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اإلشاعـــات
واألخــبــار الكــاذبــة

الف�ق �ين

بأن  التا��خ  األوهام في  تا��خ أشهر  بارثمولميو وهاسل في كتابهم عن  الكا�بان  عّرف 
اإلشاعات هي قصص مختلقة ذات أهمية عند مستقبليها تفتقر األدلة الخاصة �إ�با�ها .

كما قال  الدكتور �وبرت ناب في عام 1944 أنه لتكون اإلشاعة إشاعة فيجب أن 
تحوي على الصفات اآلتية: 

�نتقل عبر الناس
(في وقتنا الحالي يمكن تط�يق ا�تقالها عبر وسائل التواصل االجتماعي)

تقول اإلشاعة
"معلومة" عن "شخص، حدث أو وضع معين" 

وأخيً�ا
تعّبر اإلشاعة عن حاجة في المجتمع . 

أما األخبار الكاذبة فتطلق من جهات معينة لت��يف 
الحقائق عبر نقل جزء من الصورة أو نقل أخبار م��فة 

لتحقيق أهداف خاصة.
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تخلق اإلشاعات
ولماذا يختلق الناس اإلشاعات؟

كيــف

العرض  من  أكثر  المعلومات  على  الطلب  يكون  عندما  تخلق  اإلشاعات  أن  يقال 
الموجود فوجود غموض حول موضوع معين كافي لخلق اإلشاعات حوله وا�تشارها 

بسرعة. 

ولنعرف لماذا تخلق اإلشاعات يجب أوًال معرفة أنواع اإلشاعات وكيف تخلق وهنا 
نظرة س��عة على أنواع اإلشاعات المختلفة كما عرفها الدكتور ناب:

إشاعات حلم األنا�يب
 وهي إشاعات تعبر عن رغبات وأمنيات العامة. (مثال: ارتفاع ال�وا�ب)

إشاعات الخوف
وهي إشاعات تعبر عن النتائج غير مرغوبة من قبل العامة. (مثال: سيكون 

هناك ارتفاع في األسعار)

إشاعات مختلفة عن مجموعات معينة
يتم اختالقها من المجموعات األخرى بهدف تقليل جهودهم أو التحذ�ر منهم.

تهدف  التي  المختلفة  اإلشاعات  الكثير من  األنواع  تلك  تحت  �ند�ج 
�نتشر  السل�ية  اإلشاعات  فإن  عام  بشكل  ولكن  مختلفة،  ألغ�اض 

بشكل أس�ع من اإلشاعات اإليجا�ية.
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لماذا تخلق اإلشاعات؟ 
واآلن

 1947 عام  تك�رت   1902 عام  في  د�اسة  وفي  الهدف،  بحسب  السبب  يختلف 
اكتشفوا أن الكثير من اإلشاعات تخلق على أسس حقيقية، فاإلشاعات قد تكون قصة 
حقيقية ولكنها تفقد أج�اء من صحتها بعد ا�تقالها �ين األف�اد، األمر ش�يه لما يحدث 
الدكتور جوردون  اكتشف   1947 عام  عند األطفال. ففي  "تليفون خربان"  لعبة  في 
آلبرت أن الرسالة تفقد ٪70 من التفاصيل بداخلها عند ا�تقالها �ين خمس أف�اد. وكلما 

ا�تقلت ألف�اد أكثر كلما أصبحت أقصر وغامضة أكثر.
لننظر هنا ألهم أسباب اختالق اإلشاعات حسب األهداف:

إشاعات تهدف للمساس باألمن
سواًءا  واالستق�ار،  األمن  زعزعة  بقصد  يختلق  اإلشاعات  من  النوع  وهذا 
المجتمعي والفردي. فيقوم مختلق اإلشاعة  أو  السياسي  الصعيد  على 

بنشر إشاعته لهذه األغ�اض عن ط��ق األخبار الم��فة.

إشاعات تهدف للوصول إلى المعلومات
هذا النوع من اإلشاعات يطلق للوصول لل�يانات الشخصية والمالية 

لألف�اد المصدقين لإلشاعة. وهذه اإلشاعات هي نوع من أنواع االحتيال 
للوصول لتلك المعلومات بدافع السرقة أو االخت�اق أو استخدام 

المعلومات في األغ�اض االحتيالية المختلفة.

إشاعات تطلق ألهداف شخصية وتجا��ة
وهذا النوع من اإلشاعات �هدف إلى تحقيق أهداف شخصية للفرد أو 

المنشأة أو التأ�ير في المنافسين لألف�اد والمنشآت عبر إطالق اإلشاعات 
للتأ�ير في سلوك األف�اد حول تلك اإلشاعات.
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اإلشاعات في العالم
واقـــع

من خسائر تقدر بالمليا�ات إلى ن�وح مال�ين األف�اد من مدنهم بسبب اإلشاعات، حول العالم 
ا�تشار  سرعة  ومع  سلبي.  بشكل  الناس  على  أ�رت  التي  اإلشاعات  من  العديد  �وجد 

المعلومات اليوم بسبب وسائل التواصل االجتماعي أصبح نشر الشائعات أس�ع.

�إرسال  ليقوموا  للعامة  خاص  موقع  وهو   ireport موقع  على  باالستحواذ   CNN قامت 
�ين  من  ولكن  أس�ع،  بشكل  لألخبار  للوصول  العالم  حول  من  كم�اسلين  واألخبار  القصص 

213352 قصة �نشر على CNN كان هناك فقط 1380 قصة حقيقية! 

م�اهق  قام  عندما  واحد  �وم  دوالر في  مليار   5 بخسارة  تسببت  نشرت  التي  القصص  أحد 
أم��كي بنشر إشاعة عن إصابة ستيف جوبز الرئيس التنفيدي ال�احل آلبل بأزمة قل�ية آنذاك 
وتلقت ا�تشاً�ا واسًعا فقام المس�ثم��ن في سوق األسهم بالخوف على اس�ثما�ا�هم و�يع 

أسهمهم فن�لت القيمة السوقية بقيمة 5 مليار دوالر أم��كي.

في عام 2008

ت�وج  الشائعات  أصبحت  الوا�ساب  استخدام  ا�تشار  مع  أيًضا  الهند  في 
بشكل مبالغ فيه, حتى أنها تسببت بمقتل أكثر من 40 شخص بسبب العنف 

الذي حصل بسبب إشاعات نشرت عبر الوا�ساب.



نظرة على واقع اإلشاعات
 الموجهة في السعودية (2019-2012)

تلك  وأغلب  السعودية  العر�ية  المملكة  في  عدًدا  األكثر  هي  االجتماعية  اإلشاعات  تعد 
تويتر مقً�ا لها  السياسية واالقتصادية ف�تخذ  �ينما اإلشاعات  الوا�ساب  اإلشاعات مصدرها 

و�نتشر بشكل أقوى من اإلشاعات االجتماعية.

خارجيتين  دولتين  أكثر  وقطر  مصر  وتعد  الدول  ناحية  من  اإلشاعات  تلك  مصادر  وتختلف 
يقومون بنشر اإلشاعات في المملكة العر�ية السعودية.

إجتماعية  إشاعات  الغالب  في  فهي  المملكة  داخل  من  �نتشر  التي  لإلشاعات  بالنسبة 
ودينية.

تختلف اإلشاعات في ا�تشارها من سنة ألخرى وفي آخر عامين كان تويتر متصدً�ا في نشر 
اإلشاعات وازدادت اإلشاعات كمية ونوعية منذ منتصف عام 2016 بعد أن قلت �ين الربع 

األخير في 2015 إلى منتصف 2016 ثم بدأت بالصعود. 

والسياسية  االجتماعية  األحداث  ��ادة  مع  اإلشاعات  ا�تشار  ��ادة  يالحظ 
واالقتصادية، فأي حدث يصاحبه ��ادة في اإلشاعات، على س�يل المثال عند 
اإلعالن عن �ؤية المملكة 2030 بدأت اإلشاعات باالزدياد بعد أن قلت في 

فترة ما قبل اإلعالن عن ال�ؤية.
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م��ًفا  53 موقًعا  أكثر من  اإلشاعات شبكة من  اكتشفت هيئة مكافحة   2016 عام  في 
ت�ابي  محمد  يدعى  إلى شخص  تعود ملكيتها  الشبكة  �نتحل هوية مواقع سعودية. كل 
تقوم  بهم.  الخاص  الدومين  �يانات  حسب  مصر  من  المواقع  تلك  وتدار  ط�ا�يه)  (محمد 

الشبكة بنشر اإلشاعات في المملكة بهدف ته�ي� ال�أي العام.

 94 2019 بنفي أكثر من  2016 حتى نهاية  وقد قامت هيئة مكافحة اإلشاعات من 
94 موقع م��ف  التي تطورت وأصبحت تضم أكثر من  إشاعة قام بنشرها عبر شبكته 

بهوية سعودية.

بعد نفي تلك الشائعات قامت وكالة �ويت�ز لألنباء بالتواصل معنا حول تلك المصادر، وقاموا
أنه المالك  البداية  ت�ابي بشكل خاص الذي أ�بت في  بالتواصل ها�فًيا مع محمد  بدورهم 
الحقيقي للمواقع وعند ��ادة االستفسا�ات حول اإلشاعات نفى عالقته بالشبكة والمواقع 

وادعى أنه لم يفهم األسئلة.

من  شه��ن  آخر  خالل  إشاعات  خمس  أب�ز  وكانت  إشاعا�ها  �نشر  الشبكة  اليوم  حتى 
2019 موجهة من تلك الشبكة:

من هيئة مكافحة اإلشاعات

ـ وفاة معالي المستشار تركي آل الشيخ
- تخفيض أسعار البن��ن

- فتح المحالت وقت الصالة

- �ا�ب إضافي لربات ال�يوت
- تخفيض تعرفة الكهرباء

كل تلك اإلشاعات وغيرها تهدف إلى إ�ارة ال�أي العام ونشر األكاذيب"



(2019-2012)

1000
تحليل

إشــــــاعـــــــــة

في اكتوبر 2015 ظهرت اشاعة على موقع CNNews3 تدعي حقن الموز بمرض االيدز. تم 
دحض اإلشاعة في االعالم الغربي مباشرة. ظهرت اإلشاعة في اإلعالم العربي ألول مرة 
اإلشاعة  عادت  كافيا.  �واجا  تالقي  أن  دون   2016 اغسطس  في  ثم   2016 مارس  في 
للظهور بشكل ك�ير في منتصف ديسمبر 2016، بعد اليوم العالمي لأليدز الذي كان في 

بداية ديسمبر.

إشاعة تحاكي غ��زة إنسانية

في أغسطس 2014 وفي سادس أيام عيد الفطر المبارك ا�تشرت شائعة ”السعودية تدفع 
كفارة بسبب عدم رصد هالل شوال ورصد كوكب زحل“ وهي إشاعة قديمة تم تداولها قبل 

3 سنوات وتم نفيها من قبل.

إشاعة تحاكي موسمية حدث محلي

وردت 11 إشاعة على مدار السنوات �تناول 
موضوع الحج، و 6 إشاعات عن العيد�ن.



في نوفمبر 2013 سنت قطر قانون التجنيد اإلجباري وتلتها اإلما�ات في ينا�ر 2014 بسن 
النظام. وكون المنطقة شهدت احداث الر�يع العربي في نفس الفترة, تقدم بعض اعضاء 
ياهال  برنامج  وقدم   2014 فب�ا�ر  اإلجباري في  التجنيد  نظام  بمقت�ح سن  الشورى  مجلس 
استمر  الشورى.  مجلس  اعضاء  بعض  باستضافة  الموضوع  نفس  �ناقش  حلقة  المحلي 
القانون  بأن   2014 جوالي  في  اإلشاعة  مرحلة  الى  وصل  حتى  للشا�ع  حديثا  الموضوع 

سيسن في السعودية

في جوالي 2014:

وتم  العسكري  االستعداد  ض�ورة  عن   2016 نوفمبر  منتصف  في  المملكة  مفتي  تحدث 
أمر  صدور  تدعي  إشاعة  ظهرت  أيام  خمسة  بعد  اإلجباري.  بالتجنيد  بمطالبة  حديثه  تفسير 

ملكي بسن نظام التجنيد اإلجباري.

تم إعادة نشر هذه اإلشاعة من قبل حساب مصري.

نوفمبر 2016:

ما�و 2019:

تا��خ نظام
التجنـيــد اإلجـبــاري



مطلع  في  بدأت  الترفية  هيئة  لنشاطات  موجهة  اشاعة   
2018 ، %80 منها مصدرها دول خارجية (قطر ، مصر ...) ، 
الشعب  اس�ثارة  إلى  تهدف  اإلشاعات  هذه  من   %  50

السعودي دينيا واجتماعيا .

إشاعة بدأت في تا��خ �ونيو 2017 تبعا لألزمة الدبلوماسية 
مع قطر �إشاعتين في نفس الشهر، يليها في 2018 ت�ايدت 
السنتين  في  شهر  كل  إشاعة  بمعدل  اإلشاعات  أعداد 

الماضية. 

إشاعة منها تزعم وجود انفالت أمني من الشعب من �ينهم 
3 إشاعات تمس قطاع السياحة �ينما 3 إشاعات أخرى خصت 

السياحة السعودية باإلنحالل األخالقي.

األزمة الدبلوماسية
مع قطر �ونيو 2017

هيئة الترفيه
ما�و  2016

33

20

11



في اإلشاعات السيـاسيـة

أكثر الكلمات

تك�اً�ا 

السعودية

المملكة

سلمان
وفاة

العهد

األمير

محمد

ق�ار
�ا�ب

خا�ج

جدة أمر

التي

األمن

العر�ية
ملكي



في اإلشاعات اإلجتماعية

أكثر الكلمات

تك�اً�ا 

السعودية
ال��اض

جدة تويتر

المدينة
مد�ر

مكة

و�ارة

المدني
طائرة

القبض
الجوالالرسمي

الشيح
رسوم

��ال
الملك

المملكة

الصحة العر�ية

شرطة

صحيفة

مقتل

الوا�ساب

وفاة
وكالة

و��ر



في اإلشاعات الوا�ساب

أكثر الكلمات

تك�اً�ا 

السعودية
ال��اض

جدة
تويتر

بورما

الملك

المدينة

التيالجوال

الصحة

خالد

رسوم
المملكة

الشيخ
العر�ية

المنورةالوا�ساب

مكة
مقتل

و��ر

صحيفة

محمد

وفاة

شركة

و�ارة

��ال

شرطة



في اإلشــــاعــات تـويـتــر

أكثر الكلمات

تك�اً�ا 

السعودية
اهلل

ال��اض

طفل

عالمية

عبد الع��ز
قتل

قطر

محمد

حسابات

خا�ج

مطار

الشيخ

التي

العالم
الصحة

الوا�ساب

تويتر

جدة

الملك

طائرة و�ارة

المملكة
النبوي

العر�ية

العهد

��ال

وفاة

صحيفة

سقوط

القبض

سلمان

وكالة



التواصل
االجتماعي؟

كيف �نقسم اإلشاعات حسب وسائل

المنصات المختلفة تحتوي على إشاعات مختلفة ولكن يغلب بعض المنصات أنواع معينة 
من اإلشاعات في المملكة، فالب��د اإللكت�وني على س�يل المثال يغلب عليه اإلشاعات 

االحتيالية.

أما أكثر المنصات استخداًما في المملكة الوا�ساب وتويتر، فتزداد في الوا�ساب 
اإلشاعات االجتماعية �ينما في تويتر أكثر من نصف اإلشاعات تعد سياسية.

المصدر
انستق�ام

ايميل

صحيفة

فيسبوك

مواقع م��فة

تويتر

وا�ساب

2.36٪

3.15٪

16.54

51.18٪

36.22٪

0.13٪

0.13٪

0.67٪

0.40٪

27.67٪

73.26٪

2.27٪

32.95٪

77.27٪

3.03٪

3.03٪

54.55٪

6.06٪

36.36٪

50.00٪

100.00٪100.00٪

37.50%

75.00%

غير محددتقنياقتصادياحتياليدينياجتماعيسياسي



كيف تمر مختلف اإلشاعات على المجتمع؟
ما هي اإلشاعات األكثر تصديًقا؟

أكثر اإلشاعات تصديًقا هي اإلشاعات االقتصادية حيث أن نصف اإلشاعات االقتصادية تعد 
قوية والنصف اآلخر يعد متوسط.

تليها اإلشاعات السياسية ثم الدينية فاالجتماعية.

وتعد اإلشاعات التقنية متوسطة اال�تشار بشكل عام.

القوة
ضعيف

متوسط

قوي

7.09%

52.76%

40.16%

19.12%

66.84%

14.04%

11.36%

70.45%

18.18%

9.09%

63.64%

27.27%

50.00%

50.00%

100.00%

25.00%

62.50%

12.50%

غير محددتقنياقتصادياحتياليدينياجتماعيسياسي

المصدر
انستق�ام

ايميل

صحيفة

فيسبوك

مواقع م��فة

تويتر

وا�ساب

25.00٪

20.00٪

2.38٪

12.04٪

18.75

100.00٪

60.00٪

61.90٪

67.56٪

64.43٪

100.00٪

75.00٪

20.00٪

35.71٪

20.40٪

16.40٪

قويمتوسطضعيف

نسبة تو��ع نوع االشاعات على القوة

غالبًا اإلشاعات القوية مصدرها الوا�س اب

https://www.google.com/search?q=rumors+across+the+world&safe=strict&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&tbm=isch&source=iu&ictx=1&�r=iPf1FqJ16641OM%253A%252C2zZyPLQA3bjBsM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kShnKkzNc2VXWqAeBXXwdYFeB7BYw&sa=X&ved=2ahUKEwjAzqr8k-�AhUKlxQKHSRfDiAQ9QEwEHoECAMQBg#imgrc=iPf1FqJ16641OM:

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&ei=GALMXYiaNsqK1fAPldeN2Ao&q=most+famous+rumors+in+war&oq=most+famous+rumors+in+war&gs_l=psy-ab.3...19217.22929..23593...1.1..0.254.2686.0j6j7......0....1..gws-wiz.......0i71.trmYWjiuyM4&ved=0ahUKEwiIhoHYou�AhVKRRUIHZVrA6sQ4dUDCAs&uact=5

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&ei=QQjMXcDhML6IjLsP7ZCd2Aw&q=rumors+statisctcs&oq=rumors+statisctcs&gs_l=psy-ab.3..0i8i13i30.20013.26225..26360...2.4..1.584.4408.0j10j3j1j1j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i273j0i131j0j0i67j0i22i30j0i22i10i30j0i13j0i13i30._OozUvfF3pk&ved=0ahUKEwiAhvjHqO�AhU-BGMBHW1IB8sQ4dUDCAs&uact=5



67.74٪

30.14٪

4.23٪

0.10٪

٪97 من اإلشاعات مصدرها وا�س اب وتويتر

تو��ع اإلشاعات على المصدر

78.43٪

0.10٪13.21٪
0.10٪

0.30٪
0.10٪

تو��ع اإلشاعات على الدول

٪78 من اإلشاعات مصدرها من داخل السعودية

https://www.google.com/search?q=rumors+across+the+world&safe=strict&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&tbm=isch&source=iu&ictx=1&�r=iPf1FqJ16641OM%253A%252C2zZyPLQA3bjBsM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kShnKkzNc2VXWqAeBXXwdYFeB7BYw&sa=X&ved=2ahUKEwjAzqr8k-�AhUKlxQKHSRfDiAQ9QEwEHoECAMQBg#imgrc=iPf1FqJ16641OM:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.11116261.00575-1540/?casa_token=Rvx4yNV_64kAAAAA:pUn7stiXPDJRL8wAdQDzesG55OUfe666sQ9785PQc6RhFxH978U8HK5z9R0pDz77a�ZYmaSV2dRwg

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1207/s15327663jcp0602_03?casa_token=gjQmStY8L-wAAAAA:KCv5v63fYJUxuvHgu3fFKqUWvsuU9aBJEDtbX5cuXbtbmUc_cVYD2kLzk0lKuP0an9wwmDDHDCmpdWU

https://www.google.com/search?q=rumors+across+the+world&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&oq=rumor&aqs=chrome.0.69i59l3j0j69i57j69i60.2406j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&ei=GALMXYiaNsqK1fAPldeN2Ao&q=most+famous+rumors+in+war&oq=most+famous+rumors+in+war&gs_l=psy-ab.3...19217.22929..23593...1.1..0.254.2686.0j6j7......0....1..gws-wiz.......0i71.trmYWjiuyM4&ved=0ahUKEwiIhoHYou�AhVKRRUIHZVrA6sQ4dUDCAs&uact=5

https://www.google.com/search?q=biggest+rumors+in+history&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&oq=biggest+rumors+in&aqs=chrome.0.0j69i57j0l2j69i60.8517j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=rumors+around+the+world&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&oq=rum&aqs=chrome.2.69i59l3j69i57j69i60l2.7638j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&ei=QQjMXcDhML6IjLsP7ZCd2Aw&q=rumors+statisctcs&oq=rumors+statisctcs&gs_l=psy-ab.3..0i8i13i30.20013.26225..26360...2.4..1.584.4408.0j10j3j1j1j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i273j0i131j0j0i67j0i22i30j0i22i10i30j0i13j0i13i30._OozUvfF3pk&ved=0ahUKEwiAhvjHqO�AhU-BGMBHW1IB8sQ4dUDCAs&uact=5

https://www.google.com/search?q=mit+study+about+rumors&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&oq=mit+study+about+rumors&aqs=chrome..69i57.5983j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=harvard+research+about+rumors&safe=strict&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi969PLre�AhWnzoUKHR0AAsUQ_AUICigB&biw=714&bih=789&dpr=2#imgrc=gI-0EjDNo4am1M:

https://www.google.com/search?q=e�orts+to+reduce+rumors+across+the+world&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&oq=e�orts+to+reduce+rumors+across+the+world&aqs=chrome..69i57.10187j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=did+china+reduce+rumors+a�er+rumor+laws&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&oq=did+china+reduce+rumors+a�er+rumor+laws&aqs=chrome..69i57j33.11458j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=did+india+reduce+rumors&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&oq=did+india+reduce+rumors&aqs=chrome..69i57.8574j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8



المصادر

https://mondaynote.com/fake-news-rumour-and-censorship-in-the-middle-kingdom-89d48f08b5d4

https://www.google.com/search?q=rumors+across+the+world&safe=strict&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&tbm=isch&source=iu&ictx=1&�r=iPf1FqJ16641OM%253A%252C2zZyPLQA3bjBsM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kShnKkzNc2VXWqAeBXXwdYFeB7BYw&sa=X&ved=2ahUKEwjAzqr8k-�AhUKlxQKHSRfDiAQ9QEwEHoECAMQBg#imgrc=iPf1FqJ16641OM:

http://socialpsychonline.com/201509//psychology-why-rumors-spread/

https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=rumors&hl=en&as_sdt=0,5

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.11116261.00575-1540/?casa_token=Rvx4yNV_64kAAAAA:pUn7stiXPDJRL8wAdQDzesG55OUfe666sQ9785PQc6RhFxH978U8HK5z9R0pDz77a�ZYmaSV2dRwg

https://hpi.de/friedrich/docs/paper/CACM1.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1207/s15327663jcp0602_03?casa_token=gjQmStY8L-wAAAAA:KCv5v63fYJUxuvHgu3fFKqUWvsuU9aBJEDtbX5cuXbtbmUc_cVYD2kLzk0lKuP0an9wwmDDHDCmpdWU

https://www.google.com/search?q=rumors+across+the+world&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&oq=rumor&aqs=chrome.0.69i59l3j0j69i57j69i60.2406j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://theunboundedspirit.com/the-psychology-of-factoids-why-we-believe-in-rumors-gossip-and-urban-legends/

https://www.apa.org/science/about/psa/200504//gossip

https://bleacherreport.com/articles/808174-the-biggest-conspiracy-theories-and-strange-rumors-in-sports-history#slide9

https://en.wikipedia.org/wiki/Tulip_mania

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&ei=GALMXYiaNsqK1fAPldeN2Ao&q=most+famous+rumors+in+war&oq=most+famous+rumors+in+war&gs_l=psy-ab.3...19217.22929..23593...1.1..0.254.2686.0j6j7......0....1..gws-wiz.......0i71.trmYWjiuyM4&ved=0ahUKEwiIhoHYou�AhVKRRUIHZVrA6sQ4dUDCAs&uact=5
https://www.mental�oss.com/article/728929-/false-rumors-real-life-consequences

https://www.google.com/search?q=biggest+rumors+in+history&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&oq=biggest+rumors+in&aqs=chrome.0.0j69i57j0l2j69i60.8517j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://thebestschools.org/magazine/25-popular-history-myths-debunked/

https://www.google.com/search?q=rumors+around+the+world&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&oq=rum&aqs=chrome.2.69i59l3j69i57j69i60l2.7638j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.cnet.com/news/around-the-world-in-80-rumors/

https://www.cracked.com/article_16869_7-bullshit-rumors-that-caused-real-world-catastrophes.html

https://en.wikipedia.org/wiki/IReport

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50167569

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&ei=QQjMXcDhML6IjLsP7ZCd2Aw&q=rumors+statisctcs&oq=rumors+statisctcs&gs_l=psy-ab.3..0i8i13i30.20013.26225..26360...2.4..1.584.4408.0j10j3j1j1j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i273j0i131j0j0i67j0i22i30j0i22i10i30j0i13j0i13i30._OozUvfF3pk&ved=0ahUKEwiAhvjHqO�AhU-BGMBHW1IB8sQ4dUDCAs&uact=5

https://�rstdra�news.org/latest/recent-research-reveals-false-rumours-really-do-travel-faster-and-further-than-the-truth/

https://www.google.com/search?q=mit+study+about+rumors&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&oq=mit+study+about+rumors&aqs=chrome..69i57.5983j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

http://ide.mit.edu/sites/default/�les/publications/201720%IDE%20Research%20Brief%20False%20News.pdf

http://web.mit.edu/berinsky/www/�les/rumor.pdf

https://www.google.com/search?q=harvard+research+about+rumors&safe=strict&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi969PLre�AhWnzoUKHR0AAsUQ_AUICigB&biw=714&bih=789&dpr=2#imgrc=gI-0EjDNo4am1M:

https://www.mindtools.com/pages/article/fake-news.htm

https://www.google.com/search?q=e�orts+to+reduce+rumors+across+the+world&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&oq=e�orts+to+reduce+rumors+across+the+world&aqs=chrome..69i57.10187j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://faculty.kfupm.edu.sa/DCC/ejoyner/Rumor%20Management%20Strategy.htm

https://www.business-standard.com/article/international/fake-news-menace-china-centralising-e�orts-to-stop-online-rumours-118090100391_1.html

https://www.google.com/search?q=did+china+reduce+rumors+a�er+rumor+laws&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&oq=did+china+reduce+rumors+a�er+rumor+laws&aqs=chrome..69i57j33.11458j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://foreignpolicy.com/201806/09//chinas-lessons-for-�ghting-fake-news/

https://www.google.com/search?q=did+india+reduce+rumors&rlz=1C5CHFA_enSA859SA859&oq=did+india+reduce+rumors&aqs=chrome..69i57.8574j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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