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مقدمة

يف زمــن طغــت فيــه صحافــة الــرأي ىلع املشــهد العــام لإلعــالم، أصبحــت الحاجــة ملّحــة لاللتفــات 
إلــى قالــب صحفــي أكثــر مهنيــة وشــفافية بعيــدًا عــن فــرض الــرأي أو نقــل الخبــر دون جهــد صحفــي 
ــد  ــم يع ــل ل ــر العاج ــة وأن الخب ــر، خاص ــا للخب ــا يف نقله ــة خصوصيته ــة اإلعالمي ــي للمؤسس يعط
ــذي فرضــه اإلعــالم الجديــد ومواقــع  ــة بيــن املؤسســات اإلعالميــة نظــرًا للواقــع ال ــارًا للمفاضل معي

التواصــل االجتماعــي يف نشــر الخبــر وتداولــه. 

لذلــك لجــأت بعــض املؤسســات اإلعالميــة مؤخــرًا إلــى االنتقــال إلــى صحافــة أكثــر عمقــا، تقــف أمــام 
مســؤوليتها الصحفيــة تجــاه املجتمــع، مــن خــالل الوقــوف ىلع معلومــات وبيانــات أبعــد مــن الخبــر 

وتحليلهــا للخــروج بنتائــج جديــدة، وهــذا مــا يعــرف بصحافــة البيانــات. 

ــد  ــد معه ــات أع ــة بالبيان ــة مدفوع ــواد صحفي ــة م ــة لصناع ــوات عملي ــم خط ــة لتقدي ويف محاول
ــب  ــب الجان ــات بتغلي ــة البيان ــات صحاف ــم أدوات وتقني ــع أه ــل ليجم ــذا الدلي ــالم ه ــرة لإلع الجزي
ــان  ــرورًا ببي ــح، م ــح املصطل ــن توضي ــداًء م ــر حــول هــذا النمــط الصحفــي؛ ابت ــي ىلع التنظي العمل
كيفيــة التعامــل مــع البيانــات وخطــوات معالجتهــا واألدوات املســتخدمة لتحليلهــا للخــروج بمنتــج 

ــات. ــد ىلع البيان ــي معتم صحف
 

كمــا يضــع الدليــل بعــض التجــارب العربيــة التــي نجحــت يف الدخــول إلــى عالــم صحافــة البيانــات 
يرويهــا أصحــاب هــذه التجــارب. 

ــرف  ــي الت ــات ال تعن ــور، فالبيان ــاه الجمه ــؤوليته تج ــام مس ــي أم ــع الصحف ــات تض ــة البيان إن صحاف
املعــريف أو اإلغــراق يف تصميمــات ورســومات توضيحيــة هدفهــا جــذب عــدد قــراء أكثــر، بــل تكمــن 
قيمتهــا يف تقديــم معلومــات جديــدة بنــاء ىلع بيانــات حقيقيــة للوصــول إلــى نتائــج مجــردة مــن 
اآلراء الشــخصية التــي تحــول دون اتخــاذ الجمهــور لقراراتــه بمعــزل عــن إمــالءات اإلعــالم والساســة.

معهد الجزيرة لإلعالم
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1. تمهيد

ــذي  ــات هــي الحقــل الصحفــي ال ــة البيان صحاف
ُيعنــى بالبحــث عــن البيانــات بمختلــف أشــكالها، 
والعمــل ىلع تحليلهــا والتوصــل إلــى تفســيرات 
العمــل  مياديــن  أحــد  وهــو  لهــا،  مالئمــة 
ــريعة ىلع  ــورات س ــهد تط ــذي يش ــي ال الصحف

ــتويات. ــف املس مختل
 

فأكثــر مــن نصــف املؤسســات اإلعالميــة يف 
تســتعين  حالًيــا  وأوروبــا  املتحــدة  الواليــات 
ــرف  ــل يف غ ــد ىلع األق ــات واح ــّي بيان بصحف
األخبــار لديهــا. كمــا يوجــد اليــوم أكثــر مــن 200 
مســاق متخصــص يف صحافــة البيانــات يــدّرس 
ــم.  يف كليــات الصحافــة بالجامعــات حــول العال
ــداد  ــل إع ــن أج ــج م ــذه البرام ــم ه ــم تصمي ويت
املقبلــة  املوجــة  مــع  للتعامــل  الصحفييــن 
ــى  مــن العمــل الصحفــي التحليلــي املســتند إل

ــاءلة.  ــة املس ثقاف

ــي  ــم صحفي ــي تض ــار الت ــرف األخب ــن غ ــة م مجموع
ــات  بيان

2



مجموعة من الجامعات 
التي تضم أقسام وبرامج 

لصحافة البيانات

ــم اليــوم، فــإن  بالنســبة لعمــوم النــاس يف عال
ــات  ــد بالبيان ــكل متزاي ــر بش ــارت تتأث ــاة ص الحي
ومــن  والحواســيب.  الهواتــف  شاشــات  عبــر 
أجــل تعزيــز ثقافــة مســاءلة الســلطة، يلــزم 
الصحفييــن امتــالك املهــارات واألدوات التــي 
تمكنهــم مــن فهــم مــا يحيــط بهــم مــن بيانــات 

واالســتفادة منهــا يف عملهــم الصحفــي. 

التجــارب  مــن  عــدد  وتحليــل  دراســة  وعبــر 
ــل أن  ــال، نأم ــذا املج ــة يف ه ــرات العملي والخب
يكــون هــذا الدليــل مقدمــة وافيــة وعمليــة 
للقــراء مــن أجــل الولــوج إلــى عالــم صحافــة 
البيانــات مــع مراعــاة خصوصيــة الوضــع العربــي 

الراهــن. 

التفاصيــل  الدليــل اإلرشــادي  وســيتجاوز هــذا 
التقنيــة بغيــة التركيــز ىلع مســاعدة الصحفــي 
ــل  ــد العم ــي عن ــدي واإلبداع ــر النق ىلع التفكي
ىلع ســرد القصــص اإلنســانية التــي تنضــوي 

ــا.  ــل معه ــي يتعام ــات الت ــا البيان عليه

ــم  ــك يف عال ــتوى خبرت ــن مس ــر ع ــرف النظ بص
ســتجني  بأنــك  ثقــة  ىلع  فإننــا  الصحافــة، 
فائــدة عمليــة وثرّيــة عبــر االطــالع ىلع مــا يــرد 

ــل.  ــذا الدلي يف ه
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2. سرد قصص
جديدة

ال يمكــن بحــال الحديــث عــن اختــالف جوهــرّي بيــن مبــادئ صحافــة البيانــات والصحافــة 
ــة  ــورة صادق ــكيل ص ــل تش ــن أج ــئلة م ــرح األس ــد ىلع ط ــا تعتم ــة، فكلتاهم التقليدي

ــا. ــم حولن ودقيقــة عمــا يجــري يف العال
 

لكــن عــادة مــا يتــم الحصــول ىلع املعلومــات يف الصحافــة 
التقليديــة مــن روايــة فــرد معيــن عــن جانــب مــن القصــة )مصــدر 
بيانــات واحــد(، بينمــا تذهــب صحافــة البيانــات أبعــد مــن ذلــك، 
عبــر طــرح األســئلة ىلع مجموعــة مــن مصــادر البيانــات 
ــان  ــاعد ىلع بي ــا يس ــاس(، بم ــن الن ــة م ــص مجموع )وقص

ــة.  ــع للقص ــياق األوس الس

صحافة

تحليل بيانات

قصص
غير محكية

ذلــك  عــن  البيانــات  صحافــة  تعّبــر       
ــدي  ــي التقلي ــل الصحف ــن العم ــع بي التقاط
وتحليــل البيانــات، غالًبــا عبــر توظيــف أدوات 

تقنيــة متقدمــة. 
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باختصار: 

صحافــة البيانــات أحــد أشــكال العمــل الصحفي 
الــذي تكــون فيــه البيانــات هــي العنصــر الــذي 

يســتجوبه الصحفــي. 

أ . ما هي صحافة البيانات؟
 

ــح  ــماع مصطل ــد س ــاس عن ــن الن ــر م ــل كثي يمي
ــر يف األشــكال  ــى التفكي ــات« إل »صحافــة البيان
ــة  ــن صحاف ــراف. لك ــة واإلنفوغ ــوم البياني والرس
ــل  ــك، فهــي تحي ــن ذل ــات حقــل أوســع م البيان
ــى  ــتنتاج املعن ــن اس ــة م ــة متكامل ــى عملي إل
لبنــاء قصــة صحفيــة، وليــس  البيانــات  مــن 
امُلخــَرُج البصــرّي إال إحــدى النتائــج املمكنــة 

ــة. ــذه العملي له
 

فالقصــة الصحفيــة املكتوبــة التــي تعتمد ىلع 
ــرب  ــال أق ــي مث ــيرها ه ــات وتفس ــل البيان تحلي
ــة  ــة صحاف ــن ماهّي ــر ع ــراف للتعبي ــن اإلنفوغ م
ــات، فالعنصــر األساســي يف هــذا املجــال  البيان
هــو طــرح األســئلة ىلع البيانــات وكأننــا يف 

ــا.  ــة معه مقابل
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فيديو

مقال

خريطة

رسم بياني

ــر  ــون غي ــا تك ــادة م ــات ع ــة البيان ــة يف صحاف ــة الصحفي ــف، أن القص ــذا التعري ــب ىلع ه ــا يترت م
ــّددة. ــة مح ــدة بمنّص متقي

وعليــه، يمكــن أن يأخــذ امُلخــَرج النهائــي شــكل خريطــة أو فيديــو أو رســم بيانــي أو مقالــة مكتوبــة 
أو حتــى منشــورات ىلع وســائل التواصــل االجتماعــي، ممــا يتيــح الفرصــة لقــدٍر أكبــر مــن االبتــكار 
ا يف تشــكيل  دون التقيــد بوســط محــّدد. هــذه املنهجيــة املتعــددة املنصــات جانــب مهــّم جــدًّ

املحتــوى الرقمــي.
 

تتمتــع القصــص املســتندة إلــى البيانــات بقــدرة أكبــر ىلع الوصــول إلــى جماهيــر جديــدة وتضمــن 
تفاعلهــم معهــا بشــكل مــا، وذلــك عبــر االســتفادة مــن العالــم الغنــي بالبيانــات مــن حولنــا. 

ــة املبهــرة،  ــات الحديث ــي مهــارة اســتخدام التقني ــات ال تعن ــة البيان ــر أن صحاف مــن املهــم أن نذك
بقــدر مــا تعنــي اســتخدام التكنولوجيــا عمليًّــا مــن أجــل اســتخالص املعلومــات الســياقية التــي يهــّم 

بقيــة النــاس معرفتهــا. 
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الحقيقة الخرافة 

ب . 5 أفكار مغلوطة عن صحافة البيانات
 

ســألنا عــدًدا مــن الصحفييــن مــن غرفــة األخبــار يف الجزيــرة بشــأن مــا يعتقــدون أنهــا أبــرز الصــور 
النمطيــة املغلوطــة ومــا يقــوم بــه العاملــون يف صحافــة البيانــات، وهنــا خالصــة مــا أخبرونــا بــه: 

ــص  ــم بالقص ــات تهت ــة البيان ــا، صحاف ــس تماًم بالعك
ــاس. ــاة الن ــرة ىلع حي ــر مباش ــي تؤث الت

للعديــد مــن القصــص يف صحافــة البيانــات القــدرة ال  
ــا أيضــا  ــار القصــص اإلنســانية وحســب، وإنم ىلع إخب

ىلع وضعهــا يف ســياقها األوســع. 

ــوام  ــات ىلع نبــش أك ال يقتصــر عمــل صحفــي البيان
ــد التوجهــات العامــة لهــا، فهــو  ــات وتحدي مــن البيان
ــة  ــن زاوي ــة م ــة الصحفي ــع القص ــل م ــا يتعام ــادة م ع

ــا.  ــع معه ــور أوس ــل جمه ــن تفاع ــدة تضم جدي

صحيــح أن املختصيــن يف مجــال البرمجــة والتصميــم 
قــد يســاعدون يف بنــاء القصــص املســتندة إلــى 
ــم ىلع  ــل قائ ــن العم ــر م ــزء األكب ــن الج ــات، لك البيان
يف  الحــال  هــو  كمــا  للموضــوع  التحريــري  الفهــم 

التقليديــة. الصحافــة 
فمــا دام الصحفــي يبحــث عــن قصــص جديــدة ولديــه  

ــه  ــي أن ــذا يعن ــن، فه ــع اآلخري ــاون م ــتعداد للتع اس
ــًدا.  ــات جي ــي بيان ــون صحف ــتطيع أن يك يس

ال يمكــن أن نصــف اإلنفوغــراف أو الرســم البيانــي بأنــه 
»صحافــة بيانــات« إن لــم يكــن ذلــك قائًمــا ىلع قصــة 

. صحفية
ــد أن يتضمــن   ــات ال ب فــأي مشــروع يف صحافــة البيان

ــه  ــا جمع ــاد ىلع م ــة باالعتم ــاء قص ــل ىلع بن العم
ــات.  ــن بيان ــي م الصحف

يف شــبكة الجزيــرة، أنتجنــا مشــاريع يف صحافــة 
وكاميــرا،  املحمــول،  الهاتــف  باســتخدام  البيانــات 
وحاســوب، وفــازت هــذه األعمــال بجوائــز مرموقــة. 

صحيــح أن بعــض املشــاريع االســتقصائية الطويلــة 
ــادر، إال أن  ــت واملص ــن الوق ــر م ــب الكثي ــدى تتطل امل
ــج  ــي ُتنت ــة الت ــص اليومي ــن القص ــد م ــك العدي هنال
ــات  ــار وال تتطلــب ســوى تحليــل البيان يف غــرف األخب

ــب.  ــة األنس ــا بالطريق وعرضه

صحافة البيانات تنتج قصًصا »جامدة« وال 
تهتم باألشخاص.

صحفيو البيانات ليسوا صحفيين باملعنى 
التقليدي، وإنما هم أشخاص مهتمون 

باألرقام ال بالقصص الصحفية.

صحافة البيانات مناسبة للمختصين 
بالبرمجة والتصميم.  

صحافة البيانات تهتم حصرًيا بإعداد 
الرسوم البيانية وتصاميم اإلنفوغراف.

صحافة البيانات ُمكِلفة وتستهلك الكثير 
من الوقت. 
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ج. البحث عن الحقائق
 

عبــر  الكاذبــة  األخبــار  تفشــي  خلــق  لقــد 
اإلنترنــت مشــكلة ثقــة لــدى مســتهلكي األخبــار، 
ــورك  ــة جمه ــى بثق ــل أن تحظ ــن أج ــّد م وال ب
يف القصــص الصحفيــة الرقميــة أن تتعامــل مــع 
مصــادر بياناتــك كمــا تتعامــل مــع أي مصــدر آخــر 

ــات.  ــن املعلوم م

وهــذا يعنــي ضــرورة أن تتحقــق مــن صحــة 
فالبيانــات  تجمعهــا،  التــي  البيانــات  ودقــة 

للحقيقــة! معــادال  ليســت 

نصائح يف عملية البحث عن بيانات موثوقة:

 
           1. اعتمد ىلع مصادر يمكن الوثوق 

              بها

قــد يصعــُب تحديــد مصــادر موثوقــة تماًمــا 
ــد ىلع  ــا أن تعتم ــلم دوًم ــّن األس ــات، ولك للبيان
ــا، مــن أن تعتمــد  ــو كان ناقًص ــوق ول مصــدر موث
ىلع مجموعــة كاملــة مــن البيانــات مــن مصــدر 

ــوق. ــر موث غي
 

           2. الربط بين مجموعات البيانات 

مــن الضــروري دوًمــا إنشــاء روابــط بيــن البيانــات 
ــر أو  ــة أو تقاري ــص إخباري ــع قص ــك م ــي لدي الت
بيانــات أخــرى، فهــذا ســيوفر عليــك الكثيــر مــن 
الوقــت والجهــد عنــد تنقيــح البيانــات وتحليلها. 

           3. حّدد البيانات الناقصة والقديمة

املعلومــات،  تتقــادم  كمــا  البيانــات  تتقــادم 
لــذا يلــزم دوًمــا الســعي للوصــول إلــى البيانــات 
األحــدث املرتبطــة بقصتــك الصحفيــة الرقميــة 

ــة.  ــق راهن ــة حقائ ــاول القص ــان أن تتن لضم

البيانات = الحقيقة
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              4. تعرف ىلع منهجيات جمع 
                  البيانات 

ــع  ــن جم ــؤولين ع ــاس مس ــون الن ــا يك ــادة م ع
البيانــات الخــام. ومــن أجــل تفــادي األخطــاء، 
استفســْر دائًمــا عــن الطريقــة التــي جمعــت بهــا 
ــه فعــال.  ــذي تمثل ــا ال ــك، وم ــي لدي ــات الت البيان

             5. ما اآلثار التي تترتب ىلع 
                  املشاكل املتعلقة بالبيانات؟ 

تمتــاز القصــص يف صحافــة البيانــات بإمكانيــة 
ــا  ــة مم ــر موضوعي ــة أكث ــا بطريق ــت منه التثّب
عليــه الحــال يف الصحافــة التقليديــة. فلــو لــم 
ــات التــي  ــا مــن صحــة بعــض البيان تكــن متيقن
لديــك، فســيمكن التواصــل مــع مــن قــّدم هــذه 

ــات. ــخاًصا أو مؤسس ــوا أش ــواء أكان ــات، س البيان
 

ــن  ــفافية بي ــة والش ــاء املصداقي ــل بن ــن أج وم
جمهــورك مــن القــراء، ســيكون جّيــًدا لــو أتحــت 
بياناتــك الخــام لتكــون مصــدًرا مفتوًحــا ملــن 
يرغــب يف الرجــوع إليهــا، وهــذا يتيــح الفرصــة 
ــي  ــا يضف ــا، كم ــتفادة منه ــن لالس ــام اآلخري أم
ــك.  ــة ىلع عمل ــة واملصداقي ــن الثق ــد م املزي

تذّكر:
 

الكــذب باســتخدام البيانــات ســهل، لكّنــه 
أســهل بدونهــا! 
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ــريع ىلع  ــي وس ــكل أساس ــا بش ــد أن تعّرفن بع
مفهــوم صحافــة البيانــات، ال بــّد أن ننتقــل اآلن 
إلــى توضيــح العمليــات التــي يخوضهــا صحفيــو 

البيانــات مــن أجــل إنتــاج قصصهــم.
 

يمكننــا القــول باالعتمــاد ىلع خبراتنــا يف هــذا 
املجــال، إن أفضــل القصــص الصحفيــة تبــدأ أول 

مــا تبــدأ بسلســلة مــن األســئلة. 

كن مرًنا يف تعديل قصتك
بناء ىلع البيانات املتوافرة لديك 

تحقق من عدم وجود أي بيانات 
مفقودة أو ناقصة، وابحث عن 

بيانات إضافية داعمة إن لزم ذلك

راجع القصة بعد النشر
واجر التعديالت أو التحديثات 

الالزمة

3. صحافة البيانات.. 
     من املفهوم 

     إلى املمارسة
تكــون هــذه األســئلة مــن قبيــل »كــم عــدد 
النــاس الذيــن تأثــروا بكــذا...؟«، »أيــن تتركــز 
يمكــن  »هــل  أو  بكــذا...؟«،  اإلصابــة  حــاالت 
الحديــث عــن نمــط متكــرر يف هــذه القضيــة؟«، 
وغيرهــا مــن األســئلة التــي تــرد ىلع ذهــن 

املتيقــظ.  الصحفــي 

ــم  ــئلة ث ــرح األس ــة ىلع ط ــز بداي ــر التركي وعب
االنتقــال إلــى البحــث عــن البيانــات للعثــور ىلع 
ــر  ــح تأثي ــك ىلع األرج ــيكون لقصت ــات، س اإلجاب
حقيقــي ىلع النــاس، وســيثير اهتمامهــم بهــا. 

عملية بناء القصة يف صحافة البيانات )4 خطوات(

1. وضع مخطط للقصة 
story board الصحفية

2. الحصول
ىلع البيانات 

3. تنقيح البيانات 
وتحليلها

4. التسليم
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                  الخطوة 1: 

                  وضع مخطط للقصة 

                  الصحفية
  

العنصــر األساســي يف نجــاح القصــة يف صحافة 
البيانــات هــو التفكيــر اإلبداعــي. فالبيانــات بحــد 
ذاتهــا ال تشــّكل قصــة صحفيــة، فهــي تتطلــب 
التفكيــر بهــا مــن زاويــة جديــدة لتحديــد مــا هــو 

مهــم لجمهــورك واســتثناء مــا ســواه. 

يف املقابــل، فــإن وجــود فكــرة مبتكــرة لقصــة 
صحفيــة دون امتــالك البيانــات ال يكفــي لتكــون 
لدينــا قصــة مســتندة إلــى البيانــات. وعليــه 
فــإن إيجــاد التــوازن بيــن القصــة الصحفيــة التــي 
ترغــب يف العمــل عليهــا وبيــن البيانــات التــي 
تتوافــر لديــك، يتطلــب بعــض املحــاوالت وصــوال 

إلــى التــوازن املنشــود. 

ولعــل أحــد األخطــاء التــي يرتكبهــا العديــد مــن 
البيانــات هــو  عالــم صحافــة  املبتدئيــن يف 
اعتقادهــم بضــرورة تحليــل مجموعــات ضخمة من 
البيانــات مــن أجــل بنــاء قصتهــم الصحفيــة، مــع 
أن املقاربــة األفضــل هــي البــدء مــع مجموعــات 
صغيــرة مــن البيانــات، ثــم التوســع فيها مــع تطور 
العمــل ىلع القصــة الصحفيــة. وهكذا تتعــزز لدى 
الصحفــي الكفــاءة يف التعامــل مــع البيانــات، مــع 
توجيــه الجهــد األكبر نحــو اســتخالص املعلومات 
التــي تلزمــه مــن البيانــات التــي بيــن يديــه فيمــا 

يدعــم قصتــه الصحفيــة. 

مــا الــذي يضمــن جــودة القصــة يف صحافــة 
البيانــات؟ 

1. القصص التي توّضح السياق وتقدم 
   التفسيرات 

أن  ضــرورة  ىلع  مجــدًدا  التأكيــد  مــن  بــّد  ال 
يهتــّم صحفــي البيانــات بنقــل قصــة للجمهــور. 
ــذه  ــون ه ــد أن تك ــع، ال ب ــور أوس ــان جمه ولضم
موضوًعــا  وتتنــاول  لالهتمــام،  مثيــرة  القصــة 

راهًنــا. ومعظــم القصــص التــي تلقــى صــدى 
لــدى النــاس هــي تلــك التــي تدخــل البيانــات يف 
صلبهــا بمــا يضمــن مفهوميتهــا العاليــة ويوضــح 
ــا.  ــي تتناوله ــة الت ــوع أو القضي ــياق للموض الس

2. القصص املكثفة أو املعقدة 

تحــب صحافــة البيانــات العمــل مع القصــص التي 
ــق  ــل الدقي ــع التحلي ــام، فم ــة باألرق ــون مليئ تك
والتفســير الســليم يكــون صحفــي البيانــات قــادًرا 
ىلع تحويــل بيانــات بالغــة التعقيــد إلــى عمــل 
صحفــّي يمكــن احتــواؤه يف قّصــة يســتطيع 

الجمهــور فهمهــا والتفاعــل معهــا.
 

3. القصص التفاعلية 

ــوع  ــاء ن ــة ىلع إضف ــص التفاعلي ــاعد القص تس
مــن االهتمــام الشــخصي بموضــوع راهــن. ويعمل 
ــراء  ــراك الق ــص ىلع إش ــن القص ــوع م ــذا الن ه
عبــر إتاحــة الفرصــة لهــم للبحــث يف مجموعــة 
ــراء  ــح الق ــع أن من ــا. وم ــات أو فلترته ــن البيان م
الفرصــة للوصــول إلــى البيانــات الخــام قــد يكــون 
أمــًرا جيــًدا أحياًنــا، فــإن عليــك دوًمــا إتاحــة هــذه 
ــق  ــاعد ىلع تحقي ــردّية تس ــن س ــات ضم البيان

الهــدف مــن القصــة التــي تعمــل عليهــا. 

4. القصص االستقصائية 

الصحفيــة  األعمــال  تشــتمل  مــا  عــادة 
كبيــرة  مجموعــة  تحليــل  االســتقصائية ىلع 
البيانــات يف محاولــة فهــم  أو  الوثائــق  مــن 
ــي  ــه. ولصحفي ــا وكيفيت ــة م ســبب وقــوع حادث
ــل  ــتخالص وتحلي ــي يف اس ــات دور أساس البيان

الجمهــور.  إلــى  ونقلهــا  املعلومــات  هــذه 

تذّكر:
ــتتر  ــى مس ــور ىلع معن ــة العث ــزم يف كل قّص ال يل
ــات ملجــرد  ــا ُيســتعان بالبيان ــات، فأحياًن ــن البيان بي
تعزيــز  واملســاعدة يف  الصحفيــة  القصــة  إثــراء 

ــا.  ــل معه ــا والتفاع فهمه

11



                    الخطوة الثانية: 

                    الحصول 
                    ىلع البيانات

ــات يف  ــي البيان ــي تواجــه صحفي ــات الت ــدة أحــد أصعــب التحدي ــات الجي ــى البيان يعــد الوصــول إل
ــوم.  ــي الي ــم العرب العال

ــط  ــق يف الوس ــا تخل ــرب، فإنه ــن الع ــا ىلع الصحفيي ــر يف أثره ــكلة ال تقتص ــذه املش ــع أن ه وم
ــات يف غــرف  ــى البيان ــى العمــل الصحفــي املســتند إل ــا للتحــول إل ــا إضافيًّ العربــي خصوصــا عائًق
األخبــار. الشــكل التالــي يقــدم بعــض النصائــح للوصــول إلــى البيانــات املطلوبــة لقصتــك الصحفيــة. 

كيف يمكنك الوصول إلى البيانات الصحيحة يف قصتك الصحفية؟ 

كيفية العثور ىلع البيانات

طلب البيانات من املصدر 

هل عثرت ىلع ما تريد؟ 

االنتقال إلى مرحلة تنقيح البيانات وتحليلها 

نعمال 

محرك البحث/منصات جمع بياناتك الخاصة 
التواصل االجتماعي

ابدأ بالبحث عن موضوعك ىلع اإلنترنت 

جرب طريقة أخرى 

ال تلتزم جميع الحكومات واملؤسسات 
يف العديد من الحاالت قد ال تكون واملنظمات بنشر بياناتها ىلع اإلنترنت 

البيانات التي تبحث عنها لقصتك 
الصحفية متوفرة 

قد يستغرق جمع بياناتك الخاصة وقًتا 
أطول ولكن هذا قد يضمن أن تتوصل 

للبيانات التي تحتاجها بالتحديد 

إتاحة بياناتك لتكون مصدًرا مفتوًحا 
وتوضيح منهجية يف جمعها 

سيساعد زمالءك الصحفيين ىلع 
االستفادة من قصتك والبناء عليها

يف هذه الحالة قم بالتواصل مع القسم املسؤول عن 
البيانات لدى الجهة املعنية أو قم بتقديم طلب رسمي 

للحصول ىلع املعلومات

العثور ىلع البيانات املطلوبة والحصول عليها بصيغة يمكن االستفادة منها قد يكونان أمرين مختلفين تماًما 
قد تسمح العديد من املواقع اإللكترونية بتنزيل البيانات بصيغ مختلفة )csv، xls، pdf(، بينما ستجد مواقع أخرى توفر 

واجهة برمجة التطبيقات ) API( كي يستفيد منها مطور الويب لديك. قبل املتابعة، تأكد أنك قد أجبت ىلع كافة األسئلة 
السابقة بخصوص الثقة ببياناتك وأخالقيات استخدامها

استعن بأساليب البحث املتقدمة ىلع 
محرك البحث مثل التنصيص ىلع »العبارة 

األساسية« أو البحث عبر تحديد امتداد 
امللف
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                    الخطوة الثالثة: 

              تنقيح البيانات
              وتحليلها 

البيانــات، يمكنــك  االنتهــاء مــن جمــع  بعــد 
وتحليلهــا. تنقيحهــا  عمليــة  يف  الشــروع 

 
تنقيــح البيانــات يبــدأ حيــن تحّولهــا إلــى شــكل 
ــا  ــه، كأن تنقله ــي مع ــه والتعاط ــك فهم يمكن
 )PDF( »مــن جــداول يف وثيقــة »بــي.دي.أف

ــة.  ــدة ومرتب ــات جدي ــداول بيان ــى ج إل

أمــا الخطــوة التــي تلــي ذلــك فهــي البحــث عــن 
أي قيــم غيــر صحيحــة أو ناقصــة أو مكــررة. 

الوقــت يف تنقيــح  اســتثمار املزيــد مــن  إن 
وترتيبهــا بشــكل كامــل، سيســاعد  البيانــات 
ــج  ــى نتائ ــل إل ــب التوّص ــر ىلع تجن بشــكل كبي
غيــر دقيقــة باالعتمــاد ىلع البيانــات التــي بيــن 

ــل. ــة التحلي ــاء عملي ــك أثن يدي

كيــف تحلــل بياناتــك؟ أو كيــف »ُتجــري 
معهــا؟ مقابلــة« 

 
1. تعّرف ىلع بياناتك جيًدا

تحليــل البيانــات يتضمــن اســتخالص معلومــات 
ذات معنــى منهــا. وللقيــام بذلــك، عليــك أن 
مــن  األســئلة  ببعــض  بياناتــك  إلــى  تتوجــه 
ــة التــي تســتطيع  قبيــل: مــا املالحظــة العملي
بياناتــي قياســها؟ هــل تمثــل بياناتــي املجتمــع 
الكبــرى  القيــم  هــي  مــا  أســتهدفه؟  الــذي 

واملتوســطة؟  والصغــرى 

2. اطرح أسئلة نقدية
 

يمكــن تقديــر كفــاءة صحفــي البيانــات عبــر 
قيــاس قدرتــه ىلع طــرح األســئلة النقديــة 
بيانــات.  مــن  يديــه  بيــن  يتوافــر  مــا  ىلع 
ــالك املعرفــة  ــن امت ــى م ــد يتأّت ــل الجي فالتحلي
الجيــدة باملوضــوع، ومقارنــة مــا تتوقعــه مــع مــا 

ــا.  ــد تحليله ــات بع ــه البيان ــدّل علي ت
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                  الخطوة الرابعة: 

             تقديم القّصة 
 

الخطــوة الرابعــة واألخيــرة هــي تقديــم قصتــك 
الصحفيــة. مــن املهــّم أن تتذّكــر هنــا أنــه ال يلزم 
ــات أن  ــة البيان ــاريع يف صحاف ــع املش يف جمي

تشــتمل القّصــة ىلع عناصــر بصرّيــة. 

ويعتمــد اختيــار شــكل القصــة ىلع نوعيــة 
البيانــات التــي ترغــب يف تقديمهــا، واملهــارات 

ــك:  ــاء فريق ــا أعض ــي يمتلكه الت

فيديو

مقال

خريطة

رسم بياني
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4. أمثلة من 
    العالم العربي 

تحضيــًرا لهــذا القســم مــن الدليــل، تواصلنــا 
مــع عــدد مــن الصحفييــن املختصيــن بصحافــة 
البيانــات يف العالــم العربــي كــي يحدثونــا عــن 

ــدان. ــذا املي ــم يف ه تجاربه
 

وقــد عمــل العديــد مــن صحفيــي البيانــات 
ــع إنكيفــادا، وموقــع  ــرة، وموق مــن شــبكة الجزي
ــج  ــون بوســت، وشــبكة أري ــر، وإنفوتايمــز، ون حب
ــددة  ــكال متع ــص بأش ــاج قص ــا، ىلع إنت وغيره
تنضــوي جميعهــا تحــت حقــل صحافــة البيانــات. 
مــن  نمــاذج  التالــي  الفصــل  يف  وســنتناول 

وحبــر.  بوســت  نــون  وموقعــي  الجزيــرة 
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أ. الجزيرة 

املنازل املهدمة

ُتعــرف وحــدة الصحافــة التفاعليــة وصحافــة 
باســم  اإلنجليزيــة  الجزيــرة  يف  البيانــات 
»مختبــرات الجزيــرة« )AJLabs(، وهــي وحــدة 
ــع  ــورات الربي ــدالع ث ــان ان ــام 2011 إب ــت ع تأسس
ــن  ــن الصحفيي ــق م ــا فري ــل فيه ــي، ويعم العرب
يف املقــر الرئيســي للقنــاة بالدوحــة، يهتــم 
أساًســا بتقديــم قصــص إنســانية باالعتمــاد ىلع 

البيانــات. 

يعــّد مشــروع »املنــازل املهّدمــة« أحــد أبــرز 
األعمــال التــي أنتجتهــا الوحــدة، وقــد ُنشــر 

والبوســنية.  والعربيــة  باإلنجليزيــة 
 

مشــروع  وأوســع  أهــم  املهّدمــة«  »املنــازل 
ــات  ــات لتتبــع عملي يعتمــد ىلع صحافــة البيان
ــالل  ــل االحت ــوت يف القــدس مــن قب هــدم البي

اإلســرائيلي خــالل 50 عاًمــا.

وعبــر التعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة، 
يف  ُهــّدم  بيــت  كّل  الجزيــرة  فريــق  تعّقــب 
القــدس الشــرقية عــام 2016، وتبيــن أن ذلــك 
العــام كان عامــا قياســًيا، حيــث ُهــّدم خاللــه 190 
منــزال، وُرّحــل أكثــر مــن 1200 فلســطيني بســبب 

ــرت.  ــي ج ــدم الت ــات اله عملي

البيانــات  وضــع  ىلع  املشــروع  هــذا  عمــل 
التــي تــم إحصاؤهــا يف ســياق إنســاني واضــح، 
حيــث أوضــح اآلثــار التــي لحقــت بالبشــر بســبب 
هــدم بيوتهــم مــن قبــل ســلطات االحتــالل 

اإلســرائيلي. 
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وقــد اســتخدم املشــروع صــوًرا بتقنيــة 360 
ــو مــن مــدن أخــرى يف  درجــة، وشــهادات فيدي
فلســطين، بمــا يتيــح للقــارئ أن يلمــس فداحــة 
االعتــداءات الواقعــة ىلع املدنييــن، وأن يكونــوا 
شــهوًدا ىلع عمليــات الهــدم التــي حدثــت. وقد 
تنقــل مراســل الجزيــرة عبــر مختلــف مناطــق 
ــدث  ــل، وتح ــام كام ــالل ع ــرقية خ ــدس الش الق
مــع العديــد مــن العائــالت التــي هــّدم االحتــالل 

بيوتهــا. 

املشــروع  هــذا  ىلع  العمــل  قــرار  جــاء 
ىلع  اإلســرائيلية  االعتــداءات  تصاعــد  بعــد 

 .2015 العــام  نهايــة  يف  الفلســطينيين 

إلــى  ينقســم  املشــروع  مــن  الهــدف  وكان 
بيــن  التصعيــد  أثــر  تحديــد  األول  شــطرين: 
املتعلقــة  االحتــالل  سياســة  ىلع  الطرفيــن 
بهــدم بيــوت الفلســطينيين، والثانــي أن نوّضــح 
بعمليــات  املتعلقــة  البيانــات  أن  للجمهــور 
الهــدم ليســت مجــرد حديــث عــن أرقــام، فــكل 
رقــم يــروي قّصــة عائلــة ُحرمــت مــن بيتهــا 

وتشــّردت. 

ولوضــع القصــة يف ســياق جغــرايف أوضــح، 
ــد  ــل تحدي ــن أج ــة م ــتخدم خريط ــا أن نس قررن
ــهر،  ــة كل ش ــّدم. ويف نهاي ــت ُه ــع كل بي موق
كنــا نقــّدم تعليًقــا مكتوًبــا مختصــًرا وإنفوغراًفــا 

ــياق.  ــح الس ــن توضي ــد م ملزي

يمكن االطالع ىلع القّصة هنا: 
 http://aljazeera.com/brokenhomes
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ب. نون بوست 

جنراالت الذهب 

يف العــام 2017، نشــر موقــع »نــون بوســت« 
سلســلة مقــاالت بعنــوان »جنــراالت الذهــب« 
ضمــن مشــروع طمــوح يهــدف إلــى فــك لغــز 
ــة  ــط مؤسس ــي ترب ــدة الت ــة املعق ــك العالق تل
الجيــش يف مصــر باقتصــاد البــالد. وقــد ُنشــر هذا 
املشــروع يف 12 مــادة، ويعــد أحــد أضخم مشــاريع 
صحافــة البيانــات باللغــة العربيــة يف املنطقــة. 

ــكاال  ــروع أش ــل ىلع املش ــق العم ــتخدم فري اس
مــع   )Network Diagram( شــبكية  بيانيــة 
التحليــل الــوايف لهــا مــن أجــل بيــان حالــة 
ــن  ــري م ــاد املص ــة لالقتص ــتغالل املمنهج االس

قبــل الزمــرة الحاكمــة للبــالد. 

ويتيــح املشــروع ألي باحــث أو صحفــي الوصــول 
إلــى البيانــات واإلضافــة عليهــا، وقــد نجــح »نــون 
بوســت« عبــر ذلــك يف تحويــل القّصــة الصحفية 

إلــى مصــدر مســتدام يقبــل التطويــر عليــه. 

كمــا نجــح املشــروع يف االســتفادة مــن البيانات 
الضخمــة وتحويلهــا إلــى شــكل مفهــوم للقــارئ، 
وهــي بيانــات كان يمكــن أن ُتهمــل وُتنســى يف 
غمــرة املشــهد السياســي واالقتصــادي املعّقــد. 
كان التحــدي األكبــر الــذي تعامــل معه فريــق »نون 
بوســت« هــو تنقيــح تلــك الكميــات الضخمــة مــن 
ــع  ــل م ــزم التعام ــة، وكان يل ــر املرتب ــات غي البيان
كل معلومــة والتحقــق منهــا وتوثيقهــا قبــل 

ــة.  اســتخدامها يف القصــة الصحفي

ــذا  ــروع يف ه ــل الش ــه قب ــا أن ــر هن ــرّي بالذك ح
العمــل، لــم يكــن لــدى أعضــاء الفريــق أي خبرة يف 
تطويــر األشــكال البيانيــة املتقدمــة وتحليلهــا، أو 
بنــاء نمــاذج الشــبكات البيانيــة. فكانــت البدايــة 
ــد يف  ــت والجه ــن الوق ــر م ــذل الكثي ــي ب تقتض
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ــن  ــث ع ــل، والبح ــن التحلي ــوع م ــذا الن ــم ه تعّل
األدوات املناســبة الســتخدامها يف املشــروع. 

وقــد تعاملنــا مــع عــدد مــن األدوات املفتوحــة 
املصــدر، ولكننــا قررنــا يف النهايــة العمــل ىلع 
وهــي   ،)Linkurious( »لنكوريــوس«  منصــة 
منصــة متطــورة لتحليــل األشــكال البيانيــة، وقــد 
تــم االعتمــاد عليهــا مــن قبــل فريــق »أوراق 

ــهيرة.  ــا« الش بنم

النصــوص  تحليــل  يف  التحّديــات  أحــد  كان 
العربيــة هــو دعــم صيغــة UTF-8، ولكــن تمّكّنــا 
ــر بعــض التعديــالت البســيطة أن نســتخدم  عب
الطبيعيــة  اللغــات  معالجــة  قواعــد  معظــم 

ــق.  ــر التطبي ــث عب ــن البح ــن م للتمك

تــم عــرض املشــروع يف عدد مــن وســائل اإلعالم 
العربيــة البــارزة مثــل الجزيــرة والتلفزيــون العربــي. 
لكــن ورغــم نيــل املوضــوع اهتماًمــا واســًعا، فإننــا 
ال نعتقــد حتــى اآلن أن البيانــات بذاتهــا نالــت 

ــا.  القــدر املطلــوب مــن االهتمــام عربيًّ

مــا يــزال هنــاك خلــط واســع بيــن صحافــة 
إنتــاج  )مثــل  البصريــة  والصحافــة  البيانــات 
ــر  ــأنه أن يتغي ــن ش ــذا م ــن ه ــراف(، لك اإلنفوغ
بفضــل ورش العمــل وبرامــج التدريــب يف مجــال 

صحافــة البيانــات يف العالــم العربــي. 

لقــد كان العمــل ىلع »جنــراالت الذهــب« مغامــرة 
مبّكــرة يف هــذا املجــال تعّلمنــا منها الكثيــر، وقد 
كانــت بوابــة للعديــد مــن فــرص العمل مــع أنماط 
صحفيــة جديــدة، نأمــل أن يتزايــد االهتمــام بهــا 

عربيًّــا وأن تحقــق التطــور املنشــود. 

أســامة الصيــاد، محرر أول ســابق يف »نون بوســت«، 
يعمــل حالًيا يف »تي.آر.تــي )TRT( العربية. 

يمكن االطالع ىلع القصة هنا: 
https://www.noonpost.com/tag/22582
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ج. حبر 

ــوى  ــدم محت ــة تق ــة عربي ــع إلكتروني ــة مواق ثم
بينهــا  مــن  البيانــات،  صحافــة  يف  جيــًدا 
إنكيفــادا، وحبــر، وإنفوتايمــز، إضافــة إلــى عــدد 
التــي  االســتقصائية  الصحفيــة  التقاريــر  مــن 
تعدهــا شــبكة »أريــج« للصحافــة االســتقصائية. 

لكــن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي مــا زالــت 
تعيــق التحــول بشــكل أوســع نحــو صحافــة 
العربيــة. ويف  اإلعــالم  البيانــات يف وســائل 
مقّدمــة هــذه العوامــل، تأتــي صعوبــة الوصــول 
وعــدم  املصنفــة،  والبيانــات  البيانــات  إلــى 
القــدرة ىلع توفيرهــا بســهولة. كمــا أن األخبــار 
الســريعة باتــت الشــكل املفّضــل للمحتــوى لــدى 
ــي،  ــم العرب ــن وســائل اإلعــالم يف العال ــر م كثي
البيانــات  ىلع  منهــا  الكثيــر  يعتمــد  ال  كمــا 

ــوى. ــي للمحت ــدر رئيس كمص

فالعديــد مــن املؤسســات اإلعالميــة يف األردن 
ــا  ــة، بم ــات املدفوع ــد ىلع اإلعالن ــاًل تعتم مث
خــاص  نــوع  ىلع  االعتمــاد  عليهــا  يفــرض 
أجــل  مــن  والراهــن،  الســريع  املحتــوى  مــن 
ــة،  ــا اإللكتروني ــارة لصفحاته ــدالت الزي ــادة مع زي
وال يكــون للمحرريــن رفاهيــة االنتظــار لجمــع 
البيانــات ثــم تحليلهــا لوضــع فرضيــات والخــروج 
بنتائــج، والتركيــز ىلع مثــل هــذا النــوع مــن 

العمــل الصحفــي. 

وال بــد أثنــاء مناقشــة العوامــل التــي تعيــق 
ــي أن  ــم العرب ــات يف العال ــة البيان تطــور صحاف
ــكلة،  ــن املش ــي م ــب السياس ــى الجان ــر إل ننظ
إذ ُيعــد غيــاب البيانــات العامــة واحــدة مــن 
ــول دون  ــلطة لتح ــا الس ــي تعتمده ــرق الت الط
وصــول النــاس إلــى املعلومــات وبنــاء فرضيــات 
ــون  ــن الصحفي ــو تمّك ــا. ول ــاد عليه وآراء باالعتم
أقــدر  العائــق، فســيكونون  هــذا  تجــاوز  مــن 
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ىلع االســتفادة مــن البيانــات، وتطويــر مهــارات 
جديــدة للتعامــل معهــا وتوظيفهــا. كمــا ســتجد 
املؤسســات اإلعالميــة نفســها مضطــرة العتبــار 
هــذه املهــارات أساســية يف العمــل الصحفــي، 
فتجعــل تطويرهــا لــدى العامليــن لديهــا أولوّيــة 

ــا.  ــي له ــم املال ــص الدع ــتحق تخصي تس

ومــن العوامــل األخــرى التــي تعيــق العمــل يف 
ــات  ــف عملي ــو ضع ــا ه ــات عربًي ــة البيان صحاف
ــات، ال ســيما  ــم البيان ــف وترقي األرشــفة والتصني

يف املؤسســات الرســمية. 

الــدول العربيــة يســتخدم »حــق  يف بعــض 
ضــّد  عــادة  املعلومــة«  ىلع  الحصــول 
الصحفييــن، بــدل أن يكــون ســالًحا يف أيديهــم. 
فرغــم أن القانــون يلــزم املؤسســات بتوفيــر 
ــر  ــة للتأّخ ــا الفرص ــح له ــه يتي ــات، فإن املعلوم
يف الــرد واإلفصــاح عــن املعلومــات املطلوبــة، 
ــن  ــر م ــر أكث ــد ينتظ ــي ق ــي أن الصحف ــا يعن بم
ــة  ــن املؤسس ــول ىلع رد م ــا للحص ــهر أحياًن ش
ــض  ــادة برف ــرّد ع ــذا ال ــي ه ــد يأت ــة، وق املعني
ــة، يضطــر  الطلــب مــن أساســه. ويف هــذه الحال
ــة مجــدًدا،  الصحفــي الســتئناف طلبــه واملحاول
ولــن يتمّكــن مــن إلــزام املؤسســة باإلفصــاح 
ــون  ــى القان ــوء إل ــد اللج ــات إال عن ــن املعلوم ع
واملحاكــم، يف عمليــة قــد تكــون مكلفــة وغيــر 
مضمونــة النتائــج أيًضــا. وهــذا يعنــي أن قانــون 
ــا  ــدي نفًع ــة ال يج ــول ىلع املعلوم ــق الحص ح
دون تعديــل قوانيــن ســرّية املعلومــات وحمايــة 

ــة.  ــق الدول وثائ

البيانــات  ألن  ذلــك  إلــى  الحاجــة  وتنبــع 
ــو  ــى ل ــرّية حت ــة الس ــى صف ــات تعط واملعلوم
لــم تكــن تؤثــر ىلع أمــن الدولــة، وهــذا هــو 
املســّوغ الــذي ُترفــض ىلع أساســه العديــد مــن 
طلبــات الحصــول ىلع املعلومــات مــن قبــل 

الصحفييــن. 

املشــكلة األخــرى يف صحافــة البيانــات هــي 
ــات  ــري للبيان ــراج البص ــن اإلخ ــق بي ــدم التفري ع
ــات  ــاء ىلع عملي ــة بن ــر الصحفي ــداد التقاري وإع

ــات.  ــل البيان تحلي

التــي  الصحفيــة  القصــص  بعــض  أن  أعتقــد 
خــالل  مــن  فرضياتهــا  توضيــح  يف  نجحــت 
البيانــات، ســاعدت ىلع تعزيــز أهميــة صحافــة 
ــص  ــة بالقص ــات املهتم ــات يف املؤسس البيان
ــذه  ــزم ه ــاّدة، إذ يل ــتقصائية الج ــة االس الصحفي
لهــا  أن تنشــئ -حيــن يتنســى  املؤسســات 
ذلــك- وحــداٍت متخصصــة يف صحافــة البيانــات. 

دانا جبريل، صحفية يف موقع »حبر« )األردن( 
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5. كيف تبدأ 
    خطواتك األولى 

    يف صحافة  
    البيانات؟ 

صحافــة  يف  األول  مشــروعك  يف  للشــروع 
التوليفــة  مــع  التعامــل  ســيلزمك  البيانــات، 
ــات،  ــن والتقني ــالء الصحفيي ــن الزم ــبة م املناس
وهــذا يعنــي ضــرورة العمــل خــارج التراتبيــة 
املعهــودة يف املؤسســات الصحفيــة، والتعــاون 

مــع أقســام مختلفــة. 

الخطــوة األولــى بطبيعــة الحــال هــي إقنــاع 
دعمهــا.  ىلع  والحصــول  باملشــروع  اإلدارة 
وأفضــل طريقــة لتحقيــق ذلــك هــي الحــوار مــع 
فــرق العمــل األخــرى بخصــوص طبيعــة العمــل 
ــك بهــدف ردم الفجــوة  ــه، وذل ــذي يقومــون ب ال
التحريــري  الجانبيــن  بيــن  تفصــل  قــد  التــي 

العمــل.  والتقنــي يف 

أ. التقريب بين العمل 
التحريري والتقني 

ضــع نصــب عينيــك أهميــة ردم الفجــوة القائمــة 
بيــن العمــل التحريــري والجوانــب التقنيــة. وفيمــا 
ىلع  التركيــز  ىلع  املترتبــة  املخاطــر  يلــي 

ــة واحــدة دون أخــرى:  منهجي

التركيز ىلع التكنولوجيا/التصميم 
ربمــا يســاعد التركيــز ىلع جوانــب التكنولوجيــا 
ُمبهــر،  منتــج  إلــى  التوصــل  يف  والتصميــم 
حســاب  ىلع  ذلــك  يكــون  مــا  عــادة  ولكــن 
ــال  ــة الح ــروري بطبيع ــن الض ــها. م ــة نفس القص
تجربــة أشــكال مختلفــة مــن التصاميــم والبرامــج 
ــا ىلع  ــرص دوًم ــن الح ــد م ــن ال ب ــة، ولك التقني
ممكنــة  طريقــة  بأفضــل  القصــة  تقديــم 

املســتهدف.  للجمهــور 
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التركيز ىلع الجانب التحريري 

ىلع  االعتمــاد  فــرط  يــؤدي  املقابــل،  يف 
إنتــاج  إلــى  التقليديــة  التحريريــة  العمليــات 
ــى  ــر إل ــر، يفتق ــر مبتك ــلوب غي ــص ذات أس قص
الكلمــة. ومــن  إلــى عنصــر  اإلبــداع، ويرتهــن 
تبــدأ  أن  اإلعالميــة  املؤسســات  يف  الشــائع 
رحلــة العمــل ىلع مشــروع يف صحافــة البيانات 
ــن هــذه النقطــة، رغــم أن اســتخدام أســاليب  م
جديــدة ومبتكــرة يف إعــداد القصــص الصحفيــة 
ــر  ــار عب ــة األخب ــة غرف ــر ثقاف ــهم يف تطوي يس

إتاحــة الفرصــة للتجربــة واإلبــداع.
 
 

السيناريو املثالي: 
يف الوضــع املثالــي، يجــب أن يكون هنــاك توازن 
ــر  ــتوى التحري ــة ىلع مس ــود املبذول ــن الجه بي
ــي، إذ  ــم اإلبداع ــي والتصمي ــل التقن ــن العم وبي
يجــب أن يعمــل الجميــع ىلع بنــاء أفضــل قصــة 
التــي  األنســب  األســاليب  باســتخدام  ممكنــة 

ــتهدف.  ــور املس ــدم الجمه تخ
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ب. بناء فريق ناجح 

ســألنا اثنيــن مــن صحفيــي البيانــات مــن أصحــاب 
الخبــرة الطويلــة يف هــذا املجــال: ما الــذي يضمن 
نجــاح فريــق عمــل القصــة يف صحافــة البيانات؟ 

 

األدوار األساسية يف فريق العمل: 

معظــم املشــاريع الناجحــة يف صحافــة البيانــات 
ــق مــن األشــخاص ضمــن أدوار  ــب عمــل فري تتطل
ــك بالضــرورة وجــود أربعــة  محــّددة. وال يعنــي ذل
ــان  ــن األحي ــر م ــي كثي ــن، فف ــخاص مختلفي أش
ــم أو  ــارة يف التصمي ــك مه ــا يمتل ــتجد صحفًي س

البرمجــة. 

ــؤوال  ــات مس ــي البيان ــون صحف يك
مــا  وعــادة  القصــة،  بنــاء  عــن 
يكــون هــذا الشــخص حاصــال ىلع 
تدريــب مهنــي صحفــي، أو مختًصــا 
بموضــوع مــا، ولديــه شــغف يف 

ــه. ــة حول ــص صحفي ــداد قص إع

ــم  ــاج التصامي ــم إنت ــة املصم مهم
ــا  ــا واملالئمــة بصريًّ ــدة عمليًّ املفي
بأفضــل  القصــة  تقديــم  لضمــان 

ــور.  ــكل للجمه ش

ــات  ــل البيان ــور أو محل ــون املط يك
عــن  مســؤوال  البيانــات  عالــم  أو 
تحليــل البيانــات وتحويلهــا إلــى 
لبقيــة  يمكــن  مفهــوم  شــكل 

التعامــل معــه. الفريــق  أعضــاء 

الفكــرة  البيانــات  محــرر  يحــدد 
ــا  ــة، كم ــة الكامل ــة يف القص العام
يحــدد الطريقــة األفضــل لنقلهــا 

إلــى الجمهــور. 

الوظيفة 

صحفي 
البيانات 

املصمم 

محرر 
البيانات 

املطور/
محلل 

البيانات/
عالم 

البيانات 

املسؤوليات 

ــة  ــى صحاف ــر إل ــزال ُينظ ــا ي ــي م ــت الحال يف الوق
البيانــات يف معظــم غــرف األخبــار ووســائل اإلعــالم 
يف العالــم العربــي باعتبارهــا ممارســة كمالّيــة، 
بــه  مبالــغ  بشــكل  مهتمــون  املــدراء  فمعظــم 
ــريع،  ــوى الس ــي واملحت ــور اإللكترون ــتوى الحض بمس
ســيعّزز  الرقمــّي  التحــّول  مســايرة  أن  متناســين 

قدرتهــم ىلع تحقيــق مــا يطمحــون إليــه. 

أعتقــد أن تغييــر ذلــك يتطلــب تطويــر ذهنيــة 
ــا  ــر انفتاًح ــة عمــل أكث ــاء بيئ ــات، وبن ــّم بالبيان تهت

ــّول.  ــذا التح ــل ه وتتقب

األمــر يتطلــب التواصــل مــع قــادة فــرق العمــل 
أجــل  مــن  البيانــات  صحافــة  يف  واملختصيــن 
ــة  ــذه الصحاف ــا ه ــي تتيحه ــات الت ــح اإلمكان توضي
إلــى  أننــا بحاجــة  مــن مختلــف الجوانــب. كمــا 
املزيــد مــن املبــادرات التعاونيــة لــردم الفجــوة 
بيــن العمــل اإلعالمــي البحــت والعمــل مــع األدوات 

الحديثــة.  التقنيــة 

يجــب ىلع الصحفييــن يف الوقــت ذاتــه االســتفادة 
ــاهمة يف  ــة، للمس ــادر املفتوح ــع املص ــن مجتم م
اللغــة  تدعــم  التــي  واملنصــات  األدوات  تطويــر 

ــة.  العربي

بهية حالوة 

التنــوع شــرط ال غنــى عنــه يف الفريــق الناجــح يف 
أي مشــروع يف صحافــة البيانــات، وىلع الجميــع 
إدراك أن تنــوع املهــارات يف الفريــق يعنــي القــدرة 
ىلع إنتــاج عمــل مميــز وممتــع. ال يمكــن لصحافــة 
البيانــات أن تنجــح يف بيئــة جامــدة، إذ ال بــّد مــن 
الحــوار املفتــوح والنقــاش والتعامــل مــع اإلخفاقــات 

والتعلــم مــن التجــارب.
 

عالية شكتاي 
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6. أدوات ومجموعات 
     بيانات 

Datawrapper

Workbench

R - Tidyverse suite

Python - Pandas

Document Cloud

Open Refine

Infogram

Flourish

https://tabula.technology/

docs.google.com/spreadsheets

https://www.datawrapper.de/

http://workbenchdata.com/

https://www.tidyverse.org/

https://pandas.pydata.org/

https://www.documentcloud.org/

http://openrefine.org/

https://infogram.com/

https://flourish.studio/

الرابط األداة 

استخالص البيانات 

تنقيح وتحليل البيانات 

العرض البصري للبيانات 

منصات لصحافة البيانات 

PDF الستخالص البيانات من وثائق -Tabula

جداول بيانات غوغل  

)للمبرمجين( 

)للمبرمجين( 
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مصادر مهّمة للبيانات 

برنامج األمم
املتحدة اإلنمائي 

بيانات عن التنمية البشرية 
يف العالم العربي 

بيانات اقتصادية وديمغرافية 
من مختلف دول العالم 

بيانات خاصة بكل بلد فيما 
يتعلق بالصحة والتعليم 

وأعداد السكان واملوارد العامة 

مثال: 
فلسطين: 

قطر: 

البيانات املفتوحة 
للبنك الدولي 

املواقع اإللكترونية 
ملؤسسات 

اإلحصاءات العامة

http://www.arab-hdr.org

https://data.worldbank.org/

http://www.pcbs.gov.ps/default.aspx

https://www.mdps.gov.qa

الرابط نوع البيانات االسم 
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     نبذة عن
     معّد الدليل:  

مختــص  ومحاضــر  صحفــي  الحــداد،  محمــد 
ــدة  ــن وح ــؤول ع ــو مس ــات، وه ــة البيان بصحاف
اإلنجليزيــة  الجزيــرة  التفاعلــي يف  املحتــوى 
)AJLabs(، التــي تعتمــد ىلع اســتخدام البيانات 
مــن أجــل تقديــم قصــص بصريــة وتحليليــة 

بأســلوب شــّيق وعملــّي. 

ــع  ــر واق ــاهمة يف تطوي ــداد للمس ــعى الح يس
عبــر  العربــي  العالــم  يف  البيانــات  صحافــة 
تقديــم ورش التدريب واملشــاركة يف املؤتمرات 
الدوليــة املتخصصــة يف هــذا املجــال. وقــد 
شــارك يف تأســيس موقــع »ريمكــس فلســطين« 
ــة  ــذة تفاعلي ــو ناف )PalestineRemix.com(، وه
ــطينية  ــة الفلس ــن القضي ــائط ع ــددة الوس متع
بأربــع لغــات )اإلنجليزيــة والعربيــة والتركيــة 

والبوســنية(. 

ــد الحــداد شــغوف بابتــكار طــرق جديــدة  محّم
وممتعــة لنقــل قصــص إنســانية منثــورة يف 

ــا.  ــن حولن ــات م ــا البيان ثناي

تحرير:

منتصر مرعي - معهد الجزيرة لإلعالم 
علياء كنعان - معهد الجزيرة لإلعالم

ساهم يف إعداد هذا الدليل: 

يارنو ريتزن - منتج محتوى 
فراس غاني - محرر محتوى 
شكيب أسرار - منتج محتوى
عالء بطاينة - منتج محتوى
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