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مقدمة..

ويعــد الهاشــتاق واحــًدا مــن أبــرز المميــزات التفاعليــة للشــبكات االجتماعيــة التــي يتــم 
ــااًل فــي تنظيــم المعلومــات وفلتــرة  اســتخدامها علــى نطــاق واســع، إذ يلعــب دوًرا فعَّ
البيانــات وتجميعهــا فــي المنصــات االجتماعيــة، بحيــث ُيســهل عمليــات النشــر واإلبــراز 
والوصــول -بشــكل ســريع- إلــى فكــرة موضوعيــة معينــة يعبــر عنهــا عنــوان الهاشــتاق، 
لتوســيع دائــرة المتابعــة والنقــاش، مــع زيــادة التفاعــالت وردود األفعــال حــول األفــكار 

واالتجاهــات المختلفــة التــي يتــم صياغتهــا فــي مشــاركات الهاشــتاق.

وألن »تويتــر« هــو المنصــة االجتماعيــة التــي بــدأ مــن خاللهــا اســتخدام ميــزة الهاشــتاق 
قبــل أكثــر مــن عشــر ســنوات، فلــم يكــن مــن الصعــب اســتنتاج مــدى أهميــة وانتشــار 
اســتخدامه عبــر تلــك المنصــة االجتماعيــة ذات الحضــور البــارز واألقــوى فــي المنطقــة 
العربيــة، وبشــكل خــاص المملكــة العربيــة الســعودية، وتوســعت اســتخداماته إلــى الحد 
ــر فــي  الــذي أكســب تلــك الظاهــرة الكثيــر مــن الشــعبية، حتــى أصبحــت عالمــة »#« تعبِّ
كلمــات قصيــرة عــن معــاٍن كثيــرة، يمكــن مــن خاللهــا تحقيــق عمليــات انتشــار األفــكار 

وشــيوعها والترويــج للمحتــوى والعالمــات التجاريــة.

أصبحــت الشــبكات االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت بمثابــة أماكــن اجتماعــات افتراضيــة تســهل عمليــات التواصــل 
واالتصــال، حيــث اختصــرت الوقــت والمســافات، واســتحوذت علــى مئــات المالييــن مــن األنشــطة اليوميــة 
ــع أنحــاء  ــن فــي جمي ــي والتفاعــل مــع المشــاركين اآلخري ــن اعتبروهــا فرصــة للعــرض الذات والمســتخدمين الذي
العالــم، واكتســبت صفتــي التحكــم والســيطرة فــي الحيــاة اليوميــة لهــؤالء المســتخدمين، بســبب العديــد مــن 

ــة التــي اشــتملت عليهــا تلــك الشــبكات.  ــة والجاذب ــزات التفاعلي الخصائــص والمي
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ــر عنهــا اســتخدام الهاشــتاق، تعــددت الدوافــع  وبالنظــر إلــى الفوائــد والمزايــا التــي يعبِّ
الكامنــة وراء ذلــك االســتخدام مــا بيــن دوافــع ذاتيــة وموضوعيــة واجتماعية....إلــخ، 
ولــم تكــن الدوافــع االقتصاديــة والسياســية بمعــزل عــن ذلــك الســلوك التفاعلــي 
المهــم، فاتجهــت العديــد مــن المؤسســات والهيئــات والمنظمــات، بــل حتــى الــدول 
إلــى اســتغالل تلــك الظاهــر اإللكترونيــة التــي تعــد مجــااًل خصًبــا لتنفيــذ عمليــات 
التــي  التوجيــه والتأثيــر علــى الجمهــور ونشــر العديــد مــن األفــكار وترويــج األخبــار 
تحمــل فــي طياتهــا معانــي ورســائل وأهداًفــا خاصــة بسياســة الجهــة المشــرفة علــى 

المشــاركة فــي تلــك العمليــات.

وبطبيعــة الحــال فــإن ذلــك االســتخدام المبنــي 
حتــى  أو  اقتصاديــة  أو  سياســية  دوافــع  علــى 
الســلوك  علــى  فقــط  يقتصــر  ال  اجتماعيــة، 
تلــك  مــن  العديــد  إن  بــل  الحميــد،  أو  اإليجابــي 
عليهــا  تشــرف  التــي  وخاصــة  االســتخدامات، 
ذات  تكــون  قــد  دول،  أو  منظمــات  أو  هيئــات 
توجهــات سياســية ســلبية أو معاديــة تســتهدف 

التأثيــر علــى جمهــور معيــن أو مســتخدمي الوســيلة االجتماعيــة فــي دول أخــرى، 
ــار التــي قــد تحمــل  لتنفيــذ عمليــات التوجيــه ونشــر األفــكار المتطرفــة وترويــج األخب
فــي طياتهــا مساًســا بأمــن فــرد أو مجموعــة أو دولــة واإلســاءة إليهــا، والتــي تســتغل 
ألهــداف اقتصاديــة أو سياســية أو عســكرية أو إرهابيــة أو غيرهــا مــن األهــداف 

التنافســية.

الرقمــي  العصــر  أدوات  أبــرز  إحــدى  الهاشــتاق  أضحــى  العــام  المنظــور  ومــن هــذا 
الخاضعــة للتوظيــف السياســي، إذ تســتخدمه جيــوش إلكترونيــة تحركهــا دول أو 
جماعــات مــن أجــل خدمــة توجهــات وسياســات معينــة لمحاولــة التأثيــر فــي الــرأي 
ــا وصــرف النــاس عــن هاشــتاق حقــق تفاعــاًل،  العــام، أو لتشــويش الحــوار القائــم فعليًّ
مــن خــالل إطــالق هاشــتاق مضــاد، وهنــا يبــرز الــدور الــذي تلعبــه الحســابات الوهميــة 
فــي ظاهــرة »إغــراق الهاشــتاقات«، التــي تهــدف إلــى بــث الشــائعات والفتــن ونشــر 
معلومــات مضللــة وتزييــف الحقائــق، وشــن حمــالت ممنهجــة لإلســاءة إلــى دولــة أو 

جهــة مــا  أو التشــهير باألشــخاص.

وبالنظــر إلــى الواقــع االفتراضــي السياســي الحالــي علــى شــبكة تويتــر، يظهــر بوضــوح 
موضــوع هاشــتاق )#الحملــة الشــعبية لدعــم تركيــا( الــذي انطلــق علــى منصــة تويتــر 
كــرد فعــل علــى هاشــتاق )#مقاطعــة المنتجــات التركيــة(، الــذي أطلقــه الســعوديون 
والقــى تفاعــاًل ضخًمــا امتــد صــداه إلــى خــارج حــدود المملكــة، وأحــدث أثــًرا كبيــًرا 
ووعــي  ويقظــة  الشــعبي  القــرار  تأثيــر  قــوة  وأثبــت  التركــي،  لالقتصــاد  وموجًعــا 

الحسابات الوهمية..
برز دورها في ظاهرة »إغراق 

الهاشتاقات« التي تهدف إلى بث 
الشائعات والفتن وتزييف الحقائق.
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المواطــن، وعلــى الرغــم مــن أن هاشــتاق المقاطعــة انطلــق كأداة اقتصاديــة عقابيــة 
فــإن  أردوغــان،  رجــب طيــب  التركــي  للرئيــس  العدائيــة  السياســية  التوجهــات  ضــد 
الهاشــتاق الداعــم لتركيــا تــم تأطيــره َوْفــَق منظــور دينــي وأحياًنــا أخالقــي للدفــاع 
عــن أردوغــان ونظامــه، وقــد قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة برصــد مجموعــة 
التغريــدات التــي تفاعلــت عبــر الهاشــتاق للتعــرف إلــى خصائــص الحســابات المتفاعلــة 
التعــرف علــى ماهيتهــا وطبيعــة توجهاتهــا، خاصــة مــع  إلــى  مــن خاللــه، وصــواًل 
ــا يعطــي  ــة- ممَّ ــر اعتيادي ــد فــي الهاشــتاق –بطريقــة غي مالحظــة كثافــة كــم التغري
انطباًعــا بســلوك تفاعلــي غيــر بشــري أو وجــود توظيــف لحســابات وهميــة ومجيشــة 

للتأثيــر علــى المجتمــع العربــي والترويــج للفكــر التركــي.

ومــن خــالل متابعــة نشــاط الهاشــتاق، حــاول المركــز رصــد التغريــدات التــي تــم نشــرها 
خــالل يــوم 16 أكتوبــر 2020 اعتمــاًدا علــى أســلوب المســح الشــامل لجميــع التغريــدات 
التــي نشــرت خــالل ذلــك اليــوم، ولكــن نظــًرا للســلوك غيــر االعتيــادي المثيــر للشــك، 
والــذي نجــم عنــه كثافــة تغريــد فائقــة، اقتصــرت عينــة التحليــل علــى المســح الشــامل 
للتغريــدات التــي تــم نشــرها خــالل ثــالث ســاعات فقــط مــن اليــوم ذاتــه، حيــث بلــغ 
إجمالــي حجــم التغريــد خــالل تلــك المــدة الزمنيــة -رغــم قصرهــا- )7732( تغريــدة تــم 
نشــرها مــن )4385( حســاًبا، وهــو مــا يؤكــد المالحظــة الســابقة التــي تســتلزم التحقــق 
والكشــف الدقيــق عــن طبيعــة تلــك التفاعــالت، وهــل تعبــر عــن ســلوك اجتماعــي 
طبيعــي، أو أنهــا تعبــر عــن ســلوك غيــر تقليــدي يعتمــد علــى أدوات وجيــوش إلكترونيــة 
توجهــات  وتنفيــذ  المعنيــة،  المجتمعــات  علــى  للتأثيــر  وهميــة  حســابات  تســتخدم 

السياســة التركيــة فــي المنطقــة.   

والستكشــاف طبيعــة الحســابات المســتخدمة للترويــج للهاشــتاق، اعتمــد المركــز علــى 
القواعــد المنهجيــة العلميــة التــي تســتهدف دراســة الخصائــص المميــزة للحســابات 
وتغطــي  تشــمل  التــي  المنســقة  األنشــطة  أو  االجتماعيــة،  وروابطهــا  االجتماعيــة 
مجموعــة كبيــرة مــن الحســابات، الكتشــاف الهويــات المزيفــة، وذلــك عبــر العديــد مــن 

األســاليب العلميــة التــي مــن أهمهــا تحليــل مــا يلــي:

من

16 أكتوبر 
2020

خالل

3 ساعات 
فقط!!

7,7327,732
4,3854,385تغريداتتغريدات

مغردًامغردًا
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 التقنيات القائمة على خصائص وبيانات الملفات الشخصية الفردية وعالقاتها. 

 الميــزات المســتندة إلــى الرســم البيانــي للتمييــز بيــن الحســابات المزيفــة والشــرعية، 
مــن خــالل تحليــل بيانــات المســتخدمين وميــزات الملفــات الشــخصية وعالقاتهــا 

إلــى جانــب اســتخدام ميــزات تشــابه الرســائل، والتوقيــت... وغيرهــا.

 القواسم المشتركة بين األنشطة المنسقة لحسابات وسائط اجتماعية مزيفة متعددة.

فــي  شــاركت  التــي  الحســابات  لملفــات  التعريفيــة  الخصائــص  دراســة  خــالل  ومــن 
الهاشــتاق خــالل المــدة الزمنيــة للدراســة وأحجــام وأشــكال تفاعالتهــا، تــم الوقــوف 

علــى العديــد مــن النتائــج المهمــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

خــالل ثــالث ســاعات مــن يــوم 16 أكتوبــر 2020م قــام 4385 حســاًبا عبــر تويتــر بنشــر 
7732 تغريــدة، بدايــة مــن الســاعة السادســة والربــع مســاًء، وحتــى الســاعة التاســعة 
والربــع مســاًء، اعتمــد خاللهــا المســتخدمون علــى العديــد مــن مصــادر نشــر التغريــد، حيــث 
كان أبرزهــا التغريــد مــن خــالل أجهــزة )Android - iPhone - Mac - iPad( وكذلــك مــن 
خــالل متصفحــات الويــب، كمــا ظهــر اعتمــاد عــدد منهــا علــى منصــات نشــر المحتــوى فــي 

.)IFTTT -Flamingo  - HootsuiteInc( أكثــر مــن وســيلة أو حتــى حســاب مثــل

وبمراجعــة بيانــات تعريــف تلــك الحســابات تــم مالحظــة وجــود العديــد منهــا بــدون 
اســم للحســاب مكتفيــة بتســميتها مــن خــالل اســتخدام النقــاط أو الرمــوز، وأخــرى 
اســتخدمت كلمــات أو أســماء تعبيريــة مثــل )المتصفــح - تفاصيــل -  صمــت اإلحـــساس 
-   بنــت أبــوي  -Childhood love - إلــى كل شــخص واضــع صــورة زعيــم عربــي، ال 
تتابعنــي - »الصعــود إلــى الهاويــة« - } كيــان يافــع { - »تبــاب2022« -  الحســاب 
البديــل - ابــن اإلســالم - ................وغيرهــا(، كمــا كانــت هنــاك العديــد مــن الحســابات 
التــي تعبــر بشــكل صريــح عــن انتمــاءات أصحابهــا لكيانــات أو جهــات أو دول مثــل )عبــد 
اللطيــف القطــري  - قطــر المجــد - دوحــة العــز - 305 الفيصــل Qtr - A.A QTR - ابــن 
اليمــن- .........وغيرهــا(، وحســابات كثيــرة كانــت مســمياتها ولغتهــا هــي التركيــة مثــل 
Murat Pözüt - Mehmet KARTAL - YildirimGece - yılmaz - ~Darüs-(

من الساعة 
السادسة 

والربع مساًء

وحتى الساعة 
التاسعة 
والربع مساًء

خالل ثالث ساعات من يوم 16 أكتوبر 2020م
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Selam~ - ahmetgüler - ......... وغيرهــا(، وهــي مالحظــات تؤكــد جميعهــا انتشــار 
التغريــد بشــكل واســع مــن حســابات غيــر شــخصية أو وهميــة أو مزيفــة، وتؤكدهــا 

األمثلــة اآلتيــة:

المتفاعلــة  للحســابات   )Screen Name( التعريفيــة المســميات  قــراءة  أكــدت  كمــا 
مــع الهاشــتاق انتشــار فكــرة الجيــوش اإللكترونيــة بيــن المغرديــن الذيــن يتــم تجهيزهــم 
للدفــاع عــن أفــكار أو توجهــات دولــة أو جهــة مــا، حيــث دلــت تلــك األســماء التعريفيــة 
بوضــوح علــى عــدم شــخصية تلــك الحســابات، وانتمائهــا لفكــرة جمعيــة تعبــر عــن 

ــة وذلــك علــى النحــو التالــي: توجهــات معين

 حســابات عديــدة اشــتملت مســمياتها التعريفيــة علــى الحــروف الدالــة علــى 
كلمــة )قطــر( أو عاصمتهــا )الدوحــة( باإلنجليزيــة:

@DohaDove@AAQTR18

@baderqatar511 @AjDoha

@qattar90 @ammarQtr

@qatary81@DQatar96
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 حســابات عديــدة اشــتملت مســمياتها التعريفيــة علــى الحــروف الدالــة علــى 
كلمــة )تركيــا( أو مدينــة )إســطنبول( باإلنجليزيــة أو حتــى بالتركيــة:

 حســابات عديــدة دلــت مســمياتها التعريفيــة علــى كونهــا حســابات مؤسســات 
تركيــة:

 حســابات عديــدة كانــت مســمياتها عبــارة عــن اســم )محمــد أو محمــود أو أحمد( 
باللغــة التركية:

@TRarabic@Newsturkey2

@TRatmaca @TRIstemiYabgu

@Newsturkey2 @BursaTurkya

@TRTArabi@BursaTurkya

@Mehmet282665@Mehmedalisrcm

@MehmetT60515443 @mehmett44710127

@MehmetAliONEL @mehmetd88013332

@Mehmet22388981@Memet40774788

@salihalturkiyya@turkuaz45rt

@turk0post @Salim55Turki

@turkippll @ANNATOLIATURK

@KutlukErcan@muslimturkish
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 User( بالوصــف  الخاصــة  البيانــات  علــى  الحســابات  اشــتمال  حيــث  مــن  ــا  أمَّ
Description(، فقــد أظهــرت نتائــج التحليــل الشــبكي خلــوَّ أكثــر مــن )1500( حســاب 
مــن بيانــات الوصــف، فــي حيــن تــم رصــد العديــد مــن الحســابات التــي كانــت توصيفاتهــا 
ذات داللــة واضحــة علــى االنتمــاء القطــري أو التركــي أو األفــكار المعاديــة للتوجــه 

العربــي أو الســعودي، ومنهــا:

خبير سياحي تركي عمل لفترة طويلة في السفارة 
التركية بالسعودية ووزارة الداخلية التركية، مديرية 
الهجرة. مهتم بتعريف تركيا من الناحية التاريخية 

والثفافية والسياحية.

ديرة ما هي قطر ما بيها من ديرة لو ثراها عشب 
وأعالها سحايب

          فريق إعالمي يهتم بنقل أحداث الجيش التركي 
#مراسل الجيش التركي

متخصصون في بيع وتسويق #العقارات التركية نقدم 
كافة #الخدمات السياحية و #التعليمية عمل كافة 

#اإلقامات

موقع اقتصاد تركيا والعالم هو موقع متخصص 
في اقتصاد تركيا الكبير والمتنوع الواعد، إضافة إلى 

االقتصادات العالمية ذات العالقة

وطن ال نحميه ال نستحق العيش فيه 
#قطر المحاصرة
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كمــا كانــت هنــاك الكثيــر مــن الحســابات التــي كانــت توصيفاتهــا ولغتهــا مكتوبــة باللغــة 
التركيــة، كتعبيــر صريــح لالنتمــاء التركــي، والرغبــة الموجهــة فــي نشــر األفــكار التركيــة 
مــن حســابات عديــدة تخــدم ذلــك التوجــه حتــى وإن كانــت حســابات ناطقــة بالتركيــة، 

علــى الرغــم مــن أن الهاشــتاق لغتــه العربيــة. 

15 TemmuzGazisi, 
DevletÖvünçMadalyasıSahibi, Adamı.

1966  Nallıhandoumluyum,ElektronikMühe
ndisiyim,Doa,ÇevreHayranıyım

20102011/ sezonuampiyonutrabzonspor

ALLAH. PEYGAMBER. ALE. VATAN. RTE. 53 
VE FBSEVGSLE YAAYANESK TOPRAK

AnAmateur Writer, an Avid Reader&a Proud 
Qatari who believes that respectis EARNED, 

NOT GIVEN. Retweet≠ Agreement

Birolayıkiminyaptıınıörenmekiçintetiiçe
kenedeil, olayınkiminiineyaradıınabakın. 
RW ettiklerimiçeriinekatıldıımmanasınag

elmez.
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وبالنســبة لفاعليــة الحســابات المشــاركة فــي الهاشــتاق مــن حيــث عــدد المتابعــات، 
ا، ســواء مــن  ــال أي متابعــة أو بأعــداد متابعــة ضعيفــة جــدًّ ــد منهــا ب فقــد ظهــر العدي
ــا يعطــي داللــة واضحــة  حيــث عــدد الـــ)Followers( أو حتــى عــدد الـــ)Following(، ممَّ

علــى وهميــة تلــك الحســابات، وذلــك علــى النحــو التالــي:

المتابعون

المتاِبعون
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كمــا أظهــر تحليــل بيانــات الحســابات المشــاركة، عــدم التعريــف بالنطــاق الجغرافــي فــي 
)2891( حســاًبا، فــي المقابــل كان )1494( حســاًبا واضــح االنتمــاء الجغرافــي لهــم، أبرزهــا 
)389( حســاًبا مــن تركيــا فقــط، و)111( حســاًبا مــن قطــر، وهمــا دولتــان لهمــا مواقــف 
وتوجهــات سياســية معاديــة للســعودية، كمــا ظهــر )91( حســاًبا مــن اليمــن، حيــث تنشــط 
ميليشــيات الحوثييــن وأجندتهــم المناهضــة للمملكــة، فــي حيــن كان هنــاك أكثــر مــن )170( 
حســاًبا مــن دول غيــر عربيــة، ســواء أوروبيــة أو إفريقيــة أو آســيوية أو أمريكيــة، وهــي النتيجــة 
المنتشــر فــي  للشــتات اإلخوانــي  بانتماءاتهــا  الكبيــر  إليهــا لالحتمــال  االنتبــاه  التــي يمكــن 
مختلــف الــدول بعــد أن أصبحــوا غيــر مرحــب بهــم فــي بلدانهــم األصليــة، ويوضــح الشــكل 

البيانــي التالــي توزيعــات الحســابات حســب نطاقهــا الجغرافــي بشــكل أكثــر تفصيــاًل:
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وإذا كانــت هنــاك نتيجــة بــارزة بانتمــاء )173( حســاًبا مــن تلــك الحســابات المشــاركة فــي 
ــة الســعودية، فــإن هــذه النتيجــة ال تعنــي الجــزم بتوجــه  الهاشــتاق إلــى المملكــة العربي
واضــح لهــا نحــو تأييــد أفــكار الهاشــتاق، إذ قــد يكــون اســتخدام تلــك الحســابات للهاشــتاق 
بغــرض مهاجمــة األفــكار فــي أطــر نقــد أو اتهــام أو هجــوم أو اســتنكار أو حتــى ســخرية، 
لــذا فقــد تــم تحليــل تلــك الحســابات للتأكــد مــن توجههــا العــام نحــو موضــوع الهاشــتاق، 
وثبــت مــن خــالل التحليــل أن أغلــب تلــك الحســابات اعتمــد علــى نمــط إعــادة التغريــد 
بشــكل كبيــر، للتعبيــر عــن التوجهــات التــي كانــت أغلبهــا معارضــة لموضــوع الهاشــتاق 

علــى النحــو الــذي يظهــره الشــكل البيانــي التالــي:

كمــا أن أغلــب تلــك الحســابات -بمختلــف توجهاتهــا- لــم تســهم فــي الهاشــتاق إال مــن 
خــالل نشــر تغريــدة واحــدة، ونســبة بســيطة منهــا فقــط أســهمت بنشــر تغريدتيــن أو أكثــر 

علــى النحــو اآلتــي:
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فــي حيــن كانــت توزيعــات الحســابات الســعودية المشــاركة فــي الهاشــتاق حســب حجــم 
تغريدهــا الكلــي منــذ بدايــة إنشــائها كالتالــي:

ا على مســتوى الحجم الكلي للتغريد في الحســابات المشــاركة في الهاشــتاق بشــكل  أمَّ
عــام، فيوضــح العديــد منهــا ضعــف معــدالت التغريــد ألقــل مــن 1000 تغريــدة، بــل إن 
ــا يتجــاوز حجــم تغريداتــه فــي تويتــر )10( تغريــدات، وهــو مــا يؤكــد عــدم صحــة  بعضهــا َلمَّ
هــذه الحســابات واعتبارهــا وهميــة أو مصممــة ألغــراض شــخصية أو لخدمــة توجهــات 
معينــة يوضحهــا موضــوع الهاشــتاق نفســه، وكانــت توزيعــات تلــك الحســابات كالتالــي: 
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كمــا كانــت توزيعاتهــا حســب حجــم تغريدهــا فــي الهاشــتاق -فقــط- خــالل الثالث ســاعات 
التــي تــم اعتمادهــا للدراســة علــى النحــو الــذي يوضحــه الشــكل البيانــي التالــي، والــذي 
يبــرز وجــود حســاب قــام بعمليــة التغريــد فــي الهاشــتاق )114( مــرة فــي ثــالث ســاعات، 
باإلضافــة إلــى حســابات أخــرى تعــدت )300( حســاب غــردت أكثــر مــن 10 تغريــدات خــالل 
تلــك المــدة، وهــي مالحظــة مهمــة تســتوجب الوقــوف عندهــا الســتنتاج توجهــات تلــك 

الحســابات وأغراضهــا.

وكمعيــار آخــر للحكــم علــى وهميــة تلــك الحســابات الحديثــة، يمكــن النظــر إلــى حجــم 
التغريــد الخــاص بهــا، إذ ظهــر أن )11( حســاًبا تــم إنشــاؤها يــوم التغريــد موضــوع التحليــل 
و)15( حســاًبا آخــر تــم إنشــاؤها بعــد يــوم 3 أكتوبــر 2020، لــم يتعــد حجــم تغريدهــا الكلــي 
10 تغريــدات، بينمــا مــن منظــور حجــم التغريــد لتلــك الحســابات الحديثــة فــي الهاشــتاق 
فقــط، كان هنــاك )10( حســابات تــم إنشــاؤها يــوم التغريــد موضــوع التحليــل و)72( 
حســاًبا آخــر تــم إنشــاؤها بعــد يــوم 3 أكتوبــر 2020، أســهموا فــي الهاشــتاق بتغريــدة 
واحــدة، فــي حيــن وجــد )4( حســابات تــم إنشــاؤها يــوم التغريــد أســهموا بمعــدل تغريــد 

فــي الهاشــتاق مــن 4 إلــى 10 تغريــدات.
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خاتمة:

مــن خــالل رصــد وتحليــل بيانــات الحســابات المشــاركة فــي هاشــتاق )#الحملــة الشــعبية 
لدعم_تركيــا( للتعــرف إلــى طبيعــة تلــك الحســابات، يمكــن القــول بــأن هــذا الهاشــتاق 

يعكــس عــدًدا مــن المدلــوالت المهمــة، علــى النحــو التالــي:

 أن هاشــتاق )#مقاطعة_المنتجات_التركيــة( وحملــة المقاطعــة الشــعبية للمنتجــات 
التركيــة التــي أطلقهــا الســعوديون والقــت تفاعــاًل ضخًمــا امتــد صــداه إلــى خــارج 
حــدود المملكــة، قــد أحــدث أثــًرا كبيــًرا وموجًعــا لالقتصــاد التركــي، وأثبــت قــوة القــرار 

الشــعبي.

 وجــود إصــرار شــعبي ســعودي علــى االســتمرار فــي حملــة المقاطعــة، والتــي أظهرتهــا 
الدعــوات األخــرى مثــل المطالبــة بإزالــة الَعَلــم التركــي مــن المطاعــم، ولذلــك جــاء 
ظهــور هــذا الهاشــتاق الداعــم )#الحملــة الشــعبية لدعم_تركيــا(  لُيبرهــن علــى معانــاة 

الجانــب التركــي.

ــادة الزخــم علــى هــذا  ــات مــن أجــل زي ــة والبوت ــد مــن الحســابات الوهمي  ظهــور العدي
الهاشــتاق وتحقيــق مكســب معنــوي.

ضــد  عقابيــة  اقتصاديــة  كأداة  انطلــق  المقاطعــة  هاشــتاق  أن  مــن  الرغــم  علــى   
التوجهــات السياســية العدائيــة للرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، فــإن الهاشــتاق 
الداعــم لتركيــا تــم تأطيــره وفــق منظــور دينــي وأحياًنــا أخالقــي للدفــاع عــن أردوغــان 

ونظامــه.
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ومن خالل القراءة العامة في الحجج 
والبراهين حسب اتجاهات المغردين في 

الهاشتاق، اتضح اآلتي:
عــرض  فــي  العقليــة  للهاشــتاق علــى االســتماالت  المعارضــون  اعتمــد   )1
يمثلــون  ونظامــه  التركــي  الرئيــس  أن  منطلــق  مــن  وذلــك  موقفهــم، 
مصــدر تهديــد لألمــن القومــي الســعودي والعربــي بشــكل عــام، وهــو 
مــا أكــده صراحــة فــي تصريحاتــه أخيــًرا التــي انطــوت علــى إســاءة وتطــاول 
بــوا المصلحــة  علــى الــدول الخليجيــة، كمــا أن معارضــي الهاشــتاق قــد غلَّ

العليــا ألوطانهــم، فانطلــق خطابهــم مــن إطــار وطنــي.

المؤيــدون  العقليــة، اعتمــد  المعارضيــن  النقيــض مــن اســتماالت  2( علــى 
للهاشــتاق علــى االســتماالت العاطفيــة فــي أغلــب تغريداتهــم، مــن خــالل 
مخاطبــة الداعميــن لتركيــا باألحــرار والمســلمين وغيرهمــا مــن التوصيفــات 

لحشــد هــؤالء األتبــاع.

3( ســعى المؤيــدون والداعمــون للهاشــتاق إلــى تأطيــر القضيــة وفــق منظــور 
دينــي وإنســاني واٍه، وذلــك عبــر ترديــد مجموعة من االدعاءات المعتمدة 
المشــاعر،  دغدغــة  علــى  قائــم  شــعبوي  وخطــاب  ُمرســل  كالم  علــى 
كالزعــم بــأن الســبب وراء حمــالت المقاطعــة لتركيــا هــو أن »أردوغــان« 
مناصــر دائــم للمســلمين فــي كل مــكان، ويتصــدر الدفــاع عــن القضيــة 

الفلســطينية.
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