
صحافة المواطن
الترميش& سارة ابراهيم / قضية 

احمد حامد العنزي/ اعداد 

سعيد الغامدي/ بإشراف الدكتور



سارة ابراهيم
عرفهاالدم،بسرطانمصابةطفلةإبراهيم،سارة•

اللخمن"تويتر"موقععبرالسعوديونمعهاوتعاطف

منتطلبوكانتالعالج،تتلقىوهيصورهانشر

.المرضهذامنتشفىبأنلهاالدعاءالمتابعين

المجاالتمختلفمنومشاهيرإعالميةشخصيات•

وسارة_اصدقاء#هاشتاقوأطلقوامعها،تفاعلوا

منعددمعهاوتضامن،سارة_صديق#هاشتاق

شعوريحلقونوهمصورهملينشرواالمغردين

اإلنسانيةالمشاعرمنالكمهذاوبعدرؤوسهم،

الصورهذهأنمعها،تعاطفمنكلصدموالتضامن

للطفلةوليسبالسرطانمصابةأميركية،طفلةإلىتعود

فياً،هاتفياستضافتهامنالرغمعلىسارة،السعودية

،رتويتمنالحسابإلغاءليتماإلعالم،وسائلمنعدد

برعيغردكانمنيختفيأوإبراهيم،سارةوتختفي

.المزيفحسابها



تويتر
لدعم سارة ابراهيمهاشتاقاتتعاطف اغلب المغردين مع القضية وانشات 

ى ووصل الدعم السارة_صديق#و سارة_اصدقاء#المصابة بالسرطان منها 

.المادي والمعنوي



سارة ابراهيم
:كيف تم اكتشاف الكذبة 

وأوضح أن الحساب سرق صوراً ،sara_Ibrahim44@حقيقة حساب سارة إبراهيم  @Talal1_” طالل“كشف المغرد 

.esmeتعود لطفلة أمريكية تدعى 

يقول المغرد طالل أخذت اسم الطفلة واسم مرضها، وبحثت في محرك البحث جوجل، وفوجئت بوجود صفحة لها على 

ن اسم الطفلة عتويترتحتوي على نفس الصور التي تتواجد بالحساب المنتحل ، أردت التأكد أكثر، وبحثت في ” الفيسبوك“

ص التوقيع األجنبية ليزداد يقيني من األمر، ووجدت أن الحساب المنتحل يحصل على الصور من حسابات الطفلة األجنبية، ويق

لى نشر وينشرها، وبحكم أني أتابع الحساب المنتحل فراسلته على الخاص ألستطلع األمر، ولكن دون جواب منه؛ لذا أقدمت ع

لمنتحل، ، والقى ذلك اندهاشاً من جميع المتابعين، وتساءلوا كيف أوهمهم هذا الحساب ابتويترما اطلعت عليه في صفحتي 

.وادعى زوراً أنه طفلة مريضة بالسرطان 



تويتر
دث، بعضها ساخرة مما حتغريداتبعد اكتشاف ان سارة ابراهيم كذبة انتشرت 

والبعض االخر غاضب بسبب انخداعه بهذا الحساب، حيث ذكر مغردون أن 

.صاحب الحساب حصل على مبالغ مالية كتبرعات لعالج الطفلة

ارة الى بعد اكتشاف كذبة سارة ابراهيم من متعاطف مع ستويتروتحول متابعي 

.ساخر وجالد للذات 



اليوتيوب
snap : sary_ku-ساري تناول صاحب هذا الحساب باليوتيوب •

.القضية كاملة بأحداثها مختصرا القصة 

https://www.youtube.com/watch?v=AeFVg9ILYr4

https://www.youtube.com/channel/UCjY-zdyGUJwVsFG-aExRBaA


الصحف والقنوات االعالمية
طبعا من قامت قناة روتانا خليجية بأجراء مقابله ل سارة ابراهيم للحديث عن اخبارها و

.الغريب ان صوت سارة بالمقابلة صوت بنت حقيقي 

https://www.youtube.com/watch?v=9s8yzO7Fbu4رابط المقابلة

https://www.youtube.com/watch?v=9s8yzO7Fbu4


عقوبة منتحل شخصية سارة ابراهيم

لى هيئة التحقيق واالدعاء العام في السعودية وّجهت تهمة االنتحال ع

اسم عبر إنشاء حساب بمواقع التواصل االجتماعي إلى وافدة سودانية،

ادّعت أنها طفلة مريضة بالسرطان وحصلت على،"سارة إبراهيم"

وهي تهم ،بأكثر من خمسة ماليين لايرتبرعات من سعوديين وخليجيين 

، أو لايرسجنها لمدة ال تقل عن ثالث سنوات وغرامة مليونيستسبب في 

يال عبر وشرعت الهيئة في التحقيق مع المتهمة بالنصب واالحت. بأحدهما

.ءمواقع التواصل االجتماعي، تمهيدًا إلحالة أوراق القضية للقضا



الخالصة

نطلقا لم يعد برنامج للتواصل االجتماعي فقط بل متويتر•

النتحال شخصيات وهمية الستغالل طيبة وحسن ظن 

.مرتاديه 

اصبح من السهل تشكيل راي عام او تناول قضية ما من •

ن وذلك من بواسطة الحسابات ذات المتابعيتويترخالل 

.الكثر



صحافة المواطن
الترميش/ قضية 



الترميش
شهوردةلعباآلجلسلعةبيعبعملية"الترميش"يعرف

تجار"نالُمـَرمشي"،الغالبفيالضعفيتعدىبثمن

علىباآلجلالناسعامةمنسياراتبشراءيقومون

ً مهلة نهايتهافيالسداديتمأشهرأربعةتتعدىالغالبا

ضعافأتعتبرمبالغمقابلالشراءويتمالمبلغكامل

وفي,المشتريمنموقعةكمبيالةبضمانالسيارةقيمة

ونتجارهناكيكونالمقابل يتلقفون"ةشريطي"يَُسمَّ

ونهاويشترباآلجل"المرمش"اشتراهاالتيالسيارات

الحقيقةفييقل"كاش"نقديبمبلغبينهممزادعبرمنه

.كبيربشكلالسوقيةقيمتهاعن

وما أصل التسمية ؟•

شخصمنجاءت”الترميش“تسميةأصل•

يلتقطأنقبل،”رمشأبوحمزة“اسمهسعودي

ينالذالسعوديينالمستثمرينمنعدد”الفكرة“

درتهمقعدمبسببكبيرةديونبعضهمعلىتراكم

.المؤجلةالشيكاتقيمةبدفعااللتزامعلى



بداية القضية

العالمدينةمنم2012عامالترميشبدأ•

صيتذاعأنبعدووتيماءوتبوك

جراءمنالطائلةوالمبالغ«الترميش»

يمتهنالجميعبدأ؛«الترميش»هوامير

دتوتزايرقعتهتوسعتحيثالمهنة،هذه

ةوجيزمدةخاللسريعبشكلوانتشرت

وتعدتوالمحافظاتالمناطقأغلبفي

.األردنجنوبتحديدااألردنالىالحدود

بين " ونالمرمش"تتنوع السلع التي يتداولها •

رات، السيارات، وهي األكثر تداوالً، والعقا

.  والمزارع، وحتى األغنام



تويتر
ية لمتابعة اخبار القضالترميش_ضحايا#المرمشين_اخبار#هاشتاقتم اطالق 

.وللمطالبة بالحقوق والتحذير من الوقوع بهذا الفخ 

:الى الترميشانقسم المغردون الى ثالث اقسام من قضية •

.منهااستفادوومؤيدون لها وفي الغالب الترميشمغردون مع فكرة -

.ويطالبون بحقوقهم الترميشمغردون متضررون من -

.مغردون حذرين وفطنين ضد الفكرة ويحذرون منها -

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B4?src=hash


اليوتيوب
طالبة والشعر لشكوى الحال والشيالت والمللمرمشينالشكر مابين•

.بالحقوق ، تعابير ومشاعر مختلفة لوضع حال كل واحد منهم 

https://www.youtube.com/watch?v=29kieBgb2to



https://www.youtube.com/watch?v=gE0oWK2H-Ughttps://www.youtube.com/watch?v=LQK2e0FafqM

مطالبهشيله

قصيده

https://www.youtube.com/watch?v=n2o3fp2UvVw

https://www.youtube.com/watch?v=gE0oWK2H-Ug


الصحف والقنوات االعالمية

تناولت الصحف والقنوات •
الترميشاالعالمية موضوع 

منذ بدايته محذره من هذا النوع
مة من البيع حيث عواقبه الوخي

م الى اخبار القضية من المحاك
.والشرطة 



الترميشعقوبة 

ن أحد صدر حكم ابتدائي من المحكمة العامة في محافظة العال، يقضي بسج

.لمدة عشر سنوات« الترميش»ممارسي نشاط 



الخالصة

اليوتيوبتويترولم يستخدم اصحاب القضية برامج التواصل •

فاعل مع لصالحهم في هذه القضية بالشكل المطلوب لزيادة الت

.هذه القضية 

.المرمشينمصدرا إلطالق االشاعات حول تويتراصبح •

ن بدايتهاتفوقت الصحف والقنوات االعالمية بتناول القضية م•

.وحتى االن •



شكرا إلنصاتكم


