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املقدمة
    أثّر التطور املعلومايت والتقدم املضطرد يف العلوم الرقمية الذي شهده العامل يف هناايت 
القرن املاضي إلی الثورة املعلوماتية يف األحداث والتطورات السياسية واالجتماعية وعلی مستخدمي 
التواصل  ومنصات  اإلنرتنت  شبکة  رحم  من  خرجت  اليت  االجتماعية  فاحلرکات  التقنية.  هذه 
االجتماعي )social media( أفضت إلی نشوء ظاهرة جديدة ُسيت ابلدبلوماسية التويرتية. 
فقد أقبل القادة والسياسيون علی التحکم يف الرأي العام عرب توظيف اإلنرتنت ومنصات التواصل 
االجتماعي. من جانب آخر، نشر األخبار الزائفة علی نطاق واسع جعل معرفة احلقيقة والتمييز 
بينها وبي الکذب أمراً يف غاية الصعوبة. واألهم من کل ذلك هو أّن سلوك املواطن أصبح خاضعاً 

هلذه الشبکة ومنصات التواصل اليت متخضت عنها. 
     وتشري البياانت إىل أّن ماليي البشر يف شتی أرجاء املعمورة ابتوا يستخدمون اإلنرتنت 
ومنصات التواصل يومياً. وقد أشار املسح الذي أجري يف صيف عام 2021 إلی أّن مستخدمي 
منصات التواصل االجتماعي انهز 4.8 مليار شخص، وهو يعادل %56.8 من جمموع سکان 
هلذه  اليومي  فاالستخدام  الغاية.  هلذه  النقال  اهلاتف  تطبيقات  يستخدم  منهم  األرض، 99% 
 How Many People(املنصات ابت أیخذ ما يقارب ساعتي و24 دقيقة يف اليوم الواحد
البياانت  وهذه   .))Use Social Media in 2021? )65+ Statistics(, 2021
وغريها تشري إلی حقيقة واحدة ال يرقی إليها الشك، وهي أّن هذه الشبکات أصبحت جزءاً من 

احلياة اليومية لکل شخص وتستطيع أن ترتك بصمتها علی حياة ماليي الناس.
السنوات األخرية  الباحثون وعلماء االجتماع  يف  التأثري؟ کتب     لکن، ما ماهية هذا 
النفسية،  الناحية  الشخص من  الظاهرة علی  مستفيضة حول أتثري هذه  املاضي حبواثً  القرن  من 
لعامل  الصدد کانت  بذا  أجريت  دراسة  وأبرز  والسياسية.  واالجتماعية،  والثقافية،  واالقتصادية، 

تحليل البيانات العمالقة وتوظيفها في دراسات االجتماع 
السياسي: »تویتر« بالعربي أنموذجًا

محمد رهبري* - هادي صفري **

*  ابحث يف شبكات التواصل االجتماع ي وطالب دكتوراه يف علم االجتماع  السياسي جبامعة العالمة الطباطبائي.
**ابحث يف شبكات التواصل االجتماعي وطالب ماجستري يف هندسة الربجميات جامعة طهران.
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فقد  املعلومات.  الشهرية حول عصر  ثالثيته  الذي کتب  اإلسباين مانويل كاستيلس  االجتماع  
طرح كاستيلس يف هذا الکتاب مفهوم اجملتمع الشبکي1؛ يقول فيه إّن العامل يری ظهور جمتمعات 
العصور  جمتمعات  عن  بشکل کبري  ختتلف  وهي  أبسرها؛  العاملية  املنظومة  مستوی  علی  جديدة 
املاضية. ومن أبرز العوامل يف تکوين هذا االختالف هي الثورة الرقمية وانفجار املعلومات الناجم 

عن التطور التکنولوجي اهلائل الذي يشهده العامل. 
   يقول العامل مانويل كاستيلس يف شرح خصائص اجملتمع الشبکي إنّه من إفرازات الرأسالية 
الشبکي حصيلة ثالث ظواهر أترخیية مستقلة.  اجملتمع  أّن  ويری  املعلوماتية،  الثورة  علی  القائمة 
وهذه الظواهر أو العمليات هي: الثورة املعلوماتية اليت أفرزت اجملتمع الشبکي، وإعادة بناء الرأسالية 
واالقتصاد القائم علی التخطيط املتمرکز الذي بدأ يف مثانينيات القرن املاضي واستمر حتی يومنا 
هذا، وکان يهدف إلی السيطرة علی الصراع الداخلي القائم ضمن إطار هاتي املنظومتي، والثورات 
الثقافية اليت انطلقت يف الستينيات والسبعينيات، وتبلورت يف حرکات مثل: النسوية، ومنظمات 

.)Castells, 1996: 15( محاية البيئة
اخلصائص الرئیسة للمجتمع الشبکي اليت ظهرت يف بداایت األلفیة الثالثة هي ابختصار:

1- االقتصاد املعلومايت2 الذي تعتمد فيه التنافسية بي الشرکات واملؤسسات االقتصادية 
علی العلوم واملعرفة، واملعلومات، والتکنولوجيا؛ لدراسة البياانت واملعطيات، وعلوم اإلدارة، والعلوم 

الرقمية. 
2- االقتصاد العاملي3.

3- النشاطات االقتصادية الشبکية.
4- التطور يف آليات واملنظومة العمل.

5- ظهور کتل اقتصادية متضاربة املصاحل.
6- ثقافة الواقع االفرتاضي4: تتکون ثقافة عصر املعلومات يف إطار نقل الرموز عرب الوسائط 
1. Network Society.
2- informational economy
3- global economy
4- culture of virtual reality
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اإللکرتونية. فقد تتعامل هذه الوسائط املتعددة مع خمتلف املخاطبي، وتقدم هلم جمموعات غنية من 
حيث املضمون ويف أطر وآليات الکرتونية متنوعة ومتعددة. بذا أصبح العامل اإلفرتاضي حیتوي علی 
معلومات هائلة ومتنوعة؛ حبيث حتولت هذه املعلومات إلی جزء من واقع اجملتمع املعاصر؛ وکانت 

نتيجة ذلك هي السيطرة علی الفضاءات املعرفية اليت يتبلور فيها السلوك املعريف. 
7- السياسة علی أجنحة اإلعالم: يف األجواء اليت هتيمن عليها الثقافة القائمة علی الواقع 
علی  والتأثري  السياسية  الساحة  واحلضور يف  للبقاء  طريقاً  السياسيون  الالعبون  ير  مل  اإلفرتاضي، 

األحداث سوی طريق اإلعالم وما يوّفر من فرص وإمکانيات للمستخدم.
جديدين  معنيي  واملکان  الزمان  مفهوما  يکتسي  التيارات:  ومکان  زمان  الال  زمان   -8
يف اجملتمع الشبکي، جيعل مفهوم کال املصطلحي خیتلفان اختالفاً کبرياً مع ما ُاصطلح عليه يف 
اجملتمعات احلديثة وحتی الصناعية. فالتطور املهول يف نقل املعلومات، والبياانت، ورؤوس األموال، 
الزمان واملکان من معَنييهما  أفرغ  املعمورة،  املتزامن مع األفراد يف شتی أرجاء  التواصل  وإمکانية 
املعهوَدين. فاملکان أصبح يعين االتصال أو عدم االتصال بعامل املعلومات والثورة الرقمية وحتليل 
البياانت؛ وبناء علی هذا فإّن »احلضور يف املکان« اکتسی معنی جديداً خمّول بتحديد اتصال 
 Castells,( حتکر يف الوقت نفسه

ُ
الفرد ابجملتمع الشبکي أو نبذه من هذا املکان الشامل وامل

.)1996: 15
درس جان فان دايك يف کتابه »اجملتمع الشبکي« الذي يُعد من أبرز الکتب يف العقود 
األخرية لدراسة املسار الذي سلکه العامل االفرتاضي ورقمنة الثقافة، واجملتمع، واالقتصاد، والسياسة، 

وأسباب ومآالت ظهور الثورة الرقمية وعامل املواصالت يف العامل احلديث.
إن اجملتمع الشبکي مفهوم تقين من جانب، ومفهوم فلسفي، وإجتماعي، وثقايف من جانب 
آخر، فقد ساهم يف تکوين هذا العامل الفرد کفاعل اجتماعي، والبنی االجتماعية علی حد سواء.

وفان  من كاستيلس  با کل  يقر  اليت  الشبکات  هلذه  االجتماعي  الطابع  هذا  مقابل  ويف 
الرئيس يف تکوين اجملتمع الشبکي وهو تفاعل وتزامن ثالث  العامل  دايك، يرکز بري وملن علی 
أمشل،  معلومايت  إطار جمتمع  الذکي« ضمن  و«اهلاتف  و«اإلنرتنت«،  »الشبکات«،  ثورات يف 
ويری أّن ظهور »الفردانية الشبکية«5 من أهم مکوانت هذا اجملتمع. والظاهرة اليت تقول إّن انقطاع 

الفرد من اجملتمع وحضوره کفرد ميکن أن يؤثر بنحو أکرب. )اإلنفصام. 5.1400(.
5- Networked individualism
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إذن نری أّن الشبکات االجتماعية االفرتاضية ترکت أتثريها الکبري علی اجملتمع البشري. فهي 
تصيغ أفکار اجملتمع جتاه املوضوعات املختلفة، فقد ينشر هؤالء األفراد آراءهم وعقائدهم يف هذه 
املنصات يومياً. وهذا ما جيعل منصات التواصل االجتماعي مصدراً غنياً لبياانت تدلّنا علی آراء 
وعقائد اجملتمع وأفکاره. وهذا ما خیّوهلا؛ ألن تکون اآللية املناسبة لدراسة آراء أفراد اجملتمع. لکن ما 
اآللية املناسبة لدراسة هذه البياانت احلّية؟ وما التأثري الذي ترتکه منصات التواصل االجتماعي علی 

مستخدميها؟ وما السبيل ملعرفة هذه التأثريات، وکيف ميکن التصدي آلاثرها السلبية؟
دراسة الشبکات االجتماعیة تستعنی بتحلیل البیاانت

إّن املاهية التکنولوجية لشبکات التواصل االجتماعي توفر إمکانية حتليل بياانت مضامينها 
التواصل  شبکات  مضامي  استخراج  من  متکّنا  إذا  أبسط:  بتعبري  تکنولوجية.  آليات  ابستخدام 
االجتماعي واملواقع املختلفة عرب تطبيقات مثل python، وقمنا برتتيب هذه املضامي بصورة 
منتظمة ويف إطار مناذج قابلة للفهم، فقد نتمکن من حتليل مضامي هذه الشبکات والسيما نظرات 
الباحثي  النتائج جديرة أبن تفتح آفاقاً جديدة أمام  اجملتمع وآراءه جتاه املواضيع املختلفة. فهذه 
وعلماء االجتماع  ملعرفة آاثر شبکات التواصل االجتماعي علی املستخدم واالطالع من آرائه جتاه 

الشؤون املختلفة.
إذن  البياانت6.  حتليل  احلاسوب،  علوم  يف  وترتيبها  البياانت  هذه  استخراج  ُيسمی     
حتليل البياانت هو إستخراج وکشف النماذج املماثلة واملتشابة من بي الکم اهلائل من النصوص 
واملعلومات عرب اخلوارزميات واآلليات الذکية يف هذا اجملال. بتعبري أبسط يطلق علی علم استخراج 

مناذج مطلوبة من بي جمموعة من البياانت عنوان حتليل البياانت.
علی سبيل املثال يواجه املستخدم عند استخدام الفيسبوك أو اإلنستغرام، أو تويرت دعاية 
ذات صلة برغباته وأمياله، أو هلا صلة ببحثه األخري يف خانة البحث يف هذه التطبيقات. فقد ترصد 
هذه التطبيقات کل مفردة يکتبها املستخدم يف خانة البحث ومبرور الوقت تطلع علی احلقل أو 
املوضوع الذي يرغب فيه املستخدم فيقرتح له موضوعات ذات صلة. يف حي يعد البحث املشتت 

يف هذه التطبيقات مادة ال طائل حتتها يف مجع البياانت.
وبذه الطريقة تستطيع التطبيقات، ليس عرب حبث املستخدم يف خانة البحث، وإمنا علی 

6- Datamining
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أساس ما يکتبه، أن تطلع علی رغبات املستخدم وتعرض عليه دعاايت ذات صلة برغباته واألمور 
املفضلة لديه. نتاج هذه السياسة ال تقتصر علی ترغيب متابعة الدعاية ومشاهدهتا حتی النهاية، 
أبسط  من  هو  البسيط  األمنوذج  وهذا  هائل،  بنحو  املادي  واملردود  الدخل  زايدة  إلی  تؤدي  بل 
استخدامات حتليل البياانت، وسوف نتطرق يف السطور القادمة إىل االستخدامات األخری لعملية 

حتليل البياانت حسب مقتضی احلال.
جيري حتليل البياانت عادة علی مصادر غنية، أّي متی ما حصل الباحث علی کم هائل 
من البياانت واملعطيات. علی سبيل املثال خیّزن تطبيق فيسبوك 4 بيتاابيت من البياانت )4 مليون 
جيجاابيت( يومياً وهو کم هائل من البياانت. الکمية اهلائلة من البياانت اليت تُنشر يومياً يف العامل 
اإلفرتاضي فرضت مفهوماً جديداً يف هذا احلقل هو مفهوم البياانت الضخمة7 وهو يشري إلی الکم 

اهلائل من البياانت اليت تصعب إدارهتا وترتبيها.
وقد يواجه مستخدم منصات التواصل االجتماعي کفيسيوک، وإنستغرام، وتويرت وغريها، 
هذه البياانت الضخمة. فاستخراج هذه البياانت من بي هذا الکم اهلائل من البياانت ابت أمر يف 
غاية الصعوبة. وهلذا السبب جيب يف عملية حتليل البياانت أن نعرف ما نريده ابلتحديد حتی نتوجه 

إلی ما نقصده أو نبحث عنه مباشرة وحنّول هذه البياانت إلی معلومات مفيدة.
عملیة حتلیل البیاانت

کما نری يف الرسم البياين ميّر حتليل البياانت عرب 6 مراحل بنحو عام. اخلطوة األولی نقوم 
ووضع  اإلضافية  البياانت  إلغاء  هذا  ويعين  وغربلتها،  دراستها  وتتم  حتليلها  املراد  البياانت  جبمع 
البياانت  بي  النموذج  بکشف  نقوم  الثانية  اخلطوة  ويف  التحليل.  آلية  يف  حتليلها  املراد  البياانت 

ودراستها، وبعد ذلك يتم تطبيق اخلوارزميات Data Mining علی تلك البياانت.
ويف اخلطوة الثالثة تُعرض النتائج أبشکال قابلة للفهم مثل الرسوم البيانية، والصور، والتقارير 
اهلائل من  الکم  استخراجها من بي  اليت مت  واملعطيات  النتائج  التالية  اخلطوة  وغريها، وتقدم يف 

املعطيات، إلی املنظمات واملؤسسات املعنية.
    

7- Big Data
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تقدمي وعرض 
املعلومات

الوصول اىل املعرفة 
الالزمة 

عمليات 
التحليل

استبدال البياانت 
واكتشاف 

االمناط املكررة

اختيار البياانت املطلوبة
 من بي اكوام

 البياانت

حتليل اويل للبياانت 
وتنقيحها

https://www.hamyarit.com/basic/data-mining :املصدر   
التجاري،  االقتصادي،  املختلفة کاجملال  اجملاالت  يف  مستخدماً  البياانت  حتليل  أصبح 
السايکولوجي، واالجتماعي، والسياسي. لکن ال يستطيع متخصصون علوم الکمبيوتر استخدام 
إاّل ابلتعاون مع علماء هذين اجملالي؛ وذلك ألّن  الطريقة يف اجملال االجتماعي والسياسي  هذه 
من  ميکنهم  وهذا  اختصاصهم؛  جمال  املختلفة يف  النظرايت  يعرفون  والسياسة  االجتماع   علماء 
حتليل  من  احلاصلة  النتائج  إذن  البياانت.  من  اهلائل  الکم  يف  البحث  وطريقة  النماذج  توظيف 
البياانت إلی جانب النتائج واملعطيات احلاصلة من االستطالعات واملسح امليداين ميکنها أّن تکون 

مصدراً لعلماء االجتماع  لکسب معلومات ونتائج جديدة.
ظهور علم االجتماع  احلسايب8   

والتطبيقات،  الربجميات  يف  واملتخصص  الکمبيوتر،  علوم  يف  متخصصي  تعاون  ضرورة 
والباحث، وعامل االجتماع ، وحتی املتخصصي يف جمال علوم اإلحصاء، يشري إلی أّن حتليل البياانت 
يف منصات التواصل االجتماعي وفهم آراء الشارع حسب ما يُنشر يف تلك املنصات، حباجة إلی 
إلی ظهور أتسيس حقل جامعي جديد يف  إذی  األمر  املختلفة؛ وهذا  متخصصي يف اجملاالت 

8- Computational Social Sience
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 Oxford Internet( العامل، کمؤسسة اإلنرتنت يف جامعة أکسفورد الکثري من جامعات 
علوم  احلسابية،  االجتماعية  اجملال کالعلوم  هذا  يف  خمتلفة  عناوين  حتت  وتعرف   .)Institue

البياانت االجتماعية9، وعلم االجتماع  الرقمي وغريها يف کثري من اجلامعات. 
يف  والطبيقات  اإلحصاء  فنون  من  االستفادة  إلی  احلسايب  االجتماع   علم  يهدف حقل 
حتليل الشبکات االجتماعية؛ ملعرفة اتثري هذه الشبکات علی السلوك االجتماعي. إذن يعد فرع 
متعدد االختصاصات. فقد يستخدم هذا الفرع يف حتليل الظواهر  علم االجتماع  احلسايب فرعاً 
االجتماعية أساليب حسابية، ويستخدم الذکاء اإلصطناعي وعمليات إحصاء ابلغة التعقيد، إلی 
املعقدة،  االجتماعية  النظرايت  بنمذجة  تقوم کلها  االجتماعية،  الشبکات  بياانت  جانب حتليل 

وحتليلها حتی ترصد أتثري شبکة اإلنرتنت علی اجملتمع البشري.
استخدام  آاثر  بدراسة  يعنی  االجتماعية  العلوم  من  فرع  فهو  الرقمي  االجتماع   علم  أما 
ومفهوم  االجتماعية  والعالقات  وسلوکه،  اليومية،  احلياة  علی  االجتماعية  والشبکات  اإلنرتنت 
»علم  عنوان  مقال محل  يف  الرقمي  االجتماع   علم  عنوان  الفرع حتت  هذا  ذکر  وقد  الفردانية. 
االجتماع  املرقمن: التقنيات احلديثة يف الفروع الدراسية وصفوف الدراسة«.10 ونشر عام 2009. 
الفرع بتحليل  العنوان عام 2015 يف نيويورك األمرييکية. يعنی هذا  وأقيم أول مؤمتر حتت هذا 

»البياانت العمالقة« االجتماعية ابستخدام تطبيقات حتليل البياانت.
نظراً لالهتمام املتزايد اليت حتظی با الشبکات االجتماعية وضرورة حتليل البياانت من الناحية 

االجتماعية، يبدو أن إنشاء مثل هذه الفروع يف کليات العلوم االجتماعية أمراً ابلغ األمهية.
حتلیل البیاانت ومناذج من تطبیقه يف حتلیل السلوك عرب اإلنرتنت

األثر الذي يرتکه املستخدم يف الشبکات االجتماعية حیتوي علی معلومات قد تکون انجعة 
لکل فرد. علی سبيل املثال، إذا أراد شخص ما إطالق نشاط إفرتاضي، جيب أن حیدد الوقت 

املناسب هلذا النشاط لکي يزيد من احتمالية جناحه.
علی سبيل املثال قام کاتب هذا املقال بتحليل بياانت علی تويرت الفارسي لکي يرصد الزمن 
املناسب لوضع عالمة اإلعجاب علی التغريدات حتی حیدد الوقت األنسب للتغريد علی التويرت. 

9- Social Data Science
10  - Digital sociology: emergent technologies in the field and the classroom
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الباحث أن کل  نتائج ابلغة األمهية؛ مثال توصل  املناسب لکل إعجاب قدم  الوقت  حتليل 
تغريدة هلا »وقت ذهيب« لکسب اإلعجاب. فقد حصلت کل تغريدة معظم اإلعجاابت يف وقت 
حمدد. وأشارت النتائج أن التغريدة ميکن أن حتصل علی معظم اإلعجاب 12 ساعة بعد نشرها. 
مبعنی أن االهتمام بکل تغريدة يستغرق 12 ساعة بعد نشرها. ويبي الرسم البياين التايل هذا بوضوح:

نشر هذا الرسم البياين يف صحيفة إعتماد اإليرانية يف اتريخ 6 فرباير 2020
حصلت نتائج الرسم البياين املذکور أعاله بعد حتليل الوقت الذي نشرت فيه التغريدات )أکثر 
من مليون و148 ألف إعجاب(. احملور األفقي يشري إلی عدد الساعات بعد نشر التغريدة واحملور 
العمودي يبي النسبة املئوية لإلعجاب الذي حصلت عليه کل تغريدة. ونشاهد معظم اإلعجاابت 
اليت حصلت عليه کل تغريدة کانت يف الساعات األولی من نشرها. وبعد ما يقارب 36 ساعة من 
نشر التغريدة تتضائل حظوظها يف احلصول علی إعجاب. وغالبية التغريدات اليت خضعت للدراسة 

حصلت علی إعجاابهتا يف الساعات األولی من نشرها.
هذا اجلدول يقدم لنا املزيد من البياانت جتاه هذا املوضوع:

120 ساعة االوىل60 ساعة االوىل48 ساعة االوىل24 ساعة االوىل12 ساعة االوىل6 ساعات االوىل

99.97 %99.62 %99.20 %95.95 %82 %67.8 %املعدل

99 %95 %92 %80 %50 %25 %احلالة االسوأ

السطر األول من هذا اجلدول يبي أّن کل تغريدة حصلت علی مقدار من جمموع إعجاابهتا 
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يف أوقات حمددة. مبعنی أّن الساعات احملددة يف اجلدول کانت هلا مقدار من جمموع اإلعجاابت 
وهذه املقادير متفاوتة من وقت آلخر. يشري هذا اجلدول أّن کل تغريدة حصلت علی 95.95 

من جمموع اإلعجاابت يف الـ24 ساعة األولی من نشرها.
ويشري السطر الثاين إىل أّن التغريدة يف أسوأ حاالهتا حتصل علی کمية ضئيلة من اإلعجاابت. 
علی سبيل املثال يف الساعات الست األولی من نشرها، حتصل يف أسواء التقديرات علی 25% 
الساعات  تغريدة علی %67 من اإلعجاابت يف  بنحو عام حتصل کل  من اإلعجاابت، لکن 

الست األولی من نشرها.
تشري هذه النتائج إىل أّن الساعات األولی من نشر التغريدة تؤدي دوراً مهماً يف جناحها 
ومشاهدهتا، وهذا ال يقتصر علی تويرت الفارسي بل ينسحب علی اللغات األخری أيضاً. فالدراسة 
الوقت  هي   11 الساعة  حتی   8 الساعة  أّن  أثبتت  اإلجنليزي  تويرت  علی  أجريت  اليت  األخری 
علی  الرسالة  أو  التغريدة  لنشر  األنسب  الوقت  تبي  التالية  والصورة  التغريدات.  لنشر  األنسب 

الفيسبوك يف الدول الناطقة ابإلجنليزية:

أما الصورة التالية اليت مت رسها بناء علی حتليل Engagement رسائل فيسبوك؛ تشري 
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إلی أفضل أايم وساعات لنشر رسالة. يقول هذا التحليل أّن إايم الثالاثء، واألربعاء واجلمعة من 
الساعة التاسعة حتی الواحدة ظهراً هي أفضل أوقات لنشر الرسائل. جتدر اإلشارة إلی أّن هذا 
التحليل يشمل مجيع رسائل الفيسبوك؛ لذلك ميکن أن تکون النتائج املتعلقة برسالة أو بلد آخر 
أو حتی لغة أخری خمتلفة متاماً. وهذا ما شهدانه يف ما يتعلق بتويرت الفارسي والنتائج اليت حصل 

عليها التحليل.

املصدر:
https//:sproutsocial.com/insights/best-times-to-post-on-social-media#/tw-times

 حتليل البياانت املباشرة )أونالين( هلا استخدامات أخری؛ علی سبيل املثال ميکن عرب حتليل 
هذه البياانت رصد اهتمامات املستخدم يف ظل إستخدام الغالبية العظمی من سکان األرض العامل 
اإلفرتاضي. علی سبيل املثال: ميکن اإلشارة إلی أحداث أفغانستان وسيطرة طالبان علی مقاليد 

احلکم ومقاومة سکان منطقة بنچشري، حيث حظيت ابهتمام کبري لدی مستخدمي اإلنرتنت. 
إيران واهلند.  الرتند يف  تغريدات تويرت نشاهد أن هاشتاغ »بنجشري« تصدر  إلی  فبالنظر 

وميکن رصد هذا األمر يف الرسم البياين التايل:
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يوضح هذا الرسم البياين أّن املستخدم اإليراين )الذي أشري إليه ابللون األخضر( واملستخدمي 
ابللغة اإلجنليزية والذين غالبا ما يکونوا من اهلند والوالايت املتحدة )الذين أشري إليهم ابللون الزهري( 
أولی اهتماماً کبرياً بقضية أفغانستان وتصدرت تغريدة »بنجشري« ومقاومة الشعب األفغاين ضد 
الناطقي  املستخدمي  املوضوع ابهتمام  املناطق. وحظي هذا  الرتند يف هذه  قائمة  طالبان  حرکة 
ابإلسبانية والفرنسية. إاّل أّن املستخدم العريب مل يهتم ابملوضوع، إذ مل تصدر تغريدات حول هذا 

املوضوع إاّل القليل منها.
مناذج من التویرت العريب

    إّن التحليل االجتماعي/السياسي علی أساس بياانت تويرت، ميکن أن تطبق علی التويرت 
العريب أيضاً. وهلذا أجريت دراسة علی تويرت العريب بي 1 من حمرم حتی 14 من صفر لعام 1443 
عرب تطبيقات حتليل البياانت واستخدام تطبيق Python، فتّم رصد واستخراج، مث حتليل تلك 
التغريدات. ونظرا للکم اهلائل هلذه التغريدات، احنصرت الدراسة علی التغريدات احلاصلة علی ألف 

إعجاب فما فوق. 
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عملیة استخراج البیاانت
   يف اخلطوة األولی مجعت التغريدات العربية يف اتريخ 1 حمرم حتی 14 من صفر عام 
1443 )بتوقيت بغداد( احلاصلة علی ألف إعجاب فما فوق. فالتغريدات اليت حتصل علی ألف 
إعجاب فما فوق يُطلق عليها إصطالح فيفستار)favstar(. ويف املرحلة التالية مت مجع مئة إعادة 
نشر للتغريدة األخرية. وبعدها وابإلعتماد علی البياانت الضخمة وبناء علی صورة کل مستخدم، 
مت حتديد مکان إقامته والبلد الذي يسکنه. يُذکر أّن بعض التغريدات ألسباب خاصة مثل مسح 
التغريدات، وسياسة اخلصوصية اليت يتخذها تويرت، وبعض سياسات هذا التطبيق، ال ميکن الوصول 
إليها؛ لذلك ميکن أن تکون التغريدات العربية األکثر إعجاابً يف تلك الفرتة قد تکون أکثر عدداً 

من التغريدات اليت مت مجعها.
تطبيقات حتليل  التغريدات ميکن حتليلها ابستخدام  إعادة  أنشئت شبکة من  بعدها      
"الغراف" أو الرسم البياين. فقد وضعت لکل مستخدم نطقة علی الرسم البياين. فإن قام املستخدم 
A إبعادة نشر تغريدة من املستخدم B، يظهر ذلك عرب رسم خط متواز من نطقة A إلی نطقة 
B. وتکون هلذه اخلطوط جهة ووزن حمددين، فوزن خط A إلی خط B يشري إلی عدد تغريدات 

B اليت قام A إبعادة نشرها.
ويف املرحلة األخرية مت رسم صورة من تلك الشبکة بدف حتليل البياانت. وتقارب خطوط 
وألوان هذه الصورة وبعدها عن بعضها )ابستثناء تلك الصور اليت محلت ألواهنا معان أخری( يشري 
إلی الفئة اليت ينتمي إليها املستخدم من بي املستخدمي العرب. فاملستخدمون الذين تکون نقاطهم 
متقاربة أکثر أو محلت نقاطهم لوانً واحداً، ينتمون إلی فئة واحدة. مبعنی أهّنم قاموا إبعادة نشر 
تغريدات متشابة املضمون. أما حتديد الفئات فقد مت بشکل آيل وابستخدام احلاسوب. اجلدير 
ابلذکر أّن حجم کل نقطة وعالمتها يف الشبکة تشري إلی أمهية وأتثري تلك النقطة يف الشبکة. 

فاملستخدم الذي مت إعادة تغريد أو إعادة نشر تغريداته يعّد شخصاً مهماً يف العامل االفرتاضي.
أّي من مستخدمي تويرت العريب الذين کانوا حمط أهتمام أکرب لدی املستخدمي.

يف فرتة ما بي 1 حمرم حتی 14 صفر مت مجع 78.719 تغريدة عربية من بي 12.440 
مستخدم.
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)visitors( أکثر زائرين
هذه القائمة رصدت املستخدمي احلاصلي علی زايرات )visitors( أکثر يف تلك الفرتة:

)Id( عنوان احلساب عدد الزائرین

Almosahf 9524
fcbw_a7 2188

Screenmix 826
saudinews50 451

Eplworld 413
news_ejazah 406
gorgeous4ew 354

alhilal_fc 328
adhamsharkawi 310

mohammedawaad 304
arab3_army 299
dr_alqarnee 297

rm4arab_videos 292
Filgoal 278

imemeit0 276
egyptianmemees 262

memesegy0 256
Ittihad 255

wqvz24 237
Toonzatt 231
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- أکرب عدد من إعادة تغرید
   ومّت يف تلك الفرتة أيضاً إعادة نشر 21 تغريدة ألکثر من 20 ألف مرّة وهو رقم يستحق 
التغريدات الطابع الدعائي. فکانت الدعاية هلاتف أيفون  اإلهتمام. وقد غلب علی ماهية هذه 
والقضااي املتعلقة بکرة القدم األکثر اهتماماً عربياً. وفيما يلي قائمة من التغريدات اليت أعيد نشرها 

أکثر من 20 ألف مرّة:

عدد إعادة التغرید رابط التغريدة

43102 https://twitter.com/azizbagbag/
status/1440632032183259139

37719 https://twitter.com/mrsaa3d/
status/1437848078694993924

36879 https://twitter.com/alnassrfc/
status/1438896633882857480

31411 https://twitter.com/alnassrfc/
status/1432759114065711104

30509 https://twitter.com/itheuy/
status/1440723049460887560

27733 https://twitter.com/azizbagbag/
status/1437957330721775620

26851 https://twitter.com/alhilal_fc/
status/1438896048899076103

25511 https://twitter.com/0usii/
status/1438172270439108616

25089 https://twitter.com/turki_alalshikh/
status/1428659419630481411
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عدد إعادة التغرید رابط التغريدة

24674 https://twitter.com/banderitax/
status/1426601403880022018

24002 https://twitter.com/turki_alalshikh/
status/1438805123992539142

23131 https://twitter.com/mrsaa3d/
status/1440396991930851329

22294 https://twitter.com/turki_alalshikh/
status/1433731576161054730

22066 https://twitter.com/0usii/
status/1435664489886756873

21988 https://twitter.com/turki_alalshikh/
status/1436274459934138375

21356 https://twitter.com/turki_alalshikh/
status/1426121893736767497

21254 https://twitter.com/hamedallah_9/
status/1429063538165825545

21018 https://twitter.com/xray_kh/
status/1439579119621132288

20262 https://twitter.com/0usii/
status/1430907597792579593

20170 https://twitter.com/turki_alalshikh/
status/1431195440188375041

20121 https://twitter.com/hamedallah_9/
status/1429560921584713728
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التويرت  الثالثة األکثر حصواًل علی إعادة نشر يف  التغريدات، سننقل لکم  ومن بي هذه 
العريب. وهي علی النحو التايل:

1- املستخدم السعودي »عبدالعزيز أمحد يغلف« حصل علی أکثر أعادة نشر لتغريداته 
وهي عبارة عن تغريدات دعائية:
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2- واملرکز الثاين کان ملستخدم نشر تغريدة دعائية هلاتف أيفون وحصل علی أکثر إعادة 
نشر تغريداته:
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3- تغريدة فريق النصر السعودي يف تلك الفرتة أعيد نشرها بشکل کبري. وحصلت علی 
املرکز الثالث.

 
- األکثر إعجااًب

    حصلت يف التويرت العريب 16 تغريدة علی أکثر من 40 ألف إعجاب وهو عدد مثري 
لإلهتمام. ويف ما يلي رابط تلك التغريدات وحتليل التغريدات الثالثة األکثر إعجاابً.
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عدد اإلعجاب الرابط
66152 https://twitter.com/i_8oa/status/1435845908529401856
61562 https://twitter.com/news_ejazah/

status/1430221527203598341
56321 https://twitter.com/diverg_/

status/1431935571232952323
50393 https://twitter.com/memesegy0/

status/1432133613118705669
49527 https://twitter.com/ranaredaghareeb/

status/1425826693718036487
49453 https://twitter.com/dr_alwaleedi/

status/1426973260546285573
45677 https://twitter.com/almosahf/

status/1438676819742531589
43496 https://twitter.com/aboflah_1/

status/1428075639136002052
43371 https://twitter.com/sunoutt/

status/1427301651115913220
42627 https://twitter.com/jbugnah/

status/1436989646500679680
42596 https://twitter.com/te_abadi/

status/1431862857390563329
42366 https://twitter.com/u2nd1/

status/1427292335822540807
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عدد اإلعجاب الرابط
41480 https://twitter.com/fisal_alghamde/

status/1430622136239108102
40342 https://twitter.com/manch_10/

status/1433200153222160384
40294 https://twitter.com/almosahf/

status/1428529742240784392
40260 https://twitter.com/dvna99/

status/1425860568162967561

1- والتغريدة األکثر نشراً ابلعربية يف تلك الفرتة، تعود إلی تغريدة فتاة سعودية أعلنت تعايف 
إّمها من السرطان. 
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2- واثين تغريدة من حيث عدد اإلعجاب يف تويرت العريب کانت حلساب »وکالة تعليق 
الدراسة« علی توييرت وجاء فيها:

3- أما التغريدة الثالثة األکثر إعجاابً فکانت لفتاة سعودية وحصلت علی 56 ألف إعجاب.
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- أکثر التعلیقات
   وبي تغريدات فيفستار )favstar( العريب فقد تبي أّن 27 تغريدة حصلت علی أکثر 
من 10 آالف تعليق )comment(. هذه التغريدات هي التغريدات األکثر جداًل يف التويرت 

العريب يف تلك الفرتة، وهلذا تستحق االهتمام. وفيما أیيت قائمة روابط هذه التغريدات: 

عدد التعلیقات الرابط

56455 https://twitter.com/dr_alqarnee/
status/1429523693940756480

55598 https://twitter.com/azizbagbag/
status/1440632032183259139

34610 https://twitter.com/hassanalsobhan/
status/1426534240565567503

27245 https://twitter.com/mezaj_magribi/
status/1427716985329160197

23219 https://twitter.com/azizbagbag/
status/1432349103204323333

22706 https://twitter.com/makadhimi/
status/1428062402185154567

20964 https://twitter.com/azizbagbag/
status/1437957330721775620

18389 https://twitter.com/dalilk4ielts/
status/1432372486381838342

18374 https://twitter.com/banderitax/
status/1426601403880022018

16805 https://twitter.com/hamdanmohammed/
status/1433863046640795653
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عدد التعلیقات الرابط

16318 https://twitter.com/news_ejazah/
status/1432696319567597574

15169 https://twitter.com/news_ejazah/
status/1430221527203598341

14242 https://twitter.com/azizbagbag/
status/1432386809070243844

13720 https://twitter.com/azizbagbag/
status/1430638662216257542

13517 https://twitter.com/alnassrfc/
status/1439607747482472450

13485 https://twitter.com/alnassrfc/
status/1432759114065711104

13317 https://twitter.com/musalli9/
status/1428463233606762501

13315 https://twitter.com/az_bin_fahad/
status/1434951465005723652

12006 https://twitter.com/turki_alalshikh/
status/1425869007098372103

11768 https://twitter.com/quranradio_ksa/
status/1439665761551798280

11381 https://twitter.com/azizbagbag/
status/1432362506014580738

11293 https://twitter.com/rico4_/status/1438526298989731848

10954 https://twitter.com/ahmedhassan/
status/1429572004286435328
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عدد التعلیقات الرابط

10820 https://twitter.com/quranradio_ksa/
status/1440028309140611076

10805 https://twitter.com/hhshkmohd/
status/1431547549291368450

10765 https://twitter.com/quranradio_ksa/
status/1440390747069431815

10236 https://twitter.com/aboflah_1/
status/1428075639136002052

أما التغريدات الثالثة األکثر جداًل يف علی النحو التايل:
1- تغريدة تعود ملستخدم شهري هو »عايض القرين« واليت حصلت علی تعليقات کثرية يف 
تلك الفرتة. فعايض القرين الذي يتابعه أکثر من 20 مليون مستخدم يف توييرت، نشر التغريدة التالية:
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2- أما تغريدة عبدالعزيز يغلف الدعائية اليت کانت األولی من حيث إعادة النشر، کانت 
أيضاً من أکثر التغريدات إاثرة للجدل:



28

مركز البيان للدراسات والتخطيط

3- اثلث تغريدة من حيث التعليقات تعود إلی حساب »حسن الصبحان« الذي أعلن 
عن خرب وفاة والدته، ويُتوقع أن تکون التعليقات تعازي لذوي الفقيد. فقد کتب هذا املستخدم:

  

النتائج اليت حصلنا عليها يف التويرت العريب
   کما سبق القول: مت استخراج 78.719 تغريدة عربية من 12.440 مستخدم يف فرتة 
1 حمرم حتی 14 صفر عام 1443. هذا يعين أّن هذه التغريدات يف هذه الفرتة ابلذات، حصلت 
علی أکثر من ألف إعجاب. مبعنی أّن العدد اإلمجايل للتغريدات العربية أکثر من هذا العدد بکثري.

   والرسم البياين الذي ُعرض يوضح آلية حضور هؤالء املستخدمي الذين کان هلم دوراً 
الصورة األولی )1( علی  املعروضة يف  الشبکة  التغريدات وإعادة نشرها. واحتوت  يف نشر هذه 
1.309.710 نقطة، )يشري الرقم إلی عدد املستخدمي( و3.642.969 خط )يشري اخلط 

إلی العالقة اليت تربط بي املستخدمي(.
هناك  أن  کما   .mohmedkheder حلساب  حضوراً  األکثر  املستخدم  وکان     
أّن  يعين  وهذا  017.5؛  خط  مبعدل   ،AlMosahf حساب  بعنوان  آخر  مستخدماً 
أما  مرّة.  آالف  مخسة  من  ألکثر   AlMosahf تغريدة  نشر  أعاد   mohmedkheder
 AlMosahf أيضاً. فحساب AlMosahf اخلطوط اخلمسة األکثر وزانً فهي تعود حلساب
تغريدات تتعلق آبايت القرآن الکرمي، ميکن أن يکون احلساب األهم يف تويرت  الذي ينشر يومياً 
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العريب، حبيث توسط مرکز الرسم البياين الذي حیلل هذا النشاط.
أما املستخدمون األکثر نشاطاً يف هذه الشبکة فهم:

املستخدم
AlMosahf

FCBW_A7
ScreenMix

FCBW_M30
News_Ejazah
forcabarca_ar

beINSPORTS_news
beINSPORTS
gorgeous4ew
SaudiNews50

adhamsharkawi
Egyptianmemees

Dr_alqarnee
sabqorg

MemesEgy0
imemeit0
heekma

Toonzatt
SDAIA_SA
Assaadtaha
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التقاء  وحمل  واألحجام،  األلوان،  وحتديد  عديدة.  اجتماعات  علی  الشبکة  هذه  حتتوي 
اخلطوط، کلها مت القيام با ابستخدام احلاسوب.

الصورة-1: شبکة إعادة نشر التغريدات وفيفستار )favstar( العريب )سنقدم حتليل بعض  
االجتماعات املهمة هلذه الشبکة يف معرض إيضاحاتنا املتعلقة بتويرت العراقي(.

  وقد مت حتديد بلد املستخدم يف هذا التحليل بناء علی ما ذکر يف حساب کل مستخدم. 
تعکس الصورة الثانية جانباً من هذه الشبکة بذه األلوان. فقد کان للمصريي احلضور األکرب يف 
هذه الشبکة )واملشار اليهم ابألزرق الفاتح( ومن مث السعوديون )املشار إليهم ابللون الزهري(. أما 
والکوييت  )الربتقايل(،  واليمين  الناصع(،  )األخضر  واإلمارايت  الرمادي(،  )اللون  اللبناين  املستخدم 
)األخضر القامت(، والعراقي )األزرق القامت( فقذ تربعوا علی املرتبات الثالثة حتی األخرية ابختالف 
الرسم  العراقيي يظهر يف أسفل  للمستخدمي  فإن احلضور األکرب  الصورة،  فاحش. فکما تشري 

البياين.
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الصورة 2- جانب من شبکة إعادة نشر التغريدات يف فيفستار)favstar( العريب بناء علی 
ألوان کل نقطة واليت تشري إلی بلد املستخدم

تویرت العراقي
حیتل املستخدم العراقي جانباً ضئياًل من التويرت العريب. فغالبية املستخدمي العراقيي ظهروا 
يف أسفل الرسم البياين الذي يشري إلی نوعية حضور مستخدمي تويرت العريب بشکل عام )الصورة 

1(. کما أّن هناك حضور ضئيل للمستخدم العراقي يف مرکز الرسم ويف يساره.
نشاهد يف املرکز حضوراً ملحوظاً حول حساب املصحف )نشر آايت القرآن الکرمي(. واملشار 
إليهم ابللون األخضر القامت، ونشاهد حضور عشاق کرة القدم )إحدی األقسام الرمادية(. وإّن 
حساابت أنصار اندي برشلونة کانت هلا حضوراً کبرياً يف تويرت کحساب FCBW_A7(، إلی 
 .)beINSPORTS کحساب( beIN Sports جانب حساب اندي األخبار الرايضية
 emad_RMD کما لقي مستخدم عراقي يدعی عماد والذي يکتب عن األخبار الرايضية
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اهتماماً کبرياً لدی األوساط العراقية يف تويرت. وکانت هاشتاغات کرة القدم مثل هاشتاغ اهلالل، 
واالحتاد، والنصر ضمن أکثر اهلشتاغات تداواًل يف التغريدات العربية. أما يف مرکز الرسم البياين فقد 
کان احلضور للتعليقات والرسائل الغرامية والقضااي اليومية؛ وکان حلساب زکي علی العراقي احلضور 

األبرز يف ساحة تويرت حبيث نشر أشعار وعبارات وأقول من الکبار واملشاهري.
الکورية يف  املوسيقية   BTS فرقة معجيب  البين(  )اللون  األعلی/اليسار  اجلانب  واحتل    
ومن  العراقيي.  املستخدمي  من  کبرياً  عدداً  الرسم  من  املوضع  هذا  يف  ونشاهد  العريب.  العامل 
الکورية  املوسيقية  الفرقة  هذه  ألنصار  رسية  عربية  حساابت  نشاهد  العراقيي  املستخدمي  بي 
عنوان  وحساب محل   .)wqvz24( نوف  وحساب   ،)ARAB3_ARMY کحساب

دوري doryspringday  من أکثر املستخدمي نشاطاً يف التوتر. 

  
 )favstar( الصورة 3- أکرب أنصار فرقة کي بوب املوسيقية يف شبکة إعادة نشر التغريدات

)درجة قتامة اللون لکل نقطة تشري إلی العدد النسيب ملتابعي احلساب(.
الرمادية( فقد يوجد عدد من  الصورة )إحدی األقسام  القسم األعلی/اليمي هلذه  أما يف 

الصفحات اإلابحية، واليت يتابعها عدد من العراقيي.
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الصورة 4- أهم حساابت نشرت مواضيع أابحية يف شبکة إعادة نشر التغريدات العربية
)درجة قتامة األلوان لکل نقطة تشري إلی العدد النسيب ملتابعي املستخدم(

إحدی  وکانت  البياين.  الرسم  أسفل  يف  العراقيي  للمستخدمي  حضور  أکرب  مترکز  وقد 
التجمعات اإلفرتاضية تتعلق ابلساسة العراقيي واألخبار املتعلقة ابلواقع السياسي )اللون األخضر 
 ،)MAKadhimi( وإن الشخصيات السياسية کرئيس الوزراء مصطفی الکاظمي .)الناصع
شبکة  مثل  اإلخبارية  والشبکات   ،)faigalsheakh( علي  الشيخ  فائق  الربملان  يف  والنائب 
العريب   NRT العراقي واحلساب   ،)RassdNewsN( رصد  وشبکة   ،)dw_arabic(
البشري  أمحد  واملخرج   ،)alialkhalede( اخلالدي  علي  مثل  وإعالميي   ،)ArabicNrt(

)ahmedalbasheer1( کانوا من بي األکثر تفاعاًل علی الساحة العراقية.



34

مركز البيان للدراسات والتخطيط

الی جانب هذه اجملموعة من انشطي منصات التواصل االجتماعي، نری الناشطي القطريي 
)املشار إليهم ابللون الربتقايل( الذين يتابعوهم عراقيون. ومن بي هذه اجملموعة نری سليم عزوز 
يسکن  الذي  املصري  واملراسل   ،)kasimf( القاسم  فيصل  واإلعالمي   ،)selimazouz1(
العريفي  الدولية حممد ظاهر  والعالقات  التاريخ  وأستاذ   )Assaadtaha( أسد طه يف سارايفو 
حرکة  أّن  ومبا  االجتماعي.  التواصل  شبکات  رواد  اهتمام  لقوا  قد  کانوا   )Dahirow10(
احلرکة کحاسب  هذه  عناصر  حساابت  فإّن  ملکتبها،  مقراً  القطرية  العاصمة  من  تتخذ  طالبان 
 ،)As_Hanh( بردار  نورالدين  وحساب   ،)AiUo9Jn2Ct5faFR( اإلسالمة  اإلمارة 
وحساب مال عبد الغين برادر )Mla_abdAlgni(، کانت من ضمن احلساابت اليت حظيت 
بتفاعل املستخدمي. إّن اهلشتاغات املتعلقة بطالبان وأفغانستان مثل )#طالبان، #أفغانستان، 

و#طالبان_تنتصر( کانت ضمن اهلشتاغات األکثر تفاعاًل علی تويرت العريب.
البياين  الرسم  أسفل  يف  إليهم  أشري  الذين  العراقيي  الناشطي  من  األخری  اجملموعة  أما 
مع کل  العراقيي  الرواد  تفاعل  وقد  اللبنانية.  للمقاومة  املنتمية  اجملموعة  فهي  الرمادي(،  )اللون 
العابدين  زين  حسي  الديين  والعامل   ،)alishoeib1970( شعيب  علي  املنار  مراسل  من 
Joe_kareh_( کاره  جو  اللبنانية   LBCI شبکة  ومقدم   ،)sheikhhusseinzd(

LBCI(. إذ کان التفاعل يف تويرت مع هذه احلساابت الفتاً للنظر. وإلی جانب هذا االجتماع نری 
اجتماعاً موازايً له قد تشکل لدعم حمور املقاومة وهو حساب احلشد الشعيب واملقاومة العراقية ورواده 
هم كل من: أمحد الذواق )Al_thawaq(، وريناس علي )renas_ali_1977(، وأمحد عبد 
السادة شاعر )ahmadabdulsada(. ومن احلساابت اليت حصلت علی تفاعل املستخدمي 
وحساابت  شيعية  تکون  قد  جمموعات  إلی  اإلشارة  جتدر  االجتماعي  التواصل  شبکات  ورواد 
 ،)imamalinet( العلوية  والعتبة   ،)imamhussainorg( احلسينية  املقدسة  العتبات 
املدرسي  السيد هادي  أآية هللا  الديين  العامل  العباسية )AlkafeelAbbas(، وحساب  والعتبة 
اللبناين  السياسي  )esteftaat(، وحساب  استفتاءاته  )HadiAlModarresi(، وحساب 
)FaresSouaid(، وحساب املراسلة اللبنانية دميا صادق )DimaSadek(، کانت من بي 
احلساابت اليت تفاعل معها املستخدمون يف تويرت. وإن هنالك حساابت حکومية تنتمي للحکومة 
 ،)ar_khamenei( اإليرانية ومن بينها حساب املرشد اآليل للثورة اإليرانية آية هللا اخلامنئي
ووزير اخلارجية اإليراين السابق حممد جواد ظريف )Jzarif( کانت من ضمن احلساابت األکثر 

تفاعاًل يف تويرت العراقي.
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الصورة 5- أهم املستخدمي العراقيي الداعمي للمقاومة يف شبکة إعادة نشر التغريدات
)درجة قتامة ألوان النقاط تشري إلی عدد متابعي املستخدم(

وکانت  العراقي.  تويرت  يف  عدداً  أقل  اجتماعات  مثة  االجتماعات،  تلك  عن  وفضاًل     
 ،)Blacktaroot( األسود  التاروت  قارئة  مثل:  مستخدمي،  حول  االجتماعات  هذه 
إيسمك  حسن  اإلمارايت  األعمال  ورجل   ،)ZainIraq( العراق  يف  لالتصاالت  زين  وشبکة 
وکتاب  واألدابء،   ،)RahmaRiad( رايض  رمحة  العراقية  والفنانة   ،)HasanIsmaik(
 ،)asolaa_90( والعراقي ،)yasser99961( النصوص الغرامية مثل ايسر آل هادي السعودي

وحساب آخر يدعی حب )N_P( من ضمن احلساابت األکثر تفاعاًل.
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الرسم البياين التايل )الصورة-6( يعرض لنا جانباً من شبکة إعادة نشر التغريدات العربية 
القريبة إلی املستخدمي العراقيي.

الصورة-6: جانب من إعادة نشر التغريدات العربية املتعلقة ابملستخدمي العراقيي.

ماذا تقول لنا النتائج:
ميکن إجياز ما توصل إلی حتليل البياانت يف النقاط اآلتية:

- معظم الناشطي يف منصات التواصل االجتماعي من مصر والسعودية.
- احلساابت اخلاصة ابملصحف الشريف، وکرة القدم هي أکثر احلساابت تفاعاًل يف شبکة 

إعادة نشر التغريدات يف تويرت.
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- حیتوي تويرت علی جمموعات خمتلفة يربط بينها عالقات وطيدة. واالجتماع آت حول فرقة 
موسيقی البوب الکورية واملوضوعات اإلابحية من االجتماعات املنفصلة نسبیاً من فضاء تویرت.

- يشکل املستخدمون العراقيون جزءاً ضئياًل من نشاط تويرت، ومعظم الناشطي العراقيي 
املؤثرين، ينشطون إلی جانب احلساابت اللبنانية، والقطرية والبحرينية، ومعظمهم يدعمون املقاومة.

- احلساابت املتعلقة ابلعتبات املقدسة وحساب آية هللا السيد هادي املدرسي هي من أکثر 
احلساابت نشاطاً وتفاعاًل بي املستخدمي.

عدة إقرتاحات اسرتاتيجية
خمرجات التحلیالت اليت قمنا هبا، تقدم عدة إقرتاحات اسرتاتیجیة وقصریة للساسة:

1- البياانت اليت تصف احلالة االجتماعية وتعکس قضااي الشعب بشکل دقيق، ضرورة ال 
بد منها الختاذ سياسات دقيقة وصائبة. وحیصل جانب من هذه البياانت عن طريق االستفتاءات 
املباشرة  البياانت  فتحليل  ببطء.  تتم  ما  عادة  واالستفتاءات  املسح  هذا  لکن  امليداين؛  واملسح 
التحليل وتکون وسيلة إلختاذ السياسات؛ لذلك يُقرتح إنشاء  )أونالين( ميکن أن تکمل عملية 

مراکز لرصد وحتليل هذه البياانت املباشرة.
2- کما سبق القول، إن حتليل البياانت ورصدها يف اجملال االجتماعي/السياسي، دراسة 
متعددة اإلختصاصات. وهذا يفرض علينا إنشاء فروع جامعية تعين بذا األمر ونشاء فروع مثل 
علم االجتماع  احلسايب جيمع خمتصصي يف شتی اجملاالت هتدف إلی فهم أبعاد هذ اجملال متعدد 

اإلختصاصات وتشکيل جمموعات تقدم نتائج حتليالهتا للقادة والسياسيي. 
3- البياانت اليت توصلت إليها هذه الدراسة، ليست سوی نظرة عابرة إلی تويرت العريب، 
فلم تشمل منصات التواصل االجتماعي األخری اليت يستخدمها العرب والعراقيون بنحو  خاص. 
فالتحليل األعمق هلذه البياانت وخمرجات التحليل ميکن أن تساعد الساسة العراقيي لفهم ما يطمح 
إليه الشارع العراقي وما يريده من قادته حتی يدرك القادة آاثر استخدام هذه الشبکات علی املدی 

البعيد واتثريها علی اجملتمع العراقي.
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