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 ممخص:
تتعمق بما اطمقت عميو  الحالية احدى صور الفساد في النشر العمميتناقش الورقة 

ي ظل ما شيدتو الفترة األخيرة من االنتشار الكبير لمنشر اإللكتروني ، فف،  االبتزاز االكاديمي 
من  ومطالبة العديد بضرورة إتاحة كافة األبحاث المنشورة لكل الباحثين حول العالم مجاناً 

استغالل بعض ضعاف النفوس حاجة الزمالء  وفى ظل(، Free Online Access)خالل 
 Fake) عديدًا من المواقع الوىمية قياميم بإنشاءلمنشر العممي الدولي و السريع و 

Scientific Journals/publishers)  عمى شبكة اإلنترنت بمسميات براقة كدوريات عالمية
مقابل سداد نفقات مالية باىظة ترىق كاىل الباحثين، دونما مراعاة لقواعد  تقبل نشر البحوث

وقيام البعض   ،النشر العممي من مراجعة و تحكيم لتمك األبحاث أو مراعاة جودة النشر
وقيام  فييا ، عدم النشر الى بأنشاء منتديات تضم قوائم بأسماء تمك المواقع ودعوة الجميع 

بعضيم في نفس الوقت بابتزاز المجالت ومجالس ادارتيا وتيديدىم بنشر أسماء مجالتيم في 
وىو ما استدعى  تقديميم لممحاكمة واغالق مدوناتيم والتحذير منيم وعدم ، تمك القائمة 

 توقد استدل، بالغ السمطات القانونية  ا  التواصل والتعامل معيم وعدم االستجابة بابتزازىم و 
 " Jeffrey Beall's blogجيفري بيل  المدون المفترسي ذلك بحالة عملدراسة ا

جيفري  - العمميالفساد في النشر  العممي،النشر  -األكاديمي االبتزاز المفتاحية:الكممات 
 " Jeffrey Beall's blog بيل

  

https://doaj.org/
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Academic Blackmail: one of the forms of Corruption in Scientific 

Publishing: "The Case of Predatory Blogger Jeffrey Beall's Blog" 

Summary: 

The current paper discusses one of the forms of corruption in scientific 

publishing related to what it called academic blackmail, in light of what the 

recent period has witnessed of the great spread of electronic publishing, and 

many demand that all published research be made available to all researchers 

around the world free of charge through (Free Online Access). Some weak-

minded people exploited the need of colleagues for international and rapid 

scientific publishing, and they created many fake websites (Fake Scientific 

Journals / Publishers) on the Internet with bright names such as global 

periodicals that accept the publication of research in exchange for payment of 

heavy financial expenses that burden researchers, without observing the rules 

of scientific publishing from Reviewing and judging those researches or taking 

into account the quality of publishing, and some establishing forums containing 

lists of the names of these sites and calling everyone not to publish in them, 

and some at the same time blackmailing magazines and their boards of 

directors and threatening them to publish the names of their journals in that list, 

which required bringing them to trial and closing their blogs And warning 

them, not communicating with them, not responding to their blackmail, and 

informing the legal authorities, and the study evidenced that in the case of the 

resounding Predator Jeffrey Beall's blog 

Keywords: Academic blackmail, Scientific Publishing, corruption in 

Scientific Publishing, Jeffrey Beall's blog 
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 مقدمة: 

نيا، الجتماعيةوا يةدالقتصاا المشكالت أخطر نم دلفساا يعتبر  إذا خطورة يشتد وا 
عمى لمدول و الشاملداء الاعمى  خطيرةت نعكاساا منلو  امل بالجامعات يتعمق رمألن اكا

 بيا. ومخرجاتو التعميم ودةعمى ولتنمية ا خطط

، فانو يصبح أكثر الجتماعيةواية دالقتصاا تشكالملا طرخإذا كان الفساد يعد من أ
ت خطيرة نعكاساا نلو م املوالبحث العممي،  تامعاجلبا قيتعم رالمن اكاواشد خطورة إذا 

 بيا.جاتو رخمو ملتعميدة اوعمى جولتنمية ا ططخ عمىو لمدول للشامداء االاعمى 

في العالم ىو من الموضوعات التي يشوبيا الكثير من الغموض النشر العممي  
يرتبط بالنشر العممي شركات  –واالسرار ويرتبط بيا عالم كبير من المكاسب المادية والمعنوية 

ويرتبط بيا  –كبرى تمتمك مئات بل االف المجالت التي تجنى من ورائيا ماليين الدوالرات 
والترقية والجوائز والحصول عمى المشروعات وايضا  –تصنيف الجامعات وتصنيف الباحثين 

 الحصول عمى الوظائف وىو من األمور والميام األساسية لعضو ىيئة التدريس.
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 وصور الفساد واشكالو في النشر العممي  كثيرة ومتعددة منيا ما يتعمق باالحتكار
، وانتشار السرقات العممية العالميةمن قبل بعض الشركات  العممياالحتكار والتحكم فى النشر 

وظيور واالنتحال ،  وشكمية التحكيم العممي ، وتدنى اخالقيات النشر العممي بصفة عامة ، 
ىدفيا الكسب باالحتيال عن طريق تنظيم المؤتمرات  ليا بالنشر العممي  ةشركات ال عالق

ووجود معامالت  ونشر األبحاث غير المحكمة واستيداف الباحثين المغمورين أو المبتدئين
تأثير زائفة ومن اخطرىا المجالت الزائفة  والنشر العممي الوىمي وما تبعو من عمميات ابتزاز 

 وىو موضوع محاضرتنا في ىذا المؤتمر الرائع .  

 
 اختالفوجدت فرصة لمجميع عمى  كبير،وسائل التواصل بشكل  انتشارظل  ففي

وليس لدييم  شيءأمور ال يعرفون عنيا  فيلفتوى مستوياتيم العممية واألكاديمية لمكتابة وا
 الحد األدنى من المعرفة والدراية بيذه الموضوعات وخصوصا األكاديمية أو التنموية.

في ظل ما شيدتو الفترة األخيرة من االنتشار الكبير لمنشر اإللكتروني ومطالبة و 
العديد من الخّيرين في ىذا العالم، بضرورة إتاحة كافة األبحاث المنشورة لكل الباحثين حول 
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العالم مجانًا، وىذا ربما يساعد عمى تطور وتسارع عممية البحث العممي وتقميل النفقات 
"دمقرطة االنتاج  النامي، في ظل مبادرة  وث المنشورة وخاصة في العالم لموصول إلى البح

اعتبار أن أي وثيقة منشورة ىي قابمة لمقراءة والتي تؤكد عمى “العممي وقياس التأثير
واالقتباس بغض النظر عن الموضوع الذي تتناولو أو الكاتب الذي ألفيا أو المنطقة أو المغة 

 open accessالنشر العممي المفتوح ، من خالل التي صدرت بيا
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 من االنتشار الكبير لمنشر االلكترونى ومطالبة الفترة األخيرة ظل ما شيدتو  في
العديد من الخّيرين في ىذا العالم، بضرورة إتاحة كافة األبحاث المنشورة لكل الباحثين حول 

(، وىذا ربما يساعد عمى تطور وتسارع عممية البحث  Online AccessFreeالعالم مجانًا )
اال انو فى  ، العممي وتقميل النفقات لموصول إلى البحوث المنشورة وخاصة في العالم النامي

، استغل بعض ضعاف النفوس حاجة الزمالء لمنشر العممي الدولي و السريع و أنشأوا المقابل
عمى شبكة اإلنترنت  )Fake Scientific Journals/publishers (عديدًا من المواقع الوىمية

بمسميات براقة كدوريات عالمية تقبل نشر البحوث مقابل سداد نفقات مالية باىظة ترىق 
كاىل الباحثين، دونما مراعاة لقواعد النشر العممي من مراجعة و تحكيم لتمك األبحاث أو 

 .مراعاة جودة النشر
باحثين المحتاجين لمنشر الدولي ضحية تمك العصابات، بل آالف من ال ولألسف وقع

الوىمية كالنار في اليشيم لتشمل كل دول العالم، بل  ودور النشرتسارع انتشار تمك الدوريات 
عالية في  وذوو خبرةىذه المواقع أناس محترفون في التعامل اإلليكتروني،  ويتولى إدارة

من دول العالم النامي. ووصمت الجرأة بيؤالء  بيتيمولألسف غال، واإليقاع بضحاياىماإلييام 
النفر باالستيالء عمى أسماء دوريات راسخة )وخاصة تمك التي ليس ليا بعد مواقع 

 إليكترونية(. 
( وزمالئو قرابة خمسمائة Lukić Tinولقد رصد الخبير الصربي "وكيتش تين" )

 Geographicaم في دورية 4102دورية مشبوىة في بحثيم القيم )نشر في سبتمبر/أيمول 

Pannonica تمك الظاىرة التي تشوه النشر العممي.  ن( ع10-96و الصفحات: 01 المجمد 
 0:المجالت ودور النشر الوىمية سمات

النشر الوىمية عمى ودور لمدوريات العممية  السمات العامةو ىناك بعض االنتقادات 
 Open Access Publishing and Fake)النشر المفتوح شبكة اإلنترنت والخاصة ب

Scientific Journals/publishers:يمكن إجماليا في اآلتي ،) 

                                                           
1
الوجالث الوقسصٌت هي ًىع هي أًىاع الوجالث االًخهاشيت وفيها يخن ظسقت اظن وهعلىهاث هجلت هشهىزة في ًفط الوجال وهحاولت   

عٌد الحكن عي كىى  هٌاك العديد هي الوعاييس الخي يجب أى حؤخر باالعخبازإيهام الباحث بأًها هي الوجلت األصليت، 

 الوجالث ضحيت الىقىع حجٌب للباحثيي يوكي كيف: الوقال ذو الصلتإحدي الوجالث حقيقيت أم هصيفت. )أًظس 

 ).الىهويت

https://doaj.org/
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2015/10/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2015/10/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2015/10/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/
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الموافقة السريعة عمى النشر لألبحاث المقدمة دون تحكيم أو مراعاة جودة النشر، مما  -0
شر أبحاث خادعة وال معنى ليا، تتم عممية التحكيم والمراجعة )إن تمت؟( في يؤدى لن

 وسريع.وقت قصير جدًا 
تقوم دور النشر تمك بحمالت دعائية إليكترونية قوية لحث/ترغيب األكاديميين لتقديم  -4 

 أبحاثيم أو إشراكيم في ىيئات التحرير.
ن دون إذن منيم، بل وعدم قبول تحرير من األكاديمييوىيئات عمل مجالس إدارات  -3

 استقاالتيم منيا.
تعيين ىيئات تحرير بأسماء أكاديميين وىمية، وفي بعض الحاالت يكون المحررين أو  -2

المراجعين ليس لدييم الخبرة األكاديمية التي تؤىميم إلنتاج منشورات عممية جيدة 
 وذات جودة نشر مقبولة.

تمك المواقع ال تحمل عناوين أرضية واضحة تبين مقار عمميم، وتتحايل لتمقى  غالبية -5
 الرسائل بعناوين بريدية مختمفة، وأساليب غامضة وعناوين مبيمة لتمقى األموال. 

 تقميد )أو سرقة( أسماء أو مواقع الدوريات األكثر رسوخًا وذات الشيرة العالمية. -9
يات الوىمية ال يرد ليا أي ذكر في أدلة وفيارس الدوريات الغالبية العظمى من تمك الدور  -7

 القياسية ولم يتم فيرستيا عمى نطاق واسع في قواعد بيانات المكتبات.
ال توجد سياسة واضحة لمحفظ الرقمي لتمك المجالت عمى شبكة االنترنت، فكثيرا ما  -1 

 تختفي بعد فترة. 
المجاالت العممية المتباعدة والتي عادة ال  تجمع بين اثنين أو أكثر من الدورياتبعض  -6

 تجمع سويًا.
كثيرًا ما تدعى الدورية الوىمية أو الناشر الوىمي بأنو يتم فيرسة الدورية واإلشارة  -01 

إلييا ونشر ممخصات أبحاثيا في قواعد البيانات العالمية المشيورة، وىذا غالبًا غير 
 حقيقي.

دار عدد ىائل من الدوريات العممية )تتجاوز المئات( تقوم دور النشر الوىمية بإص -00 
وفي مجاالت مختمفة وخالل فترة زمنية وجيزة من عمر دار النشر تفوق قدرة أي دار 

 نشر عريقة.
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في بعض األحيان يقوم الناشرون الوىميون بنسخ أىداف ومجاالت النشر ومعمومات  -04
لمجالتيم حرفيًا عمى اإلنترنت، أخرى من دوريات عالمية مرموقة وراسخة ونقميا 

 وىناك حاالت عديدة سجمت لتك السرقات.
بعض الناشرون الوىميين يتعمدوا ابتكار أسماء جاذبة ومضممة لدورياتيم، وذلك  -03

باالستيالء عمى أسماء المجالت الراسخة وذات الشعبية، مع إضافة كممات رنانة عمييا 
( أو "األمريكية" Globalلعالمية " )( أو "اInternationalمثل "الدولية " )

(American( "أو "األوربية )Europeanأمام أسماء دورياتيم المزعومة ). 

 
الصعب تصور مستقبل تختفي فيو المجالت المفترسة، ألنو من  انو منوالواقع  

السيل جدا البدء بعمل واحدة منيا وسيكون ىنالك الكثير من جني األرباح. ولعل أفضل 
وليذا يتوجب عمى  –طريقة إلغالق المجالت الوىمية، بحسب المراقبين، ىو توقف الطمب 

 .دار نشر لعرض أعماليم اختياربالباحثين أن يكونوا أكثر إدراكا عندما يقومون 
 Jeffrey Beall's blogالمفترس جيفري بيل: لمدون ا

وىو خبير مكتبات و أستاذ مشارك في جامعة كولورادو دنفر، الواليات المتحدة األمريكية(، 
 ،)blishersAccess Pu-Scholarly Openومتخصص في مجال المواقع مفتوحة المصدر )

https://doaj.org/
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أن ينشر عمى موقعو عمى اإلنترنت كيف يعمل بعض الناشرين تحت عناوين وىمية، وقد سمط 
الضوء عمى بعض الحيل، بل كان ينشر تحديثات أسبوعية بأسماء تمك دور النشر والدوريات 
الوىمية ومواقعيا عمى اإلنترنت والجديد الذي يظير منيا أوال بأول، ويدعمو اآلالف من 
الباحثين حول العالم ويمدونو بما يقابميم من تمك الموضوعات. و"بيل" يقدم إحصائية سنوية 

EALL'S B لتمك األوعية الوىمية( Beall’s listفي شكل قوائم )تعرف عالميا بقائمة بيل )

LISTISHERSRY JOURNALS AND PUBLOF POTENTIAL PREDATO  

في ىذه  بعدم النشرفقد اصدار قائمة تسمى بقائمة المجالت المفترسة مع توصية شديدة 
 المجالت والبعد كل البعد عنيا.

 
 وال عالقة لو بالجامعة وقد أمريكيمكتبة  انو اميناال انو بعد البحث والدراسة تبين 

اكتسب شيرة سيئة بنشره لقائمة الناشرين والمجالت المفتوحة التي يعتبرىا "مفترسة" من 
 قبمو ، نشر في مدونتو مقالة خاطئة ومتحيزة بشكل ال يصدق.

معاييره الخاصة ووجو الكثير من االدعاءات  Beallوقد ابتكر المدون المفترس 
ب في إصابات ىائمة، شخصية ومينية، لعدد ال يحصى من األفراد الكاذبة، مما تسب

 والناشرين والمؤسسات. 

http://beallslist.weebly.com/contact.html
https://beallslist.net/
https://beallslist.net/
https://beallslist.net/
https://beallslist.net/
https://beallslist.net/
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وعند تصفح ىذه القائمة تجد انيا تضم جميع دور النشر الناشئة والمجالت من 
وسارعت   -ولم تتضمن أي دار نشر من الغرب او من الدول المتقدمة  –العالم الثالث 

 –بيذه المؤامرة الى اعتماد ووضع ىذه القائمة موضع الجد بمدان العالم النامي المستيدفة 
من حيث استنزاف  –مما يعنى القضاء عمى مجالتيا واالستمرار فى التبعية لمشركات الكبرى 

نتيجة ليذه المؤامرة تم القضاء عمى معظم دور النشر  –الموارد  واستمرار الشعور بالدونية 
الى  –التي تجرأت عمى دخول سوق العمالقة  –الث الناشئة وتوقف معظم مجالت العالم الث

ان اتى مجموعو من عمماء الغرب لتحميل ىذه الظاىرة وتم االكتشاف المذىل وىو ان ىذا 
الرجل الذى دمر مجالت العالم الثالث ما ىو اال نصاب محترف ويمكن التعرف عمى ذلمك من 

  https://www.scholarlyoa.net/index.htmخالل لما ورد في موقعيم  " 
 : Jeffrey Beall's blog  ابتساز جيفري بيل 

في المغة ىو القيام بالتيديد من قبل شخص معين بمحاولة كشف المعمومات  االبتزاز
عن شخص معين أو ارتكاب بعض التيديدات التي بموجبيا يمكن أن تدمر سمعة شخص 

 .آخر إن لم يقم ببعض الطمبات
ىو محاولة الحصول عمى مكاسب مادية أو معنوية عن طريق اإلكراه االبتزاز 
الصورة يمتد  واالبتزاز بيذهمعمومات خاصة.  وأسرار أبكشف  بالتيديدوذلك المعنوي لمضحية 

واالبتزاز  واالبتزاز العاطفيليشمل جميع القطاعات فنجد ما يسمى باالبتزاز السياسي 
 .االليكتروني

https://www.scholarlyoa.net/index.htm
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ىو االبتزاز الذي يتم باستخدام اإلمكانيات التكنولوجية الحديثة  واالبتزاز اإلليكتروني

 .ضحايا أغمبيم من النساء البتزازىم ماديا أو جنسيا ضد

والمبتز ىو كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من اإلضرار بو او باي 
شخص اخر ييمو امره ويحممو بذلك وبسوء قصد عمى ان يسممو او يسمم اي شخص اخر 

عميو بإمضاء او ختم يمكن تحويمو الى سند  وقعاي مال او سند قانوني او اي شيء 
 .قانوني
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وقد بدا ىذا المفترس يبتز العديد من المجالت ودور النشر حتى ال يضع أسماء 
 االبتزازية.كشفت محاوالت بيل التي مجالتيم في تمك القائمة تمك القائمة 

معاييره الخاصة ووجو الكثير من االدعاءات  Beallوقد ابتكر المدون المفترس 
مما تسبب في إصابات ىائمة، شخصية ومينية، لعدد ال يحصى من األفراد والناشرين  الكاذبة،

 والمؤسسات. يجب أن ُيجبر عمى نشر المحتوى الكامل لكل مشاركة مدونة نشرىا عمى
خالل إزالة جميع المعمومات من  لذلك،ألن ىذه المعمومات كانت في المجال العام.  اإلطالق،

 فجأة، لم يتصرف بجبن فحسب، بل تصرف بشكل غير مسؤول.
 SCIRP www.scirp.org حيث قال أنا أعمل في Lu Chenذلك وقد أشار الى 

بصفتي أمانة من وقت آلخر، وقد اتصمت  SCIRP كمصمم ويب. كما أنني أساعد مؤتمرات
من قائمتو السوداء. سأل جيفري بيل عن  SCIRPبيذا المجرم جيفري بيل وطمبت منو إزالة 

 ،SCIRPرقم ىاتفي وأعطيتو. اتصل بي جيفري بيل مرة أخرى وأخبرني أنو يمكنو مساعدة 
مساعدتو أيًضا. لقد اندىشت عندما أخبرني أنو يمكنو إزالة  SCIRPلكن يجب عمى 

SCIRP  طريق  دوالر أمريكي ليس عن 091.111من قائمتو السوداء بشرط أن نمنحو
 ولكن نقًدا في مكان في نيويورك مصرفي،حساب 



 م1212( 38) -1ج-عدد مارس                                                        ..           . االبتزاز األكاديمي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 214 - 

   والذيوقد فشل الناقد الصحفي جيفري بيل في محاوالتو البتزاز الوكالة الكندية، 
تأسيس  Beallإلزالة مجمة الوكالة من قائمتو، كما حاول  أمريكيدوالر  الوكالة بمميونطالب 

 كولورادو، دنفر،استخدم ارتباطو بجامعة  بذلك،سمطة لتقييم مجالت الوصول المفتوح. لمقيام 
ناشري  Beallالواليات المتحدة األمريكية ومنصبو ىناك كأمين مكتبة. في البداية سيدرج 

Journal وOpen Access  في قائمتو ثم يقدم تحميمو. ومع ذلك، فإن تحميمو ليس لو أي
 كتيكاتو.ميزة، ولكنو يخدم فقط الغرض من االبتزاز الذي يتجمى من خالل ت

دولة العراق ولكن معظم  ىيىذا الفخ والزالت  فيوقعت  التيومن الدول العربية 
 فيايضا ماليزيا اخذتيا  اىتماما،ولم تعرىا  بدايتياالدول العربية فطنت ليذه المؤامرة منذ 

 بيا. تأخذالجد ولكن سرعان ما فيمت القصة ولم  دما خالبداية 
 بيل:اغالق مدونه املفرتس 

مجموعو العمماء تتبع ىذه الظاىرة لتمقييم عدة بالغات من  االبتزاز جعلكل ىذا 
المجالت من القائمة وبالفعل الكثير  إلزالةاالفراد والشركات بقيام المحتال بطمب اموال طائمة 

 حول العالم ولعائمتوطمب من بعض الشركات توفير رحالت لو ايضا  –قام بتحويل االموال لو 
 مقابل ازالة االسم من القائمة والكثير من ىذه االشياء الموجودة بالموقع.

تم مقاضاة جيفري بيل جنائيًا في الواليات المتحدة بتيمة االحتيال واالبتزاز والرشوة 
قام المدون المفترس بيل بإنشاء معاييره الخاصة وتوجيو الكثير من  -وغسل األموال 

شخصية ومينية، لعدد ال يحصى من األفراد  ىائمة،في إصابة  مما تسبب الكاذبة،االدعاءات 
والناشرين والمنظمات. يجب أن ُيفرض عميو تقديم جميع االصدارات بالمحتوى الكامل لكل ما 

من خالل قيامة  لذا،ألن ىذه المعمومات كانت متاحة في المجال العام.  اإلطالق،نشر عمى 
بل تصرف بطريقة غير مسؤولة. "  فحسب،بجبن  لم يتصرف فجأة،بإزالة جميع المعمومات 

   التفاصيل الرجاء الدخول عمى موقع باقيلالطالع عمى 
https://www.scholarlyoa.net/index.htm   

  

https://www.scholarlyoa.net/index.htm
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 القول: خالصة 

صغيرة تضر  مجموعاتارىاب لمسيطرة عمى العالم يفوق كثيرا  األكاديميان االرىاب 
ان نفيم كل ما يحاك لنا وال نكون الجماعات والجامعات، وعمينا بعدد محدود من االفراد او 

تريد لنا ان نبقى الى االبد سوق ليم وتابعين ال نفكر اال  التيفريسة سيمة لكل قوى الشر 
 كما يريدون وال نتقدم خطوه دون المرور من خالليم  

محاولة تحصيل مكاسب مادية إللكتروني ذلك االبتزاز الذي يعنى انو نوع من االبتزاز ا
أو معنوية من شخص أو أشخاص طبيعي أو اعتباري باإلكراه بالتيديد واالدعاء عميو بشكل 

فيو تيديد شخص لحممو عمى القيام بفعل أو ، غير صحيح بفضح سر من وقع عميو االبتزاز
وقد تجاوزت جريمة  ،”و االمتناع عنو مشروعاً االمتناع عنو ولو كان القيام بيذا الفعل أ

بأن أصبحت غنيمة  الجريمة،االبتزاز اإللكتروني في بعض صورىا لفكرة الفردية في تنفيذ 
 .لمعصابات االجرامية وىدفًا لمتنفيذ كجريمة منظمة

أصبحت جريمة االبتزاز اإللكتروني وىي أحد صور الجريمة اإللكترونية ظاىرة  وقد
تخترق المجتمع وتيدد دعائمو، وتضرب في مقتل أىم أىداف أي مجتمع متحضر من تحقيق 

 .األمن ألفراده، وشعورىم باألمان في حياتيم
لألموال. تتخذ بات شديدة االحتراف، مجيولة العنوان، جشعة ومبتزة اأننا أمام عص

من الفضاء االفتراضي مأوى ليا، وتعشعش أساسًا في بعض البمدان كاليند ونيجيريا والصين 
 وباكستان لتزاول نشاطيا اليدام.

 : كيف يمكن مىاجهة جريمة االبتزاز؟
   االبتزاز عميك:في حال تعرضك لجريمة 

يقوم باالبتزاز تجاىك وتقطع الصمة بو وتقوم بقطع االتصاالت  عمنأن تقوم أواًل بالبعد  -
 التمفونية والتواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي وغيرىا من ىذه األمور 

ال تقوم بعمل ما يريد من تيديدات سواء خدمات نفعية أو مطالب مادية أو إقامة عالقات  - 
وصل األمر لمتيديد المباشر بوضع والقانون واألخالق، حتى لو  إطار الدينخارجة عن 

 .الصور والفيديوىات
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من خالل أرقام   لكترونيالتبميغ عن جريمة االبتزاز اإل  الخطوة التالية اليامة ىم 
قانون  وقد نص  ،االتصال عمى مؤسسات أمنية تقوم بمواجية االبتزاز اإللكتروني في بمدك

)كل من حصل بالتيديد عمى  349العقوبات المصري عمى عقوبة جريمة االبتزاز بالمادة 
إعطائو مبمًغا من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس 

 مدة ال تتجاوز سنتين(.
بتزاز فيذه الخطوة من أىم الخطوات عمى اإلطالق بالرغم من أن الكثير من ضحايا اال

 .اإللكتروني ال يريدون الوصول إلييا خوفًا من الفضيحة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wajeh.co/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%ba-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/
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 املراجع

 أواًل: املراجع العربية:

 11الثالثاء عدد  –جريدة الشروق  !النشر العممي : وضعه يتزايد تعقيًدا:  أبو بكر خالد سعد اهلل -1
 هـ 1220ربيع األول  02م, الموافق لـ  0101نوفمبر 

  , متاح عمى االكاديمي: اإلرهاب الرويميأحمد  -0
akhbaar.org/home/2020/8/274814.htmlhttps:// 

االبتزاز االكاديمي احد صور الفساد في النشر العممي حالة المفترس جمال عمى الدهشان:  -3
المنعقد في الفترة من  –محاضرة في افتتاح المؤتمر الخامس لمعامل التأثير العربي  جيفري بيل

 . 0101القاهرة  –باالتحاد العام لآلثاريين العرب مدينة الشيخ زايد  م 0202ًىفوبس 19- 21
منظمة المجتمع  – النشر العممي الوهمي : بين قائمة بيل .. وقانون جريشامقاسم ذكى :   -4

 detail-http://180.151.61.238:9008/article-784-9-0متاح عمى  –ى العممى العرب

مجمية ميسان لمدراسات القانونية  –: جريمة االبتزاز االلكترونى دراسة مقارنة  سعاد شاكر بعيوي -5
 العراق . –كمية القانون جامعة مبسان  –المقارنة 

متاح عمى  عن كيفية التعامل مع االبتزاز االلكتروني أمور يجب عميك فعمها11دونة واجه   م -6
-https://www.wajeh.co/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84 

 Open-Access فً هصادز الىصىل الحس  العلويالٌشس جمال عمى الدهشان :   -7

Publishingت لعلىم الوكخباث الوجلت الدولي - بيي الخاييد والسفض 

 0219 –هازض  -العدد االول  يٌايس –الوجلد العادض  – والوعلىهاث

الوجلت الخسبىيت كليت الخسبيت  –: الٌشس العلوً الوفخىح بيي الخاييد والسفض جمال عمى الدهشان  -8

 . 0219 – 62جاهعت ظىهاج العدد 

 –الوكخبت العصسيت  –: الٌشس العلوً في العصس السقوً الفسص والخحدياث جمال عمى الدهشان  -9

 .0201 –الوٌصىزة 

https://www.al-متاح  – العرب بالباحثين توقع مزيفة عممية مجالت:   بالكيت بنجامين   -11

fanarmedia.org/ar/2015/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8

-%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%AA 
يقودها « المخادع»خالد عباس طاشكندي : محكمة أمريكية توقف منظمة مزيفة لمنشر العممي    -11

وصحيفة عكاظ تكشف تورط مئات األكاديميين السـعوديين في نشر هندي من حيدر آباد , 
متاح عمى OMICS أبحاثهم عبر

https://www.okaz.com.sa/investigation/na/1593979 

https://akhbaar.org/home/2020/8/274814.html
https://akhbaar.org/home/2020/8/274814.html
https://www.al-fanarmedia.org/ar/contributor/%d8%a8%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%aa/
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2015/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2015/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2015/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2015/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2015/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-
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المفهوم ــ , )بحوث ندوة االبتزاز االبتزاز المفهوم والواقع ,   :   صالح بن عبد اهلل بن حميد -10
مركز باحثات لدراسات المرأة بالتعاون مع قسم الثقافة اإلسالمية بجامعة  -( األسباب ــ العالج

 ه  1230 –: الرياض  الممك سعود
د لفساب: مظاهر اىشمه يصالح ب يحمسلا دعب جبنء هيفا, لخمشيا دةصالح عيا  جه  بنرسا -13

 صكسم يمبحث مدعوم   -ها من دا لمحظية مطيطلتخات اسشؤلمت والجامعاايمي في دالكاا
 -نورة بنت عبدالرحمن جامعة األميرة – عمادة البحث العممى – أبحاث كمية الخدمة االجتماعية

0112. 
 ثانيًا : املراجع االجنبية:

14- Beall’s List:  https://scholarlyoa.com/publishers/, Potential, possible, or 

probable predatory scholarly open-access publishers 

15- Scholarly Open Access 

Critical Analysis of Jeffrey Beall's Blog - Open Access Publishing 
 لمتعرف عمى المزيد من قصة هنا المفترس يمكن الرجوع المقالة التالية  

 ---نشر مفتوح الوصول  -تحميل نقدي عممي لموصول المفتوح لمدونة جيفري بيل 
https://www.scholarlyoa.net/index.htm 
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