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وابل من المعلومات
قبل 400 سنة تقریًبا بدأ نشر أّول الجرائد المطبوعة. وقبل 

حوالي 150 عاًما أدى اختراع التلغراف الى إیصال المعلومات 
بشكل فوري الى كافة انحاء العالم، قبل 100 سنة تقریًبا بدأت 

إذاعة الرادیو، وبعد حوالي 10 سنوات بدأ البث التلفزیونّي. قبل 
30 عاًما تقریًبا أقیمت أّول المواقع على شبكة اإلنترنت. فمنذ ذلك 

الحین یستطیع كّل إنسان تقریًبا، أینما كان وفي أّي وقت، 
االّتصال بأي من القنوات اإلعالمّیة التي تمّكنھ من نشر 

المعلومات أو تلقیھا.
ولكن ما الفائدة من ھذه المعلومات؟ ما دمنا ال نستطیع التأكد 

منھا، ومعرفة ھل ھي حقائق أو أفكار أو آراء؟ وھل یمكن الثقة 
بھذه المعلومات؟ كیف یمكن التمییز بین الحّق والزور في بحر 

المعلومات العظیم الذي نعیش فیھ الیوم؟
وما ھي المعلومات الموثوقة؟



 تصلنا المعلومات من موارد متنّوعة: الجرائد، المجّالت، من یأتي بالمعلومات؟
مواقع اإلنترنت، صفحات «فیسبوك»، التغریدات في 

«تویتر» وغیرھا. المرحلة األولى ھي إثبات ھوّیة الشخص 
أو الجھة التي تقف وراء التقریرأو المعلومة، إذ تصل 

التقاریر الموثوق بھا عادًة من موارد معروفة وشّفافة. ولو 
كان المصدر األّولي ال یرید أو ال یستطیع كشف ھوّیتھ، 
فیجب أن یكون مقّدم المعلومات بلسانھ شخًصا معروًفا 

ومعروف الھوّیة. إذا كان مورد المعلومات صفحة في شبكة 
اجتماعّیة َفِمن المھّم إثبات أّن الصفحة تابعة فعًال للشخص 

المنسوب إلیھا ولیس لمنتحل. 



متى تّم نشر التقریر؟

 ما ھو التاریخ الظاھر على التقریر؟ ھل ھو حدیث؟ حّتى 
أفضل األبحاث الجّدّیًة والموثوقة تفقد صالحّیتھا إثر 

اكتشافات جدیدة، حّتى من یھتّمون باألحداث التاریخّیة یجب 
أن ینتبھوا إلى حداثة مصادرھم. ھناك معلومات ُتحفظ 

بسّرّیة أو ُتنسى أو تختفي في أراشیف المكتبات. مع فوات 
الوقت ُتكشف ھذه المعلومات من جدید.

ثّم ال بّد من وقوع أخطاء. ھناك من یھتّمون بتصحیحھا 
ولكّن التصحیحات كثیًرا ما ُتنشر وقت طویل بعد البحث 

األّولّي، لذلك ال بّد من المقارنة مع أكثر من مصدر . 



ھل تثق بنزاھة مقدم المعلومات؟

 ھل یكشف مقّدم المعلومات طرق عملھ؟ ھل یكشف مصالحھ؟ ھل یقبل توفیر 
«المواّد الخام» التي استخدمھا في إعداد تقریره، مثل الحسابات، السجّالت، الصور 

ا لوضع نفسھ تحت المسائلة والنقد،  وما شابھھا؟ كلّما كان مقّدم المعلومات مستعّدً
زادت الثقة التي یمكننا نسبھا لتقاریره.



ھل یمكن الثقة بمقّدم المعلومات؟ ماذا نعلم عنھ؟

ھل سبق أن تكررت األخطاء أو المنشورات المضلّلة من 
قبل مقّدم المعلومات في الماضي؟ ھل توجد لھ مصلحة 
خاّصة في نشر المعلومات؟ ھذا ال یعني أّن المعلومات 
التي یأتي بھا حالّیًا كاذبة، ولكن ھذا  بمثابة عالمة او 
إنذار تدعو إلى التأّكد والتحّقق من صّحة المعلومات 

بإتقان.  



كم مصدًرا آخر نشر المعلومات؟

عادًة ما تأتي المعلومات الموثوقة في تقاریر متنّوعة 
المصدر أو من بضعة مصادر ال تتعلّق ببعضھا البعض، 
مثًال، من صحافّیین یعملون في ھیئات تحریر مختلفة ال 
عالقة بینھا أو من علماء یتبعون الختصاصات مختلفة. 
كلّما زاد عدد األدلّة المستقلّة على الحقائق المعروضة، 
زادت مصداقّیة التقریر. وفي حال تناقض األدلّة، َفِمن 

المھّم فحص ما ھي نقاط التوافق بین المصادر وما ھي 
نقاط االختالف بینھا. 



ھل یشمل التقریر تعابیر التحّفظ؟

ھل یستخدم مقّدم المعلومات تعابیر تشیر إلى أّنھ یجب قراءة تقریره بالتحّفظ؟ تشیر التعابیر مثل «حسب ما یّدعي» أو «كما یظھر ِمن» 
إلى أّن مقّدم المعلومات لیس متأّكًدا من صّحتھا. ال یدّل استخدام ھذه التعابیر على عدم المصداقّیة بل بالعكس - یشیر استخدامھا إلى أّن مقّدم 

التقریر یعمل بنزاھة ومھنّیة. أّما بعض المصادر الجّدّیة فتستخدم سلًّما من تعابیر التحّفظ لإلشارة بدّقة نسبة المصداقّیة التي تعتبرھا 
للمعلومات التي توردھا. ولكّنھ یجب التذّكر أّن صّحة المعلومات مشكوك فیھا والتعامل معھا وفًقا لذلك.



ھل یحاول مقّدم المعلومات إثارة الغضب من جھة أو الحماس 
من جھة أخرى؟ ھل یحاول أن یستفّز القارئ؟  او اللعب على 
المشاعر؟ كلّما زاد التوّجھ إلى مشاعر القارئ قلّت مصداقّیة 

التقریر. التقاریر الموثوق بھا ُتكتب عادة بأسلوب حیادي 
وموضوعّي.

ھل یشمل التقریر مصطلحات عاطفّیة؟


