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 االسحلصائيت؟ الصحافت في نبدأ أين نن

 اًفؼافح فٍ ُلذُح اًِاضٍ األظتىع كّذُٔا أْ ةعذ
 ال اًؼذًشح، اًذؤىًىطٌا وةفضٍ اًذاسًخ عتش ودؼّىًها االظذلفاةٌح

 اًفؼافٍ دعاعذ اًذٍ األدواخ أةشص عٔذ اآلْ اًذىكّف  ُٕ ًٔا ةذ
 .اًشكِٔح عفش فٍ الظٌِا االظذلفاةٍ

 

 عٕ وًوذث ًتؼص اًزي هى اًفؼافٍ فهزا اًذزهٌش، ةاب وُٕ
 هؽف وًؼاوي ًٌٔاط ةأًعتح طذا   ُهِح وكضاًا ُىاضٌع
 .دٌفضًىٍٓ أو ئراعٍ دلشًش أو ُلاي فٍ عٔها واًذتٌٌغ اًؼلاةم

 

 ةادر اًذٍ االًوذشوٌٓح األدواخ دفاـٌٍ فٍ اًغىؿ وكتٍ
 طٌِعها، ظٔغّعٌها أٓٔا ّٓذعٍ ال واًذٍ ـؼافٍ هٍ ةِذٔاوي

 ُٕ االظذلفاةٌح اًفؼافح فٍ اًخعىاخ أةشص عٔذ ظٔذىّكف
 .اًفؼافٍ ُهاساخ ٓٔعى أْ دوْ

 

 2001 أًٌىي 11 أػذاز ػىي ًالدعلفاء دذعى الفذح :ُفذس
، اًؼشب وآهاء اًِذؼذج اًىالًاخ فٍ    2009 ػاال 

https://en.wikipedia.org/wiki/9/11_Truth_movement


 األسبوع الثاني       |       أدوات الصحافة االستقصائية       

  

3/20 

ٍ ًٌذؼلٌم ٔافواس ٕاًظاد ،عضاَ اظِاعٌٍ :ُفذس ًٔ  االظذلفا

 اللصت
 اًفؼفٌح األٓىاع  أهشش ُٕ االظذلفاةٌح اًفؼافح دعذتش
 .وُاي وطهذ وكر ُٕ دعذهٌوه ُا ػٌص ُٕ حىةـع

 ُادده أو كفذه اخذٌاس فٍ اًفؼافٍ ًذعّشش أال ةذّ  ال وًزًى،
   .اًفؽٍ ًىاطه ًتال

 

ّْ  ؼى وال ها الظٌِا ظهٌح ُهِح ًٌعر اًلفح اخذٌاس أ ّٓ  أ
 اًفؼفٌح اًذلاسًش دذٔاوًها اًذٍ اًلفح عٕ دِاُا   ُخذٌفح هٔا

 واًِعٌىُاخ اًختش ُٕ أةعذ ُا اًى دزهث ألٓها اًذلٌٌذًح
 .اًعاًّ اًشأي اهذِاَ دظزب كضاًا دعاًع أْ ودشًذ

 

 ًِوٕ اًذٍ اًلضاًا أو اًلعاعاخ ةتعض اًذفوٌش أسدٓا وئرا
  اًعشكٍ أًلٍ كعاع ٓزهش ًٌلفح، ُفذسا   ُدؽّوٍ أْ

 ـالػٌذها، أًِذهٌح األظعِح ةٌع أًفاًاخ، ُوتاخ واًتؼشي،
 اإلهِاي اًعظىْ، ئًى اًِخذساخ دهشًث اًتٔاء، فٍ اًغؾ
 دٔظٌِاخ فٍ األُىاي اظذخذاَ ظىء األًذاَ، دوس داخٍ

 اًِذاسط فٍ واًعٔف اًعتٍ، اًذلفٌش اًِذٍٓ، اًِظذِع
 اًعٌعح واظذغالي اًفعاد ةاًعتع ٓٔعى أْ دوْ ُٕ

 ...اًعٌاظٌح

https://ijnet.org/ar/blog/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
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 اللصت؟ اليجاد الطسق هي نا

 اًفؼافح ُىكع ٓؽشٖ ُا ةؼعث
 ظر ٓظذ ،االفشًلٌح االظذلفاةٌح

 أو فوشج اًظاد أطٍ ُٕ دلشًتا   ظشق
 اًؽاةعح اًِعذلذاخ ...دٔاوًها ٓشًذ كضٌح

 اًِىاظٌٕٔ وؼوىن
 اًظىاهش ةعض فٍ

 اًزًٕ األـذكاء دظشةح
 ةعض فٍ ًعٌِىْ
 دذٌؽ اًذٍ اًىظاةف
 ُشال   اًتؼص، ئُوآٌح
 ؼشظح سطٍ

 اًذظشةح عٌى االعذِاد
 أي ًٌفؼافٍ، اًخاـح
 ًه ظاةلح دظاسب عٌى
 ةعض عٌى اًعٍِ فٍ

 أْ ًِوٕ اًِىاضٌع،
  أفواس إلخشاض ئًٌها ًعىد

 اظذلفاةٌح

 واًفؼف اًظشاةذ
 اًِؼٌٌح واًِظالخ

 كفق ُٕ طىآث دذتع
 اًوافٍ ةاًؽوٍ دظهش ًّ

 ًٌِذاةع واًىافٍ

 االفشًلٌاج االظذلفاةٌح اًفؼافح ُىكع :ُفذس
   أؼته افشًلٌا فٍ االظذلفاةٌح اًفؼافح:اًذشطِح

 «اًٌٌٍ ُٔذفف فٍ أًغاَ ػلٍ فٍ اًعٌش» ةـ

 اًِعٌىُاخ ُٕ اًذؼلم
 ُدٔؽش اًذٍ اًعاُح

 ئر ةعشوػادها واًذؽوٌى
 ًظهش ةعٌغ ًختش ًِوٕ
 ًذؼّىي أْ طشًذج فٍ
 دؼلٌم ُؽشوع ئًى

 ًٌفؼافٍ ةأًعتح

http://www.investigative-journalism-africa.info/?page_id=182
http://www.investigative-journalism-africa.info/?page_id=182
http://www.investigative-journalism-africa.info/?page_id=182
http://www.investigative-journalism-africa.info/?page_id=182
http://www.investigative-journalism-africa.info/?page_id=182
http://www.investigative-journalism-africa.info/?page_id=182
http://www.investigative-journalism-africa.info/?page_id=182
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 «أسًع» ؼتوح :ُفذس

 البحث
 طِع أطٍ ُٕ واًتؼص اًِضٍٔ اًعٍِ ًتذأ كفذى، دخذاس ُذى
 سةعها ةغٌح واًؼلاةم واًِعٌىُاخ اًِععٌاخ ُٕ عذد أهتش

   .ُٔها ٓذٌظح اًى واًذىـٍ ودؼٌٌٌها

 

 عٌٌِح فٍ آذتاهٔا ُؼّغ  دوىْ كذ اًذٍ اًِفادس ُٕ اًعذًذ وٓظذ
 واًىساةم اًلضاةٌح هاًذعاوي اًىساةم دؼٌٌٍ غشاس عٌى اًتؼص

 اًؼوىٌُح اًذلاسًش اًضشاةث، ظظالخ األخشي، اًلآىٌٓح
 ةٌآاخ كاعذاخ عٔذ ٓذىّكف كذ هِا .اًؽشهاخ ودلاسًش واًذٔظٌٌِح
 اًلآىٌٓح اًلضاًا ُٕ أي فٍ اًتؼص أو اًعاُح اًعظالخ

ّْ  زهشٓ أْ ةذ وال ....واالطذِاعٌح  ُٕ ةعض اال ًٌعر هزٖ أ
   .االظذلفاةٍ اًفؼافٍ أةؼاز ُفذس دؽّوٍ اًذٍ األُشٌح

 

 عٌٌِح دغٌٌش فٍ االٓذشٓر دعّىس ظاهّ ؼى، أدٓى دوْ وُٕ
 اًفؼافٌٌٕ ُٕ ٓىع ألي دؼذًا   دعذتش ةادر اًذٍ طزسًا   اًتؼص

   .اًِغٌىظح واألختاس اًؽاةعاخ هشٌشج ُع الظٌِا االظذلفاةٌٌٕ
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ُٕ 

 إًٔ

 ُذى

 في الهههت الثالثت األسئلت عن البحث أدواث
 السكهي  العصس

   :ُفذس
  ًٌفؼافح اًذذكٌم دًٌٍ

 االظذلفاةٌح

 ةذ فال .االٓذشٓر عٌى اًتؼص عٌٌِح فٍ اًعىاٍُ ُٕ اًعذًذ دذخٍ
 فٍ واًتؼص اآلخشوْ ًلىًه ُا ودلفٍ واآلساء اًؼلاةم دظذ أْ

 ُخذٌفح «دهظٌاخ» اظذعِاي اًى ةاالضافح اًشظٌِح اًتٌآاخ كىاعذ
 عٌٌِح دىظٌع ُٕ اًذأهذ أطٍ ُٕ ُشال   اًِعٍٔ اًؽخق الظّ
 اًتؼص

ا هِا ّٔ  ًٔعتم ،«اًِعٌىُاخ ُٕ اًذؼّلم» ػىي اًذسط فٍ رهشٓا ه
 اًتؼص عٌٌِح خالي االظذلفاةٌح اًفؼافح فٍ هٔا ٓفعه األُش
  ُعٌىُاخ عٕ اًوؽف أو «إًٔ» ظإاي عٕ االطاةح دشًذ اًذٍ

 واًِىاكع ةاألُؤح ُذعٌلح

 ال ػاًٌح صٌُٔح ةفذشج ُشدتعح ةها دلىَ اًذٍ األةؼاز دوىْ ال ُا غاًتا  
 اًتؼص عٌٌِح خالي رًى دؼذًذ دٔعى فال .ظاةلح صٌُٔح ةفذشج ةٍ
 .أهتش دكح أطٍ ُٕ

http://verificationhandbook.com/book2/chapter2.php
http://verificationhandbook.com/book2/chapter2.php
http://verificationhandbook.com/book2/chapter2.php
http://verificationhandbook.com/book2/chapter2.php
http://verificationhandbook.com/book2/chapter2.php
http://verificationhandbook.com/book2/chapter2.php
http://verificationhandbook.com/book2/chapter2.php
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 اًظاغىب ٌُٔش ُذوٓح :ُفذس

 الوحابت
 اًذٍ اًوذاةح ةِهاساخ ًذِّذع أْ اظذلفاةٍ ـؼافٍ أي ًؼذاض

تها ٌّ  وًٕ .اًوذشوٌٓح أَ دلٌٌذًح أهآر اًفؼفٌح اًوذاةح دذع
 أسددّ ئرا ،ذعىهّٓ ةٍ ال اًِهاساخ هزٖ دفاـٌٍ فٍ ٓغىؿ
  ػىي كّذُٔاٖ اًزي اًذسط اًى اًعىدج اًى راهشدوّ، آعاػ
 .االًوذشوٌٓح اًفؼفٌح اًوذاةح

 

 اًفؼفٌح اًذلاسًش دؼّذّ ؼى، أدٓى دوْ ُٕ وًوٕ،
 ئضافٌح وُهاساخ اًوذاةح فٍ اًذشهٌض ُٕ اًِضًذ االظذلفاةٌح

ّْ  الظٌِا  ةٍ ال ُا ػذز أو ختش ػىي دلشًشا   ًوذث ال اًفؼافٍ أ
 اًِعٌىُاخ هٍ سةغ أطٍ ُٕ خاؿ ةِٔعم عًذِذّ  أْ ًظث

ٍ اًذٍ واًؼلاةم ـّ  ؤُعلٌح وظهٌح ظٌعٌح ةعشًلح ًها دى
   .اعظاةهّ ودشٌش اًلشاء دظزب

 

 هذاةح خالي أهتش ةؽوٍ اًٌها اًذّٔته ًظث اًذٍ أًلاط ئرا   هٍ ُا
 االظذلفاةٍ؟ اًفؼفٍ اًذلشًش

http://blog.amin.org/moneer/page/5/
http://arabcitizenmedia.org/courses/writing-for-the-web/
http://arabcitizenmedia.org/courses/writing-for-the-web/
http://arabcitizenmedia.org/courses/writing-for-the-web/
http://arabcitizenmedia.org/courses/writing-for-the-web/
http://arabcitizenmedia.org/courses/writing-for-the-web/
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 اًذؽتص ةاًؼلاةم

دظٔث اًذعٌٌلاخ 
 اًؽخفٌح

االًذضاَ ةٌغح ةعٌعح 
 وواضؼح

   الحلازيس هحابت خالل له الحنّبه يجب نا
 ...االسحلصائيت
  اًِشاي، ظتٌٍ عٌى ،ةذا  أ دذوّهٕ ال .ـّؼذها استاخ عٕ دعظض ُعٌىُاخ أو ػلاةم دزهش ال أْ ًظث
 دوذث كذ واًِععٌاخ، اًؼلاةم هٍ دٌِى دوٕ ًّ ْوئ .ـؼٌؼح دوىْ «كذ» ُعٌىُاخ دوذث ال

ه األخعاء ًٌِى ال أٓه ظاًِا ؼِىًٌح أكٍ دلشًشا   ّٓ ٍّ  وأ    .ُٔعل

ش أو ةأًاط األري أًؼم  ألٓه دوشهه ؼخق عٕ دوذث هٔر ًى ػذى اًؽخفٍ سأًى دضع ال ُّ  د
 ٓفعى عٕ اًذفاع ُٕ دذِّوٕ وًٕ ةاًختص ظُذّذهّ هذاةذى، فٍ ُؽاعشن أظهشخ فارا .ػٌادهّ
ٍ طِهىسن ودع واًِعٌىُاخ اًؼلاةم اهؽف ًزًى، .اًذؽهٌش ضذ ـّ    .االظذٔذاض هزا اًى ًذى

 ُعٌىُاخ دوؽف ُا غاًتا   أْ الظٌِا االظذلفاةٌح اًفؼافح فٍ األهٌِح ةغاًح أًلعح هزٖ
 أطٍ ُٕ واًتعٌغ اًعهٍ األظٌىب اعذِاد اًِهّ ُٕ وًزًى، .اًذعلٌذ ةغاًح وُععٌاخ

ث دٔعى وال .ًؼفٍ ًِا واضؼح ـىسج اًِؽاهذ أو اًِعذِع أو اًلاسب اععاء ّٔ  دظ
 ةلذس دكٌلا   دوىْ أْ ػاوي ةٍ ال «ُا وكر» فٍ أو «هتٌش ُتٌغ» هـ اًِتهِح اًِفعٌؼاخ
   .اًِعذعاع
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   Pentaxforums ُىكع :ُفذس

 رًى ُٕ اًذؼّلم ُٕ ةذ ال ....آعاْ فأٓا خعأ، اسدعتر» :دشطِح
 «أًضا  

 الححلم نن الهعلىناث

 عٌى ٓلّذُها اًذٍ اًذسوط هزٖ ةذاًح ُٔز داةعر كذ هٔر ئرا
 ةذًهٌا   أُشا   ةاخ اًِعٌىُاخ ُٕ اًذؼلم أْ ؼى الف ُىكعٔا،
 اظذلفاةٌا   ـؼفٌا   دلشًشا   دعذّ  هٔر اْ اًؼاي فِا .ًى ةأًعتح
ٕ ِّ ذ أو أساد اًذٍ اًِعٌىُاخ ُٕ اًوشٌش ًذض ِِ  عذَ عٕ أـؼاةها ع
 علث؟ عٌى سأظا   ُا وضعا   دلٌث كذ ظشًح ػلاةم أو عٔها اًوؽف

 

 اًى ُظذدا   اًعىدج فٍ دذشّدد ال اًِشػٌح، هزٖ ألهٌِح وٓظشا  
 األدواخ ةوٍ ًٌغىؿ «اًِعٌىُاخ ُٕ اًذؼلم» األوي دسظٔا

 عٌى ةىاطتى اًلٌاَ عٌى دعاعذن اًذٍ واالًوذشوٌٓح اًذلٌٌذًح
 .وطه أػعٕ

 

 ُخذٌف فٍ اًِعٌىُاخ ُٕ ةاًذؼلم اًلٌاَ ف أًضا   دذشّدد وال
 كذ ألٓه دلشًشن كشاءج صٌٍُ ُٕ دعٌث أْ ػذى أو اًوذاةح ُشاػٍ
َ   ُع اًذأهذ ػذى أو األخعاء ةعض ًى ًوؽف  أًلاط هٍ ػىي ُؼا

 .كآىٌٓح ُؽاهٍ فٍ دلع ًتال
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 اًِتادسج سوغ

ه الظٌِا اًؽظاعح ّٓ  أ
 ُىاضٌع اًى ظٌذعشق
 ئرا والظٌِا ػعاظح

 ُٕ دؼذّ  دوًح فٍ هاْ
  اًفؼافح ػشًح

 عذي
 وأخالكٌاخ

   عاًٌح

 اًذفوٌش
 أًِعلٍ
 واالٓضتاط

 واًذٔظٌّ اًزادٍ

 
 

 ُعٌىُاخ
 واظعح عاُح

 ةؼص وُهاساخ
 طٌذج

 اًعضَ واًفتش

 االسحلصائي؟ بالصحافي خاصت نهازاث نن هل

زّهش أْ ةذ ال أًضا   هٔا  ـؼافٍ أي أْ ُٓ
 اًِهاساخ ةوٍ ًذِّذع أْ ةذّ  ال اظذلفاةٍ

ض اًذٍ ٌّ  وؼغف هاًفضىي  ـؼافٍ أي دِ
 عٌى اًذشهٌض ُٕ ًٔا ةذ ال أٓه اال . اًِهٔح
 ًٌفؼافٍ ةأًعتح األظاظٌح اًِهاساخ ةعض

 االظذلفاةٍ
 
  

 ظٌشطان ُاطا اًِفىسج :ُفذس

 «االظذلفاةٌح؟ اًفؼافح هٍ ُا» دلشًش :ُفذس

http://sand-kas-ten.org/ijm/Chapter_1.pdf
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 الصحافت نساحل لهخحلف الوحسونيت أدواث
 ..االسحلصائيت

 ـؼافٍ أي ةها ًذِّذع أْ ًظث اًذٍ اًِهاساخ هٍ فّفٌٔا أْ ةعذ
 أةشص عٔذ اآلْ اًذىّكف ٓشًذ وةؼشه، عٌِه وظشق اظذلفاةٍ

ذه ادِاَ فٍ ظذعاعذٖ اًذٍ االًوذشوٌٓح األدواخ ِّ  وُخذٌف ُه
 وؼاٍُ ُذواٍُ اظذلفاةٍ دلشًش اًى ًٌذىـٍ اًعٍِ  ُشاػٍ
 .اًظِهىس ةاهذِاَ ًؼظى

 

ا ّٓذعٍ وال ّٔ  ألْ اًٌىَ ػحااًِذ األدواخ هٍ دىفٌش ُٕ ظٔذِّوٕ أٓ
 أفم ةظىًح ٓلىَ أْ ظٔؼاوي ةٍ ال طذًذج أدواخ ظٌؽهذ غذا  

 ُهِح ًذعهٌٍ ُفٌذج دوىْ االظذعِاالخ ُذعذدج أدواخ دؽٍِ
 .االظذلفاةٍ اًفؼافٍ

 

ّْ  ؼى وال  هٍ اًى  عٌِه فٍ ًٌظأ ًٕ االظذلفاةٍ، اًفؼافٍ أ
 األهشش خذاسً أْ ظٌؼاوي ةٍ ال االٓذشٓر، عٌى اًِذىفشج األدواخ
   .ًعٌِه ُٔها افادج

 وًٌٌاَ ُان هاوسد :ُفذس
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Feedly : اًِفادس ُٕ األختاس هٍ ًظِع ُىكع 
ى اًذٍ ِّ  ده

Nuzzel : اًذٍ األختاس هٍ ًِشاكتح ُىكع 
 ؼتواخ عٌى وُعاسفهّ أـذكاؤن ًؽاسهها
 االطذِاعٍ اًذىاـٍ

Tweetdeck : هٍ ودذّتع ًِشاكتح أظاظٌح أداج 
 «دىًذش» عٌى األختاس

 (1) اللصت اليجاد الوحسونيت أدواث
 االشعازاث على والحصىل األفواز نساكبت على لحساعدن الهحىفسة األدواث نن صغيسة نجهىعت هره

https://feedly.com/i/welcome
http://nuzzel.com/
https://tweetdeck.twitter.com/
http://www.slideshare.net/EzraEeman/75-tools-for-investigative-journalists-english-version


 األسبوع الثاني       |       أدوات الصحافة االستقصائية       

  

13/20 

Alerts Google: ٍعٕ اؼعاساخ عٌى اػف 
ى ُىاضٌع ِّ  ده

Mention : ُفذاػح ًوٌِاخ ُتاؼشج اؼعاساخ  
 دخذاسها

Versionista : دعشق اًذٍ اًذغٌٌشاخ هٍ دعّلث 
 دخذاسها اًذٍ االًوذشوٌٓح اًِىاكع عٌى

 (2) اللصت اليجاد الوحسونيت أدواث
 االشعازاث على والحصىل األفواز نساكبت على لحساعدن الهحىفسة األدواث نن صغيسة نجهىعت هره

https://www.google.com/alerts
https://www.google.com/alerts
https://www.google.com/alerts
https://mention.com/
https://versionista.com/
https://versionista.com/
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Followerwonk: اًشواةغ اًظاد عٌى ًعاعذن 
 «دىًذش» ُعذخذٍُ ةٌٕ اًخفٌح

DocumentCloud: ُذعذدج ُٔفح 
 وساةم عٕ اًتؼص عٌى دعاعذن االظذخذاُاخ

 وٓؽشها عٌٌها واًذعٌٌم ودؼٌٌٌها

Tabula : دؼىًٍ عٌى األداج هزٖ دعاعذن 
 اًى  PDF ؼوٍ عٌى دفٌى اًذٍ اًتٌآاخ
 االظذعِاي ظهٌح وساةم

 (1) البحث الجساء الوحسونيت أدواث
 الحىاصل شبواث على البحث اجساء على لحساعدن الهحىفسة األدواث نن صغيسة نجهىعت هره

 وجحليلها البياناث جهع أو االجحهاعي

https://moz.com/followerwonk/
https://www.documentcloud.org/home
http://tabula.technology/
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Dashboard ativeInvestig: هزٖ دهذف 
 االظذلفاةٌٌٕ اًفؼافٌٌٕ ػٌاج ًذعهٌٍ أًِفح
 وكىاعذ اًتؼص هِؼشهاخ ُخذٌفح أدواخ ودظِع
   ...اًتٌآاخ

ScraperWiki : ودؼٌٌٍ طِع عٌى دعاعذ ُٔفح 
 واداسدها غشافٌح ةشظىَ اًتٌآاخ ووضع

DeadURL : ةذاةٍ عٕ اًتؼص عٌى دعاعذن 
 ال اًذٍ أو «اًٌِذح» URL االٓذشٓر ًعٔاوًٕ
 .دعٍِ

 (2) البحث الجساء الوحسونيت أدواث
 الحىاصل شبواث على البحث اجساء على لحساعدن الهحىفسة األدواث نن صغيسة نجهىعت هره

 وجحليلها البياناث جهع أو االجحهاعي

https://investigativedashboard.org/
https://investigativedashboard.org/
https://investigativedashboard.org/
https://investigativedashboard.org/
https://scraperwiki.com/
http://alternativeto.net/software/deadurl-com/


 األسبوع الثاني       |       أدوات الصحافة االستقصائية       

  

16/20 

io.Detective: اًوذشوٌٓح اظذلفاةٌح ُٔفح 
 ًعٌٌِح template اًلىاًث ُخذٌف ُدلذَ

 االظذلفاء

VIS : ًِعاعذج أعّذخ اًتٌآاخ ًذفّىس ُٔفح 
 وغٌشهّ وأًاؼعٌٕ االظلفاةٌٌٕ اًفؼافٌٌٕ

 اًظشًِح أو اًذظاسًح األعِاي ؼتواخ ًشظّ
 .اًِعلذج

Toggl: ًعٔاوًٕ ةذاةٍ عٕ اًتؼص عٌى دعاعذن 
 .دعٍِ ال اًذٍ أو «اًٌِذح» URL االٓذشٓر

   (1)...أخسي الوحسونيت أدواث
 نساحل نخحلف في جساعد الحي الهخحلفت األدواث بعض يلي، نا وفي

   االسحلصائيت الصحافت

http://www.detective.io/
http://www.detective.io/
http://www.detective.io/
https://vis.occrp.org/
https://toggl.com/


 األسبوع الثاني       |       أدوات الصحافة االستقصائية       

  

17/20 

Hushed:  َّ   حاُوآٌ أًِفح هزٖ ًى دلذ
 هٍ فٍ ُظهىًح هىادف أسكاَ عٌى اًؼفىي

 !(فعاًٌذها ُٕ %100 اًذأهذ ًِوٕ ال) اًعاًّ أٓؼاء

Cam VSO: اًِذىفشج اًذعتٌلاخ هٍ هشٌشج 
  أًىعٌح، اًعاًٌح اًفىس اًذلاط أطٍ ُٕ ًهادفى
 واًفٌذًى ًٌفىس ُٔها جواػذ ٖوهز

io.Dictation: ُا هٍ ةوذاةح ًعِؽ دعتٌم 
   .االظذلفاةٍ اًفؼافٍ ًلىًه

   (2)...أخسي الوحسونيت أدواث
 نساحل نخحلف في جساعد الحي الهخحلفت األدواث بعض يلي، نا وفي

   االسحلصائيت الصحافت

http://hushed.com/
https://vsco.co/vscocam
https://vsco.co/vscocam
https://vsco.co/vscocam
https://dictation.io/
https://dictation.io/
https://dictation.io/
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   ..االسحلصائي الصحافي أخالكياث عن ناذا

 ُدغء ال
 كىج اظذخذاَ
 االهآاخ

 اػذشَ
 ُفادسن

 اعِغ 
 اًِعذهذف

   اًشد ػم

اّدتع أظٌىب 
 اًؽفافٌح

 أُش اًِهٔح أخالكٌاخ أْ ؼى ال
 ودؼذًذا   ـؼافٍ هٍ ًذي أظاط

 وظٔغىؿ .االظذلفاةٍ اًفؼافٍ
 فٍ األخالكٌاخ هزٖ دفاـٌٍ فٍ
 فذشّكتىٓاّ  الػم، دسط

عٌّ أْ ًظث  ةوٍ ُفادسٖ ًُ
 ضذهّ اًِىطهح االٓذلاداخ

 ةاالطاةح اًفشـح ًِٔؼهّ وأْ
 ًٔعى ال أْ ةذ وال .عٔها

 ُع ًذوٌّ عٔذُا اًؼزس دىّخٍ
 ُعاسضح أو خعشج ُفادس

 ةه ًلىَ اًزي ًالظذلفاء

 ًؽعث أْ ةذ ال
 االظذلفاةٍ اًفؼافٍ

 اًِتشسج غٌش اًعذوآٌح هٍ
 هٍ ًتذعذ وأْ كفذه ُٕ

 اًلىج أظٌىب عٕ اًتعذ
ّْ  وًذأّهذ  ًزهشٖ ُا هٍ أ
 واعٌح خٌاساخ عٕ ًٔظّ

 االظذلفاةٌح ًٌفؼافح «اسًع» دًٌٍ :ُفذس

http://arij.net/wp-content/uploads/2015/02/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
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  ..نعلىناجه وأنن وسالنت

ػِاًح 
 اًِفادس

 اًلآىْ

إُٔ اًتؼص 
 االًوذشوٍٓ

 أي االًوذشوٍٓ ٓظاُى ػِاًح
 واًشظاةٍ االًوذشوٍٓ ةشًذن

 ...واًِواًِاخ اًلفٌشج

 اًفؼافٍ ًؼشؿ أْ ةذ ال
 ال أْ عٌى االظذلفاةٍ

 ًشافله وأْ كآىْ أي ًخشق
َ   أو كآىٍٓ ُعاعذ  فٍ ُؼا

 ُٕ االظذلفاء ُشاػٍ هٍ
 فٍ اًىكىع دظٔث أطٍ

 وًتال اًلآىٌٓح اًِذاعث
 وُٕ  ظذي عٌِه ًزهث
 .ذهظالُ ضِاْ أطٍ

 اًذفاـٌٍ، ُٕ وًٌِضًذ
 ُع اًشآٌح اًِلاةٌح ؼاهذوا

 االظذلفاةٍ اًفؼافٍ
 األظتىع فٍ ةّعاغ ػتٌث
   األخٌش

 اًشكٍِ، اًعفش فٍ
 والظٌِا اًفؼافٍ ةاخ

 االظذلفاةٍ اًفؼافٍ
 إُٔ أهٌِح طٌذا   ًذسن

 وُىاسدٖ ُعٌىُاده
 ضِاْ أطٍ ُٕ وةٌآاده
 واًذفذي اًذعتٌش ػشًح

 ًٌذهذًذاخ

   «ًٌفؼافٌٌٕ اًِعٌىُاخ إُٔ» هذاب :ُفذس

http://files.gendo.nl/Books/InfoSec_for_Journalists_V1.21.pdf
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الثاني، سُنلّدم لوو لهحت  جزءوفي ال
عانت عن نخحلف فئاث الصحافت 

 االسحلصائيت


