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  بسم الله الرحمن الرحيم

  مقدمة •
  

ً أن تحقق قدرا التواصل االجتماعي مواقع استطاعت  لدى كثZ من  من االهتمامكبZا
لجميع الحق ا.تساوي يف ا.شاركة ليمكن القول بأنها أتاحت االنرتنت ، إذ مستخدمي شبكة 

مقص حارس البوابة أو ون الحاجة لالرأي دمن حيث الحجم وا.ساحة وا.كان وطبيعة 
، وكان أحد مؤرشات هذا النجاح هو اقتناع الغالبية العظمى من مستخدميها با.شاركة  الرقيب

  .الرصيحة  بأسمائهم

السيما وأن واقع ا.جتمع السعودي ،تحوال مهما يف تويرت الفيس بوك ثم وقد أحدث 
طياف ا.جتمع الذين سارع يف استخدام تويرت لدى كثZ من  أالبيانات تتحدث عن نمو مت

  فعالية وصدق ، أظهروا استخداما كبZا ب

 صناعة ديناميكية يف جذري غZذلك التحول هو وجود تولعل مما أسهم يف تحقيق 
 ويشمل عميقا يتجذر والتغيZ، التكون ءبطي العام الرأيقد كان فيف بنية ا.جتمع  العام الرأي

لكنه  اإلعالمية؛ ا.ؤسسات خالل من وتشكيله به التحكم إمكانية مع فقط، الكربى القضايا
 وهو التفاصيل، كل ناولويت اليوم، مدار عىل يتغZ تكونه، يف" لحظيا" ليصبح تحول اليوم
كل ذلك ألن تدفق ا.علومة والخرب والرأي عرب تويرت   ١ .جهة أي من تماما التحكم عن خارج

من ختيار ا أصبح متاحا لكل فرد  حرية أصبح يتجدد ويتحدث يف جزء يسZ من الثانية بل
شيطا فاعال نأضحى الفرد يف ضوء تويرت  يضاف لذلك أنيتلقى عنهم ا.حتوى والخرب والرأي 

  أطيافه ، و كل فئات ا.جتمع ذلك  حيث شمل  امشاركو 

التقليدي يمنح هذا الحق لفئات محددة من الصحفيN ومن الكتاب  اإلعالمبعد أن كان ف
الجديد برؤية جديدة جعلتنا نرى  جمهور معN جاء االعالمبالحصول عىل بالتايل يستأثر و 
من أقىص اليمN إىل أقىص اليسار يتحاورون تويرت  يفأصبحنا نرى الجميع قد فعالم ا.واطن إ

الفكرية هي  الحوارات، وكانت ويتناقشون ويدخلون يف معارك كالمية تمتد لساعات وأيام 
  .الغالبة عىل هذه الحوارات

                                                           
 h p://www.alwatan.com.sa/Ar cles/Detail.aspx?Ar cleID=15688، صحیفة الوطن  عمار بكار ١

http://www.osamh.me
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ً  تويرتأنتج لنا لقد  ثقافياً اتسم بالتعارك والتصارع ومال إىل الحياد وا.وضوعية  حراكا
لم يخل من زرع ، و  متعددةأتحد فيه ا.غردون يف مواضيع ونقاشات يف أحايN كثZة ، و 

   .يف أحيان أخرى البسمة وروح الدعابة 

واتسم معدل  ٢٠٠٩تويرت يف ل Nالسعودي وتوسع انضمام  ٢٠٠٦انطلق تويرت عام 
حتى أصبحت الرياض مع ظهور ما يسمى بالربيع العربي  تضاعفادة والتسجيلهم فيه بالزي

  .٢٠١٢يف نهاية  العارشة عىل مستوى العالم يف عدد التغريدات اليومية هي ا.دينة

طرح ل،  Hash tag الهاش تاقوظف أسلوب تتعتمد و وألن طبيعة تويرت وطريقة عمله 
الهاش "اسم  ها، إذ يقوم ا.غردون بإدراج تغريداتهم وتضمينات ليتم النقاش حولها عو ضا.و 
بدت وقد تفاعل بينهم حول هذا ا.وضوع ا.طروح ، يبدأ الحيث ا.رغوب ، الوسم   "تاق

يتشارك يف نرشها حسابات تاقات عرب عدة طرق مرشوعة إذ  الحاجة إلشهار هذه الهاش
بعض  تخصصكما  ،  followerألسماء حقيقة وشخصيات ذات مستوى عايل من ا.تابعة 

ى بمتابعة مليون ظيح والذي" هاشتاق السعودية"حساب ات مثل الهاش تاقيف إشهار  االفراد 
لكن ذلك لم يمنع .ات الجديدة والنشطةالهاش تاقوالذي تم تأسيسه من أجل إشهار  متابع

غZ ا.عروفة يف وضع هاش تاق معN ليقوم بعد ذلك بتفعيلها حسابات بعض أصحاب ال
  .... بطرق متعددة كي يثZ نقاشا يريد خلقه او صناعته 

ً الحسابات الوهمية  •   :  عا(يا
وهمية هي قضية عا.ية ومقلقة عىل ا.ستوى الدويل عموماً ، إذ يسعى تويرت الحسابات ال

  كثZة ،  يف أحايNحسابات كثZة  إيقافإىل إيقافها ويعلن عن 

بعنوان اكتشاف التحايل يف   ٢  للتكنولوجياأجراها معهد ستيفز تقول دراسة 
  :يف تويرت أنواع للتحايل  ٣أن هناك تويرت ، إذ خلصت الدراسة 

لك إيهام ا.غرد بأن الدخول ، ومثال ذ من أجل الحصول عىل ا(الالتحايل  -١
ً مقابل العمل  جيل يف ا.وقعوالتس ودفع رسوم االشرتاك سوف يدر عليه أرباحا

 .معهم من ا.نزل

                                                           
2 Chen R and others,  Scam Detection in Twitter, Stevens Institute of Technology 

http://www.osamh.me
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، أبسط أمثلتها هو إغراق  اتالهاش تاقعرب ) السبام ( التغريدات اإلعالنية  -٢
 ..واقع أو منتجات الهاش بإعالن وروابط

رسائل خاصة بعد اخرتاق الحساب تتضمن  إرسال، وأبسط أمثلته هو  التصيد -٣
مع رابط يقوم بعد الضغط عليه باخرتاق حساب بعض العناوين الجذابة 

 .هذه الرسالة لجميع ا.تابعN إرسال وإعادةا.رسل إليه 

، لكن ما تم  لعرب يف تويرتبN ا.ستخدمN ا لنقطة الثانية والثالثة منترشةنلحظ أن ا
  .رصده يف هذه الورقة يختلف عن ما توصلت له الدراسة السابقة 

  

: من الذي يغرد يف تويرت ( أربعة باحثx بعنوان  بهاويف دراسة أخرى قام 
رسمي وقامت بشكل  والتي دعمتها تويرت ٣)أو ربوت أو خليط بينهما  إنسان

  : حاالت ٣أن حاالت ا(غردين يف تويرت هي ، تقول  الدراسة عىل نصف مليون حساب 

  :   Humanالحالة األوىل إنسان 
 Nالعادي Nوهي الحسابات الحقيقة للمستخدم.  

  :     Botالحالة الثانية ربوت 
وهي حسابات تدار عرب ربوتات وسZفرات تقوم بكل ما يقوم به ا.ستخدم العادي 

 اتابعة ويمكن هذه الربوتات أن تدير عددمن التغريد والريتويت وا.تابعة وإلغاء ا.
من الحسابات وتغذيها بالتغريدات وتجدول وقت ظهورها ، ويوجد لهذه  هائال

وا.دونات وما شابهها مع  اإلخباريةالخدمة استخدام ايجابي يتمثل يف ربط ا.واقع 
عىل تويرت وهو ما كل جديد عىل هذه ا.واقع رابط هذا الروبوت لكي يقوم بنرش 

      ( feed)سمى بالـ ي
  :    Cyborgالثالثة الحالة 

أن تكون روبوت معتمد عىل  ماإوهي  واإلنسانوهي حسابات خليط بN الروبوت 
أو العكس ، وهذا ما يفعله البعض إذ يقوم بالتغريد بنفسه ويتفاعل مع  إنسان

ً باالشرتاك يف احد الخدمات التي تقوم بجدولة نرش بع ض اآلخرين ويقوم أيضا
  التغريدات نيابة عن صاحب الحساب الذي يكون بعيداً عن حسابه

  

                                                           
3 Who is Tweeting on Twitter: Human, Bot, or Cyborg? , Zi Chu, Steven Gianvecchio and Haining Wang ( The College of 
William and Mary) , Sushil Jajodia (George Mason University) 

http://www.osamh.me
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حالة الثانية وهي التغريد بواسطة الربوتات ، إذ قامت الدراسة بتصنيف يهمنا هنا ال
  :استخدامات  ٦الحسابات التي تستخدم الربوت إىل 

إذ يقوم الحساب فقط بإعادة تغريدات فقط  : تقديم محتوى حقيقي  .١
retweet رش تغريدات أصلية  تتمثل يف الحكم واألمثالأو ين. 

وهي نرش ا.حتوى تلقائياً يف   Feedوهو ما يسمى بالـ :  األوتوماتيكيالتغريد  .٢
 .الخ... تويرت عند نرشه يف ا.دونات و

وذلك بنرش تغريدات تحتوى روابط هدفها هو تصيد الحسابات : السبام  .٣
 .نهاواخرتاقها لنرش مضمون عام أو رسائل خاصة م

 .نرش تغريدات مكررة  .٤
 .ال عالقة لها بمضمون التغريدةتغريدات روابط ضمن نرش  .٥
  ) بيع متابعN ( ا.تابعة وإلغاء ا.تابعة بشكل كبZ جداً  .٦
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   ماذا رصدت هذه الورقة البحثية  •
 وقراءتهتعمقة يف استخدام تويرت ه الطويلة ودراسته ا.تجربتالباحث هنا ومن خالل 

عىل كثZ من القضايا ا.طروحة حول تويرت واستخداماته واألساليب التي يلجأ لها  هالعواط
لشبكة تويرت وخصوصاً استخدام سيئ أننا أمام  يف االستخدام السلبي لتويرت لحظ البعض

إذ أن الطريقة واألسلوب الذي تم رصده يف الحسابات الوهمية السعودية ، ات الهاش تاق
الدراستN وفقا .ا أتيح للباحث االطالع عليه سواء من خالل ى تويرت يعد سابقة عىل مستو 

  .و غZ هما من بحوث أو مقاالت السابقتN أ

بتغريدات متتابعة من حسابات ات الهاش تاق إغراقالطريقة الفريدة هنا يف تتمثل 
وإعادة تكرار هذه األفكار خالل اليوم فكرة واحدة واتجاه واحد متنوعة تدور حول 

  . بإرشاك حسابات وهمية هائلة من حسابات مختلفة ومتنوعة األسبوعو 

  :تتمثل خطورة هذه الطريقة يف النقاط التالية 

ُ يحمله عدد كبZ  الهاش تاقإيهام متصفح  .١ ً قويا عرب هذه التغريدات أن هناك رأيا
من الناس بينما الحقيقة تقول أن صاحب هذه الحسابات هو شخص واحد أو 

 .واحدة مؤسسة أو جهة
هذه التوجه العام وشبه غردين عن التغريد بأفكار تخالف ا.ساهمة يف إحجام ا. .٢

 بسبب هذا اإلغراق الهاش تاقالسائد يف هذا 
 ا.ؤيدينأن هناك توازن بN  الهاش تاقتشكيل رأي عام لكل من يتصفح  .٣

وا.عارضN بينما الحقيقة تقول أن هناك شخص واحد أو منظمة واحدة هي من 
 .ا يف األعم األغلب ث هذا الكم الهائل من التغريدات التي تأخذ منحى واحدتب

، اتسم بصبغة واحدة ال تمثلهم قد ألنه نظرا  الهاش تاقعزوف ا.غردين عن تصفح  .٤
،  هاش تاقات أخرى وبهذا يتشتت ا.غردون يف أكثر من هاش تاقولجوئهم إلنشاء 

 الوهمية  إنشاء الحسابات هأحد أسبابتقديري وهذا يف 
تغريدة واحدة وبشكل   -ريتويت-تسعى الحسابات الوهمية إىل إعادة تغريد  .٥

ً ضمن هذا  خلق رأياً لكي ت،  الهاش تاقجماعي ورسيع لكي تكون األعىل ريتويتا
 ً الكثZ من  ابه تنعلو لم يقأن هذه التغريدة لم تحصل عىل هذا الريتويت عاما

 ا.غردين

http://www.osamh.me
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تطرحها الحسابات قضايا معينة ات هاش تاققاش يف وجيه الرأي العام نحو النت .٦
ذلك لرصف ، و  كبZة تناقش هذا ا.وضوع ابما يوحي أن هناك أعدادالوهمية 

أو إليهامهم بأن ما تطرحه وتتبناه عرب  .األخرى القضايا اتهاش تاقا.غردين عن 
  ...تغريداتها هو الرأي الصحيح وا.قبول 

ً حمنه الجوانب يف جملتها تمثل هذ يكون التساهل يف وجودها وعدم ربما  اخطZ  نا
يف التأثZ عىل سببا قد يسهم  أنفسهمقبل صناع القرار ومن قبل الناس  الوعي بذلك من

 ا.جتمع كما أنها كبZ يفاهتمام أصبحت تحظى بحجم التي و مستقبل الشبكات االجتماعية 
جتمعية األمر الذي جعل أسهمت عىل نحو واسع يف تبني عدد من القضايا والظواهر ا.

تويرت وسيلة لتبادل كثZ من األراء وا.علومات واألخبار األمر الذي جعله يف نظر العديد من 
ه من خالل ما يطرحه أو يكشفه كما أنه أكثر للمجتمع وقضاياا.راقبN أكثر انحيازا 

  .قضاياه ا.طروحة  نحو اتجاهات ا.جتمع الوسائل تعبZا عن طبيعة 

  

  

   

http://www.osamh.me
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  التي تم رصدها نواع الحسابات الوهميةأ •
  - أو أصحاب–أن صاحب  وفقا لنتائج الرصد الذي قام به الباحث يمكن مالحظة 

هذه الحسابات الوهمية قد عمد إىل تصنيف وتوزيع هذه الحسابات إىل مجموعات صغZة 
 ً  إذ تتماثل كل مجموعة يف عدد ا.تابعة وعدد) حساب للمجموعة  ٣٠حوايل ( نسبيا

  .. التغريدات بشكل كبZ وواضح

أنواع من هذه الحسابات  ٣أن هناك كما ظهر للباحث وفقا لعملية الرصد العلمية 
  :وا.جموعات 

بل ،  أصيلة  ط إذ ال يوجد لديها أي تغريدةحسابات لها مهمة الريتويت فق .١
بطريقة مفضوحة تقوم بعمل إعادة التغريد لنوعية محددة من التغريدات 

 حساب ٤٠٠٠تقديري أنها تصل لحوايل  جداً ويف
حسابات تتجه للشأن العام وتقوم بإدراج تغريدات إخبارية يف مجملها  .٢

 معينة فقط دون غZها وذلك اريةإخبوتستقي هذه األخبار من حسابات 
إلعطاء زخم لهذا ا.صدر من األخبار ، وأيضا تقوم بنرش هذه األخبار لتشتت 

خدم قضايا معينة فقط دون وهمية تم إنشاءها لتحسابات  عنها بأنها االنتباه
 حساب ١٠٠٠ويف تقديري أنها حوايل  .غZها

ات السعودية الساخنة التي الهاش تاقحسابات تخصصت يف ا.شاركة ضمن  .٣
الساخنة بما يخدم وجهة  وتفاعالتهوا.جتمعي  الشأن السيايستركز عىل 

 ً  حساب ٢٠٠٠ويف تقديري أنها تصل لـ  .نظر تمثل طرفاً واحدا

نظرا إىل أنها قد قسمت إىل مجموعات فإنها تقوم  هذه الحساباتمع مالحظة أن 
  بطريقة ذكية بنرش التغريدة عىل عدة حسابات ويف أوقات مختلفة 

    

http://www.osamh.me
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   عىل  الحسابات بأنها وهميةمعايP الحكم   •
ر وقد أظه،، ثمة معايZ لجأ إليها الباحث ليتم تطبيقها عىل الحسابات ا.قصودة 

الحقيقة التي تظهرها سواء تطبيقها بأن جملة من تلك الحسابات وهمية وال تمثل 
  ..من حيث الصورة او ا.حتوى 

 ...من أبرزها 
 .عىل نحو كبZ  عدد التغريداتيف والتقارب تشابه ال .١
   .يف مضمون التغريدات لكل مجموعة من الحساباتوالتقارب تشابه ال .٢
  .يف جميع الحسابات ا.رصودة الحسابعدم وجود نبذة موجزة للتعريف ب .٣
  . followيف عدد ونوعية ا.تابعة هذه الحسابات تشابه  .٤
الهاش جميع التغريدات الصادرة من هذه الحسابات تشارك يف نوعية محددة من  .٥

، أي لم أجد لها أي ردود عىل  ات فقط وليس لها أي تواصل مع حسابات أخرىتاق
 .أي مغرد

ومع ) عدد ا.تابعN هو صفر ( ال يتابعها أي شخص  أن عدد من هذه الحسابات .٦
تغريدة ، مما يوحي أنها ليست  ١٥٠-٤٠هذا تجد أن تغريداتهم ترتاوح بن 

، إذ ال يمكن تصور شخص يستمر يف  حقيقيNحسابات شخصية ألشخاص 
متابعN  ٦أعىل حساب يف عدد ا.تابعN هو فقد ظهر أن ومتابعيه صفر، التغريد 

followers  الدراسة  حقانظر مل(  وهو معدل ضعيف جداً يف عالم تويرت(  
 .يف توقيت النرش لكل مجموعة من التغريدات أنها تتطابق  .٧
ها يف شهر أغسطس من عام ؤ أن جميع الحسابات التي تم رصدها قد تم إنشا .٨

٢٠١٢  
 كما ذكرت الدراسة إذ أن هذه الحسابات   botأن التغريدات صدرت من ربوتات  .٩

وليس  يف نرش التغريدات كما هو مبN يف أسفل كل تغريدة yoonoخدمة تستخدم 
 Nالعادي Nي ، اندرويد ، و( كما هو وارد يف تغريدات ا.ستخدمZو .. ويب ، بالكب

التي تسمح خدمة تسمح بإدارة أكثر من حساب تويرت يف نفس الوقت و وهي  .. )
 وقت واحد  يفات بكم هائل من التغريدات الهاش تاقله بإغراق 

أن هذه الحسابات ال تنرش إال تغريدة واحدة يوميا تقريبا ، وليس لها أي تفاعل  .١٠
 .مع ا.ستخدمN اآلخرين

http://www.osamh.me
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وتتنوع بنوعية ا.تابعة  واحد فقطأن هذه الحسابات تتوحد يف متابعة حساب  .١١
وال تتابعه يف الحساب اآلخر  الحساب،واختالفها فتجدها تتابع الحساب س يف هذا 

 للتمويهوذلك 
تغريدات تتمثل يف النرش اليف ما ظهر يل أن هناك طريقة قديمة ومفضوحة لنرش  .١٢

، وهناك طريقة  هانفسا.تطابق لتغريدة واحدة من عدة حسابات يف اللحظة 
الذكي بطريقة غZ مكشوفة تتمثل يف تنوع  اإلغراقحديثة وذكية تنتهج 

إذ يتم نرش تغريدة من أحد التغريدات واختالفها وتفردها يف اليوم الواحد ، 
الحسابات وال يتم إعادة نرشها من حساب آخر إال من الغد ، وذلك لإليحاء بأن 

  .ةيهذه الحسابات حقيق

 
 

  :ومنهجها الدراسة نوع •
 ا.علومات لجمع ا.سح تستخدم والتي ا.سحية الوصفية الدراسات من الدراسة هذه

 وجمع ما ظاهرة وصف تستهدف يالت:"بأنها تعرف الوصفية الدراسات وان خاصة
َ  عنها والتعبZ وتنظيمها، ا.علومات هذه وتصنيف عنها، ا.علومات  بحيث وكيفياَ، كميا

  . ٤الظواهر من غZها مع الظاهرة هذه عالقات فهم إىل ذلك يفيض

 عرب تاق الهاش عرب تنترش التي الوهمية الحسابات برصد تهتم الدراسة هذه إن وحيث
 الكيفي ا.نهج تعتمد التي الوصفية الدراسات من فإنها محددة زمنية ةفرت  خالل تويرت
 وذلك للمتغZات محددة قياسات عمل دون ا.دروسة الظاهرة يحلل الذي ا.نهج وهو
  وموضوعية تجرد بكل والدقيقة ا.قننة العلمية ا.الحظة عرب

  

   

                                                           
 ١٨- ١٧هـ ص  ١٤٢٥،:الرياض(مجاالتها ، أساليبها ، البحوث اإلعالمية أسسها:محمد الحيزان ٤

http://www.osamh.me
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  مجتمع البحث والعينة  •
 يف ا.ستخدمة الوهمية الحسابات اهيةم عىل للتعرف تسعى الدراسة هذه أن بما

 هذه مجتمع فإن تويرت يف السعودي وا.جتمع بالشأن االهتمام ذات اتالهاش تاق
 با.جتمع عنيت التي تاقات الهاش عليها يشتمل التي الحسابات جميع يشمل الدراسة

 يمكن ال حيث  كبZة تعد اليوم ا.وجودة اتالهاش تاق هذا حجم أن ،وبما السعودي
 زمنية فرتة الباحث حدد فقد جميعا برصدها يقوم أن الورقة هذه مثل يف لباحث
 باختيار ذلك بعد قام ثم ٢.١٣- ٣-١ تاريخ إىل ٢٦/٢/٢.١٣ تاريخ من تبدأ للرصد

 وذلك بينها التنوع مراعيا مشاركة األكثر اتالهاش تاق من لعدد طبقية عشوائية عينة
 ينبغي حيث العينات من كاف عدد اختيار يف صدفةال عىل تعتمد ال الطبقية العينة ألن
   ٥ا.تفاوتة الخصائص ذات ا.جمعات الحسبان يف يؤخذ ان

 عددها يبلغ اتالهاش تاق من عشوائية عينة باختيار الباحث قام حيث 
ً  اتالهاش تاق مجتمع من مفردة)٥(   البحثية الورقة أو الدراسة هذه طبيعة مع اتساقا

يجب أن تؤخذ ختياره للعينة راعى عددا من الجوانب التي الباحث حN ا أنعلما 
Nمن أبرزها االهتمام بع: 

عدد ( من ا.ؤكد أنه طرأ هناك زيادة وتغZ يف األرقام ا.رصودة يف الصور  .١
 .ألن اإلغراق مستمر يومياً حتى نرش هذه الورقة ) التغريدات 

بتغZ الصور  وتقوم آلخر،ن حN مهذه الحسابات تقوم بتغيZ األسماء  .٢
 ً  .الشخصية دوريا

 .قد يتعرض بعضها لإليقاف واإللغاء  .٣
 .قد تلجأ هذه الحسابات .حو كامل سجل التغريدات .٤
قد يطرأ تغZ يف الحسابات تقوم بمتابعة وإلغاء متابعة بشكل دوري لذلك  .٥

 .) ، ا.تابِعNNا.تابعَ (أرقام 
ت ، إذ أظهرت الدراسة وجود هذا التغيZ قد يتم تغيZ أسماء هذه الحسابا .٦

 ١٧انظر ص 

                                                           
 ٨٤ص  هـ ١٤٢٥،:الرياض(البحوث اإلعالمية أسسها،أساليبها،مجاالتها:محمد الحيزان ٥

http://www.osamh.me
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هائل من العدد هذا اليدير شخص واحد كيف  •
  الحسابات يف الوقت نفسه

حN أراد الباحث أن يرصد كيفية قيام شخص واحد بإدارة كم كبZ من الحسابات 
  .ات التي تتيحها شبكة االنرتنت الوهمية فقد تبN أن أولئك يستخدمون بعض الخدم

تتيح له  الشهZة التي أحد ا.واقع وذلك باستخدام   Botربوت يقوم باستخدام حيث 
يقوم صاحب هذه الحسابات بتغذيتها بتغريدات إذ ،  هانفسحسابات متعددة يف اللحظة  إدارة

بوتات وسZفرات قها يف اللحظة التي يطلبها عرب ر كثZة ومتنوعة وتقوم هذه الخدمة بإطال 
 ً   .مجهزة مسبقا

ا.عروف لدى مستخدمي تويرت أن الدخول إىل تويرت يأخذ عدة طرق ، من الويب أو  من
مما يستحيل معه إدارة كم هائل من الحسابات من جهاز . الجوال للمستخدمN األفراد عادة

واحد ، لذلك يلجأ لطرق ملتوية باستخدام سZفرات تقوم بهذه العملية الصعبة نيابة عنه ، 
وذلك كل دقيقة تقريبا يف معدل تغريدتN  نرشأن يرصد قيام أحدهم ب استطاعوالباحث هنا 
  .واحد يف هاش تاق 

والتي تقول يف موقعها  yoonoوقد قام صاحب هذه الحسابات باستخدام خدمة 
   حسابات الشبكات االجتماعية إلدارةالرسمي أنه خدمة مخصصة 

  http://www.yoono.com/help.htmlوقد جاء يف موقعهم الرسمي 

  : عدة حسابات لتويرت إدارةالسؤال والجواب  والذي يؤكدون فيه تقديمهم لخدمة هذا 

Q: Does Yoono support multiple accounts for 
services like Twitter? 
Yes, Yoono supports multiple accounts for most of 
the social networks we support, including Twitter  

  

 االجهاز أو الخدمة التي صدرت منه ةعرفم •
  ةتغريدال

http://www.osamh.me
http://www.yoono.com/help.html
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والتي تعني أن هذه "عرب"كما هو مبN يف الشكل التايل ا.ضلل باللون األحمر ، تظهر عبارة 
 َ  ، وهذه العبارة ال التغريدة صدرت من هذه الخدمة أو من هذا الربنامج ونوعية الجهاز أحيانا

تويت بوت عىل  (تظهر يف كثZ من برامج تصفح تويرت ، إذ استخدمت يف الرصد برنامج 
  )االيفون

  

  

   

http://www.osamh.me
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تستغل الصور الشخصية الحسابات الوهمية  •
xألشخاص حقيق  

يف  حقيقيNاستخدام صور ألعضاء  نلحظ هنا أن هذه الحسابات الوهمية تقوم بإعادة
  عاً ، مع تغيZ االسم طب االجتماعيةالشبكات 

إن استعمال الصور الشخصية للمشاهZ ولألشخاص ا.ألوفN قد يتم استغالله يف اإليهام 
بأن هذه التغريدة صادرة من حساب صاحب الصورة الحقيقي ، ألن ا.غردين يعتمدون 

، مما يوهم القراء أن هذه التغريدة هي من صاحب  اسمهعىل صورة ا.غرد قبل قراءة 
  .الصورة الحقيقي

 عن انه جرى العرف يف توتر أن يضع الكثZون صورا ألشخاص يحبونهم أو فضال
  ...يعتقدون أنهم قدوات لهم أو يكونون ممن ينتمون لفكرهم 

هذه عينة فقط ، ويمكنك االطالع عىل بقية ا.لفات الشخصية ا.رصودة هنا لإلطالع عىل 
  .الكم الهائل من استغالل الصور الشخصية

 : وقد رصدت بعض منها

  صاحب الصورة الحقيقة  لحساب الوهميالصورة الشخصية ل

  
  

https://www.facebook.com/alivipali  
  

http://www.osamh.me
https://www.facebook.com/alivipali
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  صاحب الصورة الحقيقة  لحساب الوهميالصورة الشخصية ل

  
  

afeefar.facebook.com/a-https://ar  
  

  

  

  
بدر  الحقيقي هنا خرب عن تعيN صاحب الصورة

  اإلماراتيف كة لرش رئيسا القرقاوي 
http://www.albayan.ae/economy/12659

1.245933-18-05-2010-77166794 
 

http://www.osamh.me
http://www.albayan.ae/economy/12659
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  صاحب الصورة الحقيقة  لحساب الوهميالصورة الشخصية ل

  

  
عبدالكريم .هنا مقالة لصاحب الصورة الحقيقي د
  فادن وله حساب عىل الفيس بوك أيضا

http://kenanaonline.com/users/ALWATANUL
ARABY/posts/259491  

ar.facebook.com/abdulkarim.faden-https://ar  

  
  

  الصورة الحقيقية هي لإلعالمي فهد الحجي
 

http://www.osamh.me
http://kenanaonline.com/users/ALWATANUL
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  صاحب الصورة الحقيقة  لحساب الوهميالصورة الشخصية ل

  

  
  أحمد بن سعيد د الصورة الحقيقية هي لإلعالمي

565http://www.almoslim.net/node/138  
  

 

  
 الصورة الحقيقية هي لإلعالمي نواف القديمي

 

  
.عايل نائب وزير الرتبية الصورة الحقيقية هي 

  والتعليم الدكتور خالد السبتي
http://www.tamayaz.org.sa/newsdet.php?

id=37  
  

http://www.osamh.me
http://www.almoslim.net/node/138
http://www.tamayaz.org.sa/newsdet.php
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  ةابات الوهميمالحظات عىل هذه الحس •
إن إدارة هذا  الكم الهائل من الحسابات ، ال بد وأن يوقع من يديرها يف أخطاء تجعل من 

  .السهل الحكم عليها بأنها حسابات مزورة 

  :هنا بعض األمثلة 

  

  : نالحظ هنا 
) لعربيا(م الظهور بZاً وتبايناً بN اس، إذ نلحظ اختالفاً ك األسماءأن الحسابات قد طرأ عليها تغيZ وتعديل يف 

  .كل فرتة األسماءيف  التبديل والتغيZبيقوم أن صاحب هذه الحسابات  يبدوإذ  )زيلياالنج( ، واليوزر نيم 

  
  محمود الشامي: االسم العربي 

  مهنا الحربي: االسم االنجليزي 

  
  حمدان الصويلح: االسم العربي 

  وائل لسلو: االسم االنجليزي 
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.osamh.me
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  :حظ أيضا يال 
  أن هناك أخطاء كبZة يقع بها من يدير هذا الكم الهائل من الحسابات وهذه عينة منها

  
  يالحظ  هنا أن التغريدة بلسان أنثى ،

  يحيى الشمري باسملكن الحساب 

  
صاحب الحساب هنا هو بدرية العتيبي والصورة 

  مدني رحيميالشخصية هي للمحلل الريايض 
  

  

  :يالحظ أيضا 
 واحدة لثالث حساباتشخصية صورة  اختاريف خطأ كبZ ، إذ  وقعالوهمية  هذه الحسابات من يديرأن 

   وهمية 
  

   

http://www.osamh.me
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  حساب ١٦تكرار نفس التغريدة من  •
  

حساب  ١٦يالحظ هنا تكرار نفس التغريدة من 
عىل وبنفس الطريقة ا.ذكورة سابقاً ويف أوقات مختلفة 

  مدى ستة أيام

   

   

   

   

   

http://www.osamh.me
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التي تم  اتالهاش تاقأمثلة عىل إغراق بعض  •
  رصد اإلغراق فيها

ات التي تم توثيق إغراقها من قبل عدد من الحسابات الهاش تاقنعرض هنا عدداً من أمثلة  
  الوهمية 

 

  

  السعودية#  
 

   
  

  يف موضوعات رياضية الحسابات تستعمل طريقة تمويه وذلك با.شاركةنلحظ هنا أن 
  

يف نص التغريدة ويف توقيت النرش ، إذ أن وقت النرش لكل هذه التغريدات  طابقالتونجد فيها  
  ،  م٩:٣٠هو 

 yoonoوذلك باستخدام نفس الخدمة التي نرشت التغريدة 
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   قطر#  

 

   
  

ات متنوعة تاق هاشيف هذه التغريدات يتم فيها بث إشاعة قديمة عن قطر وذلك بإغراق 
  ،)  قطر ، مرص ، سوريا  اإلماراتالسعودية ، الكويت ، البحرين ، ( ورئيسية يف تويرت 

  
ونجد بينها التطابق يف نص التغريدة ويف توقيت النرش ، إذ أن وقت النرش لكل هذه 

  ص ،٨:٣٥التغريدات هو 
 yoonoوذلك باستخدام نفس الخدمة التي نرشت التغريدة 
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  العويد_سلطان_الشيخ#  
 

  

وىل
 األ

وعة
جم

ا.
 

نية
لثا

ة ا
وع

جم
ا.

 
لثة

لثا
ة ا

وع
جم

ا.
 

  
يتحدث عن وفاة الشيخ سلطان العويد رحمه  هاش تاقتتحدث عن ) تغريدات  ٩( هنا عينة 

الله ، إذ تنشط هذه الحسابات يف مثل هذه ا.واضيع االجتماعية لتنويع ا.وضوعات التي 
  تشارك فيها ،تطرحها و 
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  تغريدات ٣ونجد هنا التطابق يف نص التغريدة ويف توقيت النرش لكل 
  ص٨:٣٦نرشت جميعها يف الساعة : تغريدات ا.جموعة األوىل 
  ص٨:٤٢نرشت جميعها يف الساعة : تغريدات ا.جموعة الثانية 
  ص٨:٤٣نرشت جميعها يف الساعة : تغريدات ا.جموعة الثالثة 

  
غراق إذا أخذنا باالعتبار أن كل مجموعة من هذه الحسابات تنرش ونلحظ هنا حجم اإل 

 ً   تغريدات يف نفس ا.وعد تقريبا
  ولك أن تتصور حجم اإلغراق كلما ارتفع عدد الحسابات ا.ستخدمة

  تغريدة فقط وهذه التسع تغريدات هي عينة منها ٣٧إذ استطعت أن أرصد يف هذا الهاش 
 yoonoتي نرشت التغريدة وتم ذلك باستخدام نفس الخدمة ال

 
 

  

  جدة#  
  

  
  

نلحظ هنا أن الحسابات تشارك يف نرش بعض األخبار التي صدرت من أحد الخدمات 
اإلخبارية وتقوم بنرشها وإشهار هذا الخرب ، وهو أيضا للتمويه بأن هذه الحسابات ال تركز 

  لفئة دون أخرى  يف موضوع معN بل تشارك يف كل ا.وضوعات ا.طروحة دون تحيز
ونجد فيها التطابق يف نص التغريدة ويف توقيت النرش ، إذ أن وقت النرش لكل هذه التغريدات 

  م ، ١:٥٧هو 
  yoonoوذلك باستخدام نفس الخدمة التي نرشت التغريدة 

http://www.osamh.me


 ة بن مساعد المحياوإغراق الهاش تاق عبر تويتر                                                                                               أسام وهميةالحسابات ال

www.osamh.me                                                                                                                                                                          26      
                                    . 

 

 

  

  العمل_وزير#  
 

  

وىل
 األ

وعة
جم

ا.
 

نية
لثا

ة ا
وع

جم
ا.

 

 

لثة
لثا

ة ا
وع

جم
ا.
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عة
راب

ة ال
وع

جم
ا.

 

  
العمل ، إذ لحظت أن هذه الحسابات _وزير# هاش تاقتتضمن ) تغريدة  ١٢( هنا عينة 

الوهمية تخوض حرباً رضوساً ضد وزير العمل إذ ال أحيص عدد التغريدات التي أغرقت هذا 
  الحساب بكم هائل

  تتغريدا ٣ونجد هنا التطابق يف نص التغريدة ويف توقيت النرش لكل 
  م  ٧:٥٢نرشت جميعها يف الساعة : تغريدات ا.جموعة األوىل 

  م ٧:٥٤نرشت جميعها يف الساعة : تغريدات ا.جموعة الثانية 
  م ٧:٥٥نرشت جميعها يف الساعة : تغريدات ا.جموعة الثالثة 
  م ٧:٥٥نرشت جميعها يف الساعة : تغريدات ا.جموعة الرابعة 

  
  

لثة والرابعة هي لنفس الحسابات قد تماثلن يف نص التغريدة ونلحظ أيضاً أن ا.جموعة الثا
  م ٧:٥٥حساب وهو  لوتوقيت نرشها إذ أن التوقيت واحد لتغريدتN مختلفتN لك

  
من هذه العينة البسيطة والتي تمثل مجموعة ضخمة من الحسابات يتضح لنا حجم قدرتها 

  دقائق فقط ، ٣ينة هو عىل إغراق الهاش يف دقائق معدودة إذ الفارق يف هذه الع
  

 yoonoباستخدام نفس الخدمة التي نرشت التغريدة  اإلغراقوقد تم ذلك 
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  بريدة_اعتصام#   
 

  
  بريدة ، _اعتصام# هاش تاقتشارك ضمن ) تغريدة  ٤٨( هنا عينة 

  ويتبع يف الجدول التايل رصد آخر بعد هذا التاريخ بيومN ٢٦/٢/٢٠١٣هذا الرصد يف تاريخ 
  
تطوراً كبZاً وذكاء أكرب يف استخدام هذه الحسابات الوهمية ، إذ نجد  الهاش تاقحظ يف هذا نل

أن هناك مجموعة من التغريدات تكون يف نفس التوقيت لكنها ذات محتوى مختلف تماماً ، وال 
  نجد أي تشابه يف نصوص التغريد ، لكن نجد التماثل يف ا.وقف واألفكار تجاه هذه القضية

  
  م  ٩:١٨الساعة  وبدأتم  ١٠:١٦يف الساعة  انتهتبرتتيب هذه التغريدات تنازلياً ، إذ قمت 

  
من هذه العينة البسيطة والتي تمثل مجموعة ضخمة من الحسابات يتضح لنا حجم قدرتها 

  ساعة واحدة فقط ،عىل إغراق الهاش يف دقائق معدودة إذ الفارق يف هذه العينة هو 
  

 yoonoستخدام نفس الخدمة التي نرشت التغريدة با اإلغراقوقد تم ذلك 
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  ٢ بريدة_اعتصام#   
 

  

  بريدة ، _اعتصام# هاش تاقتشارك ضمن ) تغريدة  ٢٦( هنا عينة 
  ٢٨/٢/٢٠١٢ريخ رصد آخر يف تا يف
  

  م   ٨:٥١م وبدأت الساعة   ٩:٠٩قمت برتتيب هذه التغريدات تنازلياً ، إذ انتهت يف الساعة 
  

من هذه العينة البسيطة والتي تمثل مجموعة ضخمة من الحسابات يتضح لنا حجم 
 فقط ، دقيقة  ١٨قدرتها عىل إغراق الهاش يف دقائق معدودة إذ الفارق يف هذه العينة هو 

  دقيقة ١٨تغريدة يف  ٢٦أي 
  

  yoonoباستخدام نفس الخدمة التي نرشت التغريدة  اإلغراقوقد تم ذلك 
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  مناقشة نتائج الدراسة •
بعد هذا العرض ا.وسع لهذه الحسابات الوهمية وطريقة إدارتها وتوظيفها من 

  :   أو جهات يظهر أنها ذات مصدر واحد يمكن القول قبل شخصيات
أن هذه الحسابات الوهمية تسعى إلغراق تويرت بمحتوى ذي اتجاه واحد ووفقا  .١

لنظرية التأطZ التي تتحدث عن تشكيل وسائل اإلعالم .عارف الجمهور 
واتجاهاته تجاه قضايا معينة حيث يحرص أولئك عىل حمل اآلخرين تجاه رؤية 

وذلك .. سق وما يسعى له من أهداف سواء عرب عنها أم لم يعرب عنها معينة تت
يظهر يف ا.حتوى الذي يقدم عرب تويرت بشكل متعمد بالحذف والتجاهل واإلغفال 
ا.قصود من القائم باالتصال لكي تؤثر يف جماهZ ا.تلقN يف إطار ثقايف أو 

ات ليكتشف كيف يبذل اجتماعي ، ويكفي أن يتابع ا.رء عددا من هذه التغريد
أولئك جهدا أكرب إليهام الجمهور بأن هذه القضية ينبغي أن يؤمن بها ا.رء وفقا 

  ..للمعلومات التي يضخها ويتبناها 
تمتلك هذه الحسابات الوهمية القدرة الكافية إلشغال الهاش تاقات بأفكار سلبية   .٢

نحو   ش تاقاتا.ستخدم لهذه الها من قبل من يرغب بتحويل اتجاه الجمهور
قضية أو معلومة معينة تجاهها التي ال يريدها صاحبها ، وبالتايل فإن من 
يستخدمها يميل إىل أن يشارك يف عملية التأطZ من خالل إبراز جوانب معينة 
وإغفال جوانب أخرى وهذا لزخم من التغريدات ربما يمنح الهاش تاق قوة تجاه 

بحوث ا.هتمة يف نظرية التأطZ تفرتض رأي معN يتوهمه البعض كما أن بعض ال
تجاهات يمكن أن تسيطر واال أن اإلطار والسياق الذي وضعت فيه هذه ا.علومات 

  ... عىل الرؤية تجاه أمر معN .دة زمنية طويلة
إن مثل هذه التغريدات وما تتسم به من كم هائل وزخم واسع عرب حسابات  .٣

ولعل .. عىل رؤية كثZ من الناس وهمية ربما تصنع ضجيجا يسهم يف التشويه 
أحد أهداف مثل هذه الورقة أو الدراسة هو أن تلفت نظر الكثZين بأن ال يترسعوا 

فربما كان هناك .. يف الحكم عىل ظاهرة أو حدث أو شخصية أو مؤسسة معينة 
السيما والرأي ، من يريد منك أن تنخدع بمثل هذا الحشد لتعتقد بصحة ا.وقف 

هو اجتماعي وسيايس يف سياق مثZ قد ال يتسق مع  زج بN ماحN يتم ا.
لذا فمن ا.هم .. اتجاهات ومواقف ومعتقدات الناس وأنساقهم ا.عرفية والفكرية 
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هنا لفت نظر كل مستخدم لتويرت إىل هذه الحقيقة ا.همة والتي تصب يف نهاية 
ر حرصا عىل ا.طاف تجاه مصلحة ا.جتمع والوطن والذي ينبغي أن نكون أكث

     االهتمام به
تستطيع    جدير بمثل هذه الدراسة أن تشZ إىل أن هذه الحسابات الوهمية .٤

بأعدادها الهائلة أن تسحب البساط من النقاش حول أحد القضايا الرئيسة 
ىل للمجتمع إىل القضايا التي تريدها هي ، فضالً عن الشورشة والتشغيب ع

التي يكون من مصلحته االهتمام بها دون مبالغة أو القضايا التي يتبناها ا.جتمع 
أو تهويل أو ضجيج ، وتزاد خطورتها إذا كانت هذه الضجة حول إشاعة معينة ، 

  ...أو معلومة مضخمة 
لعل مما يمكن أن تربزه نتائج هذه الدراسة أن وجود هذه الحسابات الوهمية  .٥

Zوضخ كم كب Nربما يسهم يف منها إلغراق هاش تاق م ودخولها بتوقيت مع Nع
تشتيت    إحجام ا.غردين عن ا.شاركة يف هذا الهاش تاق ،نظرا .ا تسهم به من

الفكرة الرئيسية التي أنشئ من أجلها الهاش تاق ، وبالتايل رصف ا.غردين عن 
الرأي والخربة وذوي اإلختصاص ، أو الخروج برؤية مفيدة من  تغريدات أصحاب

  .عرب الهاش تاق كل األفكار التي يتم طرحها 
ربما يخلق هذا اإلغراق توازناً وهمياً يف الطرح بN ا.ؤيدين وا.عارضN ، إذ يوهم  .٦

أن الكفة متساوية بN الطرفN ، والحقيقة التي تكشف عنها مثل هذه الدراسة أن 
 ،Nهذه الحسابات الوهمية بأعدادها الهائلة هي من تمثل أغلب أحد االتجاه

عتقدوا ويؤمنوا أن يتبناه آخرون أو أن ي   مصنوع يراد بهوبالتايل فهي رأي 
  .ببعض تفاصيله
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  :ختاماً  •
ويف الختام فهذه الورقة البحثية تمثل تطبيقا جديدا لنظرية علمية 

اإلطار أو التأطZ "هي نظرية    يعرفها ا.تخصصون يف اإلعالم
سح كثZا من تكاد تكت" تويرت " عرب وسيلة إعالمية جديدة "  اإلعالمي

وهي محاولة علمية لطالب يدرس اإلعالم يف مرحلة ..   وسائل االعالم
ويأمل أن يتاح له وللعديد من الباحثN إمكانية ا.زيد .. ا.اجستZ اليوم 

من الدراسات العلمية التي تزيدها عمقا وتضيف لنتائجها الكثZ من 
ذه الدراسات ولكي يكون له.. الجوانب العلمية التي تفيد ا.جتمع 

العلمية ما يفيد ا.جتمع ومؤسساته وليتبN صانع القرار يف كل 
الكثZ مما يشتمل عليه تويرت مما نحتاج   مؤسسات الدولة أن هناك

  ..زيد من ا.علومات حوله لنفهمه عىل نحو عميق وواضح 

 ةمحللا ةيو قت يف ثحابلا نم ةداج ةبغر  الإ تسيل ةلو اح.ا هذه نأو 
 امب سانلا Zصبت ىلإ يعسلاو  ، هفايطأ لكب نطو لا اذه ءانبأ نب ةينطو لا
 دال بلا هذه هللا ظفح ، اآلمن انعمتجم Nب ةنتف قلخ يف ةبغر  كاحي دق
ً بعشو  ةدايق  .لمعلاو  لو قلا يف دادسلا عيمجلا مهلأو  ا

  الباحث     ..سدد الله الخطى 

  مساعد ا.حيا نبسامة أ

١٤٣٤ -٥ -٤  

  ٢٠١٢مارس  ١٦
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حسابات لصور للملفات الشخصية ل  : ملحق  •
    Followerالوهمية التي ليس لها أي متابع 

والتي تم رصدها ،   Followerنعرض هنا صور للحسابات الوهمية التي ليس لها أي متابع 
نلحظ  إذ،    بطريقة الرصد السابقة  ، وتم ادراج عينة من تغريدات هذه الحسابات الوهمية

 Nتغريدة ، إذ ال يتصور أن يقوم شخص بالتغريد  ١٥٠-٤٠أن عدد التغريدات يرتاوح ب
والوصول لهذا العدد من التغريدات ولم يقتنع به أحد ليقوم بمتابعته ، وال يتصور أيضا أن 

  .يكتب شخص كل هذه التغريدات ويتحمس للتغريد ومجموع متابعيه هو صفر
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صور للملفات الشخصية للحسابات   : ملحق  •
    الوهمية التي تم رصدها

، وتم  ر .لفات الحسابات الوهمية التي تم رصدها بطريقة الرصد السابقة نعرض هنا صو 
يمكن فباإلضافة لجميع نتائج الدراسة ،   ادراج عينة من تغريدات هذه الحسابات الوهمية

  :بN معظم هذه الحسابات مثل ماثل والتشابه هنا مالحظة أوجه الت

 .تتشابه يف عدد التغريدات تقريباكل مجموعة أنها  .١
  .يف جميع الحسابات ا.رصودة عدم وجود نبذة موجزة للتعريف بالحساب .٢
  . followيف عدد ونوعية ا.تابعة هذه الحسابات الوهمية تتشابه  .٣
 ٢٠١٢يف شهر أغسطس من عام  أن جميع الحسابات التي تم رصدها قد تم إنشائها .٤
٥.   Nيرتاوح ب Nمتابع  ١١و  ١أن عدد ا.تابعfollower   نشطة  فقط مع أنها حسابات

  .إال أنها لم تحصل إال عىل هذا العدد الزهيد من ا.تابعN ٢٠١٢منذ أغسطس 
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