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مقدمة..

وُتعــد الشــبكات االجتماعيــة إحــدى الوســائل الحديثــة التــي ُتســتخدم فــي الدعــوة 
لحمــالت المقاطعــة لمــا تتميــز بــه مــن ســهولة وســرعة فــي الوصــول إلــى أكبــر عــدد 
مــن الشــرائح المســتهدفة، وخاصــة مــع اســتخدام خاصيــة الهاشــتاق الــذي ُيســهم 

بشــكل كبيــر فــي تحقيــق االنتشــار. 

واســتجابة لدعــوة رئيــس مجلــس الغــرف الســعودية رئيــس غرفــة الريــاض عجــالن 
د  المســتخدمون  العجــالن، مطلــع أكتوبــر الجــاري إلــى مقاطعة المنتجات التركية، جدَّ
)#مقاطعة_المنتجات_التركيــة(  هاشــتاق  علــى  الكثيــف  تفاعلهــم  الســعوديون 
الُمدشــن علــى منصــة تويتــر كنــوع مــن الــرد الشــعبي علــى تجــاوزات »العثمانييــن 
أردوغــان  طيــب  رجــب  برئاســة  اآلن  التركيــة  الدولــة  يحكمــون  الذيــن  الجــدد« 
وسياســاتهم العدائيــة تجــاه الــدول الخليجيــة والعربيــة، وخاصــة بعدمــا لجــأ أردوغــان 
ــي خطــاب صريــح يحمــل تهديــًدا مباشــًرا تجــاه بعــض الــدول، وعلــى  مؤخــًرا إلــى تبنِّ
رأســها المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة 
مصــر العربيــة، كمــا ســعى، عبــر تصريحاتــه العبثيــة، إلــى ازدراء تاريــخ دول الخليــج العربي 

والتطــاول عليهــا.

ــر التوقــف  ــراض والرفــض واالســتنكار، وذلــك عب ــر حمــلت المقاطعــة الشــعبية شــكًل مــن أشــكال االعت ُتعتب
وعــي عــن اســتخدام أو شــراء ســلعة أو خدمــة مــن شــخص أو جهــة أو دولــة مــا ُتســيء أو ُتلحــق الضــرر  الطَّ

بالجماعــة الداعيــة للمقاطعــة أو بالكيــان المنتســبين لــه.
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بســحب عينــة عشــوائية لتفاعــالت المســتخدمين علــى الهاشــتاق خــالل المــدة مــن 
الســاعة 6 صباحــًا يــوم الســبت 10 أكتوبــر 2020 ولمــدة يــوم واحــد:

 

عدد التغريدات على الهاشتاق خالل يوم واحد )5,426( تغريدة.

عدد مرات الوصول إلى الهاشتاق )15,275,296(.

عدد مرات ظهور الهاشتاق هو )21,598,799(.

اتجاهات المستخدمين:
مــن أجــل التعــرف إلــى اتجاهــات المســتخدمين مــن حملــة المقاطعــة، قــام مركــز القــرار 
للدراســات اإلعالميــة بتحليــل )100( تغريــدة منشــورة علــى الهاشــتاق تــم اختيارهــا 
ل الغالبيــة  ا. وقــد أظهــرت النتيجــة أن االتجــاه المؤيــد لحملــة المقاطعــة شــكَّ عشــوائيًّ
ــا غيــر المؤيديــن فجــاؤوا فــي المرتبــة  العظمــى مــن آراء المغرديــن بنســبة 85%، أمَّ
الثانيــة بنســبة 10% مثلــت غالبيتهــم العظمــى حســابات غيــر ســعودية أو وهميــة، 

بينمــا حصــل المحايــدون علــى نســبة 5% مــن إجمالــي العينــة.

%85

اتجاه مؤيد

%10

اتجاه غير مؤيد

%5

اتجاه محايد

تفاعلت المستخدمين في 10 أكتوبر 2020 ليوم واحد

5,426 تغريدة

15,275,296 مرات الوصول

21,598,799 مرات الظهور
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1. المؤيدون لحملة المقاطعة:
ســاق المؤيــدون لقــرار المقاطعــة مجموعــة مــن األســباب الداعمــة لوجهــة نظرهــم 
تنطلــق مــن طــرح مركــزي مفــاده أن »المقاطعــة هــي واجــب وطنــي ومســؤولية كل 

ســعودي«، ومــن أهــم األســباب:

 تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دول الخليج. 

 سعي أردوغان لتخريب الدول العربية وزعزعة أمنها واستقرارها الداخلي.

 العداء الذي يضمره النظام التركي الحاكم تجاه المملكة.

 دعم أردوغان للجماعات اإلرهابية والمسلحة في الدول العربية.

 تشجيع المنتج السعودي والخليجي على المنافسة.

وُتظهــر األســباب الســابقة أنهــا تتمحــور حــول شــخص الرئيس التركــي أردوغان ونظامه 
الحاكــم وليــس الدولة أو الشــعب التركي.   

 

دوا علــى      تــم اســتخدام هــذه الصــورة فــي العديــد مــن تغريــدات المســتخدمين الذيــن غــرَّ
 الهاشتاق، والتي تعكس مجموعة من الدالالت، أهمها:

 حالة الرفض الســعودي نابعة بشــكل خاص من السياســات الهوجاء للرئيس التركي 
رجــب طيــب أردوغــان، وطبيعــة خطابــه العدائي تجــاه المملكة ودول الخليج.

 ُيعــد الجمهــور التركــي مــن ضمــن الفئــات المســتهدفة كجمهــور ُمخاطــب، فتمــت 
الكتابة باللغة التركية أســفل العربية، وذلك إليصال رســالة الغضب الســعودية إلى 
الشــعب التركــي إلعالمــه بنتيجــة سياســات رئيســه التــي ُتلحــق الضــرر بالمواطنيــن 
األتــراك، خاصــة أنــه ُيراهــن علــى الطــرف الخاســر وهــو جماعــة اإلخــوان المســلمين 

التــي لــم تعــد  ُتمثــل إال قلــة مرفوضــة مــن ِقبــل الشــعوب العربيــة.
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2. الغير مؤيدين لحملة المقاطعة:
المقاطعــة  تأثيــر  إضعــاف  محــاوالت  إلــى  المقاطعــة  لحملــة  مؤيديــن  الغيــر  يعكــس 

التركيــة. الدولــة  سياســات  علــى  االقتصاديــة 

ويتضــح  أن هــؤالء يمثلــون حســابات غيــر وطنيــة مــن خــارج المملكــة فــي محاولــة يائســة 
إلفشــال الحملــة الشــعبية الســعودية وهــذا مــا عكســه نســبتهم والتــي لــم تشــكل ســوى 

10% مــن محــاوالت التشــويش والتضليــل.

محتوى التغريدات:

وتنــاول  الهاشــتاق  علــى  المتفاعلــون  المســتخدمون  نشــرها  التــي  التغريــدات  احتلــت 
محتواهــا »أســباب الحــدث« علــى المرتبــة األولــى بنســبة 54%، حيــث عرضــوا األســباب 
التــي دفعتهــم إلــى تأييــد حملــة مقاطعــة المنتجــات التركيــة. وفــي المرتبــة الثانيــة جــاءت 
التغريــدات التــي تنــاول محتواهــا »وصــف الحــدث« حيــث ركــزت علــى توصيــف حملــة 
المقاطعــة مثــل عــرض المنتجــات التركيــة المنتشــرة فــي األســواق الســعودية والبدائــل 
ــا التغريــدات التــي تنــاول محتواهــا »نتائــج الحــدث« فقــد  المتاحــة أمــام المواطنيــن. أمَّ
احتلــت المرتبــة الثالثــة بنســبة 15% واهتمــت باســتعراض النتائــج التــي ترتبــت علــى حملــة 
المقاطعــة أو مــن المتوقــع حدوثهــا خــالل الفتــرة المقبلــة، ومــن أمثلــة ذلــك اعتــراف 
عــدة شــركات تركيــة بالضــرر البالــغ الــذي أصابهــا نتيجــة حمــالت المقاطعــة الشــعبية، 
ــا إلــى الســلطات  دون أخبــاًرا تتعلــق بإرســال تكتــالت تجاريــة تركيــة خطاًب كمــا نقــل المغــرِّ
الســعودية تلتمــس فيــه المســاعدة فــي التوصــل إلــى حلــول مــن شــأنها إنهــاء المقاطعــة، 

نظــًرا للخســائر الضخمــة التــي لحقــت بهــا.

%45%31%15

نتائج الحدثوصف الحدثأسباب الحدث
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مدلوالت الهاشتاقات المرتبطة:
يكــن  لــم  حيــث  الســعوديين،  المســتخدمين  َوْعــَي  المرتبطــة  الهاشــتاقات  عكســت 
ا، وإنمــا كان الهــدف هــو تفنيــد ومواجهــة  ــا أو عشــوائيًّ اســتخدامهم للهاشــتاقات ارتجاليًّ
المزاعــم التركيــة اإلخوانيــة، وإظهــار حقيقــة الحقبــة األردوغانيــة مــن تاريــخ تركيــا، ويمكن 

ــرت عنهــا هــذه الهاشــتاقات فيمــا يلــي: اســتخراج أهــم األطروحــات التــي عبَّ

د الســعودي اســتخداَم بعــض الهاشــتاقات التــي  ــد المغــرِّ  المتاجــرة بالديــن: فقــد تعمَّ
ُتظهــر عــدم اقتناعــه باإلطــار الدينــي واإلنســاني الــذي يســتخدمه الرئيــس التركــي ومــن 
خلفــه جماعــة اإلخــوان المســلمين لتغليــف وتجميــل سياســاتهم وســلوكياتهم بهــدف 
التأثيــر علــى الشــعوب، ســواء فــي تبريــر التدخــل فــي بعــض الــدول العربيــة أو مزاعــم 
دفاعــه عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني والقضيــة الفلســطينية، وذلــك مــن أجــل تمريــر 

هاجســهم الطامــح إلــى تثبيــت فكــرة أن »أردوغــان« هــو خليفــة المســلمين.
فربط المســتخدمون الســعوديون بين هاشــتاق المقاطعة وهاشــتاقات أخرى كاشــفة مثل 
)#خليفة_المثلييــن( إلظهــار التناقــض الصــارخ فــي خطــاب الرئيــس التركــي، كمــا اســتخدموا 
أيًضــا هاشــتاق )#بندر_بن_ســلطان( الــذي خصــص جــزًءا مــن لقائــه األخيــر للحديــث عــن 

المتاجريــن بقضايــا األمــة وبخاصــة القضيــة الفلســطينية مثــل إيــران وتركيــا.

دون الســعوديون بعــض الهاشــتاقات   ظهــور الوجــه القبيــح ألردوغــان: اســتخدم المغــرِّ
الدالــة علــى أن التوجهــات التركيــة بقيــادة أردوغــان ُتهــدد أمــن واســتقرار الــدول، 
خاصــة أنهــا قائمــة علــى مطامــع توســعية اســتعمارية يســعى الرئيــس التركــي إلــى 
تحقيقهــا، إال أن هــذه الطموحــات واجهتهــا الــدول العربيــة الكبــرى بصالبــة، وعلــى 

رأســها الســعودية ومصــر، ولذلــك ُيكــنُّ لهــم العــداء.
ــا الوجــه القبيــح ألردوغــان فقــد بــدأ فــي الظهــور عقــب ثــورة 30 يونيــو فــي مصــر التــي  أمَّ
دعمتهــا المملكــة واإلمــارات بشــكل خــاص، وكان مــن نتائجهــا اإلطاحة بحكــم جماعة اإلخوان 
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المســلمين، حيــث تحولــت اســتراتيجية تركيــا فــي تعاملهــا مــع دول الجــوار مــن سياســة تصفيــر 
المشــكالت إلــى سياســة تصفيــر التحالفــات مــع الــدول العربيــة الرافضــة لمشــروعه، وهــو 
ــي خطــاب عدائــي  مــا ُيفســر عــداءه للســعودية ومصــر واإلمــارات والبحريــن، فلجــأ إلــى تبنِّ
واضــح وصريــح وصــل إلــى حــد التهديــد المباشــر، ولذلــك كان اســتخدام الســعوديين لهاشــتاق 

ــًرا وشــديد االرتبــاط. )اردوغان_يهدد_العــرب( فــي تفاعلــه مــع هاشــتاق المقاطعــة ُمعبِّ

د الســعودي ســالح المقاطعــة االقتصاديــة   معانــاة االقتصــاد التركــي: اتخــذ المغــرِّ
الحمقــاء ومغامراتــه  تســببت سياســاته  الــذي  التركــي  الرئيــس  تطــاول  علــى  للــرد 
العســكرية فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، فــي تدهــور وضــع الليــرة التركيــة ومعانــاة 
دون  ــا، كمــا أثــرت ســلًبا علــى المواطنيــن األتــراك، ولذلــك ربــط المغــرِّ بــالده اقتصاديًّ
بيــن هاشــتاق المقاطعــة وهاشــتاقات أخــرى كاشــفة مثــل )#اردوغان_يبتز_قطــر( 
ــا لتعويــض خســائره ومحاولــة إنقــاذ  حيــث لجــأ الرئيــس التركــي إلــى اســتنزاف قطــر ماليًّ
اقتصــاده المتراجــع بقــوة، كمــا اســتخدم الســعوديون أيًضا هاشــتاق )#الليرة_التركية( 
لكشــف  )#تنظيم_الحمديــن(  هاشــتاق  اســتخدموا  كمــا  قيمتهــا،  تدهــور  إلظهــار 

المســاندين ألردوغــان فــي النظــام الحاكــم القطــري. 
ــا علــى نظــام أردوغــان فــي  ولذلــك جــاء هــذا الهاشــتاق لُيشــكل عامــل ضغــط إضافيًّ
ظــل تراجــع قيمــة الليــرة التركيــة إلــى مســتويات تاريخيــة، فضــاًل عــن اآلثــار االقتصاديــة 

الســلبية الناتجــة عــن حالــة الركــود بســبب تفشــي فيــروس كورونــا.

النتائج العامة للتحليل:
 عكــس الهاشــتاق اتجاهــات ومــزاج الــرأي العــام الســعودي علــى وجــه التحديــد، والعربــي 
ــا بقيــادة رجــب طيــب أردوغــان وسياســاته  بشــكل عــام، نحــو النظــام الحاكــم فــي تركي
المتعلقــة بالــدول العربيــة. فلــم يقتصــر التفاعــل علــى الهاشــتاق على الســعوديين فقط، 

د عليــه مواطنــون مــن مختلــف الــدول العربيــة وبخاصــة اإلمــارات ومصــر. وإنمــا غــرَّ

 ُيدلــل تفاعــل المســتخدمين علــى الهاشــتاق علــى أن الشــعب الســعودي يصطــف مــع 
دولتــه وقياداتهــا ضــد المشــروع التركي.

 كان أردوغــان هــو الحاضــر األبــرز فــي أســباب الدعــوة إلــى حملــة المقاطعــة، بمعنــى أن 
ا ونظامــه الحاكــم، وليــس الدولــة أو الشــعب التركــي.  المقاطعــة موجهــة إليــه شــخصيًّ

 وجود توافق في الرؤى بين التوجه الرسمي والشعبي في المملكة العربية السعودية.
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ختاًما..
يمكــن القــول بــأن وســائل التواصــل االجتماعــي أصبحــت مصــدًرا يمكــن مــن خاللــه رصــد 
اتجاهــات الجمهــور حــول قضيــٍة أو موضــوٍع مــا، وتــزداد أهميــة هــذا المصــدر كونــه ُيتيــح 
للمســتخدمين التعبيــر عــن رأيهــم بشــكل أكثــر حريــة، فضــاًل عــن إمكانيــة رصــد انطباعــات 

ب ومنتشــر فــي كل أنحــاء العالــم. جمهــور متشــعِّ

ا صريًحــا  ل هاشــتاق )#حملة_مقاطعة_المنتجات_التركيــة( ردًّ ومــن هــذا المنطلــق، شــكَّ
ــا علــى ســلوكيات الرئيــس التركــي الهوجــاء، وعكــس صورته الذهنيــة عند المواطن  وقويًّ
الســعودي تحديــًدا والعربــي بشــكل عــام. فكانــت رســالة »التعبيــر عــن االتجــاه الشــعبي 
الرافــض« ال تقــل قــوة عــن آثــار الهاشــتاق االقتصاديــة. خاصــة أنهــا ُتكــذب وتنســف 
ادعــاءات شــعبية أردوغــان المزيفــة وتكشــف حقيقــة واقــع جماعــة اإلخــوان المســلمين 

وخليفتهــم المزعــوم.

وترجــع أهميــة الحملــة أيًضــا إلــى أنهــا تعكــس حالــة الرفــض الشــعبي بجانــب الرســمي 
ــا مــن جانــب  لمخططــات ومشــروعات  أردوغــان فــي المنطقــة، وُتمثــل رد فعــل عمليًّ
المواطنيــن علــى ادعاءاتــه وأكاذيبــه التــي طالمــا ســعى هــو وحلفــاؤه مــن جماعــة 
اهم المظلوميــن  ــن ســمَّ اإلخــوان المســلمين إلــى الترويــج لهــا بتقديمــه كمدافــع عمَّ

والمضطهديــن فــي العالــم العربــي واإلســالمي.

وبذلــك يمكــن القــول إن نزيــف خســائر أردوغــان ونظامــه مســتمر، ســواء علــى مســتوى 
قــواه العســكرية »الخشــنة« أو علــى مســتوى قوتــه الناعمــة المتمثلــة فــي المنتــج التركي 
الســلعي والثقافــي، حيــث تتضمــن الحملــة المطالبــة بمقاطعــة المــواد المســتوردة مــن 

أنقــرة، الدرامــا التركيــة وأيًضــا الســياحة فــي ظــل وجــود العثمانييــن الجــدد. 
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