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الشائعات
المحافظون أكثر عرضة من الليبراليين

محمد الحداد

أظـــهـــرت دراســـــة جـــديـــدة أجــريــت 
عــــــلــــــى مـــــــــــدى ســــــتــــــة أشـــــــهـــــــر أن 
املحافظني أقل قدرة على التمييز 
بــني الــحــقــائــق الــســيــاســيــة واألكـــاذيـــب من 
الليبراليني، كما أن املحافظني األميركيني 
أكثر عرضة لتصديق القصص اإلخبارية 
الكاذبة مقارنة بالليبراليني. ويرجع ذلك 
إلــى وفــرة املعلومات املضللة ذات  أساسًا 

امليول اليمينية.

عيّنة الدراسة
قادتها  التي  الدراسة  في  الباحثون  وجد 
جامعة أوهايو أن الليبراليني واملحافظني 
في الواليات املتحدة يميلون إلى تصديق 
االدعــاءات التي تروج آلرائهم السياسية، 
ــــع املـــحـــافـــظـــني فــــي كــثــيــر مــن  ــــذا دفـ لـــكـــن هـ
ــــب ورفــــض  ــاذيــ ــ ــبــــول األكــ ــى قــ ــ األحـــــيـــــان إلــ
الحقائق. شملت الدراسة التي نشرت في 
يوم 2 يونيو/ حزيران في مجلة »ساينس 
أدفانسز« 1204 بالغني أميركيني شاركوا 
الثاني  كــانــون  يناير/  بــني  اإلنترنت  عبر 
إجــــراء  خــــال  ــران 2019.  ــزيــ حــ ــيـــو/  ــونـ ويـ

)Getty( لعبت األخبار الكاذبة دورًا كبيرًا في المظاهرات التي أنكرت فيروس كورونا

املواطنني األميركيني، طلب  الدراسة على 
مــنــهــم الــبــاحــثــون أن يــمــيــزوا بـــني صــدق 
وزيف 20 قصة إخبارية تشمل 10 قصص 
فقط حقيقة حظيت بمشاركة عالية على 
الفترة  فــي  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
مــا بــني يــنــايــر إلـــى يــولــيــو مــن عـــام 2019. 
بعد ذلــك قــام املشاركون بتقييم ما يصل 
إلى 240 بيانًا حول مجموعة واسعة من 
 
ً ّ
املوضوعات. توصل الباحثون إلى أن كا

إلى  يميلون  واملحافظني  الليبراليني  مــن 
تــصــديــق االدعــــــاءات الــتــي تــــروج آلرائــهــم 
الــســيــاســيــة، لــكــن املــحــافــظــني يــمــيــلــون في 
ــيــــان إلــــى قـــبـــول األكـــاذيـــب  كــثــيــر مـــن األحــ

ورفض الحقائق مقارنة بالليبراليني.

دور وسائل اإلعالم
وقــال املؤلف املــشــارك في الــدراســة »كيلي 
جاريت« وأستاذ االتصال بجامعة والية 
 من الليبراليني واملحافظني 

ً
 كا

ّ
أوهايو إن

يميلون إلى ارتكاب أخطاء تتأثر بما هو 
الدراسة ليست في  مفيد لهم. لكن نتائج 
صــالــح املــحــافــظــني، ألن هــنــاك الــكــثــيــر من 
املــعــلــومــات الــخــاطــئــة الــتــي تــدعــم املــواقــف 
املحافظة ونتيجة لذلك غالبًا ما يتعرض 

ــون إلـــــــى الـــتـــضـــلـــيـــل. وأضـــــــاف  ــظــ ــافــ ــحــ املــ
»العربي الجديد«  »جاريت« في تصريح لـ
أن العديد من الدراسات السابقة كانت قد 
أشارت إلى أن املحافظني هم أكثر عرضة 
للتعبير عن املفاهيم الخاطئة، ولكن هذه 
الدراسة فريدة من نوعها من حيث اتساع 
نطاق االدعاءات التي تم النظر فيها. كما 
إدراك  أهمية  إلــى  االنتباه  الــدراســة  تلفت 
الــــــدور الـــــذي تــلــعــبــه وســـائـــل اإلعــــــام في 

تشكيل هذه املعتقدات. 
ــاركـــني تــقــيــيــم  طـــلـــب الـــبـــاحـــثـــون مـــن املـــشـ
ــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي تــســتــنــد إلـــــى عــــدٍد  الـ
مــن الــقــصــص الــصــحــافــيــة الــشــائــعــة على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، بــحــيــث 
صــنــف املـــشـــاركـــون كـــل قــصــة عــلــى أنــهــا 
ــاروا إلــى مــدى  صحيحة أو خــاطــئــة وأشــ
قام  النهاية،  في  هــذا.  بتصنيفهم  ثقتهم 
املشاركون بتقييم ما يصل إلى 240 بيانًا 
حــول مجموعة واســعــة مــن املــوضــوعــات 
ــات الـــنـــظـــر  ــ ــهــ ــ ــن وجــ ــ ــــد مــ ــــديـ ــعـ ــ ــل الـ ــثــ ــمــ وتــ
تـــم مــســح مــجــمــوعــة منفصلة  املــخــتــلــفــة. 
الــذيــن تــم تجنيدهم عبر  مــن األشــخــاص 
إلى   

ً
ميا األفــراد  أكثر  لتحديد  اإلنترنت 

عــام،  وبشكل  واملضللة.  الــزائــفــة  األخــبــار 

أظـــهـــر كـــل مـــن الــلــيــبــرالــيــني واملــحــافــظــني 
 لتصديق القصص الصحافية التي 

ً
ميا

تنحاز إلى صفهم، سواء كانت صحيحة 
أم ال.

نتائج
الــتــي قيمها املــشــاركــون  مــن بــني القصص 
الخارجية  وزيـــرة  أن  زعمت  مفبركة  قصة 
ــيــــاري كــلــيــنــتــون  ــة الـــســـابـــقـــة هــ ــيـ ــيـــركـ األمـ
تـــــواطـــــأت مــــع روســــيــــا فــــي أثــــنــــاء عــمــلــهــا 
وزيــــرة لــلــخــارجــيــة، وأنــهــا بــاعــت 20% من 
إمــــــدادات الــيــورانــيــوم األمــيــركــيــة لــروســيــا 
كانت  كلينتون.  ملــؤســســة  تــبــرعــات  مــقــابــل 
ــــدق 2% فـــقـــط مــن  نــتــيــجــة الــتــقــيــيــم أن صـ
الديمقراطيني هذه القصة، بينما ذكر %41 
 .

ً
مـــن الــجــمــهــوريــني أنـــهـــا فــعــلــت ذلــــك فــعــا

تم  الــتــي  الرئيسية  القضايا  إحـــدى  كــانــت 
تحديدها في الدراسة هي أن هذه الحقائق 
واألكاذيب املنتشرة على نطاق واسع لها 
آثار مختلفة على الليبراليني واملحافظني. 
الـــتـــصـــريـــحـــات  مــــــن   %65 تـــصـــنـــيـــف  تــــــم 
أنها  على  الــعــالــي  التفاعل  ذات  الحقيقية 
تفيد الليبراليني، بينما تم اعتبار 10% فقط 
من االدعــاءات الدقيقة مفيدة للمحافظني. 
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، تـــم تــصــنــيــف 46% من 
مــفــيــدة للمحافظني،  أنــهــا  عــلــى  األكـــاذيـــب 
مقارنة بـ 23% من االدعــاءات الكاذبة التي 
وأضــاف  الليبراليني.  على  بالفائدة  تعود 
جاريت: »لقد رأينا أن األكاذيب السياسية 
الشائعة تميل إلى إفادة املحافظني، بينما 
الليبراليني.  تفضيل  إلـــى  الــحــقــائــق  تميل 
املحافظني  على  الصعب  مــن  يجعل  وهـــذا 

تجنب املفاهيم الخاطئة«.

خالل إجراء الدراسة 
على املواطنني 

األميركيني، طلب منهم 
الباحثون أن يميزوا بني 
صدق وزيف 20 قصة 

إخبارية تشمل 10 
قصص فقط 

■ ■ ■
املحافظون يميلون 

في كثير من األحيان 
إلى قبول األكاذيب 

ورفض الحقائق مقارنة 
بالليبراليني

■ ■ ■
العديد من الدراسات 

السابقة كانت قد 
أشارت إلى أن 

املحافظني هم أكثر 
عرضة للتعبير عن 

املفاهيم الخاطئة

باختصار

المحافظين هم أكثر عرضة لتصديق القصص  بأّن  اليمينيّة، كشفت دراسة حديثّة  التيارات  الحقائق من قبل  بسبب تحريف 
اإلخباريّة الكاذبة مقارنة مع الليبراليين

هوامش

خطيب بدلة

يعتقد كاتب هذه األسطر أّن ثقافتنا املعاصرة تحتاج، 
بني حني وآخر، إلى »حوسة« )مصطلح محلي يعني: 
تعزيل البيت، وتنظيفه، وتهويته(، وأّن أول مفهوم أو 
»املليون«.  هــو  وتهويته  تنظيفه  بنا  يجدر  مصطلح، 
الناس في  منطقيًا، يستحيل أن يتفق عدد قليل من 
الرأي، حول قضية ما، أو تقييم إنسان معني، فما بالك 

باملاليني؟
أيـــام معّمر  املــاليــني؟« فــي ليبيا،  نــتــجــت أغنية »ويـــن 

ُ
أ

القذافي، وهي من كلمات علي الكيالني، وألحان عبد 
الله املنصور، غناء جوليا بطرس وأمل عرفة وسوسن 
م األغــنــيــة على نحو احــتــفــالــي، بهيج،  ــدَّ

َ
ــق

ُ
ت الــحــمــامــي. 

وتطالب »الشعب العربي« بأن يغضب، ليس من أجل 
حريته وكرامته املهدورة، بل من أجل قضية فلسطني 

التي اعتاد الحكام الديماغوجيون املتاجرة بها.
الشاعر الغنائي الشهير، إسماعيل الحبروك )1925- 
ــذي كــتــب أجــمــل األغـــانـــي لــفــريــد األطــــرش،  ــ 1966(، ال
وعبد الحليم حــافــظ، ومــحــّرم فـــؤاد، وصــبــاح، وفايزة 
أحــمــد، ونــجــاة الصغيرة، وكـــارم محمود، ونـــازك، هو 
»يــا َجَمال يا حبيب املاليني«،  الــذي كتب أغنية  نفسه 

اها 
ّ
ولحنها موسيقار األجيال محمد عبد الوهاب، وغن

أو  نــســأل،  اآلن  دعــونــا  حــافــظ.  الحليم  عــبــد  العندليب 
ــاٌن )مــــن الــبــشــر( حبيبًا  نـــتـــســـاءل: كــيــف يــكــون إنـــسـ
لــلــمــاليــني؟ مـــا نـــوع األدمـــغـــة واألنـــفـــس واألفـــئـــدة الــتــي 
املاليني حتى تجتمع على حّبه؟ جمال  هــذه  تمتلكها 
عبد الناصر، يا سيدي، واحد من الضباط املصريني 
ذوا انقالب 1952، وأزاحوا امللك فاروق، وصار 

ّ
الذين نف

رئيسًا لجمهورية مصر. الرجل، لإلنصاف، له خصال 
حسنة، فقد ُعرف بنظافة اليد، والتواضع، واإلخالص، 
 سيئة، فقد أبــعــد، بــالــقــوة، أول رئيس 

ً
ولــكــّن لــه أفــعــاال

جمهورية متفق عليه، محمد نجيب، وحال دون إقامة 
السلمي  التداول  نظام سياسي ديمقراطي يقوم على 
للسلطة، وكان مستبّدًا برأيه، يعتمد الخطابة، والصوت 
الجهوري، في السيطرة على عواطف املاليني، متهورًا 
فــي اتــخــاذ الـــقـــرارات املــصــيــريــة، بــدلــيــل وقــــوع هزيمة 
الخامس من يونيو/ حزيران 1967، في أواخر عهده.            
إذا كان محّبو عبد الناصر في مصر وخارجها، وهم 
َيــعــرفــون هــذا عنه، ويحبونه،   ،

ً
فــعــال يــعــّدون باملاليني 

ال  كانوا  وإذا  فيهم.  مــوجــودة  املشكلة  أّن  يعني  فهذا 
الــوقــت ذاتـــه، مــا كــان يجري  يعرفونه، ويجهلون، فــي 
أمــام  نــكــون  السياسية املحلية والــدولــيــة،  املــطــابــخ  فــي 

نّية،  العضال، وأمة ال تتوافر لديها  التخلف  حالٍة من 
أو تــصــّور، أو قـــرار بتخطي واقــعــهــا، واالنــطــالق إلى 

مصاف األمم الراقية. 
ثّمة فكرة تراود محسوبكم على نحو ملّح، وهي أّن ما 
ألحقته سياسة جمال عبد الناصر الشعبوية بمصر 
العربية«  »الشعوب  بـ ألحقته  بكثير مما   

ّ
أقل أذى،  من 

أّن هاتيك الشعوب لم تلد رئيسًا أو  األخــرى. السبب 
زعيمًا يمتلك كاريزما قيادية مثل عبد الناصر. ومع 
ذلك، تقّمص زعماؤها شخصيته، وقّرروا أن يكونوا 
نسخًا منه، ولكن بالقوة. ولك أن تتخّيل كم من أبناء 

تلوا على يد حافظ األسد )وصدام 
ُ
الشعب السوري ق

حسني مثله( حتى أصبح فيه قادرًا على إخراج مليون 
مــواطــن مــن بــيــوتــهــم، وإرغــامــهــم عــلــى حــْمــل صــوره 
والالفتات التي تشيد بانتصاراته وفتوحاته الكاذبة، 
والــركــض في الــشــوارع وهــم يصيحون بــالــروح بالدم 

نفديك يا حافظ.  
فــي أثــنــاء انتخابات بــشــار األســـد أخــيــرًا، عمد لفيف 
مــن املــعــارضــني املقيمني فــي بــالد ديــمــقــراطــيــة، آمنة، 
ــوم مـــاليـــني الــشــعــب الـــســـوري الـــذيـــن ُيــجــبــرهــم  ــ ــــى ل إل
نظام األسد على الخروج في مسيرات تأييد )لم تعد 
مليونية بسبب عمليات التهجير الكبرى التي حصلت 
أو متناسني،  الفائتة(، ناسني،  العشر  السنوات  خالل 
إجبار  من  بموجبها  النظام  هــذا  ن 

ّ
يتمك التي  اآلليات 

الحكومية  الـــدوائـــر  فــي  املــخــبــريــن  أّن  الـــنـــاس، ومــنــهــا 
أثناء املسيرة، ومن يغْب  التفقد( في  كانوا )يأخذون 
يتعّرض ملساءلة عن الجهات اإلمبريالية التي يتعامل 
الرئيس. وللعلم، لم تعد  طلب منه أن يعادي 

َ
معها، وت

أمامنا  عــبــرت  االنــتــخــابــات  العملية ســّريــة، ففي  هــذه 
إلى مسيرة  السوري في دمشق  الشعب  تدعو  الفتة 
عليها  املكتوبة  العبارات  ضمن  ومــن  مليونية،  تأييد 

»سيؤخذ التفقد«.

»حوسة« في ذكرى النكسة

وأخيرًا

ما ألحقته سياسة عبد
 الناصر الشعبوية بمصر من 

أذى، أقّل بكثير مما ألحقته 
بـ»الشعوب العربية« األخرى
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