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خطاب الكراهية:

نظرية المؤامرة:

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:

منع التطرف العنيف:

المجتمع المدني:

مؤسسة المجتمع المدني: 

مبني  أو جماعات  أفراد  هو خطاب ضد 
على أساس العرق أو الثقافة أو األصل أو 
أو  الدين  أو  الجنسية  أو  السياسي  التوجة 
الجنس أو التوجه الجنسي أو أية إعاقة ما.

تستند نظرية المؤامرة على آلية معينة في 
والراهنة حيث  التاريخية  األحداث  قراءة 
تدعي هذه النظرية أن األحداث تدار سراً 
من قبل أشخاص ذوي نوايا خبيثة وسيئة.

ونقل  لمعالجة  تقنيات  عن  عبارة  هي 
المعلومات الرقمية.

كما هو الحال مع التطرف العنيف، ال يوجد 
العنيف.  التطرف  لمنع  عليه  متفق  تعريف 
التطرف  منع  أن  القول  يمكننا  ذلــك،  ومع 
وهو  مكافحته  مــن  نطاقاً  ــع  أوس العنيف 
وتقليل  لمنع  األساليب  استخدام مجموعة من 
في  ونموه  العنيف  التطرف  تأثير  من  والحد 
العنيفة  المتطرفة  الجماعات  وتأثير  أرضه، 
بااللتجاء إلى البدائل التي تعتمد على أساليب 

بناء السالم. 

الجمعيات  ــمــؤســســات،  ال جملة  ــو  ه
والمنظمات والنقابات الفاعلة في الشؤون 
للسلطة  مقابلة  قوة  تشكل  والتي  العامة، 
الحاكمة ومستقلّة عنها. يتمتع كل فرد في 
المشاركة  بحق  الديمقراطية  المجتمعات 
أنشطة  يتضمن  بما  العامة،  الشؤون  في 

المجتمع المدني. 

بالتوجيه  تختص  تطوعية  منظمة  هي 
المنظمات  هذه  تتمتع  للمجتمع.  المدني 
للربح  الهادفة  وغير  الحكومية  غير 
بحضور متزايد في الحياة العامة، وتعبر 
عن القيم التي يتبناها أعضاؤها أو آخرون 
من غير أعضائها، استناداً إلى اعتبارات 
أخالقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو 

دينية أو خيرية.

وسائل التواصل االجتماعي:

الخدمات  من  مجموعة  عن  عبارة  هي 
لتطوير  اإللكترونية  التفاعلية  والمنصات 
الــمــحــادثــات والــتــفــاعــالت والــعــالقــات 
االجتماعية بين األشخاص من كافة أنحاء 

العالم عبر شبكة اإلنترنت.

التعريفات

األخبار المزيفة:

الفضاء السيبراني:

التنمر السيبراني: 

الشباب:

التطرف العنيف:

المعرفة اإلعالمية والمعلوماتية:

)أو  ما  حقيقة  حــول  ادعـــاءات  أي  هي 
إلثبات  كافية  أدلة  وجود  دون  معلومة( 

حقيقتها ومدى صحتها. 

ــداول  ــ ــت ــ ــة ل ــاحـ ــسـ هــــو مـ
عبر  المتدفقة  المعلومات 
السلكية  االتصاالت  شبكات 
ذلك  فــي  بما  والــالســلــكــيــة، 
وجميع  اإلنــتــرنــت  شبكات 

األنظمة الحديثة للمعلومات.

المعلومات  تــقــنــيــات  ــدام  ــخ ــت اس هــو 
واالتصاالت الحديثة كشبكة اإلنترنت  – 
الهاتف المحمول إلخ إلهانة شخص ما أو 

تخويفه مراراً وتكراراً.

بأنهم  الشباب  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  يعرف 
و   ١٥ بين  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  األشخاص 
٢٤ عاماً. ويذكر أن البلدان تحدد فئة الشباب بشكل 
مختلف حسب سياستها الوطنية. في األردن وحسب 
 ٢٠٢٥  -  ٢٠١٩ للشباب  الوطنية  اإلستراتيجية 
الشباب هم األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

١٢ - ٣٠ سنة.

ال يوجد اتفاق دولي صريح حول تعريف 
هذا  وفــي  العنيف،  التطرف  مصطلح 
العنيف  التطرف  يشير  التدريبي،  الدليل 
أو  األشخاص  أفعال  أو  معتقدات  إلــى 
يستخدمون  أو  يدعمون  الذين  الجماعات 
العنف لتحقيق أهداف أيديولوجية أو دينية 
أو سياسية، بما في ذلك اإلرهاب وغيره 
من أشكال العنف الطائفي بدوافع سياسية. 

والــمــهــارات  المعرفة  مــن  مــزيــج  هــي 
إلى  للوصول  الــالزمــة  والممارسات 
المعلومات وتحليلها وتقييمها واستخدامها 
صحيحة  بطرق  وتوصيلها  وإنتاجها 

وسليمة وقانونية تحترم حقوق اإلنسان.

توضيح فوائد ومخاطر استخدام شبكة اإلنترنت.

رفع مستوى الوعي حول التنمر السيبراني وخطاب الكراهية.

تزويد المشتركين بالمهارات الضرورية لتطوير التفكير الناقد وتشجيعهم على استخدام 
حرية التعبير الخاصة بهم مع كامل االحترام لحرية تعبير اآلخرين.
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أهداف التدريب
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مكافحة التطرف العنيف:

وجود  ضــرورة  يــرى  مفهوم  إلــى  كاستجابة  العنيف  التطرف  مكافحة  تطورت 
الرغم من عدم  القمعية في مكافحة اإلرهاب على  العسكرية  التقليدية  االستراتيجيات 
التطرف  مكافحة  تتطلب  بالتالي،  منفردة.  استخدامها  عند  اإلرهاب  إنهاء  في  قدرتها 
العنيف مزيجاً من السياسات والبرامج والتدخالت المصممة للتقليل من خطر اإلرهاب 
عبر أساليب غير قمعية تستهدف مباشرةً األسباب الجذرية. وتركز مكافحة اإلرهاب 

العنيف بشكل أساسي على مكافحة أنشطة المتطرفين العنيفين الموجودين حالياً.



مة مقد

أو  جديدة  ظاهرة  ليس  العنيف  التطرف   
ارتفع  أو معتقدات معينة.  أو جنسية  خاصة بمنطقة، 
معدل التطرف العنيف وأشكاله المتعددة في السنوات 
العديد  ضحيته  وراح  مضطردة،  بصورة  الماضية 
من األشخاص األبرياء. تشكل المجموعات المتطرفة 
واالستقرار  والسالم  اإلنسان  حقوق  على  خطراً 
أن  الدولي  المجتمع  حاول  حيث  المستدامة.  والتنمية 
خالل  من  العنيف  التطرف  لمشكلة  الحلول  يضع 
منظور مكافحة اإلرهاب، لكن مع ظهور مجموعات 
جديدة وتنوع أساليبها واستراتيجياتها، توافقت اآلراء 
لمنع  كافية  ليست  اإلرهاب  مكافحة  وسائل  أن  على 

والحد من انتشار التطرف العنيف.

خطة  غوتيرش  أنتونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  طرح   
الثاني ٢٠١٦. ارتكزت  عمل لمنع التطرف العنيف في ١٥ كانون 
هذه الخطة على التصدي لدوافع التطرف العنيف بوضع إطار سياسي 
بإجراءات  محاور  سبعة  الخطة  تشمل  كما  ووطني.  وإقليمي  دولي 

معينة لمنع التطرف العنيف، وهي: 

- منع نشوب النزاعات والحوار.
وتطبيق      وحمايتها  اإلنسان  حقوق  وصيانة  الرشيد  الحكم  تعزيز   -

سيادة القانون.
- اشراك المجتمعات المحلية.

- تمكين الشباب.
- المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

- التعليم وتطوير المهارات وتيسير الدخول إلى سوق العمل.
- وأخيراً وليس آخراً، االتصاالت االستراتيجية واإلنترنت وشبكات 

التواصل التي ستكون محور هذا الدليل التدريبي.

تقارب نسبة عدد مستخدمي اإلنترنت عبر العالم ٥٥٫١٪   
من سكان الكرة األرضية، أما في األردن بلغت نسبة من لديهم إمكانية 
الوصول الى شبكة اإلنترنت ما يقارب ٦٢٫٣٪، حسب بيانات االتحاد 

الدولي لالتصاالت عام ٢٠١٧. 

نعيش اليوم في “العصر الرقمي” الذي يتميز بإمكانية   
تبادل المعلومات بفضل اإلبتكار والتطور التكنولوجي، إذ ساعدت 
التفاعل  زيادة  على  العشرين  القرن  نهاية  منذ  اإلنترنت  شبكة 
والتواصل. وليس ثمة شك أن لهذه التكنولوجيا بعض المخاطر، 
شرعية  جهات  فيها  تنشط  باحة  السيبراني  الفضاء  أصبح  حيث 
وغير شرعية. لقد طورت الجماعات اإلرهابية خبرتها وقدراتها 
التشفير  تقنيات  تطور  من خالل  المستهدفة  الفئات  على  بالتأثير 
ومواقع  السوداء  الشبكات  وأصبحت  المعلومات،  تبادل  وسرعة 
التواصل االجتماعي وسيلة غير مباشرة لدعم وانتشار التطرف 
المؤامرة  ونظرية  المتطرف  الخطاب  أصبح  حيث  العنيف، 

بمتناول الجميع.

السؤال المطروح هنا هو: هل أصبحت مواقع التواصل   
االجتماعي و شبكة اإلنترنت بصفة عامة نقطة انطالق أو وسيلة 
للتطرف العنيف؟ هل تسهل هذه الشبكات تحويل أي محتوى مع 
إمكانيات كبيرة إلخفاء المصادر والتالعب بالصوت والصورة؟

وسائل  أن  فكرة  إلى  المتطرفة  الروايات  استندت   
اإلعالم متواطئة مع السلطات السياسة حتى ال يتم الكشف عن 
اإلنترنت  شبكة  على  اإلعالم  وسائل  وتلعب  بأكملها.  الحقائق 

دوراً رئيساً في نشر اإليديولوجيات المتطرفة والعنصرية.

يمكن للمعرفة اإلعالمية والمعلوماتية أن تساعد في   
التنمر أو خطابات الكراهية  تجنب نشر “األخبار المزيفة” أو 
اإلعالمية  المعرفة  تشجيع  ويحد  المتطرفة.  الــروايــات  أو 
والمعلوماتية وزيادة الوعي حول المحتوى الموجود على شبكة 
اإلنترنت من التطرف العنيف، فإذا اكتسب الشباب المهارات 
الرقمية األساسية، يصبح تقبل األفكار المتطرفة أكثر صعوبة.

اقترح  األردنــي  البرلمان  أن  بالذكر  والجدير   
لعام  اإللكترونية  الجرائم  لقانون  معدل  قانون  مشروع 
٢٠١٥ الذي يعرف “خطاب الكراهية” بأنه عبارة عن كل 
قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو 
الطائفية أو العرقية أو اإلقليمية أو التمييز بين األفراد أو 

الجماعات.

أساسي  شرط  والمعلوماتية  اإلعالمية  المعرفة   
وشاملة.   وعادلة  مسالمة  لمجتمعات  المستدامة  للتنمية 
يوفر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في األردن بهذا الدليل 
التدريبي للمشتركين وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني 
المعلومات  تكنولوجيات  مع  للتعامل  الالزمة  المهارات 
واإلتصاالت ومحتوى شبكة اإلنترنت واستخدامها بحكمة 

للحد من التطرف العنيف ومنعه. 
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دعمت عدة دراسات فكرة أن محتويات شبكة اإلنترنت تلعب دوراً غير مسبوق في عملية التجنيد   
محور  اإليديولوجيا  أن  حيث  المتطرفة،  المعتقدات  وتعزيز  نشر  خالل  من  المتطرفة  الجماعات  لمصلحة 

التجنيد. عملية  في  التركيز 

العديد من وسائل اإلعالم،  القاعدة  يملك تنظيم   
وفي عام ٢٠١٢، نشرت القاعدة في شبه الجزيرة العربية 
ألول مرة مجلة باللغة اإلنجليزية يستهدف محتواها الشباب 
بصورة  المجلة  هذه  تصدر  واألمريكيين.  البريطانيين 
منتظمة حتى هذا اليوم ويتم توزيعها عبر شبكات التواصل 

االجتماعي. 

يتبع تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام   
على  اللغات  متعدد  محتوى  نشر  من خالل  المنطق  نفس 
مختلف منصاته. يطور هذا التنظيم دعاية عدوانية، ويشجع 
على الهجرة لالنضمام إلى “دولة الخالفة الجديدة”، وشن 
الغرب والشرق في حال خسارة مواقعه في  هجمات في 
مشاهد  على  أيضاً  المقاطع  هذه  تحتوي  والعراق.  سوريا 
قتالية، ومشاهد عنيفة وأيضاً مثل مشاهد التعذيب واإلعدام.

)بما  الحديثة  االجتماعي  التواصل  شبكات  ظهور  مع   
في ذلك Twitter و Facebook( ومنصات تبادل الفيديوهات 
المحتوى  أصبح  األخير،  العقد  في   )Youtube ذلك  في  )بما 
المتطرف أكثر انتشاراً. وأصبحت أكثر عمومية أيضاً مع انتشار 
 Jihadist“ الذكية، وثقافة الالسلكي، والهواتف  اإلنترنت  خدمة 
Seflie”، ويتضح ذلك بانضمام المقاتلين األجانب لتنظيم الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام، حيث كانوا ينشرون على صفحاتهم 
وفيديوهات  صــوراً  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  الشخصية 

مباشرة من األراضي السورية والعراقية. 

تنظيم  األول  المقام  وفي  اإلرهابية،  المنظمات  أدركت   
مبكر.  وقت  في  اإلعالمي”  و“الجهاد  التواصل  أهمية  القاعدة، 
تنظيم  إلى  طالبان  من  حالياً،  الجهادية  الجماعات  معظم  وتنشر 
ذات  تكون  رقمية  صحفاً  والشام،  العراق  في  اإلسالمية  الدولة 
محتوى احترافي عال من حيث التصميم والجودة الرقمية، وغالباً 
محركات  استخدام  طريق   عن  بسهولة  عليها  العثور  يمكن  ما 

البحث.

اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من   ١٩ المادة  تنص   
ية الرأي والتعبير، ويشمل هذا  على أن “لكِلّ شخص حقُّ التمتُّع بحِرّ
يته في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفي التماس األنباء  الحقُّ حِرّ
اعتبار  ودونما  بأيَّة وسيلة  اآلخرين،  إلى  ونقلها  وتلِقّيها  واألفكار 
األشخاص  قدرة  والمعلوماتية  اإلعالمية  المعرفة  تعزز  للحدود. 
على التمتع بهذا الحق وواكتساب مجموعة من القدرات بضمنها 
البحث والنقد البناء واستخدام محتوى شبكة اإلنترنت بحكمة وفهم 

كيفية مكافحة خطابات الكراهية.

والشام  العراق  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  نشر 
من  المنشورة  المجالت  طراز  على  صحف  عدة 
األول  العدد  في  التنظيم  أعلن  القاعدة.  تنظيم  قبل 
األعداد  تحتفل  بينما  الخالفة”  “عودة  المجلة  من 
في  اإلسالمية  الــدولــة  تنظيم  بمقاتلي  ــرى  األخ
بها،  قاموا  التي  الناجحة  العراق والشام والهجمات 
تصميم  بالذكر  الجدير  ومن  فرنسا.  في  سيما  ال 
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام صفحات 
يوليها  التي  األهمية  يبرز  مما  للنساء،  موجهة 

التجنيد. جهود  في  للنساء 

استعمل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق   
االلتزام  يمجد  الذي  النشيد  هي  أخرى  أداة  والشام 
البعض من  المواضيع. وقد كتب  بالقتال وغيره من 

هذه االناشيد باللغة الفرنسية أيضاً.

المختلفة  اإلعالمية  المحتويات  هذه  تمكن   
من الحصول على شكل من أشكال المعلومات البديلة، 
تطور  في  تكون  التي  المؤامرة  ثقافة  تعزز  التي 

مستمر.

لــلــمــعــرفــة  الـــخـــمـــســـة  ــيـــن  انـ الـــقـــو األول:  الـــفـــصـــل 
واملعلوماتية اإلعالمية 
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أطلقت منظمة اليونيسكو القوانين الخمسة للمعرفة اإلعالمية والمعلوماتية في شباط ٢٠١٧. هذه   
القوانين مستوحاة من قوانين رانجاناثان الخمسة لعلوم المكتبات و التي تم نشرها عام ١٩٣١.
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القانون األول 

يــمــكــن اســتــخــدام الــمــعــلــومــات   
اإلعالم  ووسائل  والمكتبات  واالتــصــاالت 
من  وغيرها  اإلنترنت  وشبكة  والتكنولوجيا 
لتشجيع  بالمعلومات  تزودنا  التي  المصادر 
التنمية  وتحقيق  النقدية  المدنية  المشاركة 
هذه  من  مصدر  كل  ويتحلى  المستدامة. 
المجتمع  القيمة واألهمية في  بذات  المصادر 

وال ينبغي أبداً تفضيل أحدها على اآلخر.

القانون الثاني

للمعلومات  منتجاً  مواطن  كل  يعّد   
والمعارف ولديه رسالة يقدمها. يجب تمكين 
المواطنين لإلنتفاع من المعلومات والمعارف 
الجديدة لغاية التعبير عن أنفسهم. إن المعرفة 
نساء  للجميع،  ملك  والمعلوماتية  اإلعالمية 
أساسياً  على حد سواء، وتعد عامالً  ورجاالً 

من العوامل التي تضمن حقوق اإلنسان.

القانون الثالث

والــمــعــارف  المعلومات  تــعــّد  ال   
عن  بعيدة  حتى  أو  دائماً  محايدة  والرسائل 
لتحديد  عملية  أية  تجسد  أن  يجب  التحيز. 
المعرفة  وتطبيق  استخدام  أو  المفاهيم 
بشفافية  الواقع  هذا  والمعلوماتية  اإلعالمية 

ووضوح لجميع المواطنين.  

القانون الرابع

اإلطــالع  فــي  المواطنون  يرغب   
الجديدة وفهمها،  المعلومات والمعارف  على 
البعض  بعضهم  مع  التواصل  إلى  باإلضافة 
حتى وإن لم يدركوا هذه الحاجة فيهم. ويجب 

تلبية هذه الحاجة دون المساس بحقوقهم.

القانون الخامس

ال يمكن اكتساب المعرفة اإلعالمية   
تجربة  فهي  عين،  بغمضة  والمعلوماتية 
الوقت.  مع  وتُكتسب  تُعاش  حيوية  وعملية 
ويمكن اعتبارها مكتملة بمجرد اشتمالها على 
مختلف المعارف والمهارات ووجهات النظر، 
المعلومات  من  االنتفاع  أيضاً  تكفل  وعندما 
والمضامين  المعلومات  وإنتاج  وتقييمها، 

اإلعالمية والتكنولوجية وتناقلها.
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• ما هو الخبر: يجب أن تتمتع المعلومة بثالثة صفات لكي تصبح خبراً:

     
      ذات فائدة عامة
      مقتبسة من واقع

      مؤكدة

• مصدر الخبر:

يمكن ان يكون المصدر مباشراً أو غير مباشر، ويوجد نوعين من المصادر: 
المصدر الرئيسي والمصدر الثانوي. إن المصدر الرئيسي مباشر ويمكن أن 
يكون شاهداً على حدث ما أو صورة أو مقطع فيديو. أما المصدر الثانوي 
مثل شخص يروي قصة سمعها من شخص  ينقل خبراً  فقد يكون وسيطاً 

اّخر.

مصادرهم.  لحماية  الصحافيين  عليها  يعتمد  مجهولة  مصادر  أيضاً  هناك 
من  التحقق  إعالم  وسيلة  أية  على  يجب  المجهولة  المصادر  هذه  وبسبب 

صحة وجدية المصدر واألخذ بأكثر من رأي حول الموضوع.

خارج  مأخوذة  صــوراً  المدرب  يعرض   
مفهوم  عن  للمشاركين  سؤاله  يوجه  ثم  نطاقها 
هي  التمرين  هذا  من  الفكرة  المعروضة.  الصور 
التوعية السليمة حول كيفية انتشار األخبار المزيفة 
مصدر  من  التأكد  وأهمية  الخاطئة  والمعلومات 
وصحة المحتوى الذي تعرضه وسائل اإلعالم قبل 

نشره على منصات التواصل االجتماعي.

أن  قاعدة  من  اإلنطالق   
شبكة  على  مــوجــود  منشور  أي 
الكشف  يتم  لم  إذ  مزيف  اإلنترنت 

عن المصدر.

العديد  الخبر  ــداول  ت إذا   
فمن  الموثوقة،  اإلعالم  وسائل  من 
وبذات  صحيحاً  يكون  أن  المحتمل 

الوقت قد يعني عكس ذالك تماما.

أن  الضروري  من  ليس   
تكون الرسالة المتداولة على نطاق 

واسع صحيحة.

تحديد مصدر أو صاحب   
الرسالة أوالمنشور أو التغريدة.

الصحافة  ــن  م ــذر  ــح ال  
المتداولة  األخبار  تلعب  الصفراء: 
اإلجتماعي  التواصل  وسائل   على 

غالباً على وتر العاطفة.

وسائل  على  االعــتــمــاد   
اإلعالم الموثوقة. 

التأكد من تاريخ الخبر أو   
الصورة أو الفيديو.

تبدو  النشر:  قبل  التفكير   
هذه الخطوة بسيطة، لكنها في غاية 
األهمية، إذ يكفي في معظم األحيان 
التحقق من مصداقية الخبر باستخدام 

محركات البحث.

١

٧

٣

٦

٩

٢

٥

٨

كيفية التحقق من األخبار واملعلومات واإلشاعات املنشورة على 

اقع التواصل اإلجتماعي: مو

من  المستطاع  قدر  التأكد   
مصدر وصحة الخبر.

٤

الـفـصـل الـثـانـي: املــهــارات األسـاسـيـة لـتـحـلـيـل مـحـتـوى وسائل 
اإلعالم
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كيفية التحقق من الصور  و الفيديوهات

استخدامنا  من  مهماً  جزءاً  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  المتداولة  والفيديوهات  الصور  أصبحت 
للمعلومات، وعليه يجب مراعاة األمور التالية بدقة عند تصفح وسائل التواصل االجتماعي المختلفة:

يجب التساؤل حول السياق التي التقطت   
فيه الصورة أو الفيديو )أي متى وأين تم التصوير 

وكيف نشرت الصورة او مقطع الفيديو(.

دليالً  والفيديوهات  الــصــور  تعد  ال   
قطعياً بحد ذاتها وهي قابلة لالستغالل والتالعب 

والتزوير.

١٢

التعليقات  ــراءة  قـ تساعد  أن  يمكن   
الموجودة أسفل المنشورات في فهم سياق الخبر 

والتحقق من مصداقيته.

مواقع  في  الصور  تــداول  من  التحقق   
للتحقق من  بسيطة طورت  أدوات  هناك  أخرى: 
 Yandex أبرزهم  الفيديو.  أو  الصورة  صحة 
 Amnesty للصور و Google images ;
Youtube Dataviewer لتحليل الفيديوهات.

٣٤

تداول  عدد  أو  المشاهدات  عدد  يعد  ال   
منشور ضماناً لصحة مضمونه.

٥

1 3

نظرية المؤامرة:  •
 هناك العديد من التعريفات لنظرية المؤامرة، لكن يشير المصطلح بشكل 
عام إلى األطروحات التي عادة ما تدعي أن جماعة غامضة إلى حد ما 
تتالعب بالعالم أو على األقل بمجرى بعض األحداث الكبرى من خلف 
الالفتة  التفكر في بعض األدلة  الكواليس كاالنتخابات والحروب. يجب 

لكشف هذه النظرية ومكافحتها.

غالباً ما نجد ضمن أطروحات المؤامرة فكرة تقول إن جماعة غامضة 
مهيمنة على العالم تخطط كل شيء مسبقاً وفي السر. نظريات المؤامرة 
جذابة ألنها تُقَدم في كثير من األحيان على شكل إجابة بسيطة وجاهزة 

للمشاكل المعقدة.

إضافة لذلك، كلما زادت المعلومات إثارة، كان االتهام أكثر خطورة و 
الجميع  يتفق  المثال،  سبيل  على  إثبات صحتها.  الضروري  من  أصبح 
العكس  وإلثبات  الشمس،  تدور حول  األرض  أن  على  قرون  عدة  منذ 
ينبغي وجود أدلة قوية وقطعية. يعمل خطاب المؤامرة العكس تماماً حيث 
يدعو إلى التشكيك بالمعلومة استناداً إلى بعض المالحظات الغامضة غير 

المؤكدة.

مكان  كل  في  المؤامرة  نظرية  تطبيق  عدم  توخي  بمكان  األهمية  من 
الشك  أو  البناء  النقد  قدرتنا على  من  ذلك  يحد  أال  يجب  لكن  ومناسبة، 

بمصداقية أي خبر.



خبر / رأيالمنتخب األردني لكرة القدم ممتاز

توج المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم ٢٠١٨ 
التي أقيمت في روسيا بعد فوزه الكبير في المباراة 
النهائية على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل 

هدفين.

خبر / رأي

خبر / رأي رائحة هذا الطعام كريهة

تمارين

يُسأل المشاركون عما إذا كانت كل عبارة من هذه العبارات التالية خبراً أو رأياً:

يُسأل المشاركون عن نوع مصدر كل خبر من األخبار التالية )رئيسي/ ثانوي(

أخبرني أخي أنه شاهد حادث سير يوم الخميس الماضي - ثانوي

سمعت من صحفي متخصص بالموضوع أن السيدة حنان ستكون مرشحة لإلنتخابات 
الرئاسية التونسية - ثانوي

كنت في الشارع صباح يوم الخميس عندما رأيت سيارة تنزلق قبل أن تصطدم بجدار 
بجانب موقف السيارات في المركز التجاري - رئيسي
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