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ولــم تمــّر ســاعات قليلــة حتــى أصبــح هــذا الهاشــتاق الترنــَد األول بالمملكــة، وُلوحــظ مــن 
كثافة عمليات التغريد وإعادة التغريد في إطار الهاشتاق، االهتمام الكبير والترّقب من 
المواطنيــن، وســعيهم للتعــّرف علــى كافــة تفاصيــل هــذه الحالــة، واإلجــراءات االحترازيــة 
التــي اتخذتهــا وزارة الصحــة للحيلولــة دون انتقــال الفيــروس لمخالطــي المصــاب، وحمايــة 

أفــراد المجتمــع مــن هــذا الفيــروس الــذي أودى بحيــاة الكثيــر حــول العالــم.

وقــد تجــاوز عــدد المشــاركين فــي هــذا الهاشــتاق 
 1500 ُســّجلت مشــاركة  15 مليــون شــخص، كمــا 
عــدد  وفــاق  المؤثــرة،  الحســابات  أصحــاب  مــن 
ألــف   140 المغــّردون  تداولهــا  التــي  التغريــدات 
الصــور ومقاطــع  تغريــدة، اســُتخِدَمت فيهــا آالف 

الفيديــو.

مــا إن أعلنــت وزارة الصحــة الســعودية عــن تســجيل أول حالــة إصابــة بفيــروس كورونا فــي المملكة لمواطن 
ــر  ــن، حتــى أطلــق المغــّردون الســعوديون علــى منصــة تويت ــر مملكــة البحري ــران عب ســعودي قــادم مــن إي

هاشــتاق #كورونا_الســعودية.

140 ألف تغريدة
عدد التغريدات التي تداولها المغردون، 
اسُتخدمت فيها آالف الصور ومقاطع 

الفيديو.
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وتصّدرت الصوُر الوسائَط المرفقة بالتغريدات بنسبة 62%، مقابل 38% للفيديوهات، 
كمــا لوحــظ تفــّوق نشــاط إعــادة التغريــد ليحتــّل صــدارة أســاليب التغريــد فــي الهاشــتاق 
بنســبة 85%، وتــاه بفــارق نســبي كبيــر نشــاط التغريــد بنســبة 14% وأخيــرًا الــردود 

بنســبة %1.

شــارك فــي الهاشــتاق مواطنــون أعربــوا عــن أملهــم فــي أن يتــّم احتــواء الفيــروس، وأكدوا 
ثقتهــم باإلجــراءات التــي تّتبعهــا الجهــاُت المعنيــة، إلــى جانــب العديــد مــن الناشــطين 

الســعوديين والكــوادر الطبيــة، الذيــن قامــوا ببــّث رســائل التطميــن.

ولعبــت وزارة الصحــة دورًا فــي نشــر الوعــي بطبيعــة الفيــروس وطــرق الوقايــة منــه، مــن 
خــال تقديــم اإلرشــادات الصحيــة.

وقــد قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعاميــة بتحليــل محتــوى )750( تغريــدة مندرجــة 
تحــت هــذا الهاشــتاق، والكشــف عــن اتجاهــات المواطنيــن الســعوديين حيــال الفيــروس.

وسائط
مرفقة

تغريد

فيديوهات

ردود

إعادة 
تغريد

تغريدة تم 
تحليلها

%62

%14

%38

%1

%85
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اطمئنان وثقة
فــي هاشــتاق #كورونــا_ تغريداتهــم  خــال  مــن  المملكــة  مــن مواطنــي  العديــد  عّبــر 

الســعودية عــن ثقتهــم باإلجــراءات المتبعــة فــي المنافــذ البريــة والبحريــة والمطــارات فــي 
المملكــة، لرصــد حاملــي الفيــروس مــن المســافرين القادميــن مــن الــدول التــي انتشــر 
فيهــا الفيــروس، وبإجــراءات وزارة الصحــة فــي عــزل المصابيــن والبــدء بعاجهــم وضمــان 

أال ينتقــل الفيــروس منهــم إلــى غيرهــم.

تضّمنــت  تغريــدات  بنشــر  المغّرديــن  بعــض  وقــام 
الصحــة  وزارة  مــن  صحيــة  وإرشــادات  نصائــح 
فيــروس  مــن  الوقايــة  كيفيــة  عــن  الســعودية 
كورونــا واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا مــع المصابيــن، 
كمــا طمــأن وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق الربيعــة 
بالتأكيــد  المملكــة،  فــي  والمقيميــن  المواطنيــن 
علــى أن المواطــن المصــاب بـــ »كورونــا« معــزول، 

وأن هنــاك غرفــًا مخّصصــة لعــزل أي مصــاب فــي جميــع مناطــق المملكــة، وأنــه تــّم حصــر 
وفحــص كافــة األشــخاص المخالطيــن للمصــاب، ودعــا الجميــَع لاطمئنــان، مؤكــدًا أن 
المملكــة تتعامــل بــكل شــفافية فــي ملــف فيــروس كورونــا منــذ انتشــاره دوليــًا وإقليميــًا.

عقوبات صارمة
كمــا طالــب مغــّردون ســعوديون الجهــاِت الحكوميــَة فــي هاشــتاق #كورونا_الســعودية، 
لت إصابــاٍت بالفيــروس،  باتخــاذ عقوبــات بحــّق األشــخاص القادميــن مــن الــدول التــي َســجَّ
ُحــوا بوجودهــم فــي هــذه الــدول قبــل قدومهــم إلــى المملكــة،  وخاصــة الذيــن لــم ُيَصرِّ
وجــاء ذلــك كــرّد فعــل للمواطنيــن تجــاه تســجيل أول حالــة إصابــة لمواطــن قــادم مــن 

إيــران، لــم ُيصــّرح بوجــوده هنــاك.

عّبر العديد..
من مواطني المملكة من خال 

تغريداتهم في الهاشتاق عن ثقتهم 
باإلجراءات المتبعة.
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إيران ودول الخليج
أشــار بعــض المغّرديــن إلــى الخطــر الــذي تشــكله إيــران على دول مجلــس التعاون الخليجي 
والعــراق، وأنهــا تمثــل بــؤرًة لفيــروس كورونــا فــي منطقــة الشــرق األوســط، حيــث تــم 
تســجيل العديــد مــن الحــاالت التــي قدمــت مــن إيــران إلــى ســلطنة ُعمــان واإلمــارات 

والكويــت وقطــر والبحريــن والســعودية مؤخــرًا.

أضاف العديد من المغردين أن إيران لم تتعامل بجدية مع 
فيروس كورونا، ولم تقم بإجراءات احترازية لمواجهة الفيروس، 

وكانت النتيجة ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 54 
حالة، من بينهم قيادات حكومية، من أصل 978 مصاب 

بالفيروس، محذرين من السفر إلى إيران.
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نشر الوعي
كمــا غــرد الكثيــر مــن المؤثريــن علــى تويتــر، ومــن الكــوادر الطبيــة، والمصــادر الرســمية، 
بالنصائــح واإلجــراءات الوقائيــة التــي َتحــدُّ مــن انتقــال فيــروس كورونــا بيــن األشــخاص.

بقــاء  فتــرة  طــول  التغريــدات  معظــم  وتناولــت 
علــى  تســاعد  التــي  والعوامــل  كورونــا،  فيــروس 
انتشــاره، مثــل نوعيــة الســطح الُماِمــس للشــخص، 
الحــرارة  ودرجــة  الشــمس،  ألشــعة  والتعــّرض 
والرطوبــة والهــواء، وتمثــل هــذه التغريــدات الصحية 
بســبل  ســليم  صحــي  وعــي  لبنــاء  مهمــًا  مصــدرًا 

الفيــروس. مــن  الوقايــة 

بتحذيــر  المؤثريــن  المغرديــن  مــن  عــدد  قــام  كمــا 
والمعلومــات  األخبــار  متابعــة  مــن  المواطنيــن 
بالتهويــل مــن األمــر،  تقــوم  الدقيقــة، والتــي  غيــر 

المجتمــع. فــي  والذعــر  الخــوف  نشــر  فــي  وتتســبب 

قام عدد من المغردين المؤثرين 
بتحذير المواطنين من متابعة األخبار 

والمعلومات..

غير الدقيقة
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..نــــخـــــطـــــو
بـــــقــــــرارك
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@alqarar_sa

تابع حسابنا على تويتر

https://twitter.com/alqarar_sa

