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Hijacked Journalsاملجالت العلمية املختَطفة

مقدمة:
املجلــة املختطفــة )Hijacked Journal( أو الوهميــة )fake Journal( هــي مجلــة أكادمييــة أصيلــة، مت إنشــاء 
موقــع إلكترونــي وهمــي لهــا علــى شــبكة اإلنترنــت مــن قبــل طــرف ثالــث )ناشــر وهمــي( مضلِّــل لغــرض االحتيــال علــى 

األكادمييــن بتوفيــر فرصــة نشــر أبحاثهــم بشــكل ســريع علــى اإلنترنــت مقابــل رســوم نشــر معينــة.

وقــد بــدأ مرتكبــو اجلرائــم اإللكترونيــة )cyber criminals( أوالً بخطــف املجــات املطبوعــة فقــط )أي التــي تُصــِدر 
 fake( ــع وهمــي ــة ملنشــوراتها( بواســطة تســجيل اســم نطــاق وإنشــاء موق ــِدر نســخة إلكتروني ــة وال تُص نســخة ورقي
 Archives des( ــوم ــة أرشــيف العل ــت مجل ــة. وكان ــت يحمــل اســم املجــات املختطف ــى شــبكة اإلنترن website( عل

ــت عــام 2012م.  ــة اُْختُِطَف Sciences( السويســرية هــي أول مجل

وخال الفترة 2012-2013م اختطف أكثر من 20 مجلة علمية، ثم تزايد عدد املجات املختطفة بعد ذلك.  

ويســتهدف املــزوِّرون ضحاياهــم باســتخدام أفــكار ذكيــة تتعلــق بتطويــر املوقــع اإللكترونــي واختيــار الضحيــة، ويف بعــض 
ــد  ــك باســتخراج البري ــا مــن خــال ســجات أعمــال املؤمتــرات )proceedings(، وذل احلــاالت يبحــث عــن الضحاي
اإللكترونــي للمؤلفــن مــن األوراق املنشــورة وإرســال دعــوة تضليليــة للمؤلفــن يطلبــون منهــم تقــدمي أوراقهــم العلميــة 
إلــى املجلــة “غيــر احلقيقيــة” مــن أجــل نشــرها، ويطلبــون منهــم رســوم النشــر بعــد قبــول األوراق -التــي تُقبــل دائمــاً، 

ويف أقصــر فتــرة زمنيــة ممكنــة.

تعــد هــذه املمارســات وســيلة غيــر أخاقيــة وغيــر مشــروعة هدفهــا كســب املــال، وقد قــام مجرمو اإلنترنــت بخداع آالف 
العلمــاء مــن األســاتذة وحملــة الدكتــوراه، معظمهــم مــن البلــدان الناميــة، وأولئــك الذيــن كانــوا يف حاجــة ماســة إلــى نشــر 
مقاالتهــم يف املجــات املدرجــة يف تقاريــر االستشــهادات املرجعيــة ))journal citation report )JCR(  املنضويــة يف 
شــبكة العلــوم ))web of science )WoS( التابعــة ملؤسســة تومســون رويتــرز، حيــث تُفهــرس هــذه املجــات وتُعطــى 

معامــل تأثيــر ))impact factor )IF( حســب عــدد االستشــهادات املرجعيــة التــي حتصــل عليهــا املجلــة.

الهدف كسب املال بطرق غير مشروعة: 
 )IF( ألننــا نضــع يف اعتبارنــا كباحثــن أن البحــث العلمــي يُعــد عمــًا مقــدراً إذا نشــر يف مجــات ذات معامــل تأثيــر
عــاٍل، وألن الناشــرين لألعمــال األكادمييــة انتقلــوا مــن النمــوذج التقليــدي )النشــر الورقــي( إلــى منــوذج الوصــول 
ــه  ــي وســيلة مربحــة مبــا في ــل النمــوذج احلال ــى األبحــاث، فهــذا جع ــي )open access( للحصــول عل املفتوح/املجان
الكفايــة للمحتالــن لزيــادة خــط جديــد ألعمالهــم التــي يتكســبون منهــا مــاالً حقيقيــاً مــن مجــات وهميــة. يف الســنوات 
الثــاث األخيــرة، بــدأ مرتكبــو اجلرائــم اإللكترونيــة مبحــاكاة أســماء املجــات املشــهورة التــي تُنشــر بنُســخ ورقيــة 

ــة.  مطبوعــة فقــط، وأنشــأوا مواقــع وهميــة تضليلي

ولســوء احلــظ، هــذه املواقــع الوهميــة ميكــن إنشــاؤها مــن قبــل أي شــخص لديــه احلــد األدنــى مــن املعرفــة بكيفيــة 
تصميــم موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت، وميكــن القيــام بذلــك عــن طريــق اســتخدام أنظمــة إدارة احملتــوى ذي املصــدر 
املفتــوح. ومــع ذلــك يُظــن أن مرتكبــي اجلرائــم اإللكترونيــة األكادمييــة -املســؤولن عــن نشــر املجــات املختطفــة- علــى 
ــة  ــوراه، وكيفي ــى درجــة الدكت ــل املرشــحن للحصــول عل ــن وتأهي ــة احملاضري ــة لترقي ــن األكادميي ــة بالقوان ــة تام دراي
التقــدمي للحصــول علــى قبــول يف برامــج الدراســات العليــا أو أي منصــب للتدريــس يف اجلامعــات وكليــات التعليــم 
العالــي. وقــد يكــون هــؤالء املجرمــون مــن الكتــاب املجهولــن أو مــن اخلبــراء الذيــن اعتــادوا علــى مســاعدة الباحثــن يف 

كتابــة أبحاثهــم ونشــرها قبــل أن يقــرروا أن يصبحــوا “ناشــرين مجهولــن”.
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ومهمــا يكــن فمــن الواضــح أن لديهــم املعرفــة الازمــة لتصميــم مواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت وإخفــاء هوياتهــم. يــزاد 
علــى ذلــك، أنهــم -يقينــا - علــى درايــة بســلوكيات املؤلفــن، وأنهــم يعرفــون أن الكثيــر مــن املؤلفــن هــم يف حاجــة ماســة 
إلــى بحثــن علــى األقــل مــن املقــاالت املنشــورة يف املجــات املفهرســة يف شــبكة العلــوم )WoS( يف غضــون مــدة زمنيــة 
محــدودة لغــرض الترقيــة األكادمييــة، أو اســتيفاء متطلبــات التخــرج مــن برامــج الدراســات العليــا، أواحلصــول علــى 

قبــول يف برامــج املاجســتير والدكتــوراه. 

ــا  ــه عندم ــام ب ــا يجــب القي ــون م ــة يعرف ــة األكادميي ــم اإللكتروني ــي اجلرائ ــن مرتكب ــدة م ــإن النســخة اجلدي ــك ف ولذل
ــا.  ــة م ــي أو خطــف مجل ــم مؤمتــر وهم ــون يف تنظي يرغب

وعندمــا نتحــدث عــن املجــات املختطفــة )hijacked journals( ال نعنــي املجــات التــي تُنشــئ مواقــع حقيقيــة لهــا 
علــى شــبكة اإلنترنــت وتدلــس علــى اآلخريــن بأنهــا حتكــم املقــاالت وتدعــي أن لهــا معامــل تأثيــر )IF( وهــي ليســت 

مدرجــة يف شــبكة العلــوم، بلــه أن يكــون لهــا معامــل تأثيــر، فهــذه قضيــة أخــرى. 

وســنبن فيمــا يأتــي التقنيــات الرئيســة واألســاليب املســتخدمة التــي يعتمــد عليهــا مرتكبــو جرائــم اإلنترنــت األكادمييــة 
.)hijacked journals( للتحايــل علــى األكادمييــن والباحثــن بواســطة املجــات املختطفــة

أساليب للتحايل تتعلق باختيار املجلة املستهدفة:
- يبحــث مختطفــو املجــات عــن بعــض املجــات ذات الســمعة الطيبــة، ولكنهــا غيــر مشــهورة، ويجعلونهــا هدفــا 

محتمــا، وخاصــة عندمــا يكــون الناشــرون مــن األفــراد ولديهــم عــدد قليــل مــن املجــات.

- يفضــل مرتكبــو هــذه اجلرائــم املجــات الصــادرة يف البلــدان غيــر الناطقــة باللغــة اإلجنليزيــة. ومــن الصعوبــة مبــكان 
حتــى بالنســبة للمؤلفــن الذيــن يبــدون الشــكوك حــول مجلــة مــا أن يعثــروا علــى أرقــام الهاتــف للمجــات األصيلــة التــي 

تصــدر يف البلــدان غيــر الناطقــة باللغــة اإلجنليزيــة.

- ألن املجــات املفهرســة يف شــبكة العلــوم هــي -فقــط- التــي تؤخــذ يف االعتبــار عنــد معظــم اجلامعــات عندمــا يتقــدم 
شــخص مــا للحصــول علــى ترقيــة أكادمييــة أو احلصــول علــى فرصــة قبــول لدراســة الدكتــوراه، فــإن مرتكبــي هــذه 

اجلرائــم يعرفــون أن املجلــة الضحيــة يجــب أن تكــون مدرجــة يف شــبكة العلــوم، ولهــا معامــل تأثيــر.

- أن ال يكــون للمجلــة املســتهدفة قيمــة عاليــة ملعامــل التأثيــر؛ ألنــه ســيكون مــن الصعــب علــى اخلاطفــن إقنــاع املؤلفــن 
أن مجلــة مبعامــل تأثيــر عــاٍل وجهــت لهــم دعــوة لنشــر أعمالهــم خــال أســبوعن. ومــع ذلــك، توجيــه الدعــوة مــن مجلــة 
لهــا معامــل تأثيــر منخفــض )ولكــن أكبــر مــن الصفــر( علــى موقــع مزيــف يعــد جيــداً مبــا فيــه الكفايــة إلقنــاع املؤلفــن 

الذيــن يحاولــون نشــر أعمالهــم البحثيــة يف مجلــة مفهرســة يف شــبكة العلــوم يف أقصــر وقــت ممكــن.

أساليب للتحايل تتعلق بتطوير املوقع على اإلنترنت:
- يقــوم مختطفــو املجــات بتســجيل املجلــة املــزورة لتكــون دون هويــة معروفــة باســتخدام أســماء نطاقــات واســعة مثــل 

COM. أو ORG. حملــاكاة موقــع املجلــة األصيلــة.

- يتجنــب مختطفــو املجــات وضــع أســماء نطاقــات للدولــة )مثــل US. و IR.( ألن إجــراءات تســجيلهم تتطلــب عــادة 
فحــص هويــة صاحــب اســم النطــاق أو التحقــق مــن صاحيــة العنــوان املتعلــق.

- يســتخدمون أســماء احملرريــن املشــهورين األصليــن للمجلــة يف قائمــة هيئــة حتريــر املجلــة، أو أســماء وهميــة للغــرض 
نفسه.
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- يضــع املختطفــون رابــط )link( مــن موقــع املجلــة املــزورة علــى شــبكة اإلنترنــت يحيــل إلــى وجــود املجلــة األصليــة يف 
قائمــة مجــات تومســون رويتــرز. واملؤلفــون –أحياًنــا- يعلمــون أنــه ينبغــي أن يكــون هنــاك رابــط بــن موقــع تومســون 
ــى  ــرز إل ــاط يجــب أن يكــون مــن تومســون رويت ــم ينســون أن هــذا االرتب ــة، ولكنه ــع املجل ــت وموق ــى اإلنترن ــرز عل رويت

املجلــة، وليــس العكــس.

- املواقــع الوهميــة حتتــوي علــى معلومــات كاملــة عــن كيفيــة التواصــل مــع مكتــب حتريــر املجلــة مبــا يف ذلــك العنــوان 
»احلقيقــي« للمجلــة األصليــة وأرقــام هواتــف »حقيقيــة« ولكنهــا غيــر صاحلــة لاتصــال، ويف بعــض األحيــان تكــون أرقــام 
هواتــف وهميــة معتمــدة علــى االتصــال بتقنيــة بروتوكــول اإلنترنــت )VoIP( لكــي ال يضعــوا موقعهــم علــى الشــبكة يف 

محــل شــك يجعــل املؤلفــن يشــكون  يف وقــوع عمليــة االحتيــال.

- يضــع مختطفــو املجــات بوابــة دخــول )log-in gateway( للوصــول إلــى أرشــيف األعــداد الســابقة التــي لــن تعمــل، 
أو يطلبــون مبلغــاً لشــراء املقــال الــذي يطلــب )مــع أنــه غيــر موجــود(، أو قــد يطلبــون اشــتراكاً لزيــادة مبيعاتهــم الوهميــة!

ضحايا املجالت املختطفة وتسويق املجلة املختطفة:
معظــم الضحايــا احملتملــن )مؤلفــي املقــاالت( هــم مــن الذيــن ســبق أن نشــروا مقــاالت ســابقة يف مجــات جتاريــة - 

تعمــل بطريقــة »ادفــع وانشــر )pay and get published(«، فيســتجيبون مباشــرة ألي رســائل بالبريــد الشــبكي 
)اإللكترونــي( مــن مجــات مفهرســة يف شــبكة العلــوم تدعوهــم لتقــدمي أبحاثهــم. 

يتــم التســويق بواســطة البريــد الشــبكي )اإللكترونــي( للمجلــة األصيلــة علــى املوقــع الشــبكي )اإللكترونــي(  للمجلــة - 
املختطفــة أو املــزورة، وقــد يقــوم مختطفــو املجــات أيضــاً بتوظيــف بعــض البرامــج التــي تســتخلص البريــد الشــبكي 

)اإللكترونــي( وآالت بــث إلرســال دعــوات لألكادمييــن الذيــن ميلكــون عناويــن بريــد شــبكية )إلكترونيــة( هــذه.  

تســتخدم أســماء مزيفــة وألقــاب علميــة مثــل Dr، و PhD، وأســتاذ )professor( يف كل رســائل البريــد الشــبكي - 
)اإللكترونــي( التــي يبثونهــا. كمــا يذكــر املختطفــون أن املجلــة لديهــا معامــل تأثيــر ويشــيرون بشــكل صريــح إلــى أن 
قبــول املقــاالت يتــم خــال فتــرة زمنيــة تتــراوح بــن أســبوعن إلــى شــهر، أو أقــل. ويف غضــون أســبوع أو أســبوعن، 
يســتقبل املؤلفــون “احملظوظــون” رســالة عــن طريــق البريــد الشــبكي )اإللكترونــي( تتضمــن اإلفــادة بقبــول البحــث، 
وبطبيعــة احلــال، يســتقبلون فاتــورة برســوم النشــر الواجــب إرســالها. ويف األخيــر، تكــون العمليــة هــي احلصــول 

مــة.  علــى مــال مــن نشــر مقــاالت بحثيــة غيــر ُمحكَّ

اآلثار املترتبة على النشر يف املواقع املزورة للمجالت املختطفة:
ــا  ــى ســرقة أمــوال املؤلفــن فحســب، ولكنه األضــرار الناجتــة مــن املواقــع املــزورة للمجــات املختطفــة ال تقتصــر عل
ــة وفقدهــم  ــم العلمي ــر هيبته ــون املخدوعــون لشــعورهم بتدمي ــه املؤلف ــذي يخضــع ل ــط النفســي ال ــى الضغ ــدى إل تتع
للدافــع نحــو البحــث العلمــي وإجــراء املزيــد مــن األبحــاث. وأمــا املجــات األصيلــة املختطفــة فإنهــا قــد تفقــد مؤلفيهــا، 
 )literature review( وقراءهــا، وســمعتها أيضــاً. فعندمــا يقــوم الباحثــون بإجــراء بحــث ومراجعــة للدراســات الســابقة
فــإن املقــاالت املنشــورة علــى املواقــع املــزورة للمجــات املختطفــة ســتظهر يف نتائــج البحــث. إضافــة إلــى ذلــك، نتائــج 
مــة وغيــر مراجعــة ورمبــا تكــون أساســاً لنظريــات وأبحــاث  املقــاالت املنشــورة يف املجــات املختطفــة تكــون غيــر ُمحكَّ
 )validity( وصاحيــة )reliability( جديــدة أيضــاً، وذلــك يعنــي أن املجــات املختطفــة تعمــل علــى تدميــر مصداقيــة
األبحــاث املنشــورة واألبحــاث املســتقبلية احملتملــة. يــزاد علــى ذلــك أنَّ املقــاالت احلديثــة التــي تُنشــر يف مجــات 
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مــة قــد تستشــِهد مبقــاالت منشــورة يف املواقــع املــزورة للمجــات املختطفــة ممــا قــد يضــر مبصداقيــة مقاييــس  محكَّ
البحــوث وفائدتهــا التــي تعتمــد أساســاً علــى االستشــهادات املرجعيــة.

رة للمجالت املختطفة: كيفية التعرف على املجالت الوهمية املزوِّ
من العامات األولية للمجات الوهمية املختِطفة ملجات أصيلة ما يأتي: 

قبول املقاالت بسرعة ودون حتكيم من قبل املتخصصن يف املجال )peer review( أوالنظر يف جودة املقال.- 

إرسال دعوات عامة ألكادميين لتقدمي مقاالتهم أو العمل يف هيئة التحرير.- 

حتكيم سريع جداً للمقاالت يف حدود 10 أيام إلى أسبوعن وتعدد مرات النشر.- 

محاكاة اسم وموقع املجات األصيلة.- 

تعــدد التخصصــات التــي تنشــر فيهــا املجلــة وتنوعهــا، حيــث إن هــذه املجــات تتضمــن مجــاالت علميــة ال ترتبــط - 
مــع بعضهــا البعــض بشــكل طبعــي.

عنــد إرســال البريــد الشــبكي )اإللكترونــي( بقبــول املقــال، تكــون املاحظــات املدونــة علــى املقــال املقبــول، إن - 
وجــدت، ســطحية جــداً.  

بعــد إرســال رســالة  مــن خــال البريــد الشــبكي )اإللكترونــي( بقبــول املقــال، يطلــب املختطفــون أن تدفــع رســوم - 
النشــر بواســطة بطاقــة االئتمــان )credit card( فقــط دون أي فاتــورة ترســل إلــى املؤلفــن أو جامعاتهــم/

معاهدهــم.  

يحدد املختطفون موعداً نهائياً لدفع رسوم النشر، بحيث يكون قصيراً جداً )أيام معدودة(.- 

نصائح مقترحة ملواجهة املجالت املختطفة:
يَُعــدُّ الكشــف عــن املمارســات غيــر األخاقيــة واجلنائيــة للقائمــن علــى املجــات املختطفــة والناشــرين الوهميــن هــو 
العمــل الوحيــد املوجــود ضــد هــذا النــوع مــن اجلرائــم اإللكترونيــة األكادمييــة. حيــث تعلــن بعــض اجلامعــات عــن قائمــة 

طويلــة باملجــات احملظــورة أو مجــات القائمــة الســوداء.

وكذلــك ميكــن تعريــف املؤلفــن بطــرق جتنــب مثــل هــذه املواقــع احملتالــة ونشــر املعرفــة والوعــي حــول احليــل املســتخدمة 
وتدريــب املؤلفــن بحيــث تكــون لديهــم املهــارات األساســية الازمــة لتجنــب الناشــرين الوهمين واملجــات املختطفة. 

وفيما يأتي سنبن بعض الوسائل التي ميكن اتباعها لتجنب الوقوع يف شراك املجات الوهمية وكيفية حتديدها:

جتنـُـب كل أشــكال الدعــوات املرســلة بالبريــد الشــبكي )اإللكترونــي( لتقــدمي املقــاالت للمجــات التــي تطلــب ذلــك. - 
فاملجــات العريقــة ذات اجلــودة العاليــة عــادة ال تســلك هــذه الطريقــة مالــم يكــن اســم املؤلــف موجــوداً يف قائمــة 

.)spam( د بــأن كل هــذه الرســائل غيــر مرغوبــة مســتقبلي رســائل البريــد. لذلــك ودون تــردد حــدِّ

جتنــب فتــح رســائل البريــد الشــبكي )اإللكترونــي( التــي تقــول بــأن مقالــك اختيــر للنشــر. هــذه كلهــا رســائل للغــش - 
والتحايل.

اذا ادعــى املوقــع الشــبكي )اإللكترونــي( بأنــه موقــع أصلــي ملجلــة متميــزة وأن املجلــة مفهرســة يف قواعــد الفهرســة - 
املعروفــة مثــل: ســكوبس )scopus(، وشــبكة العلــوم )web of science(، ودليــل مجــات الوصــول املفتــوح/
ــد مــن خــال قاعــدة  ــك إال التأك ــخ، فمــا علي ــي ))directory of open access journals )DOAJ(، إل املجان
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بيانــات الفهــرس والبحــث عــن اســم املجلــة والضغــط علــى الرابــط )link( والتأكــد مــن أن الرابــط ســيحيلك إلــى 
املجلــة املرســِلة للبريــد نفســها.

 - interNIC :املوجــودة يف عــدد مــن املواقــع مثــل »Whois« ــة ــة مــن خــال أيقون التحقــق مــن بيانــات موقــع املجل
 GoDaddy أو   ،)Domain Tools )http://www.domaintools.com أو   ،)http://www.internic.com(

http://www.godaddy.com((، أو OnlineNIC )http://www.onlinenic.com(. ويتــم البحــث يف قســم 

بيانــات »Whois« عــن تاريــخ إنشــاء املوقــع الــذي يشــير بالدقــة إلــى يــوم تســجيل نطــاق املوقــع بواســطة مالكــه، 
ر مت تســجيله قبــل أيــام فقــط، ومــع ذلــك قــد تكــون بعــض املجــات املطبوعة  حيــث قــد يجــد الباحــث أن املوقــع املــزوَّ
القدميــة واملشــهورة قــررت حديثــاً إنشــاء موقــع شــبكي )إلكترونــي( لهــا ولــذا ســتحد أن تاريــخ إنشــائها حديــث. 

رة. وبالتالــي، هــذه الطريقــة وحدهــا ليســت كافيــة لتحديــد املواقــع املــزوَّ

ــى األعــداد الســابقة -  ــك الوصــول إل ــرات، مبــا يف ذل ــن امل ــدد م ــة ولع ــع املجل ــى موق يُنصــح بفحــص كل شــيء عل
ــة، وطريقــة إجــراء حتكيــم املقــاالت، ودليــل املؤلفــن، واملجــات األخــرى  التــي قــد تكــون مســتضافة مــن  للمجل

املوقــع نفســه.

ر، لــذا يجــب التأكــد مــن -  رة لنســخ محتوياتهــا مــن مواقــع أخــرى ولصقهــا علــى املوقــع املــزوَّ تتجــه املجــات املــزوِّ
ذلــك. فاملختطفــون ليــس لديهــم الوقــت لوضــع تلــك احملتويــات، أو قــد يكونــون متأكديــن بــأن املؤلفــن لــن يفحصــوا 

هــذه احملتويــات.

ــة أو كلمــات بهــا أخطــاء -  تقييــم التصميــم العــام للموقــع الشــبكي )اإللكترونــي( والتحقــق مــن وجــود ُصــور مضلِّل
إمائيــة. فاملواقــع اإللكترونيــة التــي يبــدو مظهرهــا ركيــكاً وتتنكــر بــأن ناشــرها متميــز ليس لديهــا الوقت املخصص 

لعمــل موقــع حقيقــي.

ميكــن مراســلة القاعــدة التــي توفــر خدمــة الفهرســة ورئيــس حتريــر املجلــة لزيــادة التأكــد، ولكــن هــذه الطريقــة ال - 
تُنتــج عــادة نتائــج مفيــدة. ومــع ذلــك، قــد يرغــب املؤلفــون يف احملاولــة؛ ملعرفتهــم أن حالــة عــدم االســتجابة أحيانــاً 
يعــد مؤشــراً جيــداً يســاعدهم يف احلصــول علــى تصــور معــن عــن املجلــة. وعنــد اســتقبال أي رد مــن املجلــة، فــإن 

املعلومــات املســتقبلة قــد تفيــد يف حتديــد مــدى الثقــة يف املجلــة.

رة. وبالتالــي، مــن الصعــب -  بالنســبة لألشــخاص عدميي/قليلــي اخلبــرة، تبــدو لهــم جميــع املواقــع أصيلــة وغيــر مــزوَّ
معرفــة مــا إذا كانــت وهميــة أو حقيقيــة. لــذا يتوجــب علــى املؤلفــن عدميــي اخلبــرة أو الذيــن ليــس لديهــم أي شــك 
يف أصالــة املوقــع الشــبكي )اإللكترونــي(  -بعــد القيــام بــكل خطــوات التحقــق املوصــى بهــا- استشــارة اخلبــراء، 

الذيــن قــد ينصحــون بتجاهلهــا والتوجــه نحــو املجــات عاليــة اجلــودة التــي يعرفونهــا مــن خــال جتربتهــم. 

يجــب مباشــرة رفــض عــروض األشــخاص الذيــن يّدعــون أنــه ميكنــك نشــر مقالــك يف مجلــة مرموقــة بســرعة. فكمــا - 
هــو معلــوم أن مــن إســتراتيجيات التســويق الثابتــة للناشــرين الوهميــن هــي عقــد صفقــة مــع أنــاس آخريــن للعمــل 
معهــم بعمولــة معينــة مــن أجــل جتنيــد مئــات املؤلفــن للنشــر عــن طريقهــم. ويف معظــم احلــاالت، هــؤالء النــاس 

الذيــن يعملــون مــع خاطفــي املجلــة ال يدركــون أنهــم يتعاملــون مــع ناشــرين وهميــن.

بعــض النــاس قــد يقتــرح علــى املؤلفــن تقــدمي مقاالتهــم لقائمــة محــدودة مــن املجــات األكثــر شــهرة وجتاهــل كل - 
املجــات األخــرى. لكــن يوَصــى املؤلفــون بعــدم فعــل ذلــك، ألن هنــاك العديــد مــن املجــات اجلديــدة عاليــة اجلــودة 
التــي لــم حتصــل علــى شــهرة واســعة بعــد ألنــه لــم يتــم فهرســتها، أو ألن ســمعة املجلــة غيــر معتبــرة نظــراً إلــى أنــه 
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يتــم حســاب ســمعة املجلــة باســتخدام بعــض القيــم العدديــة التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى االستشــهادات املرجعيــة. 
ويُنصــح الراغبــون بإرســال مقاالتهــم بأخــذ احلــذر عندمــا يكــون هنــاك نقــص يف الشــفافية حــول اإلجــراءات 

املتبعــة يف نشــر املجلــة.

مــن لديــه اشــتراك يف شــبكة العلــوم، ميكنــه مقارنــة املجــاالت العلميــة التــي تنشــر يف املوقــع املــزور للمجلــة - 
ح بهــا يف تقاريــر االستشــهادات التابعــة لشــبكة العلــوم. فعلــى ســبيل املثــال،  املختطفــة مــع املجــاالت العلميــة املصــرَّ
املوقــع املــزور ملجلــة Wulfenia املختطفــة يصــرح بأنهــا تنشــر أبحاثــاً يف كل املجــاالت العلميــة، بينمــا بياناتهــا علــى 
 plant تبــن أنهــا تنشــر أبحاثــاً يف علــوم النبــات فقــط )JCR( شــبكة العلــوم أو تقاريــر االستشــهادات املرجعيــة

.sciences

ــة معرفــة عــدد -  ــر االستشــهادات املرجعي ــوم، يســتطيع أيضــاً مــن خــال تقاري ــه اشــتراك يف شــبكة العل  مــن لدي
ر للمجلــة  ح بهــا بواســطة املجلــة األصيلــة ومقارنــة ذلــك مــع مــا ينشــره املوقــع املــزوَّ األعــداد الصــادرة ســنوياً املصــرَّ
املختطفــة. فعلــى ســبيل املثــال: املوقــع املــزور ملجلــة Wulfenia املختطفــة يصــرح بأنهــا تنشــر 12 عــدداً يف 
 )JCR( الســنة، وأحيانــاً كل عــدد مكــون مــن عــدة أجــزاء! بينمــا بيانــات املجلــة يف تقاريــر االستشــهادات املرجعيــة

تبــن أنهــا تنشــر عــدداً واحــداً فقــط يف الســنة. 

 - ScholarOne Manuscripts يفضــل النشــر يف املجــات التــي تعتمــد علــى أنظمــة حتريــر ونشــر مشــهورة مثــل
التابــع لـــ تومســون رويتــرز أو Editorial Manager التابــع لـــ إلســفير، لصعوبــة اختراقهــا. 

احصائيات عن املجالت املختطفة:
 Jeffrey( ُوضعــت أول إحصائيــة للمجــات املختطفــة مــن قبــل املتخصــص يف علــم املكتبــات األمريكــي جيفــري بيــل
http://( جامعــة كلــورادوا، عــام 2015م وهــو صاحــب املوقــع الشــبكي الشــهير ســكوالري اوبــن أكســس ،)Beall

scholarlyoa.com(، الــذي وضــع فيــه معلومــات بدايــة مــن عــام 2008م، عــن كًا مــن املجــات الوهميــة )وهــي 

مجــات تنشــر مقــاالت بــدون حتكيــم حقيقــي رصــن مقابــل املــال( والناشــرين الوهميــن، واملؤشــرات الوهميــة. قــام 
بيــل بإضافــة املجــات الوهميــة اعتمــاداً علــى 52 معيــاراً وضعهــا بنفســه. كان املوقــع يتــم حتديثــه باســتمرار، وبحلــول 
ديســمبر 2016م تلقــى جيفــري بيــل العديــد مــن التهديــدات واملضايقــات ممــا اضطــره إلــى التوقــف عــن حتديــث 
املوقــع يف ينايــر 2017م. ويف بدايــة العــام 2018م قامــت مجموعــة مجهولــة مــن العلمــاء )لــم يُفصــح عــن أســماء 
عناصرهــا( الذيــن لــم يــرق لهــم النشــر الوهمــي وال اختطــاف املجــات بتحديــث قوائــم جيفــري بيــل، وأنشــأوا موقــع 
https://( علــى الرابــط )Stop Predatory Journals( ”خــاص لذلــك الغــرض وأســموه “وقــف املجــات الوهميــة

.predatoryjournals.com/(

وهــذا املوقــع يأتــي اســتمراراً جلهــود جيفــري بيــل ويحتــوي علــى أحــدث املعلومــات املتعلقــة بالنشــر الوهمــي واملجــات 
املختطفــة والناشــرين الوهميــن واملؤشــرات املضلِّلــة. وفيمــا يلــي إحصائيــة باملجــات املختطفــة حتــى أبريــل 2018م :

عدد املجالت السنة
30 2015
101 2016

----- 2017
115 2018
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قائمة املجالت املختطفة:  

ــة  ــة )العمــود األيســر( واملجــات املناظــرة هــي املجــات األصيل ــي، نضــع قائمــة باملجــات املختطف يف اجلــدول التال
ــي(  ــع الشــبكي )اإللكترون ــى املوق ــارئ إل ــة ســيحال الق ــى اســم املجل ــأرة )mouse( عل )العمــود األميــن(، وبوضــع الف
ــخ  ــخ اجلــدول مــن موقــع /http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals بتاري ــة. وقــد نُِس للمجل

ــة.  ــة اإلجنليزي ــة حســب احلــروب األبجدي 22-05-2018م، وهــي مرتب

م )املجالت املختطفة(
Hijacked Journal

)املجالت األصيلة(
Authentic Journal

A

1 ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES D 
OUTRE-MER BULLETIN DES SEANCES

Bulletin des séances- Académie 
royale des sciences d’outre-mer

2 Acoreana Journal )Journal of Acoreana( Açoreana: revista de estudos 
açoreanos

3 Acta Bioethica Acta Bioethica

4 ACTA CIRURGICA BRASILEIRA Acta cirúrgica Brasileira

5 Afinidad Afinidad

6 AGROCHIMICA Agrochimica

7 AIMS Report Journal AIMS report

8 Amoeba Journal Amoeba: NJN-mededelingenblad

9 Anais da Academia Brasileira de Ciências Anais da Academia Brasileira de 
Ciências

10 Anare Research Notes ANARE Research Notes

11 ANDRIAS JOURNAL Andrias

12 Archives des Sciences Archives des Sciences

13 Aula Orientalis Aula Orientalis

14 Ayer [alt. URL] Ayer: Revista de Historia 
Contemporánea

B
15 Baltica Journal Baltica

16 BEITRAEGE ZUM NATURSCHUTZ IN 
DER SCHWEIZ )Switzerland Nature(

Beiträge zum Naturschutz in der 
Schweiz

17 Blue Jay Journal Blue jay

18 Bothalia Journal Bothalia – African Biodiversity & 
Conservation

19 Bradleya Bradleya

20 Buletin Teknologi Tanaman [alt. URL] Buletin Teknologi Tanaman

21 Bulletin of the Georgian National 
Academy of Sciences

Bulletin of the Georgian National 
Academy of Sciences
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22 Busqueret Es Busqueret

C
23 CADMO JOURNAL CADMO

24 Cahiers des sciences naturelles Les cahiers des sciences naturelles

25 CAHIERS DE PAIOLIVE Les Cahiers de Païolive

26 CEPAL Review CEPAL Review

27 Chemical and Process Engineering Chemical and Process Engineering

28 Chemical Modelling Journal Chemical Modelling: Applications and 
Theory

29 Ciência e técnica Ciência e técnica vitivinićola

30 Comptes rendus de l’Académie bulgare 
des Sciences

Comptes rendus de l’Académie 
bulgare des Sciences

31
COMUNICACOES INSTITUTO DE 
INVESTIGACAO CIENTIFICA TROPICAL 
SERIE CIENCIAS BIOLOGICAS

Comunicações. Série de ciéncias 
biológicas

32 Contributions in Science Contributions in Science

D

33 Doriana
Doriana : supplemento agli Annali del 
Museo civico di storia naturale “G. 
Doria.”

34 DU Journal Published By Verlad Niggli 
AG )VNA( Du

E
35 ECOLOGIE Ecologie

36 Education Journal Education

37 Electronics Information & Planning Electronics information & planning

38 Emergencias Emergencias

39 Ephemera [alt. URL] Ephemera: revue 
d’éphéméroptérologie

40 Epistemologia Epistemologia

41 EUROPE – REVUE LITTERAIRE 
MENSUELLE Europe : revue mensuelle

F
42 FABRERIES JOURNAL Fabreries

43 FAUNA ROSSII I SOPREDEL NYKH 
STRAN Fauna Rossii i sopredelʹnykh stran

44 FOURRAGES Fourrages

G
45 GAIA-ATHENS Journal Gaia
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46 GAZI UNIVERTESI GAZI EGITIM 
FAKULTESI journal

Gazi University Journal of Gazi 
Educational Faculty

47 GMP Review GMP Review

H
48 Hermes Journal France Hermès

49 Hospital Materials Management Hospital material$ management

50 HFSP JOURNAL
HFSP journal: frontiers of 
interdisciplinary research in the life 
sciences

I
51 Iheringia Série Botânica Iheringia. Série botânica

52 Interciencia Association Interciencia

53 International Journal of Academic 
Research )IJAR(

International Journal of Academic 
Research

54 International Journal of Game Theory International Journal of Game Theory

55 International Review of Social Psychology La Revue internationale de 
psychologie sociale

J
56 The Journal of Albertiana Albertiana

57 Journal Andamios Andamios, Revista de Investigación 
Social

58 Journal of Information System 
Management Information Systems Management

59 JNCC REPORT JNCC report series

60 Journal of Engineering Technology )JoET( Journal of Engineering Technology )(

61 Journal of Information System[s] 
Management Information Systems Management

62 Journal of Psychology and Theology Journal of Psychology & Theology

63 JOURNAL OF RENEWABLE NATURAL 
RESOURCES BHUTAN

Journal of renewable natural 
resources, Bhutan

64 Journal of Technology Journal of Technology

65 Jokull Journal Jökull

66 JNSS: Journal Namibia Scientific Society Journal / Namibia Scientific Society

67 Jurnal akademik: Indonesia Academic 
Journal Jurnal akademik

K
68 Kasmera Journal )Revista Kasmera( Kasmera

69 KUROSHIO Kuroshio
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L
70 LUDUS VITALIS Ludus vitalis: revista de filosofiá de 

las ciencias de la vida

M
71 MAGNT Research Report MAGNT Research Report

72 Martinia Martinia: bulletin de liaison des 
Odonatologues de France

73 Meanjin Meanjin

74 Mitteilungen Klosterneuburg Mitteilungen Klosterneuburg

75 MULTITEMAS Multitemas

N
76 Nationalpark Berchtesgaden 

Forschungsbericht
Nationalpark Berchtesgaden: 
Forschungsberichte

77 Nationalpark-Forschung in der Schweiz Nationalpark-Forschung in der 
Schweiz

78 The Naturalist Journal The Naturalist

79 Nautilus Journal The Nautilus

80 Natura Natura: orgaan der Nederlandsche 
Natuurhistorische Vereeniging

O

81
ODJELJENJA PRIRODNIKH NAUKA 
CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I 
UMJETNOSTI GLASNIK

Odjeljenje prirodnih nauka

82 Odonatological Abstract Service Odonatological abstract service

83 OTECHESTVENNAYA ISTORIYA Journal Российская история = Rossiĭskai︠ a︡ 
istorii︠ a︡

P
84 Pensee La Pensée

85 PHILIPPINE SCIENTIST Philippine scientist

86 Ponte: International Scientific Researches 
Journal Il ponte: rivista mensile

87 PraeParator Der Präparator

88 PHYTON Annales Rei Botanicae Phyton: annales rei botanicae

R
89 Recht & Psychiatrie Recht & Psychiatrie

90 Reef Resources Assessment and 
Management Technical Paper

Reef resources assessment and 
management: technical paper

91 Research-Technology Management )Res 
Tech Manag( Research-Technology Management )(

92 The Revista Brasileira de Medicina do 
Esporte

Revista Brasileira de Medicina do 
Esporte
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93 Revista Técnica de la Facultad de 
Ingeniería Universidad del Zulia

Revista Técnica de la Facultad de 
Ingeniería. Universidad del Zulia

94
REVUE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE-OFFICE INTERNATIONAL 
DES EPIZOOTIES

Revue scientifique et technique

S
95 SALMAGUNDI Salmagundi: a quarterly of the 

humanities & social sciences

96 Saussurea Saussurea, journal de la Société 
botanique de Genève

97 SCANDIA Scandia: Tidskrift för historisk 
forskning

98 Scientia Guaianae
Scientia Guaianae : a series on 
natural sciences of the Guayana 
region

99 Scientific Khyber Scientific khyber

100 Social Behavior and Personality: an 
international journal

Social Behavior and Personality: an 
international journal

101 South African Journal of Business 
Managementalso here [alt. URL]

South African Journal of Business 
Management

102 Survey Methodology Survey Methodology

103 Sylwan )English edition( Sylwan

104 Systems science journal Systems science

T
105 TECH REV: Technology Review journal MIT Technology Review

106 TERAPEVTICHESKII ARKHIV Terapevticheskii ̆ arkhiv

107 TEKSTIL JOURNAL CROATIA Tekstil

108 Transactions of the Natural History 
Society of Northumbria

Transactions of the Natural History 
Society of Northumbria

109 Transylvanian Review Transylvanian Review

V
110 Veliger The Veliger

111 VERIFICHE Verifiche: Rivista di scienze umane

112 VITAE-REVISTA DE LA FACULTAD DE 
QUIMICA FARMACEUTICA

Vitae, la revista de la Facultad de 
Química Farmacéutica

W
113 Walia Journal Walia, journal of the Ethiopian Wildlife 

and Natural History Society
114 WIWO Report WIWO report

115 Wulfenia [alt. URL] Wulfenia
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