
 في لبنان لكترونیة لمحاربة الحسابات الوھمیةإة تھدف إلطالق حملة دراس
 

	

 

  Fake accounts  كلھا مصطلحات تصدرت المكان األكبر في  الذباب االلكترونيأو  الحسابات الوھمیةأو
السلوكیات المحظورة منذ ظھور االنترنت و انتشار وسائل التواصل االجتماعي، حیث عرفت تلك الحسابات 

و جماعات إلكترونیة مختصة تھدف الى التغرید عن أدار من قبل فرد واحد الوھمیة على انھا حسابات موجھة تُ 
 قتصادیة.إجتماعیة أو سیاسیة أو إ ةقضیة معینة قد تكون تلك القضی

فقد تفاقمت ھذه الظاھرة ال سیما بعد تعدد التطبیقات التي یستطیع الفرد من خاللھا الوصول الى جمیع األشخاص 
 و و السخریةأساءات و توجیھ اإلأو سرقة الصور أومن مختلف الفئات. قد یتمثل ذلك في مراقبة صفحات 

ع ة تطال المجتمن الحسابات الوھمیة ظاھرة جدیة وخطیرإوالترھیب. من ھنا ف یدو المطاردة والتھدأستخفاف إلا
 لتفات لھا والعمل على تخفیفھا ومحاربتھا.ككل من الواجب اإل

ن ھذه الحسابات ما أال إتھدف الى حذف الحسابات الوھمیة  رغم من تكاثر الحمالت اإللكترونیة التيالوعلى 
ملة ح جمعیة دیارنا"تاح لھا، حیث أطلقت "الضالة والخطیرة عند كل فرصة تُ زالت تنفث بسمومھا وأفكارھا 
كون الجمعیة تھتم بمختلف الفئات العمریة من أطفال، مراھقین، شباب،  في لبنان لمحاربة الحسابات الوھمیة

 رنادیا" لجمعیةن تتعرض لھا جمیع ھذه الفئات، لذلك كان ألذلك ھذه المسألة من الممكن  ،نساء وكبار السن
بیة ثار سلآنتج عنھا من یرة ومنھا الحسابات الوھمیة ولما جتماعیة المنتشھتمام البارز بكافة الظواھر اإلاإل"

 .ومنھا نشر خطاب الكراھیة البارز ظھوره في ھذه األونة األخیرة

ن خریوتوعیة اآلبأي شكل من األشكال بل وإن من أنسب الطرق لمجابھة ھذه الحسابات ھي عدم التفاعل معھا 
على المجتمع  رتؤثثار سلبیة آعقوبات لمرتكبیھا ولما تخلفھ من معھا، وضرورة التركیز على ال تعاملبخطورة ال

 ".جمعیة دیارنا"ھدف في تسلیط الضوء علیھ من قبل نبشكل عام. وھذا ما 

  اني والفلسطیني والسوريإن ھذه الدراسة تعالج مسألة ھامة وخطیرة تواجھ المجتمعات عامة والمجتمع اللبن
ى للة والتي تساھم فیما بعد علن تلك الحسابات الوھمیة تساھم في بث اخبار كاذبة ومضأبشكل خاص، وھي 

ثارة الفتنة والعدید من الظواھر التي نتجت منذ ظھورھا، وعلى ضوء إخرین والتحریض ونشر الكراھیة بین اآل



، لذا تم بة ھذا الحسابات الوھمیةمن خالل نشرھا حملة لمحار جمعیة دیارناأھمیة الموضوع التي تطرحھ 
، عتبارھا التقنیة األكثر شمولیة ألنھا تحدد مسار الدارسةإلكتروني كأداة لجمع المعلومات بستبیان اإلاستخدام اإل

ونیة ستمارة اإللكترمتطوعیھا اإل و  موظفیھاعبر  جمعیةالوتقدم نتائجھ بطریقة علمیة ومنطقیة حیث وزعت 
 مبحوثاً. وجاءت نتائج الدراسة كما یلي: 200في على عینة عشوائیة والتي تمثلت 

 

 :النوع االجتماعي .1

 
 ): توزع المبحوثین حسب النوع االجتماعي1رسم بیاني رقم (

 2022المصدر: الدراسة المیدانیة التي نفذتھا جمعیة دیارنا

 

بیاني الدائري، الحسب رسم  %18.8، أما الذكور فبلغت نسبتھم % 81.3بلغت النسبة األكبر لإلناث وذلك بنسبة 
ستبیان ن اإللسبب التفاوت في النسب المئویة ألوبالتالي نلحظ أن نسبة اإلناث أعلى من نسبة الذكور فیعود ا

أن نسبة فت إلیھ نلساب وعبر منصة الفیس بوك، فیما نشر وتوزع بشكٍل إلكتروني عبر اللینك خالل تطبیق وات
ً لوسائل التواصل اإلاستخدإر ثثى أكنأكثر كون األاإلناث  ً وتطبیقا ً ما الحظة میمكن جتماعي من جھة، وأیضا

موضوع الدراسة قد ظھر  وجاذب كونكبیرة بشكل الفت  نسبة مشاركة اإلناث في القرن الواحد والعشرین أن 
 كنتیجة سلبیة للتكنولوجیا الحدیثة.

 

 :العمر  .2
 

 
 توزع أفراد العینة بحسب العمر): 2رسم بیاني (

 2022المصدر: الدراسة التي نفذتھا جمعیة دیارنا لعام 
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سنة، حیث   25-19نسبة مشاركة المبحوثین بین عمر لمبحوثین حسب العمر حیث ظھر أعلىتوزع ا

ً فھي تتمثل بمرحلة ، ویعود سبب استقطاب األكبر لھذه الفئة ألنھا بارزة اجتماع%45سجلت نسبتھم  یا
ي م دوٌر حیوي وفعال فنھا تضم الشباب الذین ھم في المرحلة الجامعیة، فال شك أن الشباب لھأالشباب أي 
تخاذ القرارات التي تتعلق بشؤونھم فیما یخص القضایا الجوھریة والتي تتعلق بمصیرھم،  و إالمشاركة 

، وذلك الن أصحاب الحسابات الوھمیة یستھدفون %23.6سنة وتشكل نسبة  18تلیھا فئة المبحوثین دون 
ي لذا كان من المھم مشاركة ھذه الفئة لتلق ،الفئة العمریة الصغیرة أي المراھقین وذلك لسھولة التأثیر علیھم

سنة والتي بلغت  35-26الوعي الكافي لحمایتھم من التعرض من الذباب اإللكتروني . تلیھا الفئة العمریة 
 سنة وما فوق. 36من عمر %13.1أقل نسبة ، وتلیھا 18.3%

 
 

 المستوى التعلیمي .3

 
  ): توزع المبحوثین حسب التحصیل العلمي3رسم بیاني رقم (

 2022المصدر: الدراسة المیدانیة التي نفذتھا جمعیة دیارنا 

 

ستبیان أن الفئة األكبر من المبحوثین ھم من المستوى التعلیمي الجامعي بحیث سجلت ھذه الفئة بینت نتائج اإل
وبلغت نسبة الطالب المبحوثین من المستوى التعلیمي الثانوي أو معھد فني بنحو ، %42.4نسبةً مئویة بلغت 

وما دون الذین بلغت نسبتھم سنة  19ستبیان یتراوح أعمارھم بین ین في اإلوذلك ألن نسبة المشارك ،28.8%
بتدائي الذي . یلیھ مستوى التعلیم اإل%22.5ھم ، یلیھا األفراد ذو المستوى المتوسط حیث سجلت نسبت23.6%
 .%6.3یبلغ 
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ابتدائي متوسط معھد فني -ثانوي جامعي



 :مكان السكن .4

 

 مكان السكن التكرار النسبة المئویة

 مدینة صور 149 74%

 نبطیةمدینة  8 4%

 مدینة صیدا 25 13%

 إقلیم الخروب 6 3%

 بیروت 7 3%

 بقاع 5 3%

 المجموع 200 100%

 ): توزع المبحوثین حسب مكان السكن 1جدول رقم (

 2022المصدر: الدراسة المیدانیة التي نفذتھا جمعیة دیارنا 

 

ن جدة في عدة المناطق اللبنانیة، ألتشار ظاھرة الحسابات الوھمیة ال تقتصر على منطقة معینة، بل متواإنن إ
دول لذلك یتبین من خالل الج اعي طال كافة الفئات االجتماعیة،جتمستخدام مواقع التواصل اإلإھذا التوسع في 

، تضم ھذه %74أعاله أن معظم المبحوثین من سكان مخیمات مدینة صور والذي شكلت نسبتھم النسبة األكبر 
المدینة ثالثة مخیمات رئیسیة وھم مخیم برج الشمالي، مخیم البص، ومخیم الرشیدیة، حیث أن النسبة األعلى 

لتي ا جمعیة دیارناأن  رتفاع ھذه النسبة إلىإویعود سبب شمالي من المبحوثین یندرجون داخل مخیم برج ال
نطلقت منھا الدراسة متمركزة في مخیم برج الشمالي حیث یضم المخیم عدة أحیاء منھا حي لوبیة، حي إ

أن العدید من أبناء ھذه األحیاء في المخیم قد شاركوا  والمغاربة، حي صفوریة، الحي الغربي، حي المدرسة... 
لعباسیة وغیرھا دبا، ار ییقطنھا فلسطینیون ومناطق لبنانیة أخرى متل طالذي  دراسة والتجمعات الفلسطینیةفي ال

من المناطق المتواجدة في مدینة صور، تلیھا نسبة المبحوثین الذین شاركوا من مدینة صیدا حیث بلغت نسبتھم 
 رجھا.ومیة وخا المیة  ومنھم یقطنون داخل مخیم عین الحلوة، مخیم 13%

وقد تساوت ھذه النسبة مع  %3ومن ثم مدینة بیروت التي سجلت  %4وتلیھا مدینة النبطیة التي سجلت نسبة 
 .ذاتھا نسبةالوالبقاع  الذي یضم منطقة الوردانیة، كترمایا... كل من منطقة إقلیم الخروب

في كافة  لبنانیة، سوریة موزعةلقد ساھم ذلك التنوع الجغرافي في التعرف أكثر على أكبر شریحة فلسطینیة، 
المناطق اللبنانیة، وذلك من أجل إشراك جمیع فئات المجتمع المحلي للمشاركة في ھذه الدراسة وذلك بھدف 

 نشر الوعي بشكل واسع.

 



 :نوع العمل .5
 

 المھنة التكرار النسبة المئویة

 طالب 83 41.5%

 ال یعمل 87 43.5%

 أعمال حرة 11 5.5%

 یوميعامل  9 4.5%

 قطاع عام/ خاص 10 5%

 المجموع 200 % 100

 ): توزع المبحوثین حسب المھنة 2جدول رقم (                                     
 2022المصدر: الدراسة المیدانیة التي نفذتھا جمعیة دیارنا لعام 

 

لبحث ایظھر الجدول أعاله نوع عمل المبحوثین، فقد تبین من خالل نتائج الدراسة التحلیلیة أن معظم عینة 
من مجموع المبحوثین، فالبعض منھم ما زالوا  %43.5شكل نسبتھم تستبیان ھم ال یعملون والمشاركة في اإل

ا ھجمعیات، وتلیالر متطوع في في المرحلة الجامعیة والبعض األخر متخرج وعاطل عن عمل، والبعض األخ
 لغت نسبتھماألشخاص الذین یعملون أعماالً حرة ب أما. %41.5طالب فنسبتھم ون نسبة األفراد الذین ال یزال

لتأتي النسبة األخیرة و %5العینة الذین یعملون في القطاع العام/ الخاص نسبتھم  أفراد  . وشكلت نسبة5.5%
 .%4.5كل یومي فراد الذین یعملون بشمن نصیب األ

 

 :الجنسیة .6

 

 
 ): توزع المبحوثین حسب الجنسیة4رسم بیاني رقم (

 2022المصدر: الدراسة المیدانیة التي نفذتھا جمعیة دیارنا للعام 

 

76.6% 22.9% 
فلسطیني 3.6%

لبناني

سوري 



یتبین لنا من خالل الرسم البیاني أعاله أن معظم المبحوثین من الجنسیة الفلسطینیة والذین توزعوا على مختلف 
ً  المخیمات والتجمعات وھي  %76.6بلغت نسبتھم المئویة ووقد سجلوا أكثر عدداً  ،الفلسطینیة كما ذكرنا سابقا

. أما سوریي الجنسیة فقد بلغت نسبتھم %22.9النسبة األعلى، في حین أن سجلوا المبحوثین من الجنسیة اللبنانیة 
3.6%. 

 

 لدیك حساب شخصي على وسائل التواصل االجتماعي:. .7

تخدم سنھا مجموعة التطبیقات والمواقع اإللكترونیة التي تُ أجتماعي باإل عرف وسائل التواصلتُ 
ونشر المعلومات ومشاركة جمیع تفاصیل حیاتنا الیومیة ولھذه الوسائل  ،خرینللتواصل مع اآل

جتماعي، ي بیتِ عربي من وسائل التواصل اإلالیوم ال یخلو أأما العدید من اإلیجابیات والسلبیات، 
لحسابات الوھمیة التي تقع الدراسة یناقش ویعمل على إطالق حملة لمحاربة اوألن موضوع 

  جتماعي.وسائل التواصل اإلل ثار السلبیةضمن اآل

 
 جتماعيلحساب شخصي على وسائل التواصل اإلمتالكھم إ): توزع المبحوثین حسب 5رسم بیاني رقم (

 2022للعام المصدر: الدراسة المیدانیة التي نفذتھا جمعیة دیارنا 

 

غزو الفراد العینة لدیھا حساب شخصي فھذا دلیل واضح على أمن  %89ن أحیث أظھرت نتیجة الدراسة 
وجیھھم فراد وتر في تناول ھذا الجانب وحمایة األالتكنولوجي وسیطرتھ على كافة البیوت، لذلك كان لنا النظ

 .%9.4ربما" نسبة األشخاص الذین أجابوا "لغت نسبة وب ،فات وسائل التواصل االجتماعيآلتجنب مخاطر و
ماعي جتیھم حسابات على وسائل التواصل اإلأي ال یوجد لد "كال"جابوا أبینما جاءت نسبة األشخاص الذین 

 .%1.6النسبة األقل وذلك بنسبة 

 

 

 عدد الحسابات الموجودة لدیك: -
تعددت تنوعت و حیاة الكثیرین حیثجتماعي خالل العقد األخیر حیزاً كبیراً من شغلت مواقع التواصل اإل

ظھور  ه تالو الفیسبوككانت البدایة من موقع  والتيجتماعي والتطبیقات على وسائل التواصل اإلالحسابات 
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نتشار الكبیر لمواقع السوشیال وأدى ھذا اإل .خریزة عن اآلا یمختص كل منھا بمإالعدید من المواقع والتي 
لذلك قد طرحنا  ،الھواتف الذكیة إلى سھولة الدخول على ھذه المواقعمیدیا وخاصة مع ظھور أجیال من 

 فراد العینة لھذه التطبیقاتأ جتماعي لمعرفة مدى استخدامصل اإلمن خالل ھذه الدراسة عدة تطبیقات التوا
 شكل التالي:الوالتي بینت على 

 
 

i. :تطبیق فیسبوك 

 
 )لحسابات التواصل االجتماعي (فیسبوك): توزع المبحوثین بحسب استخدامھم 6رسم بیاني (

 
 

ii. تطبیق واتس اب: 
 

 
 واتساب)): توزع المبحوثین بحسب استخدامھم لحسابات التواصل االجتماعي (7رسم بیاني (

 
 

iii. غراماتطبیق انست: 
 

 

 انستغرام)): توزع المبحوثین بحسب استخدامھم لحسابات التواصل االجتماعي (8رسم بیاني (
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iv. تطبیق تلیغرام: 

 
 تلیغرام)): توزع المبحوثین بحسب استخدامھم لحسابات التواصل االجتماعي (9رسم بیاني (

 
 

v. تطبیق توتیر: 

 
 توتیر)): توزع المبحوثین بحسب استخدامھم لحسابات التواصل االجتماعي (10رسم بیاني (

 2022المصدر: الدراسة المیدانیة التي نفذتھا جمعیة دیارنا لعام 

 

 كما %90العینة الذین یستخدمون تطبیق فیسبوك كما ظھر في الرسم أعاله  بلغت نسبة أفراد
بینما  .عینة 200من أصل  %99الواتساب تطبیق  فراد العینة الذي یستخدمونأسجلت نسبة 

األشخاص الذین أما . %1األشخاص الذین ال یستخدمون الواتساب فنسبتھم ضئیلة جدا ال تتعدى 
فراد الذین وشكلت نسبة األ .%92.5 غرام بنسبةستنطبیق اإلتل امدستخإ نسبة أكثر سجلوا

ستخدام وسائل التواصل االجتماعي داللة النسب المرتفعة إلوتعتبر ھذه . %75یستخدمون تلیغرام 
ھذه ستعمال المستمر لجتماعي ونستدل من ذلك ونتیجة اإلواضحة على ھیمنة وسائل التواصل اال

ألقل اومن جھة أخرى بلغت نسبة  .دمان علیھفخ اإل الوقوع في أدى بالكثیر من الناسمم المواقع 
 ..%11.5الذي سجل  یتر"التو "ھو تطبیقفي الدراسة  جتماعياإلماً لتطبیقات التواصل استخدإ
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 معلومات حول حسابك: .8

 

 
  استطالع اراء العینة بحسب المعلومات حول حسابھم): 11رسم بیاني (

 2022التي نفذتھا جمعیة دیارنا لعام المصدر: الدراسة المیدانیة 

 

 

، بینما األشخاص الذین %86.5سمھم الحقیقي على السوشیال میدیا نسبة إبلغت نسبة األشخاص المسجلون ب
فراد العینة الذین ال یشاركون معلوماتھم أ، وسجلت نسبة %13.5بلغت نسبتھم  غیر حقیقي سمإیملكون 

ع التواصل الیومیة على مواق حیاتھم فراد الذین یشاركون تفاصیلین األوتتقارب النسب بینھم وب %53الشخصیة 
فراد العینة یملكون أكثر من حساب شخصي أذ كان إیضاً كان یھمنا معرفة أ. و%47جتماعي والذین یبلغون اإل
ر من حساب شخصي على ثال یملكون أكفي حین سجلت نسبة الذین  %16لى نفس التطبیق فبلغت نسبتھم ع
ال میدیا ین یشارك صوره الشخصیة على السوشأن الكثیر یحب أ. ومن المعروف ذكره %84بیق فس تطن

وعلى نقیض ذلك  ،%62.5تھم عجابات لذلك بلغت نسبض التعلیقات من األصدقاء وبعض اإلللحصول على بع
ً ذوا الظھور على وسائل التواصل اإلال یحب فالكثیر ذ إعلى الخصوصیة، وفي طرحنا لمعرفة جتماعي حفاظا

جابة وكانت اإلبتزاز أي شخص ألي سبب كان عبر تطبیقات وسائل التواصل االجتماعي إحاول أحد األشخاص 
  .األشخاص الذین لم یقوموا بمثل ھذه التصرفات من %97.5نسبة على ھذا الطرح أن 
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الوقت الذي تقضیھ على وسائل 

 التواصل االجتماعي
 النسبة المئویة  التكرار

 %28.3 56.5 لى ساعتینإمن ساعة 

 %33.7 67.4 ربع الى ست ساعاتأمن 

 ً  %35.3 70.6 أكثر من ثمانیة ساعات یومیا

 %2.7 5.4 قلیل جداً 

 %100 200 المجموع

 ): توزع المبحوثین حسب المھنة3جدول رقم (

 2022المصدر: الدراسة المیدانیة التي نفذتھا جمعیة دیارنا لعام 

 

ختالف تطبیقاتھا أشبھ بمحیط واسع متداول بین جمیع األعمار وعناصر إباتت مواقع التواصل االجتماعي ب
المجتمع مليء باألحداث والظواھر حیث أصبح الفرد یمضي معظم وقتھ على االنترنت تتنوع ما بین التصفح 

ة وغیرھا من البرامج التي تحتل مكان "التیك توك"و مشاھدة فیدیو أفیسبوك او الدردشة على الواتساب على ال
ي تن یشعر. لذلك كان من المھم معرفة وتحدید عدد الساعات الأوقت المستخدم حتى یھدر وقتھ دون كبیرة من 

 ستبیان وجاءت النتائج كما یلي:یقضیھا المشاركین في تعبئة اإل

 

اوت النسب كما ظھر الجدول أعاله، فبلغت نسبة األفراد الذین یستخدمون وسائل التواصل االجتماعي لقد تف
دمان الواقع حیال وسائل التواصل االجتماعي في حین تقاربت إلنسبة األكبر وھذا دلیل على مدى ا 35.3%

، أما األشخاص %33.7نسبة ال میدیا بین أربعة الى ست ساعات یالنسبة بین األشخاص الذین یستخدمون السوش
، وتأتي النسبة األقل %28.3ال میدیا لمدة ساعتین بلغت نسبتھم یالذین یجلسون على ھواتفھم ویتصفحون السوش

العالم على أن . وھذه النسبة الضئیلة تدل %2.7من األشخاص الذین یتصفحون السوشیال میدیا بشكل قلیل 
خبار ألال الحسابات الوھمیة وما یساھم األخیر في نشر ثثار سلبیة مآمن ولوجیا الحدیثة، ولما تتبعھا غزوه التكنت

 الكاذبة وتداولھا بین الناس.
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وھي إطالق حملة تواجھ بھا الحسابات الوھمیة للحد  جمعیة دیارنانظراً لألھمیة االستثنائیة التي تعمل علیھا 
ن العینة شكل عام وفئة الشباب بشكل خاص وألمنھا وللحد من تفاقھما وتأثیرھا على فئات العمریة المختلفة ب



المتمثلة من الدراسة ھم "فئة الشباب" فكان لدینا ھدف من طرح سؤال عن معلوماتھم عن الحساب الوھمي 
مدى معرفتھ بالحسابات دة أسئلة فرعیة حیث بدأت الدراسة بسؤال المستجوب عن والذي تجلى على ع

 والتي جاءت على الشكل التالي: الوھمیة

 

 

 "معرفتك عن الحساب الوھمي": -
 

 
 : توزع إجابات المستجوبین بحسب معرفتھم بالحساب الوھمي)12رسم بیاني (

 2022الدراسة المیدانیة التي نفذتھا جمعیة دیارنا لعام 

حساب الوھمي وھذا أي یعرفون معلومات عن ال %60.5سجلت نسبة أفراد العینة الذي كانت إجابتھم بنعم نحو 
كد ضرورة إطالق ھذه الحملة عبر نشر التوعیة بین صفوف الشباب ؤنتشاره بشكل واسع مما یإدلیل على كثرة 

اد العینة الذي فرأومن جھة أخرى بلغت نسبة  السوري.وفئات العمریة المختلفة للمجتمع اللبناني والفلسطیني و
جوانب المظلمة لمواقع التواصل ، وذلك یدل على عدم المعرفة الكافیة بال%33.5كال" نسبة جابتھم "إجاءت 
 بتزازات من وراء الشاشة وبشكلإلعدم تعرضھم لمواقف تھدیدات أو  جتماعي والذي یظھر سبباً لھذه النسبةاإل

ن بعض األشخاص قد تسمع بموضوع أو وذلك أل %6جابوا "ربما" ألغت نسبة األشخاص الذین مجھول. وب
 الخبر ولكن لم یحدث معھا بشكل شخصي.

 ي حساب وھمي":أضافة إ"قیامك ب -

 ن قام أحدإھو  وأال ن نطرح للمستجوبین سؤاالً مھماً أمن معلومات سابقة، فمن الطبیعي  على ضوء ما تقدم
 الدراسة بإضافة أي حساب وھمي وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:من عینة 
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یف ن ال یضأأي حساب وھمي ألنھ من الطبیعي  یفوانھم لم یضأفراد العینة الذین أجابوا أمن  %74شكلت نسبة 
م ھجابتإفراد العینة الذي جاءت أأو حسابات مجھولة المصدر. بینما ومعارفھم  دقائھم شخاص خارج نطاق أصأ

فراد العینة التي أعرفة ھذه الحسابات الوھمیة. أما یراودھم الفضول لمأن ، ویمكن %16.5" شكلوا نسبة "ربما
 من عینة الدراسة. %9.5نعم" قد بلغت نسبتھم جابتھم "إجاءت 

 ي حساب مختلف":أبتزاز من إو أعرضت ألي تھدیدات " ت-

لفتیات الكتروني وخاصة لدى بتزاز والتھدید اإلعدیدة مثل اإلفات آمواقع التواصل االجتماعي توالت  منذ ظھور
 جتماعیاً وقد جاءت نتائج الدراسة على الشكل التالي:إباعتبارھم الفئة األضعف 

ن ونظراً أل %20اصل االجتماعي نسبة فراد الذین تعرضوا للتھدیدات واالبتزاز على وسائل التوبلغت نسبة األ
از في ھذا بتزو اإلأھم أكثر عرضة للتھدید أنلبھا فتیات فھذا دلیل واضح على غأالمشاركین في عینة الدراسة 

. %64.5 مبتزاز من مواقع التواصل االجتماعي بلغت نسبتھإو أفراد الذین لم یتعرضوا لتھدیدات العصر، أما األ
 .%16.5ربما" بلغت نسبتھم فراد الذین أجابوا "واأل

 غیر معروف":"قمت بمشاركة اي معلومات من حساب -

، ومن %90بلغت نسبة أراء عینة الدراسة الذین لم یشاركوا أي معلومات من حساب غیر معروف أو موثوق 
، في حین كانت إجابة "نعم" النسبة الضئیلة %7ربما" نسبة جابوا "أة أخرى سجلت نسبة األشخاص الذین جھ

 .%3وذلك بنسبة 

 سم مختلف":إنشاء حساب بإ"جربت  -

فراد العینة الذین أ، أما %77.5شاء حساب باسم مختلف شخاص الذین لم یقوموا بتجربة انسجلت نسبة األ
.%6جابوا ربما فنسبتھم أفراد الذین األن أفي حین  %16.5مختلف بلغت نسبتھم سم إجراء حساب بإقاموا ب  

 عن الحسابات الوھمیة:معلوماتك  .11

ھم عن الحسابات الوھمیة فراد العینة عن مدى معرفتأراء آستطالع إمما ذكر سابقاً، كان لنا ھدف من نطالقاً إ
 داركھم لھذه القضیة، فقد جاءت أراء عینة البحث على الشكل التالي:إختبار مدى فھمھم وإجل أوذلك من 

نتحال إنھ سرقة الحساب أو أعلى  جمعیة دیارناستطالع الذي قامت بھ إتعرف الحسابات الوھمیة بحسب 
یة خر یقول ان ھذه الحسابات الوھمیة خیالألن البعض تعرض للسرقة والبعض اآلشخصیة بأسماء غیر حقیقیة 
ستخدامھا إاألشخاص بنھا حسابات یقوم ألبعض یعرف الحسابات الوھمیة على ولدیھا أشخاص مزیفون وا

 یذاء أو التخفي ألجل غرض ما.ھداف غیر مسؤولة بدافع اإلأألغراض أو 

ید وخاصة اإلناث خرون أو التھدفراد یبتزون اآلأن ھذه الحسابات یحكمھا أد جاءت بعض أراء العینة على وق
نھ من الممكن أن تكون ھذه الحسابات الوھمیة بھدف التنمر، ویقول أكتروني، كما لبتزاز اإللإلاألكثر تعرضاً 

ابعة لجھات معینة ھدفھا إثارة الفتن ونشر ن تكون تأھذه الحسابات الوھمیة من الممكن بعض أفراد العینة أن 
 الكراھیة والمعلومات الخاطئة بین المجتمعات.



ب تحت مسمى أنثى اسم مستعار أو حساب لشن یكون ھذا اإلأبعض أن الحساب الوھمي من الممكن وأجاب ال
 التواصل اإلجتماعي المختلفة. وذلك للقیام بإضافة الفتیات على تطبیقات

ولكن من جھة أخرى، كانت بعض إجابات عینة الدراسة بأنھم ال یعرفون شيء عن الحسابات الوھمیة ومن ھنا 
 جتماعیة المختلفة.إلطالق الحملة وتوعیة الفئات اإل "جمعیة دیارنا"دراسة التي قامت بھا التبرز أھمیة 

 
 الھدف من الحسابات الوھمیة، وفي حال مصادفتك للحسابات الوھمي:  .12

قد یكون ف لى القیام بھاإفراد حسابات الوھمیة التي یعمد بعض األال أو إنشاء  جراءإتتعدد األھداف والدوافع من 
سریة وعوارض نفسیة تخولھ لممارسة ھذه السلوكیات التي تؤذي وتھدد راحة وطمأنینة أالفرد یعاني من مشاكل 

لیھ لفتیات خاصة مما یتشویھ السمعة والصورة لدى ان ھناك غایات في أستطالع ورد باإلعلى  المجتمع. وبناءً 
 معیةجفراد المجتمع عبر منصات التواصل. لذلك سعت أثارة الفتنة ونشر الكراھیة بین و إو التنمر أبتزاز إمن 
 في تسلیط الضوء على الحسابات الوھمي وذلك من خالل ذكر األھداف. دیارنا

عدة  الوھمیة لھنشاء ھذه الحسابات إن الھدف من أراد العینة یرى فأن بعض لتبین أنتائج الدراسة  وكما جاءت 
بتزاز األفراد وخاصة الفتیات أو الخوض في أعراض الناس عبر نشر إن یكون بھدف التھدید أو غایات منھا أ

تطفل الصور شخصیة أو التحرش وغیرھا، فالبعض من المستجوبین أجابوا أنھ الھدف من تلك الحسابات ھي 
خر یرى الھدف ھي خدمة مصالح شخصیة كزیادة خرین، والبعض اآلخبار اآلالمعرفة ومراقبة  والفضول

جل سرقة المعلومات أنھ من أجابوا أأو من أجل الشھرة، وبعض األفراد ترویج لشخص أو منتج الاإلعجابات أو 
 أو التجسس وتخریب العالقات ومضایقة األخرین.

تبلیغ عنھا أو القیام بحظرھا عبر الن یقوم بأه الحسابات فكانت معظم اإلجابات أما في حالة مصادفة متل ھذ
Report لمختصین لطلب الحمایة  خر یرى من الضرورة التوجھعض قال یقوم بتجاھلیھا والبعض اآلوالب

في حال تعرضھ لمثل  أنھ ونقولغالقھ و آخرون ین الضروري القیام بحمالت إلنھ مأیرى خر والبعض اآل
ن خر ملحصول على الحمایة، أما البعض اآلھل وذلك لخبار المقربین واألإبعلیھ نوعیة من الحسابات اله ھذ
 .حولھ الموضوع وذلك لنقص المعلومات  فراد العینة طلب بضرورة التوعیة حول ھذاأ

  
 الفرق بین الحساب الوھمي والحساب العادي .13

دي، أما الفرق فیكمن في نشاء الحساب العاإطریقة المتبعة ذاتھا في الحساب الوھمي ھي النشاء إن طریقة إ
مشاركة و اء التواصل مع األصدقبستخدام حساباتنا العادیة فمن الطبیعي أن نقوم غستخدام فعند قیامنا بطریقة اإل

تخدم ألھداف مختلف بالنسبة للحساب الوھمي فمن الممكن أن یس،ولكن األمر و صور شخصیة أمنشورات 
ن إدار من خالل برنامج. فبیع المتابعین وغیرھا من األمور التي تُ ن تكون من أجل أعدیدة ومتفرعة یمكن 

جتماعي، لذلك كان لھذا بحذفھا من قبل شبكات التواصل اإلالحسابات الوھمیة ھي مخالفة من الدرجة األولى و
بین الحساب الوھمي والحساب العادي فجاءت الطرح نصیب للتعرف على مدى معرفة المبحوثین التفریق 

 اإلجابات على الشكل التالي:



نھ صادر عن و أ ھ الحساب الوھمي حساب مشكوك بھ نأستبیان اإللكتروني على جاءت أراء استطالع اإل
شخص غیر متزن نفسیاً، أما الحساب العادي فھو حساب واضح من حیث التفاصیل والمعلومات كاالسم 

 سم حقیقيإن األول یكون بأالیمیل وغیرھا. فالفرق بینھم ھو لھاتف، صورة شخصیةـ، االشخصي، رقم ا
وواقعي، بینما االخر یكون االسم مستعار ومزیف ویكون ھذا الحساب لدیھ متابعین وال یحمل بطاقة تعریفیة 

 واضحة عنھ.

ھدف غیر واضح یستخدم  ن الحساب العادي لدیھ ھدف واضح، بینما الحساب الوھمي لدیھأیرى المستجوبین 
ألھداف خاصة أو أھداف غیر أخالقیة، كما أن الحساب العادي یستخدم فترة طویلة بینما الحساب الوھمي 

صادقة ومسجل بشكل طبیعي،  رهي یكون موثق، حقیقي وواقعي وأخباستخدم لمدة محددة. أما الحساب العادیُ 
 قیقیة.بینما الحساب الوھمي یقوم بنشر أخبار كاذبة وغیر ح

 قتراحات لمحاربة الحسابات الوھمیة:إ .14

مستجوب ومستجوبة عن الھدف من  200وفقاً لما تم ذكره سابقاً والذي تمثل بمعرفة عینة الدراسة التي ضمت 
ا المعلومات التي حصلن نشاء الحسابات الوھمیة، والتمییز بین الحساب الوھمي والحساب العادي، وغیرھا منإ

إطالق حملة االلكترونیة لمحاربة الحسابات الوھمیة  جمعیة دیارنا"الدراسة، حیث ھدفت "راء عینة آعلیھا من 
 التي تساھم في دورھا في غرس الكراھیة بین المجتمع الفلسطیني، اللبناني والسوري. 

 ثلذلك كان لنا نصیب من طرح ومعرفة اقتراحات المستجوبین للمساھمة في نشر الحملة على نطاق واسع وحی
 قتراحات المستجوبین على الشكل التالي:إ أتت

قترح البعض من عینة الدراسة محاربة الحسابات الوھمیة من خالل نشر التوعیة عبر وسائل التواصل إ
 ستخدام وسائل التواصل االجتماعي. إتماعي وتأھیل األفراد حول كیفیة االج

ضرورة خر یرى الوھمیة، والبعض اآلبات نشاء الحساإنھ یجب حظرھم ومنعھم من اوالبعض األخر یرى  
بة كل شخص على ھذا الفعل جراء قانوني تجاھھم، والفئة األخرى أجابت بضرورة اإلبالغ عنھم، ومحاسإتباع إ

افقة المونھ من الضروري عدم أن بعض من عینة الدراسة یرى أفي حین الفعل أي شخص على ذلك  ؤفلن یجر
م إضافة حساب جدید في حین البعض یشدد على ضرورة إعطاء تلك الحسابات، والبعض یوصي بعدوقبول 

 محاضرات بھدف التوعیة على مخاطر تلك الحسابات.

والبعض االخر یشدد على ضرورة استمرار الحمالت لمحاربة الحسابات الوھمیة للحد من انتشاره، ومن بعض 
رح الوھمیة والبعض االخر اقت اقتراحات المستجوبین ھي وضع مخالفة عن أي شخص یسعى لإلنشاء الحسابات

، في حین یرى البعض انھ من الضروري عدم Spamان یكون ھناك تصنیف الحسابات الوھمیة تحت مسمى 
االكتراث لتلك الحسابات او اعطاءھا أھمیة وتأكید من صحة المعلومات عند انشاء أي حساب من قبل إدارة 

 ي. الفاسبوك أو أي وسیلة من وسائل التواصل االجتماع

سم الشخص والصورة الشخصیة إمن  ضرورة الـتأكدالفیس بوك  ومثال عن ذلك عند طلب صداقة على 
، ومن الممكن كما تطرقت عینة البحث المحافظة على المعلومات الشخصیة وعدم نشرھا على الخاصة بھ 

ال رون و آخ ،الحساباتبتزاز. ومقاربة تلك لحفاظ على الخصوصیة ومنعاً من اإلجتماعي لوسائل التواصل اإل
 یعرف عن ھذا الموضوع لیشارك ببعض االقتراحات.



 

التوصیات للحد من مخاطر الحسابات الوھمیة ھو ضرورة التشدید على العقوبات الذي  من  من ھنا أھم ما تقدم 
بیھا عن مسب غیبث بھا القانون في قسم الجرائم المعلوماتیة والتنسیق مع الجمعیات لمكافحة ھذه المشكلة والتبلی

ث عن التحد جمعیة دیارنایضاً ھدفت و أبل نتھاك حریة وخصوصیة المستخدمین. إن ال أحد یستطیع أدراك إل
وعي عت الدراسة في نشر الستطاإنسبة للمجتمع، لذلك الالحسابات الوھمیة واألرقام الغیر شرعیة وأضرارھا ب

خطورة تصدیق أي معلومة خاطئة ھدفھا التضلیل ونشر نتباه وتوصیل الرسالة للمجتمع المحلي من ولفت اإل
 االشاعات بین أفراد المجتمع وإثارة الفتن، وللحد من ترھیب الناس.
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