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ملخص تنفيذي..
ــي إحــدى الظواهــر التــي تشــكل خطــًرا علــى المجتمــع ككل  ُتعــد ظاهــرة التســول اإللكترون
لمــا لهــا مــن آثــار علــى األمــن النفســي واالجتماعــي واالقتصــادي فــي حيــاة المجتمعــات 
ــر هــذه الطريقــة يســتغل المتســول عاطفــة اآلخريــن لإليقــاع بهــم فــي فخــه  واألفــراد، فعب

االحتيالــي لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن المكاســب الماديــة.

وقــد شــهدت الواجهــة الجغرافيــة لموقــع تويتــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية انتشــاًرا 
كبيــًرا لهــذه الظاهــرة علــى الرغــم مــن الدعــم الســخي الــذي ُتقدمــه المملكــة لمواطنيهــا عبــر 

مبــادرات وبرامــج مختلفــة تهــدف إلــى مســاعدة المحتاجيــن.

ونظــًرا لخطــورة هــذه الظاهــرة علــى المجتمــع الســعودي، ســعى مركــز القــرار للدراســات 
اإلعالمية عبر هذه الدراســة إلى الكشــف عن الخصائص العامة لظاهرة التســول اإللكتروني 
عبــر الوســائل االجتماعيــة، ُمتخــًذا مــن »تويتــر« نموذًجــا كونــه ُيعــد أبــرز الشــبكات االجتماعيــة 
فــي المجتمــع الســعودي، وذلــك للتعــرف علــى أســاليب وأدوات هــؤالء المتســولين عبــر 

تلــك الوســيلة، وذلــك باالعتمــاد علــى وحدتــي تحليــل همــا )التغريــدات – الحســابات(.

وقــد انتهــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج العامــة التــي ُتعــزز فرضيــة احتياليــة الحســابات 
المروجــة لتغريــدات تفريــج كربــة وعــدم مصداقيــة طلباتهــم، أهمهــا:

 وجــود أســلوب وشــكل نمطــي ثابــت فــي كتابــة تغريــدات تفريــج الكربــة، ممــا ُيرجــح أنهــا 
ليســت تغريــدات شــخصية ُتكتــب تلقائًيــا، وإنمــا ترجــع إلــى شــخص/ جهــة أو أكثــر هــي مــن 

تقــوم بهــذا النــوع مــن التغريــد بشــكل ممنهــج.

ــا، ركــز علــى إطــار  ــا عاطفيًّ  تبّنــت الحســابات التــي تنشــر تغريــدات طلــب تفريــج كربــة خطابـً
ــدد  ــى عـ االهتمامــات اإلنســانية لــدى المواطنيــن بشــكل انتهــازي، وذلــك باالعتمــاد علـ
مـن اآلليـات، منهـا اســتخدام أســلوب الضــّخ اإلعالمــي المكثــف لتغريدات طلبات تفريج 
ــر االســتعطاف  ــة اســتمالة المواطنيــن عب ــة، لإللحــاح فــي طلــب المســاعدة، ومحاول كرب

المصحــوب بآيــات مــن القــرآن الكريــم واألحاديــث النبويــة الشــريفة لحّثهــم علــى التبــرع.

 تعمــدت هــذه الحســابات تجاهــل اإلشــارة »منشــن« إلــى الجهــات الحكوميــة المســؤولة 
البشــرية  المــوارد  وزارة  أو  وإحســان،  فرجــت  منصتــّي  مثــل  الماليــة،  المســاعدات  عــن 

االجتماعيــة. والتنميــة 

وبنــاًء علــى ذلــك، أوصــت الدراســة بضــرورة زيــادة الحمــالت اإلعالميــة التوعويــة التــي تهتــم 
بإرشــاد المواطنيــن بالمؤسســات الحكوميــة والقنــوات الشــرعية الموثوقــة المعنيــة بتقديــم 
المجتمــع  تثقيــف  وأهميــة  الســعودي،  المجتمــع  فــي  للمحتاجيــن  والدعــم  المســاعدة 
ــا وراء هــذه الظاهــرة االحتياليــة، مــع ضــرورة  الســعودي الخّيــر بطبعــه بــأال ينســاق عاطفيًّ
تشــديد الرقابــة األمنيــة، ومالحقــة أصحــاب هــذه الحســابات التــي تضــر بالمجتمــع مــن خــالل 

النصــب واالحتيــال علــى المواطنيــن.
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ــي إحــدى الظواهــر التــي تشــكل خطــًرا علــى المجتمــع  وُتعــد ظاهــرة التســول اإللكترون
حيــاة  فــي  واالقتصــادي  واالجتماعــي  النفســي  األمــن  علــى  آثــار  مــن  لهــا  لمــا  ككل 
المجتمعــات واألفــراد، فعبــر هــذه الطريقــة يســتغل المتســول عاطفــة اآلخريــن لإليقــاع 

بهــم فــي فخــه االحتيالــي لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن المكاســب الماديــة.

ــل  ــرى مث ــة خاصــة عقــب األزمــات الكب ــار أن الظــروف االقتصادي ومــع األخــذ فــي االعتب
كورونــا لهــا تأثيــر كبيــر علــى فئــة مــن أفــراد المجتمــع، ممــا يضطــر البعــض إلــى طلــب 
المســاعدة ويكــون صادًقــا فيهــا، إال أن النســبة األكبــر مــن هــؤالء المتســولين يعانــون 
مــن ســلوك إجرامــي يتمثــل فــي شــهوتهم الطاغيــة فــي جمــع األمــوال دون عنــاء أو 
كــد أو تعــب، ويعزفــون علــى وتــر العاطفــة اإلنســانية، مســتغلين أوقــات األزمــات أو 
التوقيتــات التــي تتســم بطابــع روحانــي خــاص مثــل أيــام الجمعــة أو شــهر رمضــان، للوصول 

إلــى أهدافهــم، دون النظــر إلــى أي اعتبــارات أو تحلــي بالقيــم الدينيــة واألخالقيــة.

الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  تويتــر  لموقــع  الجغرافيــة  الواجهــة  شــهدت  ولقــد 
انتشــاًرا كبيــًرا لهــذه الظاهــرة علــى الرغــم مــن الدعــم الســخي الــذي ُتقدمــه المملكــة 

الســلوكيات  بعــض  االجتماعــي، ظهــرت  التواصــل  منصــات  وّلدتهــا  التــي  االفتراضيــة  البيئــة  ظــل  فــي 
الســلبية التــي نتجــت عــن اســتغالل البعــض لمميــزات هــذه المنصــات خاصــة المتعلقــة بضخامــة المجتمــع 
وســهولة االنتشــار مــن أجــل تحقيــق اســتفادة ماديــة عبــر نشــر تغريــدات تحمــل مناشــدات ونــداءات لتفريــج 
كــرب أو ســداد ديــن أو مســاعدة حــاالت إنســانية أو ســداد فواتيــر مســتحقة أو مســاعدة أســرة فقيــرة، أو 
المســاهمة فــي إجــراء عمليــة جراحيــة لمريــض، أو تبرعــات للغارميــن، ومــا إلــى ذلــك مــن طلبــات يمكــن أن 
ُنطلــق عليهــا مصطلــح »التســول اإللكترونــي« أو »التســول عبــر اإلنترنــت«، والــذي ُيعــد صــورة تكنولوجيــة 

متطــورة للشــحاذة التقليديــة.

مقدمة..
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لمواطنيهــا عبــر مبــادرات وبرامــج مختلفــة تهــدف إلــى مســاعدة المحتاجيــن، ولذلــك 
ال يمكــن تبريــر ســلوك الصادقيــن فــي احتياجهــم للمســاعدة بتوجههــم إلــى منصــات 

التواصــل االجتماعــي مــن أجــل تلقــي التبرعــات واإلعانــات.

فوفًقــا لـــ »البوابــة الوطنيــة للبيانــات المفتوحــة« فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بلــغ 
ــوزارة  ــة الضمــان االجتماعــي التابعــة ل ــات الشــهرية لوكال أعــداد المســتفيدين مــن اإلعان
 5,337,404 المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة خــالل الخمــس ســنوات الماضيــة 

مالييــن مواطــن، جــاءت علــى النحــو التالــي:

والمنــح  اإلعانــات  علــى  حصلــت  التــي  الفئــات  إلجمالــي  التفصيليــة  البيانــات  وجــاءت 
الشــهرية مــن وكالــة الضمــان االجتماعــي خــالل العاميــن الماضييــن 1440هـــ، و1441هـــ، 

علــى النحــو التالــي:

اجمالي1440 هـــ1441 هـــالفئة

419975410224830199امرأة بال عائل

413493951780866امرأة لم يسبق لها الزواج

1146147أسر السجناء

173159173991347150أسرة غير معولة

186844191339378183بلغ سن الشيخوخة

279651267287546938عاجز عن العمل

381435567370مجهولو األبوين

240842572149805يتيم/ أيتام

033السعوديات المتزوجات من أجانب

088نساء

04040حاملو بطاقة تنقل

112887711118322240709اإلجمالي

1437 هـــ1438 هـــ1439 هـــ1440 هـــ1441 هـــالعام

15303271112563949923882500862091عدد المستفيدين
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هــذا إلــى جانــب المنــح واإلعانــات الشــهرية التــي حصــل عليهــا المعاقــون واألســر الحاضنــة 
لهــم خــالل العاميــن الماضييــن، والتــي جــاءت علــى النحــو التالــي:

الســعودية  الدولــة  ُتقدمــه  مــا  لــكل  حصــًرا  وليســت  أمثلــة  مجــرد  اإلحصــاءات  هــذه 
لمواطنيهــا مــن مســاعدات وإعانــات بشــكل كريــم، ولذلــك تنتفــي الُحجــج والمبــررات التي 
يســوقها ِقلــة مــن المحتاجيــن للتســول عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، ويســتغلهم 
غالبيــة مــن يقومــون بنشــر تغريــدات تفريــج الكــرب بشــكل انتهــازي مــن أجــل االحتيــال علــى 

المواطنيــن.

المجتمــع  علــى  الظاهــرة  هــذه  لخطــورة  ونظــرًا 
الســعودي، ســعى مركــز القــرار للدراســات اإلعالمية 
الخصائــص  عــن  الكشــف  إلــى  الدراســة  عبــر هــذه 
العامــة لظاهــرة التســول اإللكترونــي عبــر الوســائل 
كونــه  نموذًجــا  »تويتــر«  مــن  ُمتخــًذا  االجتماعيــة، 
المجتمــع  فــي  االجتماعيــة  الشــبكات  أبــرز  ُيعــد 
الســعودي، وذلــك للتعــرف علــى أســاليب وأدوات 

تحليــل همــا  باالعتمــاد علــى وحدتــي  الوســيلة، وذلــك  تلــك  عبــر  المتســولين  هــؤالء 
الحســابات(.  – )التغريــدات 

اإلحصاءات..
مجرد أمثلة وليست حصًرا لكل ما 

ُتقدمه الدولة السعودية لمواطنيها 
من مساعدات وإعانات بشكل كريم

اجماليهـــ 14411440 هــالفئات

82344878721إعانة للمحتضنين لذوي اإلعاقة

393216244393460المعاقون
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منهجية الدراسة:
ُتعــد هــذه الدراســة مــن البحــوث الوصفيــة، وقــد اعتمــدت علــى منهــج المســح التحليلــي 
بشــقيه الكمــي والكيفــي، والــذي ُيعــرف بأنــه »جهــد علمــي منظــم للحصــول علــى بيانــات 
ومعلومــات وأوصــاف عــن الظاهــرة أو مجموعــة الظواهــر موضــوع البحــث«، وتأسيًســا 
اإللكترونــي،  التســول  ظاهــرة  استكشــاف  إلــى  الحاليــة  الدراســة  ســعت  ذلــك،  علــى 
والتعــرف علــى أهــم الخصائــص واألســاليب واألدوات المرتبطــة بتلــك الظاهرة المنتشــرة 
فــي منصــات التواصــل االجتماعــي، بالتطبيــق علــى »تويتــر«، الوســيلة االجتماعيــة األبــرز 
خــالل االعتمــاد علــى  مــن  الســعودي، وذلــك  المجتمــع  فــي  انتشــاًرا وتأثيــًرا  واألكثــر 
اســتمارة تحليل المضمون والمالحظة لتحليل وحدتي الدراســة )التغريدات - الحســابات( 

المســاهمة فــي انتشــار ظاهــرة التســول اإللكترونــي.

جميــع  بمســح  اإلعالميــة  للدراســات  القــرار  مركــز  قــام  الهــدف،  هــذا  تحقيــق  ســبيل  وفــي 
التغريــدات المنشــورة علــى الواجهــة الجغرافيــة للمملكــة العربيــة الســعودية علــى موقــع تويتــر 
خــالل الفتــرة الزمنيــة مــن 16 - 20 مــارس 2021 وذلــك عبــر اســتخدام أبــرز الكلمــات المفتاحيــة 
التــي يعتمــد عليهــا المغــردون فــي تمثيــل هــذه الظاهــرة وهــي: )حالــة إنســانية، تفريــج كربــة، 
فاتــورة تنفيــذ قضائــي، حالــة مســتحقة، متعثــر، ســداد ديــن، الصدقــة(، وقــد انتهــت عمليــة 
المســح إلــى وجــود 20353 تغريــدة تناولــت موضــوع الدراســة بشــكل مباشــر خــالل هــذه الفتــرة.

ونظــًرا لصعوبــة تحليــل جميــع التغريــدات والحســابات المنتميــة إلــى مجتمــع الدراســة 
علــى عواطــف  التأثيــر  فــي  المســتخدمة  والمعالجــات  األســاليب  أبــرز  علــى  للوقــوف 
خصائــص  واستكشــاف  االحتياليــة،  ألهدافهــم  المتســولين  وتحقيــق  المســتخدمين 
قــام  تغريداتهــا،  انتشــار  فــي  والمســاهمة  للظاهــرة  المكونــة  اإللكترونيــة  الحســابات 
المركــز بتحليــل عينــة عمديــة ألعلــى 100 تغريــدة أصليــة ظهــوًرا خــالل فتــرة الدراســة، مــع 
اســتبعاد التكــرار، حيــث شــّكلت واقــع 5392 تغريــدة تــم تداولهــا بشــكل متكــرر مــن نفــس 

الحســابات أو مــن حســابات مختلفــة، ممــا عــزز فرضيــة احتيالهــا.

كمــا قــام المركــز بتحليــل عينــة عمديــة ألعلــى 101 حســاب تغريــًدا بهذا النمط في عينة الدراســة، 
والــذي وصــل إجمالــي عــدد تغريداتهــم إلــى 10609 تغريدات خالل نفس الفترة الزمنية.

 

من

16 مارس 
2021

إلى

20 مارس
2021

5,392
تغريدة تم تداولها بشكل متكرر
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نتائج الدراسة:
أواًل: نتائج تحليل تغريدات التسول اإللكتروني: 

للتعــرف علــى أهــم الخصائــص العامــة للتســول اإللكترونــي عبــر تويتــر، ركــزت الدراســة 
الحاليــة علــى عــدة محــاور أساســية تقــوم علــى فكــرة مفادهــا التعــرف علــى طبيعــة 
للوســيلة، واألســاليب  العامــة  الســلوك واســتخداماتهم  لهــذا  المنتهجــة  الشــخصيات 

العاطفيــة التــي يركــزون عليهــا فــي احتياالتهــم، والتــي كان مــن أبرزهــا مــا يلــي:

أواًل: جنــس الُمتســول لهــم: مــن خــالل تتبــع الســمات الشــخصية كمــا ُيصدرهــا المتســولون 
عبــر تويتــر والتــي تظهــر مــن خــالل بياناتهــم التعريفيــة أو حتــى صياغــات رســائلهم اإلعالميــة 
التــي يســتخدمونها فــي التأثيــر علــى المتعاطفيــن معهــم، ســواء كان التســول بطريقة مباشــرة 
)للنفــس( أو غيــر مباشــر )للغيــر(، ظهــر أن الفئــة الغالبــة علــى جنــس المُتســول لهــم كانــوا مــن 
الرجــال بنســبة )58%(، فــي اســتعطاف واضــح عبــر إظهارهــم كعاجزيــن عــن إعالــة أســرهم 
لظــروف مرضهــم أو ســجنهم أو ديونهــم، ولــم تتجــاوز نســبة التســول باســتخدام جنــس النســاء 
)9%( فقــط مــن إجمالــي عينــة الدراســة، بينمــا كانــت أقــل الفئــات ظهــوًرا هــم األطفــال بنســبة 

3% فقــط مــن إجمالــي عينــة الدراســة، وكانــت تمثيــالت تلــك الفئــات علــى النحــو التالــي:

ثانًيا: نوع الطلب:
أظهــرت نتائــج تحليــل تغريــدات التســول اإللكترونــي فــي تويتــر وجــود نوعيــن أساســيين 
لطلــب المســاعدة الماديــة، تمثــال فــي الطلــب المباشــر )الصريــح( للمســاعدة الماليــة 
ســواء كان للنفــس أو للغيــر، والطلــب غيــر المباشــر مــن خــالل طلــب المســاهمة فــي نشــر 
ــة  ــدات عين ــن، فكانــت النســبة األغلــب مــن تلــك التغري ــى اآلخري ــدات ووصولهــا إل التغري
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الدراســة )62%( عبــارة عــن طلــب مباشــر بعبــارات واضحــة صريحــة تؤكــد علــى االحتيــاج 
وضــرورة الوقــوف إلــى جانبهــم وســداد ديونهــم. 

ثالًثا/ شكل الطلب:
أوضحــت الدراســة تعــدد األشــكال المســتخدمة فــي طلــب المســاعدات الماليــة من حيث 
كونهــا مســاعدات لتفريــج كربــة أو ضائقــة ماليــة للنفــس أو لــذوي القرابــة )الــزوج – األب 
– األم المعيلــة – األخ ...( أو للغيــر مــن غيــر أولــي القرابــة، أو حتــى كونهــا مســاعدات غيــر 
محــدد أصحابهــا أو عالقتهــم بالمغرديــن، فــكان أبــرز تلــك األشــكال هــو طلــب المســاعدة 
أو تفريــج الكربــة للغيــر بنســبة بلغــت )60%( مــن إجمالــي عينــة الدراســة، كشــكل يســعى 
مــن خاللــه المتســولون إلــى إضفــاء نــوع مــن الثقــة علــى الحــاالت التــي يســتعرضونها 
بالتأكيــد علــى أنهــا تخــص الغيــر مــن المتعثريــن والغارميــن والتأكيــد علــى أنهــا حــاالت 
مســتحقة وصلــت إليهــم ســواء عــن طريــق الرســائل الخاصــة أو غيرهــا مــن الطــرق، فــي 

حيــن كانــت نســب تمثيــل األشــكال األخــرى علــى النحــو التالــي: 

60% للغير

23% لذوي القرابة

10% للنفس

7% غير محدد

األشكال المستخدمة في طلب المساعدات المالية
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رابًعا/ موضوعات التسول:
تعــددت الموضوعــات التــي اســتخدمها المتســولون فــي عــرض تغريداتهــم الخاصــة 
بطلــب المســاعدة الماليــة، حيــث كانــت النســبة األكبــر مــن تلــك الموضوعــات متعلقــة 
بحــاالت التنفيــذ القضائــي للفواتيــر الصــادرة عــن وزارة العــدل، والتــي ظهــرت بنســبة 
)51%( مــن إجمالــي عينــة تغريــدات الدراســة، فــي حيــن تقاســمت موضوعــات ســداد 
الفواتيــر الخدميــة مثــل الكهربــاء وإيجــار المنــزل، وموضــوع التبــرع للحــاالت الفقيــرة 
والمتعففــة المرتبــة الثانيــة بنســبة )22%( لــكل منهمــا، كمــا ظهــر عــدد مــن موضوعــات 
واضــح  إبــداء  دون  الديــون  لســداد  الغارميــن  حــاالت  فــي  تمثلــت  األخــرى  التســول 
والبطالــة،  واإلعالــة  الصحيــة،  والحــاالت  اإلنســانية،  الحــاالت  واســتغالل  ألســبابها، 

ــي:  وذلــك علــى النحــو التال
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المعالجة الموضوعية للظاهرة في التغريدات:
اإلطار العام للتسول:

ــر لإليقــاع بضحاياهــم،  ــر تويت ــا فــي مشــاركات المتســولين عب ــا واضًح ــذي أظهــر تنوًع وال
ــرز بيــن األطــر الموضوعيــة العامــة التــي  فــكان االعتمــاد علــى إطــار »المناجــاة« هــو األب
اعتمــدت عليهــا عينــة التحليــل، حيــث ظهــر فــي )41%( مــن تلــك التغريــدات كأكثــر األطــر 
اســتخداًما فــي تلــك الظاهــرة، وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء إطــار االدعــاء بطــرق كل األبــواب 
الممكنــة و«اســتنفاد ســبل طلــب الــرزق« بنســبة )17%(، ثــم اللجــوء إلــى »التهويــل« 
 ،)%16( بنســبة  المســتهدفين  فــي حجــم ديونهــم وكربتهــم الســتعطاف  والمبالغــة 

وذلــك علــى النحــو التالــي:

االستماالت العاطفية المستخدمة:
ألن طبيعــة الموضــوع )التســول( تفــرض علــى ممارســيه االعتمــاد بشــكل كامــل علــى 
اســتخدام االســتماالت العاطفيــة للعــب علــى وتــر العاطفــة والغريــزة اإلنســانية وصــواًل 
إلــى الهــدف االحتيالــي، فقــد أظهــرت النتائــج اســتخدام المتســولين عبــر تويتــر عــدة 
العاطفــي ومحاولــة  اإللحــاح  مــن  كنــوع  الواحــدة  التغريــدة  فــي  اســتماالت عاطفيــة 
لضمــان كســب تعاطــف وتفاعــل المتابعيــن، إال أن أبــرز تلــك االســتماالت تمثــل فــي 
»إثــارة المشــاعر اإلنســانية« والتــي جــاءت فــي المرتبــة األولــى بواقــع )83%(، و)الدعــاء 
ــرع( فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة )61%(، تبعهمــا اســتخدام النصــوص الدينيــة التــي  للمتب
تحــث علــى العطــاء والتضامــن والصدقــة بنســبة )26%(، فــي حيــن ظهــرت االســتماالت 
القائمــة علــى التذكيــر بفضــل فعــل الخيــر بنســبة )15%( مــن إجمالــي تغريــدات عينــة 

الدراســة.
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مسارات البرهنة:
مــن خــالل دراســة واســتعراض مســارات البرهنــة التــي دأب المتســولون عبــر تويتــر علــى 
اســتخدامها الدعــاء مصداقيــة طلباتهــم، أظهــرت النتائــج اعتمادهــم بشــكل كبيــر علــى 
نشــر الصــور كاســتدالل أساســي وبرهــان علــى إثبــات حاجتهــم للمســاعدة، وذلــك بنســبة 
)79%( مــن إجمالــي تغريــدات عينــة الدراســة، علمــا بــأن النســبة األكبــر مــن تلــك الصــور 
تــم االعتمــاد علــى ســرد تفاصيــل وضــع  كانــت عبــارة عــن عــرض لصــور فواتيــر، كمــا 
المتســول إليهــم كمســار للبرهنــة بنســبة 73%، فــي حيــن كان اســتخدام مســار اســتعراض 
األرقــام للتعريــف بحجــم الديــن  والمطلــوب ســداده أو تهويــل الموقــف ... الــخ، هــو 

ــة الدراســة بنســبة %38 . األقــل ظهــوًرا فــي عين

13

www.alqarar.sa @alqarar_sa



أساليب التسول اإللكتروني عبر تويتر
حاولــت الدراســة الوصــول إلــى األنمــاط العامــة المعبــرة عــن أســاليب التســول اإللكترونــي 
عبــر تويتــر مــن خــالل دراســة االختالفــات بيــن المعالجــات الموضوعيــة )اإلطــار العــام - 
ــا الختــالف الخصائــص  االســتماالت – مســارات البرهنــة( التــي انتهجهــا المتســولون تبًع

العامــة للظاهــرة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

أوال/ على مستوى الموضوعات: 
 تنــوع اعتمــاد ممارســي ســلوك التســول اإللكترونــي علــى األطــر الموضوعيــة العامــة 
للتســول عبــر تويتــر تبًعــا الختــالف موضوعاتهــم بشــكل واضــح، خاصــة مــع موضوعــات: 
التنفيــذ القضائــي، وســداد الفواتيــر، والتبــرع، والتــي اســتخدمت جميــع أطــر الدراســة - )7( 
أطــر تــم اســتخدامها مــع كل موضــوع - فــي عــرض تغريداتهــا بنســب متفاوتــة إال أن أبــرز 
تلــك األطــر تمثــل فــي االعتمــاد علــى المناجــاة فــي صياغــة رســائلهم اإلعالميــة والــذي 
ظهر كأعلى نسبة إلطار تغريد مع الموضوعات الثالثة بواقع )63.6%( مع موضوعات 
التبــرع ، و)50%( مــع موضوعــات )ســداد الفواتيــر(، و)41.2%( مــع موضوعــات التنفيــذ 
القضائــي، فــي حيــن كانــت تغريــدات موضــوع البطالــة هــي األقــل تنوًعــا مــن حيــث األطــر 
المصاحبــة لهــا، فاســتخدمت إطاريــن موضوعييــن فقــط، همــا: إطــار التهويــل والــذي ظهــر 
مــع نســبة )66.7%( مــن تغريــدات ذلــك الموضــوع، فــي حيــن اعتمــدت الـــ )%33.3( 
األخــرى منهــا علــى إطــار اســتنفاد ســبل طلــب الــرزق، وبشــكل أكثــر تفصيــاًل يوضح الشــكل 

البيانــي التالــي اســتخدامات تلــك األطــر تبًعــا الختــالف الموضوعــات. 
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أمــا بالنســبة الســتخدام االســتماالت العاطفيــة تبًعــا الختــالف موضوعــات التغريــد، فقــد 
أظهــرت النتائــج غلبــة االعتمــاد علــى اســتماالت »مخاطبــة المشــاعر اإلنســانية« بشــكل 
الفــت علــى جميــع تلــك الموضوعــات مــا عــدا تغريــدات موضوعــات إعالــة األســرة والتــي 
اعتمــدت بشــكل أكبــر علــى االســتمالة العاطفيــة مــن خــالل الدعــاء للمتبــرع ثــم مخاطبــة 
مشــاعره اإلنســانية، وجــاءت توزيعــات تلــك االســتماالت تبًعــا الختــالف الموضوعــات 

علــى النحــو التالــي: 

وحــول اســتخدام مســارات البرهنــة فقــد أظهــرت نتائــج الدراســة االعتمــاد الواضــح علــى 
البرهــان مــن خــالل الصــور فــي المقــام األول مــع موضوعــات التبــرع والحــاالت اإلنســانية 
ــر، بينمــا كانــت موضوعــات الغارميــن  ــة األســرة والتنفيــذ القضائــي وســداد الفواتي وإعال
والحــاالت الصحيــة أكثــر اعتمــاًدا علــى ســرد التفاصيــل إلثبــات فكرتهــم االحتياليــة، وذلــك 

علــى النحــو التالــي: 
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ثانًيا/ على مستوى نوع الطلب
ــر المباشــر بجنــس الرجــال  ــدات الطلــب المباشــر وغي ــاط أغلــب تغري ــج التحليــل ارتب أظهــرت نتائ
بواقــع )66.1%( مــع تغريــدات الطلــب المباشــر، و)44.7%( مــع غيــر المباشــر، في تصدير واضح 
لوتــر إنســاني أال وهــو »قهــر الرجــال« الــذي ينشــأ بســبب عجــز الرجــل عــن الوفــاء بالتزامــات إعالــة 
األســرة أو الديــون المتراكمــة أو الحبــس والغرامــة... الــخ، إال أن االختــالف الواضــح بيــن النوعيــن 
تمثــل فــي ظهــور نســبة كبيــرة مــن التغريــدات غيــر المباشــرة غيــر محــدد بهــا جنــس المتســول لــه 
)28.9%( كثانــي أعلــى نســبة للجنــس مــع هــذا النــوع، وهــو مــا يوضحــه الشــكل البيانــي التالــي:

النوعيــن، فقــد غلــب  اســتخدمت مــع  التــي  العاطفيــة  وعلــى مســتوى االســتماالت 
االعتمــاد علــى اســتماالت مخاطبــة المشــاعر اإلنســانية والدعــاء للمتبــرع مــع كل مــن 
تغريــدات الطلــب المباشــر وغيــر المباشــر علــى حــد ســواء، فــي حيــن كانــت النتيجــة األبــرز 
هــي اســتخدام النصــوص الدينيــة مثــل االستشــهاد بآيــات قرآنيــة أو أحاديــث نبويــة تحــث 
علــى الصدقــة وفضلهــا وفــرض الــزكاة مــع حالــة الطلــب غيــر المباشــر بشــكل واضــح عنــه 

فــي حالــة الطلــب المباشــر، علــى النحــو اآلتــي: 
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واعتمــدت تغريــدات الطلــب غيــر المباشــر بشــكل أكبــر علــى اســتخدام الصــور كمســار 
للبرهنــة ثــم ســرد التفاصيــل فــي حيــن ظهــر العكــس مــع تغريــدات الطلــب المباشــر، كمــا 
أن اعتمــاد تلــك التغريــدات )الطلــب غيــر المباشــر( علــى األرقــام فــي اســتدالالتها كان 

ــر مــن نظيرتهــا المباشــرة. أكب

أمــا مــن حيــث األطــر الموضوعيــة العامــة المســتخدمة مــع كل مــن النوعيــن )المباشــر 
وغيــر المباشــر( فقــد اتفــق النوعــان فــي تفــوق االعتمــاد علــى إطــار المناجــاة علــى بقيــة 
األطــر فــي تغريداتهمــا، واختلفــا فــي نســب االعتمــاد علــى بقيــة األطــر، حيــث اهتمــت 
تغريــدات الطلــب المباشــر بشــكل أكبــر بأطــر العــزف علــى وتــر اســتنفاد ســبل طلــب الــرزق، 
الطلــب غيــر  تغريــدات  ركــزت  الســن، فــي حيــن  بكبــار  واســتغالل عنصــر االســتعطاف 
المباشــر بشــكل أكبــر علــى أطــر االســتعطاف مــن خــالل اســتغالل عنصــر المــرأة كموضــوع 

لطلــب المســاعدات الماليــة، وذلــك علــى النحــو التالــي: 
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ثالًثا/ على مستوى شكل الطلب
أظهــرت نتائــج تحليــل جنــس المتســول لهــم تبًعــا الختــالف شــكل الطلــب عــدًدا مــن 
الســمات المهمــة ألســاليب التســول، تمثــل أبرزهــا فــي االتفــاق التــام بيــن جميــع تغريــدات 
طلــب المســاعدة الماليــة للنفــس فــي كــون المتســول لهــم مــن جنــس الرجــال، وغيــاب 
العنصــر النســائي تماًمــا عــن تلــك الفئــة، كمــا أن جميــع التغريــدات ذات شــكل الطلــب 

ــة. ــر محــدد أجناســهم أو خصائصهــم النوعي ــة غي ــر المحــدد«، كانــت بالتبعي »غي

وكانــت االختالفــات فــي شــكلي الطلــب )للغيــر – ولــذوي القرابــة( مــن حيــث توضيــح 
جنــس المتســول لهــم علــى النحــو التالــي:

ومــن حيــث االســتماالت العاطفيــة التــي تــم اســتخدامها وفًقــا الختــالف شــكل الطلــب، كان 
اســتخدام اســتماالت »مخاطبــة المشــاعر اإلنســانية« ثــم »الدعــاء للمتبــرع« هــي األبــرز بيــن 
أشــكال الطلــب للنفــس أو لــذوي القرابــة أو للغيــر، وهــو مــا يعطــي مؤشــًرا علــى اســتغالل 
ممارســي ذلــك الســلوك لســمات المجتمــع الســعودي ومرجعيتــه الدينيــة والثقافيــة، فهــو 
المحــب للخيــر والمســاعد لآلخريــن، وإمكانيــة تأثــره بتلــك األســاليب واالســتماالت أعلــى 
وأكبــر، أمــا التغريــدات ذات شــكل الطلــب »غيــر المحــدد« فقــد اعتمــدت بشــكل أعلــى علــى 
اســتمالة »الدعــاء للمتبــرع« فــي المقــام األول، ثــم االعتمــاد علــى اســتمالتي »اســتخدام 
النصــوص الدينيــة« و«مخاطبــة المشــاعر اإلنســانية« فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة متســاوية 

لــكل منهمــا، ولــم يظهــر معهــا نهائًيــا نمــط االســتمالة عبــر التذكيــر بفضــل فعــل الخيــر.
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أمــا مــن حيــث االختالفــات فــي االعتمــاد علــى مســارات البرهنــة تبًعــا الختــالف أشــكال 
الطلــب فقــد ظهــرت علــى النحــو التالــي:

واختلفــت أطــر التســول المســتخدمة تبًعــا الختــالف شــكل الطلــب، حيــث تــم اســتخدام 
جميــع األطــر الموضوعيــة المرصــودة فــي المعالجــات التــي اعتمــدت عليهــا عينة الدراســة 
التحليليــة - والبالــغ عددهــا 7 أســاليب - فــي شــكل الطلــب للغيــر، بينمــا تــم اســتخدام 5 
أطــر فقــط – مــع اختالفهــا – مــع شــكلي الطلــب »للنفــس« و«لــذوي القرابــة«، واســتأثر 
شــكل الطلــب غيــر المحــدد بإطــار »المناجــاة« كإطــار وحيــد تــم االعتمــاد عليــه مــع كافــة 

التغريــدات الممثلــة لهــذا الشــكل، وذلــك علــى النحــو التالــي:
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استخدام األدوات الرقمية في تغريدات التسول 
تمثــل األدوات الرقميــة فــي الشــبكات االجتماعيــة وســيلة مهمــة فــي التعبيــر عــن المعنــى 
وتأكيــده أو حتــى صياغــة الرســالة اإلعالميــة بشــكل كامــل، لــذا فإن عمليات التحليل الشــبكي 
إلــى المعنــى العــام وطبيعــة الســلوك  ا فــي الوصــول  لتلــك األدوات تعــد محــوًرا رئيســيًّ
االتصالــي عبــر الوســائل االجتماعيــة، ومــن هــذا المنطلــق العــام فقــد أوضحــت نتائــج تحليــل 

اســتخدام األدوات الرقميــة فــي تغريــدات التســول اإللكترونــي عبــر تويتــر مــا يلــي: 

الوسائط الرقمية:
تصــدرت الصــور الموضوعيــة أولويــات اســتخدام مغــردي التســول اإللكترونــي للوســائط 
الرقميــة فــي تغريداتهــم بنســبة )66%(، والتــي كانــت عبــارة عــن صــور أرقــام الفاتــورة 
والمبالــغ المطلــوب ســدادها، ولــم تســتخدم )20%( مــن إجمالــي التغريــدات أي وســائط 
رقميــة مكتفيــة بالنــص فقــط، فــي حيــن اعتمــدت )6%( علــى الجمــع بيــن صورتيــن فــي 
ــا  ــا دينيًّ تغريــدة واحــدة، إحداهمــا عبــارة عــن صــورة موضوعيــة وأخــرى تعبيريــة تشــمل نصًّ
يحــث علــى العطــاء والتصــدق، وكان اســتخدام الفيديــو كعنصــر رقمــي مصاحــب للتغريــد 

هــو األقــل ظهــوًرا بنســبة لــم تتجــاوز )1%( مــن إجمالــي عينــة الدراســة.

أكثــر  الموضوعيــة  الصــور  علــى  اإللكترونــي  التســول  اعتمــاد مغــردي  تفســير  ويمكــن 
وســيط مســتخدم فــي تغريداتهــم، مقابــل التجاهــل شــبه التــام للفيديــو، بأنــه يمكــن 
تضليــل المســتخدمين عبــر نشــر صــور فواتيــر مزيفــة لتوثيــق طلــب المســاعدة، بينمــا مــن 

الصعــب اســتخدام الفيديــو لنفــس الغــرض التوثيقــي. 
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عناصر االنتشار الرقمي:
بمقارنــة اســتخدام المنشــن والهاشــتاق فــي تغريــدات عينــة الدراســة، أظهــرت النتائــج تفاوًتــا 
واضًحــا بيــن اســتخدامهما فــي تلــك التغريــدات، حيــث نــدر االعتمــاد علــى المنشــن كعنصــر 
انتشــار رقمــي مقارنــة باســتخدام الهاشــتاق الــذي ظهــر فــي )89%( مــن إجمالــي العينــة، فــي 
مقابــل )9%( فقــط مــن التغريــدات ظهــر بهــا عنصــر المنشــن، الــذي كان اســتخدامه - رغــم 
ضعفه – مقتصًرا على اإلشــارة إلى الحســابات التابعة للمؤسســات اإلعالمية اإلخبارية مثل  
@SaudiNews50  @AJELNEWS24  @spagov ، أو اإلشــارة إلــى بعــض الشــخصيات 
 ،  fayez_malki @ben_aon @HilalAlTuwairqi@ مثــل  المجتمــع  فــي  المعروفــة 
مــع مالحظــة غيــاب اإلشــارة إلــى الجهــات الحكوميــة المســؤولة عــن المســاعدات الماليــة 
مثــل منصتــّي فرجــت وإحســان، أو وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، ممــا يثيــر 
تســاؤالت جوهريــة حــول أســباب اســتهداف الجمهــور العــام وتــرك الجهــات المختصــة بتقديم 
المســاعدات وتفريــج كــرب المتعثريــن؛ ويعكــس داللــة ضمنيــة بوجــود أهــداف احتياليــة حــول 
هــذا الســلوك غيــر المبــرر لممارســيه، ال ســيما مــع مــا ُتقدمــه المملكــة مــن أعمــال خيريــة 
كبيــرة فــي ضــوء توجيهــات القيــادة الرشــيدة للمملكــة عبــر عــدة قنــوات منهــا منصــة إحســان 
والتــي تخطــى حجــم التبرعــات بهــا حاجــز 320 مليــون ريــال حتــى اآلن، وبلــغ عــدد المســتفيدين 

منهــا حتــى وقــت إجــراء هــذه الدراســة مــا يزيــد علــى 553 ألــف مســتفيد.

وتؤكــد نوعيــة الهاشــتاقات التــي ظهــرت فــي تغريــدات عينــة الدراســة علــى اســتهدافهم 
لهاشــتاقات المبــادرات الخيريــة غيــر الرســمية وهاشــتاقات المشــاهير والهاشــتاقات التــي 
ــى  ــداواًل فــي المملكــة لضمــان وصــول تغريداتهــم إل ــد لألعلــى ت تصــل إلــى قائمــة الترن
أكبــر شــريحة ممكنــة مــن الجمهــور، وبالتالــي زيــادة احتماليــة التأثــر ومــن ثــّم التبــرع، ومــن 
#مبــادره_ #فرجت_والرجا_فاللــه،  #فرجت_مع_ابشــر،  )#فرجــت،  الهاشــتاقات  هــذه 
ســاعدنى3(، كذلــك تــم اســتخدام هاشــتاقات ذات طابــع رياضــي - مرتبطــة بمباريــات 
وأحــداث رياضيــة – مثــل: )#الفتح_االتحــاد، #النصر_العيــن، و #حمدالله_مئة_هــدف(، 
وأخــرى اجتماعيــة أو مرتبطــة بمناســبات معينــة، مثــل هاشــتاق )#تحية_لمامــا( الــذي 
انتشــر أثنــاء االحتفــال بعيــد األم، أو أخــرى ظرفيــة مرتبطــة بيــوم أو وقــت زمنــي محــدد، 

مثــل: )#ليلة_الجمعــة #يوم_الجمعــة #صالة_الفجــر #الوتــر(

 %9
استخدام المنشن في 
تغريدات عينة الدراسة

 %91
عدم استخدام المنشن  في 
التغريدات عينة الدراسة 
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تحليل حسابات التسول اإللكتروني
ــر  ــا لعــدد مــن المؤشــرات التــي وضعهــا المختب قــام مركــز القــرار بتحليــل الحســابات طبًق
الرقمي لألبحاث DFRLab مثل )نشــاط الحســابات، هوية الحســابات، أســماء الحســابات، 
صور الحســابات، التضخيم، المحتوى المشــترك ونمط الكالم( والتي تســتخدم  للكشــف 
عــن الحســابات المشــبوهة أو الوهميــة والتــي تعتبــر بمثابــة بــوت إلكترونــي، وذلــك علــى 

النحــو التالــي: 

 Activity نشاط الحسابات

أظهــرت نتائــج تحليــل الحســابات عينــة الدراســة ارتفــاع نســبة الحســابات المنشــأة حديًثــا، 
حيــث احتلــت الحســابات التــي أنشــئت فــي عــام 2020 المرتبــة األولــى بمعــدل 57 حســاًبا 
ــة الثانيــة الحســابات المنشــأة فــي عــام 2021 – الربــع  وبنســبة 56%، تالهــا فــي المرتب

األول منــه – بمعــدل 19 حســاًبا وبنســبة %19.

وقــد ُلوحــظ أن بعــض الحســابات عينــة الدراســة قــد تــم تجميدها وحذفهــا نهائًيا والبعض 
ــر يلجــأ إلــى هــذا  ــأن تويت ــا ب ــر. علًم اآلخــر تــم تجميــده بشــكل مؤقــت مــن ِقبــل إدارة تويت
اإلجــراء فــي بعــض الحــاالت المحــددة مثــل ظهــور اختــالل فــي معــدالت التغريــد/ إعــادة 
التغريــد، أو وجــود نشــاط مفــرط فــي الحســاب بشــكل عــام، إضافــة إلــى اإلبــالغ عــن 

الحســاب أو تغريداتــه.
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كمــا ُلوحــظ لجــوء أصحــاب بعــض الحســابات التــي تم تجميدها إلى إنشــاء حســابات جديدة 
ــم إنشــاؤها بشــكل دوري بعــد إغــالق  ــدة لنفــس األشــخاص يت ــة، أو حســابات ممت بديل
صفحاتهــا األصليــة مــن قبــل إدارة تويتــر. كمــا هــو واضــح فــي المثــال التالــي لحســاب تــم 

تقييــده مــن ِقبــل تويتــر:

معدل التغريد )التضخم(

أظهــرت النتائــج وجــود كثافــة تغريديــة الفتــة للحســابات عينــة الدراســة، فعلــى ســبيل 
المثــال بلــغ الحجــم الكلــي لتغريــدات الحســابات المنشــأة عــام 2021 والبالــغ عددهــا )19 
حســاًبا( )300,776( تغريــدة، وقــد تــراوح إجمالــي عــدد التغريــدات فــي الحســاب الواحــد 
مــا بيــن تغريــدة واحــدة كحــد أدنــى، و )41174( تغريــدة كأعلــى الحســابات تغريــًدا بمــدى 

بلــغ )41173( تغريــدة، وبمتوســط حســابي بلــغ 15830.32 تغريــدة للحســاب الواحــد.

العدد الكلي في سنة 2021
للتغريدات

معدل التغريد 
اليومي

3007764146.18مجموع القيم

26.8%7.7%النسبة المئوية لمجموع القيم

10.03الحد األدنى للقيمة

41174432.25الحد األعلى للقيمة

41173432.22المدى

15830.32218.2200المتوسط الحسابي

13264.281165.49767االنحراف المعياري
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ووفًقــا لفريــق الدعايــة الحاســوبية التابــع لمعهــد أكســفورد لإلنترنــت فــإن التغريــد بأكثــر 
مــن 50 مشــاركة فــي اليــوم ُتعتبــر تغريــدات   مشــبوهة، بينمــا يــرى المختبــر الرقمــي  
لألبحــاث DFRLab أن 72 تغريــدة فــي اليــوم وبمعــدل تغريــدة واحــدة كل عشــر دقائــق 

لمــدة اثنتــي عشــرة ســاعة متتاليــة هــي تغريــدات لحســابات مشــبوهة.

وبالتطبيق على الحسابات عينة الدراسة، اتضح ما يلي:

ُيظهــر الجــدول الســابق أن 60 حســاًبا مــن عينــة الدراســة ُتعتبــر حســابات مشــبوهة، حيــث 

ــر الرقمــي  ــر المختب ــا لمعايي ــا، وفًق كان معــدل التغريــد فيهــا أعلــى مــن 72 تغريــدة يوميًّ
لألبحــاث، بينمــا يعتبــر 70 حســاًبا مشــبوًها وفًقــا  لمعهــد أكســفورد لإلنترنــت.

وفــي ســياق متصــل، فــإن أحــد األدوار الرئيســية للروبوتــات تتمثــل فــي تعزيــز اإلشــارة 
مــن المســتخدمين اآلخريــن عــن طريــق إعــادة التغريــد أو اإلعجــاب بهــم أو االقتبــاس 
منهــم، لذلــك يتألــف الجــدول الزمنــي للروبــوت النموذجــي مــن إعــادة تغريــد واقتبــاس 
التغريــدات، مــع عــدد قليــل مــن المنشــورات األصليــة أو عــدم وجودهــا علــى اإلطــالق، 

وقــد تــم برمجــة بعــض الروبوتــات إلعــادة التغريــد واإلعجــاب لنفــس التغريــدة.

ووفًقــا لنتائــج تحليــل الحســابات عينــة الدراســة، فقــد كشــفت عــن وجــود عالقــات متشــابكة 
بيــن الحســابات وبعضهــا البعــض خاصــة مــن حيث قوائــم المتابعين )followers( المشــتركين 
والذيــن يتســمون جميًعــا بنشــر وإعــادة تغريــد محتويــات متعلقــة بتفريــج الكــرب، وهــو مــا 

ُيفســر معــدل نمــو التغريــدات الســريع والتشــابه فــي نصوصهــا بيــن الحســابات المختلفــة.

بيــن حســابي   المتابعيــن  94 حســاًبا مشــترًكا فــي قائمــة  المثــال يوجــد  فعلــى ســبيل 
بيــن   مشــترًكا  حســاًبا  و20   ،  )Bandar89660036 - bandar60531779(
)U2mAfsDnRQcc2DL  -  FktQJQpITKc6tBW( ، ويوجــد 208 حســابات مشــتركة 
بيــن الحســابين  )U2mAfsDnRQcc2DL  - eTt1SLO0J8O5Wlk (  ويوجــد حســابات 
  ) U2mAfsDnRQcc2DL - K7U6dlczUh8WrLP(  مشــتركة تبلــغ 119 حســاًبا بيــن
و136 حســاًبا مشــترًكا بيــن )K7U6dlczUh8WrLP  - eTt1SLO0J8O5Wlk (، كمــا 
 ،)GgmrXXxI4nW3Lsd  - eTt1SLO0J8O5Wlk(  يوجــد 117 حســاًبا مشــترًكا بيــن
 ، )19aziz0011 -eTt1SLO0J8O5Wlk( ويوجــد 286 حســاًبا مشــترًكا بيــن حســابي
.)AbuMo7ammad22  - eTt1SLO0J8O5Wlk( ويوجــد 136 حســاًبا مشــترًكا بيــن

معدل التغريد للحسابات

 أقل من
ا 50 تغريدة \ يوميًّ

  من 51 إلى 71
ا تغريدة \ يوميًّ

 من 72 إلى 92
ا تغريدة \ يوميًّ

 أكثر من 92
ا تغريدة \ يوميًّ

3110456
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هوية الحسابات : 

احتلت األسماء المجهولة )االعتبارية( للحسابات المرتبة األولى بنسبة 57%، تالها في المرتبة 
الثانيــة األســماء الحقيقيــة بنســبة 24%، وفــي المرتبــة الثالثــة واألخيــرة جــاءت األســماء الرمزيــة 
 FKTQJQPITKC6TBW،« خوارزميات مكونة من حروف وأرقام وأشــكال( بنســبة 19%، مثل(

.»eTt1SLO0J8O5Wlk، GgmrXXxI4nW3Lsd، 7B6gKjqWGv2gDCp

وأظهــرت نتيجــة التحليــل أن جميــع الحســابات عينــة الدراســة اســتخدمت أســماء ال يمكــن 
االســتدالل مــن خاللهــا علــى أصحابهــا بشــكل فعلــي، فحتــى األســماء التــي تبــدو حقيقيــة 
إلضفــاء نــوع مــن المصداقيــة والموثوقيــة والتــي مّثلــت ربــع العينــة تقريبــًا، جــاءت علــى 
هيئــة »أســماء العلــم المجــرد« التــي تســتخدم اســًما مفــرًدا ال تقــدم أي داللــة علــى 
أصحابهــا، مثــل )عبــد الرحمــن، عبــد اللــه، أمــل، مهــا، bandar، Turki Alrefai، نــورة، أبــو 

محمــد، أبــو فالــح، أم فوزيــة( ومــا إلــى ذلــك.

 DFRLab وبالتطبيــق علــى المؤشــر الرئيســي الثانــي الــذي وضعــه المختبــر الرقمي لألبحــاث
زادت  الحســابات  تقدمهــا  التــي  الشــخصية  المعلومــات  قلــت  كلمــا  أنــه  فــي  والمتمثــل 
احتماليــة أن تكــون روبوًتــا، تعــززت فرضيــة أن نســبة كبيــرة مــن الحســابات عينــة الدراســة 

التــي نشــرت تغريــدات تفريــج الكــرب هــي أقــرب إلــى البوتــات أو الحســابات الوهميــة.

صور الحسابات:

%19

أسماء رمزية

%24

أسماء حقيقية

%57

أسماء مجهولة
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ــة األولــى بنســبة 78%، تالهــا فــي  ــة علــى فكــرة التســول المرتب ــر الدال ــة غي احتلــت الصــور التعبيري
المرتبة الثانية الصور الشــخصية بنســبة 11%، وجميعها لم تســتخدم صوًرا تعكس حقيقة شــخصية 
أصحــاب حســابات هــذه الفئــة، بــل لجــؤوا إلــى وضــع صــور خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبــد العزيــز وســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، حفظهمــا اللــه، فضــاًل عــن وضــع صــور 

مشــاهير المجتمــع الســعودي مــن أجــل إضفــاء نــوع مــن الموثوقيــة علــى محتــوى حســاباتهم.

 وفــي المرتبــة الثالثــة جــاءت الصــور المعبــرة عــن فكــرة التســول بشــكل صريــح بنســبة %7، 
حيــث اســتخدمت صــور فواتيــر خدميــة مســتحقة كالكهربــاء أو فواتيــر تنفيــذ قضائــي.

وجاءت فئة الحسابات التي لم تستخدم صوًرا تعريفية بها في المرتبة الرابعة بنسبة %4.

وُتعــزز هــذه النســب تعمــد أصحــاب الحســابات عــدم الكشــف عــن هوياتهــم الحقيقيــة عــن 
طريــق صورهــم الشــخصية المعبــرة عنهم.

النبذة التعريفية للحساب

انتهــت نتيجــة التحليــل إلــى أن 36% مــن إجمالــي الحســابات عينــة الدراســة لــم تســتخدم نبــذات 
تعريفيــة معبــرة عــن فكــرة التســول اإللكترونــي، وذلــك إمــا لكونهــا لــم تســتخدم نبــذات تعريفيــة 
علــى اإلطــالق وهــو مــا ظهــر فــي 26% مــن إجمالــي العينــة، أو ألنهــا اعتمــدت علــى نبــذات 
شــخصية ال تحمل أي مدلول اســتجدائي تســولي وهو ما تجســد في 10% من عينة الدراســة.

فــي المقابــل، جــاءت نســبة الحســابات التــي عرضــت نبــذة تعريفيــة دالــة علــى فكــرة 
التســول واســتجداء المســاعدة 64%، وقــد تنوعــت المضاميــن المنشــورة فــي هــذه 
النبــذات مــا بيــن )اســتدالل بنــص دينــي - عبــارات اســتجداء إنســاني – دعــوة صريحــة 
للتبــرع – نبــذة تضامنيــة(، علًمــا بــأن بعــض الحســابات لجــأت إلــى اســتخدام أكثــر مــن نــوع 

فــي النبــذة التعريفيــة الخاصــة بهــا، ولذلــك جــاءت األرقــام عاكســة لنســب الظهــور.  
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النتائج العامة للدراسة:
انتهــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج العامــة التــي ُتعــزز فرضيــة احتيــال الحســابات 

المروجــة لتغريــدات تفريــج كربــة وعــدم مصداقيــة طلباتهــم، أهمهــا:

وجــود أســلوب وشــكل نمطــي ثابــت فــي كتابــة تغريــدات تفريــج الكربــة، ممــا ُيرجــح أنهــا 
ليســت تغريــدات شــخصية ُتكتــب تلقائًيــا، وإنمــا ترجــع إلــى شــخص/ جهــة أو أكثــر هــي مــن 

تقــوم بهــذا النــوع مــن التغريــد بشــكل ممنهــج.

 عــدم منطقيــة تواريــخ إنشــاء الحســابات مقارنــة بمعــدالت التغريــد الكثيــف لهــا، حيــث 
أظهــرت النتائــج أن أعلــى متوســط حجــم تغريــد كلــي للحســاب الواحــد كان مــن نصيــب 
الحســابات المنضمــة إلــى تويتــر فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2020 والربــع األول مــن 
عــام 2012م، وهــو مــا يؤكــد فرضيــة كــون أصحــاب هــذه الحســابات يعتمــدون علــى 
البوتــات فــي النشــر علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي لتحقيــق االنتشــار مــن جانــب، 
والتغريــد الكثيــف لطلبــات التســول اإللكترونــي مــن جانــب آخــر ، علمــًا بــأن معــدل 

ــا. التغريــد اليومــي ألحــد الحســابات وصــل إلــى 435 تغريــدة يوميًّ

 اتســمت مجموعــة مــن الحســابات األعلــى تغريــًدا بالتغريــد حصــًرا لطلبــات تفريــج كربــة، 
ومنهــا مــن قــام بتكــرار نفــس التغريــدة علــى فتــرات زمنيــة متفاوتــة وصلــت أحياًنــا إلــى 

عــدة أشــهر.

 تعمــدت الحســابات المعنيــة بنشــر تغريــدات تفريــج كربــة علــى تجهيــل نفســها، وعــدم 
نشــر أي معلومــات دالــة علــى شــخصية أصحابهــا.

ــا، ركــز علــى  ــا عاطفيًّ ــة خطابـً ــج كرب ــدات طلــب تفري ــت الحســابات التــي تنشــر تغري  تبّن
إطــار االهتمامــات اإلنســانية لــدى المواطنيــن بشــكل انتهــازي، وذلــك باالعتمــاد علـــى 
عـــدد مـــن اآلليـــات، منهـــا اســـتخدام أســــلوب الضــــّخ اإلعالمــــي المكثــــف لتغريــدات 
ــة اســتمالة المواطنيــن  ــة لإللحــاح فــي طلــب المســاعدة، ومحاول ــج كرب ــات تفري طلب
عبــر االســتعطاف المصحــوب بآيــات مــن القــرآن الكريــم واألحاديــث النبويــة الشــريفة 

لحّثهــم علــى التبــرع.

الحكوميــة  الجهــات  إلــى  »منشــن«  اإلشــارة  تجاهــل  الحســابات  هــذه  تعمــدت   
المســؤولة عــن المســاعدات الماليــة مثــل منصتــّي فرجــت وإحســان، أو وزارة المــوارد 
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، ممــا يثيــر تســاؤالت جوهريــة حــول أســباب اســتهداف 
كــرب  وتفريــج  المســاعدات  بتقديــم  المختصــة  الجهــات  وتــرك  العــام  الجمهــور 
المعســرين؛ ويعكــس داللــة ضمنيــة بوجــود أهــداف احتياليــة حــول هــذا الســلوك غيــر 
المبــرر لممارســيه، ال ســيما مــع مــا تشــهده المملكــة مــن أعمــال خيريــة كبيــرة فــي 

ضــوء توجيهــات القيــادة الرشــيدة للمملكــة.
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ختاًما..
 علــى الرغــم مــن أنــه ال ُيمكــن الجــزم بــأن جميــع الحســابات الناشــرة 
ــا، وتســتهدف خــداع وتضليــل  لطلبــات تفريــغ كربــة تتبــع ســلوًكا احتياليًّ
المواطنيــن الســعوديين مــن أجــل جنــي األمــوال، فإنــه وفًقــا للنتائــج 
الســابقة توجــد العديــد مــن المؤشــرات القويــة الدالــة علــى أن غالبيــة 

هــذه الحســابات تحتــال علــى المواطنيــن.

وفــي هــذا الصــدد يجــب التأكيــد علــى أن حتــى الحــاالت التــي تســتحق 
فعــاًل المســاعدة ال يوجــد لديهــا مبــرر للجــوء إلــى المنصــات االجتماعيــة 
فــي ظــل توافــر المنصــات الحكوميــة والقنــوات الرســمية التــي ُتوفــر لهــا 

المســاعدات الماليــة والعينيــة بشــكل كريــم والئــق.

وبنــاًء علــى مــا انتهــت إليــه الدراســة، ُيوصــي مركــز القــرار للدراســات 
اإلعالميــة بمــا يلــي:

بإرشــاد  تهتــم  التــي  التوعويــة  اإلعالميــة  الحمــالت  زيــادة  ضــرورة   
المواطنيــن بالمؤسســات الحكوميــة والقنــوات الشــرعية الموثوقــة 
المجتمــع  فــي  للمحتاجيــن  والدعــم  المســاعدة  بتقديــم  المعنيــة 

الســعودي.

ــا وراء   تثقيــف المجتمــع الســعودي الخّيــر بطبعــه بــأال ينســاق عاطفيًّ
هــذه الظاهــرة االحتياليــة.

 أهميــة تشــديد الرقابــة األمنيــة ومالحقــة أصحــاب هــذه الحســابات 
التــي تضــر بالمجتمــع مــن خــالل النصــب واالحتيــال علــى المواطنيــن، 

والمشــجعة علــى أســاليب الكســب غيــر المشــروعة.
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