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وقــد أصبــح ظهــور الهاشــتاقات علــى تويتــر أمــرًا ســهاًل للغايــة، حتــى بالنســبة لمن يرفعون 
ِنَســَب التفاعــل علــى الهاشــتاق بمقابــل مالــي، إذ أضحــت هــذه العمليــة غيــَر مكّلفــة، 

حيــث تتــراوح قيمــة رفــع الهاشــتاقات علــى تويتــر مــا بيــن 200 - 600 ريــال.

كثيــر مــن ُمســّميات هــذه الهاشــتاقات المدفوعــة خادشــة للحيــاء، فضــاًل عــن تفاهــة 
محتواهــا وإســاءته للــذوق واآلداب، ومخالفتــه للقيــم اإلســالمية واالجتماعيــة، وغالبــًا 

مــا تكــون المســميات متعلقــة بالحريــة المنفلتــة أو الحــّب أو الجنــس.. وغيرهــا.

يتصــّدر تويتــر شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ويتيــح رصــد القضايــا التــي 
يهتــم بهــا المجتمــع الســعودي، ومــا يــدور حولهــا مــن نقاش، عبر وســائل تفاعليــة عدة، أبرزها الهاشــتاقات.

مقدمة..

عوامل وصول الهاشتاقات الباردة للترند:

 أواًل: جهات خارجية

 ثانيًا: جهات داخلية

 ثالثًا: المشاهير واإلعالنات

 رابعًا: جماعات دعم الحسابات ورفع الهاشتاقات

 خامسًا: المستخدمون الداعمون

 سادسًا: المجموعات المتطرفة

يات والصدقات والَمديونيات  سابعًا: مجموعات الدِّ

 ثامنًا: إعالنات منتجات التخسيس والمنّشطات الجنسية
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جهات خارجية
ثمــة جهــات خارجيــة تدشــن العديــد مــن الهاشــتاقات لإلضــرار بالمجتمــع الســعودي، مــن 
اإلســالمية واالجتماعيــة،  والمبــادئ  والمعتقــدات  األخــالق  علــى  التأثيــر ســلبًا  خــالل 
مســتغّلًة أجــواء االنفتــاح التــي تعيشــها المملكــة، لبــّث الســموم الفكريــة عبر الهاشــتاقات 

علــى تويتــر.

ويتأتــى ذلــك مــن خــالل رفــع هاشــتاقات مرتبطــة ببعــض اهتمامــات ورغبــات فئــات 
مجتمعيــة فــي الفتــرة الحاليــة، للمطالبــة بحقــوق محــددة، مثــل الحريــة والوظائــف 
والمســاواة بيــن المــرأة والرجــل وغيرهــا، وهــي وإن كانــت تتعلــق ببعــض الحقــوق 
أنهــا تســتهدف مــن وراء ذلــك إحــداث بلبلــة للمجتمــع، وزعزعــة  المشــروعة، إال 

اســتقراره.

ويمثــل محتــوى هــذه الهاشــتاقات غــزوًا فكريــًا يســتهدف التأثيــر الســلبي فــي اتجاهــات 
الــرأي العــام إزاء قضايــا بعينهــا، مثــل حريــة الســفر والملبــس وغيرهــا مــن الحقــوق، ومــن 

تلــك الهاشــتاقات:

أفكارهــم  وتغييــر  المجتمــع،  فئــات  علــى  ســلبًا  للتأثيــر  الهاشــتاقات  هــذه  وتســعى 
ومعتقداتهــم، وقــد أحدثــت بالفعــل بعــض المشــاكل االجتماعيــة كالتســّبب فــي وقــوع 

طــالق هنــا وتفــكك أســري هنــاك، وقــد دفعــت هــذه 
الظواهُر مغّردين ســعوديين النتقاد هذه الهاشــتاقات 
والهجــوم علــى محتواهــا بتغريــدات مضــادة، تعبيــرًا عــن 

رفضهــم لهــذا الغــزو الفكــري المســتورد.

وَيظهــر بشــكل واضــح إدراك المغرديــن لتأثيــر هــذه 
بينهــا  للربــط  يدفعهــم  مــا  الســلبي،  الهاشــتاقات 

أحدثت بعض هذه الهاشتاقات 

مشاكل اجتماعية
وآثارًا سلبية على فئات المجتمع.

#حقوق_المرأة

#حرية_المرأة_السعودية

#لكل_خريج_عمل

#إسقاط_العباية

#تجمع_العاطلين_السعوديين

#سعوديات_نطلب_إسقاط_الوالية

#ارتفاع_سعر_البنزين
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وبيــن هــروب بعــض الفتيــات والســيدات الســعوديات إلــى الخــارج، وطلــب اللجــوء 
لــدى دول أجنبيــة، بدعــوى أنهــّن ال يتمتعــن بحريــة كبيــرة فــي المملكــة.

بعــض  بيــن  الســعوديون  المغــردون  ربــط  كمــا 
الهاشــتاقات، والدعــوات التــي ُتوّجــه للمــرأة الســعودية 
مقبولــة  غيــِر  وســلوكياٍت  بممارســاٍت  إلقناعهــا 
اجتماعيــًا، وال تتفــق مــع الثقافــة اإلســالمية وعــادات 

المملكــة. وتقاليــد 

وتهــدف الجهــاُت الخارجيــة مــن وراء هــذه الهاشــتاقات، إلــى النيــل مــن ثقــة المجتمــع 
بقيــادة بــالده، خاصــة وأن معظــم هــذه الجهــات تنتمــي – بشــكل أو بآخــر – إلــى دول 
ليســت أنظمُتهــا السياســية فــي وفــاق مــع المملكــة، ولهــذا تســعى إلحــداث فجــوة بيــن 

ــه. الشــعب الســعودي وقيادت

تهدف..
بعض الهاشتاقات الباردة إلى النيل من 

ثقة السعوديين بقيادة بالدهم.
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جهات داخلية
لوحــظ مؤخــرًا وجــود شــرائح محســوبة علــى المجتمــع الســعودي مــن الداخــل أو الخــارج، 
الفئــات معارضــون »ســعوديون« خــارج  تــرّوج ألفــكار دخيلــة ومشــبوهة، ومــن هــذه 
المملكــة، ومجموعــة تعتــرض علــى نمــط الحيــاة المحافــظ فــي المملكــة، يجمعهمــا 
الســعي الســتهداف الجيــل الحالــي بهــذه الهاشــتاقات، للتأثيــر علــى العــادات االجتماعيــة 
مقبولــة  غيــر  وعــادات  بســلوكيات  المجتمــع  وإقنــاع  وغيرهــا،  الزوجيــة..  والعالقــات 

اجتماعيــًا، وتقديمهــا بصــورة المعتــاد والطبيعــي.

ومن أبرز هذه الهاشتاقات:

لهــذه  ســعوديون  مغــّردون  تصــّدى  وبالمقابــل.. 
فــرض  فــي  الرغبــة  عــن  تعّبــر  بتغريــدات  الهاشــتاقات 
بالنشــر  وداعميهــا  الهاشــتاقات  تدشــين  علــى  رقابــة 
وإعــادة التغريــد، وتوعيــة الجماهير بمخاطرها المخالفة 
جــة  لمبــادئ الديــن وعــادات وتقاليــد المجتمــع، والُمروِّ

المجتمــع. ألســس  مخالفــة  ومعتقــدات  ومبــادئ  لشــخصياٍت 

ــباب فــي هــذه الهاشــتاقات، ومناقشــتها لقضايــا عديمــة  كمــا الحــظ المغــّردون تكــرار السِّ
الفائــدة وخارجــة عــن أطــر المجتمــع األخالقيــة، مــا يشــكل خطــورًة علــى األخــالق والقيــم 
هــذه  فــي  المشــاركة  لعــدم  تويتــر  مســتخدمي  كافــَة  المغــّردون  ودعــا  االجتماعيــة، 
الهاشــتاقات، حتــى لــو كانــت مشــاركاتهم إيجابيــة وتنتقــد محتــوى الهاشــتاق، ألنهــا 

ُتســِهم فــي رفــع نســب التفاعــل معهــا، وتحقيــق مــآرب ُمطلقيهــا ومرّوجيهــا.

#بنت_تحس_إنها_ولد

#حب_وال_فلوس

#حاول_تقولها

#بعد_منتصف_الليل

#السناقل_الليلة

#كالم_الحب_تمحيه_الخيانة

#كم_عندك_رقم_بنت_من_تويتر

خلف بعض هذه الهاشتاقات

مجموعات معترضة
على نمط الحياة المحافظ.
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المشاهير واإلعالنات03
مــن محتــوى كلِّ  التجاريــة علــى قســم كبيــر  المشــاهير واإلعالنــات  إعالنــاُت  تســيطر 
ُينِتــج عــدَة هاشــتاقات مرتبطــة بالهاشــتاق األصلــي،  هاشــتاق َيظهــر علــى تويتــر، مــا 

وُيســّبب حالــًة مــن التشــويش للكثيــر مــن مســتخدمي تويتــر.

المغّرديــن  بعــُض  ــن  ُيَدشِّ اإلعالنــات،  إلــى  المســتندة  الهاشــتاقات  هــذه  ولمواجهــة 
ــراه  بالمقابــل هاشــتاقات لمقاطعــة اإلعالنــات والحمــالت الدعائيــة األخــرى، وهــو مــا ي

ُمحّللــون تشويشــًا إضافيــًا.

ومن أبرز الهاشتاقات والهاشتاقات المضادة المتداولة في هذا اإلطار:  

هــة مــن الُمعِلنيــن والمشــاهير، وكذلــك مــن الجمهــور  وقــد كشــفت هــذه الحمــالت الموجَّ
العــادي، عــن رؤى متضــادة بشــأن مشــاهير السوشــيال ميديــا وإعالناتهــم، فقــد اتجــه كثيــر مــن 
األفــراد إلــى إطــالق دعــوات إللغــاء متابعــة المشــاهير، نظــرًا لتفاهــة مــا يقّدمــون مــن محتوى ال 
يفيــد المواطــن فــي قليــل وال كثيــر، وتركيزهــم علــى اإلعالنــات التــي تــدّر عوائــد ماليــة ضخمــة.

المشــاهير  يبّثــه  مــا  لبعــض  وأســريًا  اجتماعيــًا  الســلبية  اآلثــار  مــن  المغــّردون  وحــذر 
مــن إعالنــات، حيــث ترفــع هــذه اإلعالنــات والعــروض الســياحية ومظاهــُر بــذخ بعــض 
خــل مجــاراَة  المشــاهير، ســقَف التطّلعــات لــدى المواطنيــن، وال َيســتطيع محــدودو الدَّ

ب تفــككًا أســريًا وإحباطــًا ألفــراد بعــض األســر. هــذه الســلوكيات، مــا ُيَســبِّ

#حمله_تبليك_المشاهير

#التسويق_الرقمي

#اإلعالنات #أسعار_اإلعالنات

#حاول_تقولها#العالمات_التجارية

#إلغاء_متابعة_المشاهير

#منصة_تسويقية

#إعالنات_مزعجة

#ال_تجعلوا_من_الحمقى_مشاهير

#المؤثرين

#حمله_تبليك_المشاهير_مستمرة

#مساحة_إعالنية

#أسعار_اإلعالنات_عند_المشاهير
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#هاشتاقك_ترند_300ريال
#هاشتاقك_ترند #ترندك_ب200

#ترندك_ب200

جماعات دعم الحسابات ورفع الهاشتاقات
يجــد المغــّردون علــى تويتــر حســاباٍت َتعــرض خدمــاِت رفــع الهاشــتاق حتــى يصــل للترنــد، 
م بمقابــل مــادي يتــراوح بيــن 200  وزيــادة أعــداد المتابعيــن وبعــض الخدمــات التــي ُتقــدَّ

- 600 ريــال.

وتمتلــك هــذه الحســاباُت إعالنــاٍت فــي معظــم الهاشــتاقات التــي َتظهــر يوميــًا، كمــا 
تدشــن هاشــتاقات إعالنيــة تــرّوج لدعــم الهاشــتاقات ومنهــا:

ومــن الواضــح أن الجماعــات التــي تقــف خلــف هــذه الحســابات تمــارس عملهــا دون رقابــة، 
مــا أطلــق دعــواٍت مــن جانــب مســتخدمي تويتــر فــي المملكــة، لفــرض رقابــة مــن شــركة 

تويتــر فــي الشــرق األوســط، ومــن وزارة اإلعــالم الســعودية.

وتســتمر هــذه الجماعــات بنشــر رســائل دعائيــة فــي الهاشــتاقات التــي َتحظــى بمتابعــة 
جماهيريــة مثــل:

 #عيد_الحب

 #عايد_حبيبتك

 #عايدي_حبيبك

 نرفع #هاشتاقك_لترند بأسعار رمزية منافسة

 نضمن #هاشتاقك_ترند خالل نصف ساعة.

ــر  ومّكنــت هــذه الجماعــات أيَّ شــخص مــن تدشــين الهاشــتاق الــذي يريــده، مــا ُيفسِّ
انتشــار الهاشــتاقات التــي تحمــل مســميات غريبــة وهابطــة، وتســّبب اإلزعــاج والضيــق 

والحــرج للكثيــر مــن مســتخدمي ومغــردي تويتــر.
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المستخدمون الداعمون
ممــن  تويتــر،  مســتخدمي  مــن  الفــت  عــدد  غــّرد 
يبحثــون عــن الشــهرة، أو يريــدون إبــراز وجهــات نظرهــم 
حــول قضايــا معينــة، بجميــع الهاشــتاقات المتداولــة، 
وبغــّض النظــر عــن محتواهــا، مــا أدى لزيــادة التفاعــل 
خــالل  مــن  الترنــد  إلــى  بعضهــا  وصــل  حتــى  معهــا 
مدعومــة  يقّدمونهــا  التــي  المتواصلــة  التغريــدات 

الفيديــو. ومقاطــع  بالصــور 

وإلــى جانــب هــؤالء المســتخدمين الذيــن يتعّمــدون رفــع مســتوى التفاعل مع الهاشــتاق، 
يقــوم بعــض األفــراد - دون وعــي - برفــع الهاشــتاقات التافهــة والموّجهــة وغيــر الالئقــة، 
مــن خــالل التغريــد بهــا بقصــد انتقادهــا، مــا يشــير إلــى افتقــار هــؤالء للوعــي الشــبكي 

الــذي َيفــرض مقاطعــة هــذه الهاشــتاقات وتجّنــب اإلشــارة إليهــا بــأّي صــورة.

المجموعات المتطرفة:
تســتغّل مجموعــاٌت متطّرفــة الهاشــتاقات البــاردة لنشــر أفكارهــا الضالــة، بعــد رصــٍد 
للهاشــتاقات الحديثــة وتكــرار التغريــد مــن خاللهــا أكثــر مــن مــرة. وتتضّمــن هــذه 
المشــاركات مقاطــع فيديــو غالبــًا مــا تحــوي مشــاهد عنــف وقتــال، أو إســاءة ِلُحــّكاِم 

وأنظمــِة دوٍل خليجيــة وعربيــة.

ــد بعــض الممارســات  ــر هــذه المشــاركات بصــورة الُنْصــح للشــعوب، كمــا تتصّي وتتدّث
فــي  الممارســات  لهــذه  الرافضيــن  لتســتقطب  المجتمعــات،  فــي  األخالقيــة  غيــر 

المجتمــع.

05

06

بذخ المشاهير
رفع سقف تطّلعات بعض 

المواطنين، ما يؤدي لإلحباط 
والمشاكل األسرية.
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07

08

يات والصدقات والَمديونيات مجموعات الدِّ
اســتغّلت بعــُض المجموعــات هاشــتاقات تويتــر لجمــع األمــوال بطــرق غيــر نظاميــة، عبــر 
نشــر رســائل اســتعطاف مصحوبــة بصــور صكــوِك أحــكام تنفيــذ، وإيصــاالت توّضــح أرقــام 

الحســابات البنكيــة.

ــٍة لشــخص مســجون فــي قضيــة قتــل  وتّتخــذ هــذه الرســائل صــورًا متعــّددة، كجمــع دي
وأحــكام بالديــة، كمــا تحمــل حســاباٌت أخــرى مســمياٍت لجمعيــاٍت خيريــة تنشــر تغريــداٍت 

ــاء. ــاج إلكمــال بن ــرة أو مســاجد تحت ــة متعّث وصــورًا لمشــاريع خيري

كمــا أن هنــاك حســاباٍت تغــّرد عــن ديــون بعــض الُمعســرين، للمســاهمة فــي ســدادها 
حتــى ال يتعّرضــوا للســجن.

والهــدف مــن أغلبيــة هــذه التغريــدات التأثيــُر علــى مســتخدمي تويتــر، مــن خــالل 
التالعــب بمشــاعرهم واســتعطافهم عبــر الهاشــتاقات، حتــى يقومــوا بتحويــل أمــوال 

المجموعــات. لهــذه 

إعالنات منتجات التخسيس والمنّشطات الجنسية
ُيواجــه الكثيــُر مــن مســتخدمي منصــة تويتــر إزعاجــًا وتشويشــًا مــن مجموعــة حســاباٍت 
وهمية ترّوج لمنتجاِت تخســيٍس ومنشــطاٍت جنســية، وَتظهر إعالناُتها في الهاشــتاقات 

المتداولــة يوميــًا، وبشــكل متكــرر.

وتدعــم هــذه التغريــداُت الهاشــتاقاِت – عّينــة الدراســة 
الترنــد، بهــدف وصــول إعالناتهــا ألكبــر  إلــى  - لتصــل 

عــدد مــن متداولــي هــذه الهاشــتاقات.

وتنتمــي الكثيــُر مــن المنتجــات الُمعَلــِن عنهــا لشــركة تــّم 
حظــُر تــداول منتجاتهــا فــي المملكــة مــن ِقبــل الهيئــة 

العامــة للغــذاء والــدواء.

تتضمن مشاركات

المجموعات المتطرفة
محتوًى عنفيًا أو مسيئًا ألنظمة دول 

خليجية وعربية.
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خاتمة..
ــد،  ــر لظاهــرة الهاشــتاقات التافهــة التــي تصــل للترن ــُل االنتشــار الكبي َيكشــف هــذا التحلي
واإلضــرار  مصالحهــا  تحقيــق  تســتهدف  وخارجيــة،  داخليــة  مجموعــاٍت  وتفاعــل  بتأثيــر 

المجتمــع وأفــراده. بمصالــح 

ويشــكل وجــود هــذه المجموعــات خطــرًا كبيــرًا علــى مســتخدمي تويتــر، ومن ثــم المجتمع 
بأكملــه، نظــرًا لمكانــة تويتــر الكبيــرة لــدى المجتمــع الســعودي، واســتخدامه الواســع بيــن 

مختلــف فئاته.

فرض رقابة حكومية على شبكة تويتر
ومراقبــة أداء الحســابات الوهميــة والمشــبوهة مــن خــال 
اللجــان المشــتركة بيــن وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، 

ووزارة اإلعــام. 

توضيح مآرب الحسابات من وراء هذه 
الهاشتاقات

 سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية. 

المتابعة المستمرة لمحتوى التغريدات 
المتداولة..

فــي هــذه الهاشــتاقات، والكشــف عن مصادرهــا، وانتماءات 
َمــن يقــف خلفها.

توصيات..
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..نــــخـــــطـــــو
بـــــقــــــرارك

w w w . a l q a r a r . s a

@alqarar_sa

تابع حسابنا على تويتر

https://twitter.com/alqarar_sa

