدیزیر إنجمینا الذي بادر بمفوم هذا  یود رادیو البحث عن أرضیة مشتركة التقدم
سي جي) في بورندي بأستدیو لجامبو، كما نشكر إیفا داالك الذي ساعدنا على  أثناء عمله في (إس أف

الدلیل  دي آر سي) الذي قام بترجمة هذا –الفكرة، ونشكر سوثیني نسیمبا في (إس أف سي جي  تطویر
التحریري. كما نود أن نعبر عن  لعملاإلرشادي إلى اللغة الفرنسیة، وكارول فرامبتون لقیامها بترجمة ا

  .المتواصل تقدیرنا لوزارة الشؤون الخارجیة الفنلندیة لدعمهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


