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املقّدمة:
يرتُك كلٌّ ِمنَّا يومياً بصمًة خاصًة يف مواقع التواصل االجتماعي أبيِّ صورٍة كانت، إمَّا عرب 
الضغط على زر اإلعجاب وإمَّا عرب الضغط على زر املشاركة للتغريدة وإمَّا بصوٍر أخرى، فاألوقات 
اليت نقضيها يف الفضاء اإللكرتوين والصفحات اليت نزورها سراً، وكل ما نكتبه، ونُعيد نشره هو جزء 

من البصمة اإللكرتونية اليت نرتكها وراءان. 
متتلك الشركات مالكة هذه التطبيقات بياانتنا أيضاً، وعنده القدرة على تتبع كل البياانت، 
وهي اليت ميكن أن تعكس املعتقدات والقيم واملتبنيات انعكاساً واضحاً، كما يعتقد بعضهم أنَّ 
التتبع اإللكرتوين ميكن أن يقوم مبعرفتنا أكثر من أنفسنا، والتنبؤ ابخلصائص النفسية لكلِّ فرٍد ِمنَّا 

بصورة دقيقة.
التتبع اإللكرتوين الذي يلتقط اإلعجاب أو إعادة التغريدة أو غريمها، وكل ما حيكي واقعنا 
فممكن  ومتعلقاتنا،  قيمنا  واليت حتكي  اإللكرتوين،  التتبع  ُخطُوات  أهم  من  واإلعجاب  بصدق، 
معرفة كل شخص وما حيمله من قيم ومتبنيات وأفكار عن طريق منحه إعجاابً أو تغريدة، أو منح 

اآلخرون له إعجاب أو مشاركة تغريدة، وكما يقول املثل: )الطيور على أشكاِلا تقع(.
تغريدات  يعيدوا  قد  السياسية  تغريداتنا  يُعيدون  الذين  األشخاص  يكون  أن  احملتمل  ومن 
سياسية لرواد آخرين، وكلما زاد عدد املشاركات يف تغريداتنا فيكون من احملتمل اشرتاك األفكار 
بيانياً يكون مبوجبه رسم عالقات معيدي تغريدات  والرؤى مع مشاركي التغريدة، فإذا ُوِضَع رمساً 
املستخدمي الذين قاموا ابلتغريد حول موضوع معي، فرمبا نكون قادرين على معرفة مدى قرب 

املسافة وبعدها لكلٍّ من هؤالء املستخدمي لبعضهم بعضاً.

بحث تحليلي حول منصة "تويتر" في العراق
كيف كان رد فعل ناشطو "تويتر" في العراق حول االعتداء 

اإلرهابي في ديالى؟

محمد رهبري * - هادي صفري**

* ابحث يف مواقع التواصل االجتماعي وطالب دكتوراه بعلم االجتماع السياسي يف جامعة العالمة الطباطبائي.
**ابحث مبواقع التواصل االجتماعي وطالب ماجستري برجميات جبامعة طهران.
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السياسيي  املؤثرين  فعل  لرصد  مناسبة؛  أداة  "تويرت"  معطيات  إنَّ  القول  مُيكن  وعليه، 
واالجتماعيي وتشخيصها وحتليلها فضاًل عن رصد سلوِكهم وحتليله، لذلك مُيكنا اخلروج بدراسة 
حول سلوك املؤثرين السياسيي عن طريق التغريدات اليت كتبوها فيما خيصُّ الجوم اإلرهايب الذي 

حصل يف دايىل يف شهر آذار.
ماهية أو نوع املشكلة 

قبل  من  املاضي  العام  من  الثاين  تشرين  أواخر  يف  إرهابياً  هجوماً  دايىل  حمافظة  شهدت 
إىل  الجوم  ذلك  أدَّى  وقد  الشيعة،  من  سكان  يقطنها  قرية  على  اإلرهابية  "داعش"  عصاابت 
استشهاد العشرات وإصابة غريهم من سكَّان القرية، وبعد أايٍم ِعدَّة شنَّت فصائل املقاومة هجمات 

رادعة على عناصر داعش اإلرهابية. 
وتُعدُّ حمافظة دايىل من احملافظات العراقية الساخنة، إذ يقطنها مزيج من الشيعة والسنة وال 
تقتصر على طائفة واحدة، ولذا يزداد فيها عادة االحتقان الطائفي، كما أنَّ دايىل متامخة لألراضي 
اإليرانية، وتراقب اجلارة إيران عن كثب حتركات "داعش" يف احملافظة، وهي حساسة جداً حيال 

ذلك؛ بسبب قربا من حدودها.
ويف أعقاب الجوم اإلرهايب "الداعشي" على قرية شيعية يف دايىل، حذَّر "مقتدى الصدر" 
على حسابه يف "تويرت" من فتنة طائفية، إذ كتب: "اخلطر يلوح ابألفق يف حمافظة دايىل وهناك من 

يؤجج الفنت الطائفية، وعلى قوى الداخلية ضبط احلدود ودفع اخلطر بسرعة".
لزعزعة  بغيضة  "مساٍع  ا  أبنَّ اإلرهابية  الجمة  صاحل  برهم  اجلمهورية  رئيس  وصف  كما 
االستقرار" مضيفاً أنَّ "الجمة تستدعي احلاجة إىل التمسُّك ابلوحدة الوطنية بي أطياف الشعب 
العراقي، والوقوف جبانب القوات األمنية وغلق كل السبل بوجه العصاابت اإلرهابية وعدم االستهانة 

بتهديداهتم، ومواصلة اجلهود الوطنية من أجل القضاء على بقااي اإلرهاب".
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ماذا حتكي منصات "تويرت" حول أحداث تشرين الثاين يف دايىل ؟
وللتعرُّف على املواقف املعلنة للكتل السياسية حول ما حدث يف دايىل فإنَّ كل التغريدات 
اليت صدرت منهم يف تلك املدة الزمنية من )23( تشرين األول ولغاية )7( تشرين الثاين، فقِد 
احتوت كل واحدة منها على االقل على إحدى الكلمات اآلتية: "دايىل، واملقدادية، ونر اإلمام".

فبعد مجع التغريدات ابستعمال أدوات حتليل البياانت ولغة الربجمة، أُْنِشَئْت شبكة رسم بياين 
إلعادة التغريدات للمستخدمي املشاركي حول هذا املوضوع، واْستـُْعِمَلْت أدوات تطوير البياانت 
  Gephi يف »تويرت« املتعلق ابحلدث، فيما اْستـُْعِمَل برانمج )api( وبرجمة تطبيقات  Python

لتحليل هذا الرسم البياين.
التحليل الربجمي

يف الرسم البياين للتغريدات تدلُّ كل عقدة فيه على مشرتك، وتعين وجود عالمة من a إىل 
b، إذ إنَّ املشرتك a أعاد تغريدة املشرتك b، وُيشري رمز عالمة a إىل b إىل تعداد التغريدات 
اليت أُِعيَدت من a إىل B، كما ُأِخَذْت آخر )100( إعادة تغريدة لكل منشور كحدٍّ أقصى؛ 
نظراً للقيود اليت تـُْفَرُض من قبل منصة »تويرت«، علماً أنَّ التغريدات اليت مل تكن متوفرة وقت مجع 

البياانت أليِّ سبٍب من األسباب قد اْســتُــْبــعِــَدْت. 
إذ يكون على ضوئه  اْستـُْعِمَل مقياس ملتوي األلوان،  قياس أمهية أي جمموعة  ومن أجل 
معرفة حجم كل جمموعة بوساطة ذلك املخطط ملتوي األلوان، وتبي األلوان املختلفة للمخطط 
اجملموعات املختلفة من روَّاد »تويرت«، إذ تُوَضُع عالمات إعادة نشر التغريدة لكلِّ مغّرٍِد أو انشٍط 
تغريدات  لنشر  إعادهتم  من  املختلفة  اجملموعات  بي  التقارب  يتضح  وعليه  املخطط،  يف  مرسوٍم 

لألشخاص أنفسهم، أو تغريداهتم هي اليت أُِعيَدْت من األشخاص أنفسهم، والعكس صحيح.
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ويف املخطط أدانه تظهر نتيجة التحليل 

شبكة مشاركة التغريدات املتعلقة ابهلجوم اإلرهايب يف حمافظة دايىل 
ُرِسَم هذا املخطط البياين بناًء على مجع )50( ألف تغريدة شارك بصناعتها )14( ألف 
و)652( فرد من رواد منصة "تويرت"، كما شارك )17( ألف و)475( شخص إبعادة التغريدة، 

فيما وصل عدد التغريدات املعادة إىل )78( ألف و)317( تغريدة.
اليت  اجملموعة  يف  تغريداهتم  أُِعيدْت  الذين  أو  املغردين  فإنَّ  املخطط  يف  واضح  هو  وكما 
ُحدَِّدْت ابللون الوردي هم عادة من القوميي العرب، والعلمانيي وليرباليي الشيعة، واملكون السين 
وأصحاب التوجهات املخالفة للجمهورية اإلسالمية، وكما يُْظِهُر املخطط أنَّ التغريدات اليت حتتوي 
على كلمات "دايىل، واملقدادية، ونر اإلمام" حصلت على أكرب قدر من إعادة التغريدة من قبل 

املشاركي.
واجملموعة األخرى اليت سجلت أعلى نسبة من املشاركات هم أنصار "مقتدى الصدر"، وهم 
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الذين ُحدِّدوا ابللون األزرق يف املخطط أعاله، ومل يكن هذا األمر مبعزٍل عن "مقتدى الصدر" إذ 
تفاعل معه بتغريدة، ومن جانبهم أبدى أنصاره نوعاً من االهتمام حيال ذلك.

إذ كانت  بعيدة عن األمر،  الشعيّب( مل تكن  أتباع )كتائب حزب هللا، واحلشد  تغريدات 
تغريداهتم مشرتكة ومتداخلة إىل حدٍّ كبري من حيث النشر وإعادة التغريدة واملشاركة، وهي ما ُحدَِّد 
ابللوني األخضر والرمادي يف املخطط أعاله، ولذا السبب ُوِضعا قريبِي من بعضهم يف املخطط، 
علماً أنَّ هذه اجملموعة كانت مشرتكة الرؤى يف تغريداهتا مع أتباع الصدر، وانشطي املكوِّن السين، 
وقد شاركتهم إبعادة عديٍد من تغريداهتم، إال أنَّ أبناء احلشد الشعيب سجَّلوا أقل مشاركة من سائر 

اجملموعات األخرى.
وعليه، وطبقاً ملا جاء يف املخطط فإنَّ أغلب املغردين حول حادثة دايىل وابلكلمات الرئيسة 
املذكورة، من )23( تشرين األول ولغاية )7( تشرين الثاين هم من )املكوِّن السين أواًل، وأصحاب 
القومية العربية اثنياً، مث يليهم الصدريون مث كتائب حزب هللا وأبناء احلشد الشعيّب(، والفاصلة بينهم 

واضحة يف املخطط البياين أعاله.
الرسم البياين أدانه يوضح املخطط الزمين لوقت نشر التغريدة:

التوقيت الزمين لظهور التغريدات املنشورة حول حادثة دايىل
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وكما هو واضح يف الرسم البياين أعاله يف املقطعي فإنَّ التغريدات اليت حتتوي على الكلمات 
الرئيسة »دايىل، واملقدادية، ونر اإلمام« ارتفعت مؤشراهتا ارتفاعاً مفاجئاً، ففي املقطع األول والذي 
يدل على اتريخ )27( تشرين األول ارتفعت التغريدات حول العمليات اإلرهابية لـ)داعش(، أمَّا 
املقطع الثاين والذي يدل على اتريخ )3( تشرين الثاين ارتفع عدد التغريدات بعد الدعوات اليت 

وجهها »مقتدى الصدر« لصالة مجعة موحدة. 
ما حمتوايت التغريدات املشرتكة؟

نظراً للعدد الكبري للتغريدات، يستغرق قراءة حمتوايهتا وفهمها وقتاً طوياًل، ولذا نقرتح احلل 
اآليت، وهو استعمال طريقة التحليل الكمي حملتوى التغريدة.

فُيحدَّد عدد الكلمات املنشورة وإحصائها يف كل التغريدات بوساطة »الكومبيوتر«، وتُعرض 
التغريدات كانت  الكلمة أكثر يف عموم  على هيئة صورة، وكلما كررت  الكلمات األكثر تكراراً 

صورهتا أكرب من سائر الكلمات )حجم الكلمة َوْفق مرات تكرارها(.
وفيما يلي شرح النتائج احلاصلة من املفردات املنتشرة يف التغريدات خبصوص حادثة دايىل 

بيان الكلمات املتعلقة حبادثة دايىل يف التغريدات
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وإليك ترتيب الكلمات اليت ذُكرت كثرياً ِطبقاً ملا جاء تباعاً َوْفق ذكر عددها:
كلمة "دايلی" ذُِكَرْت: )52323( مرة.. 1
كلمة "عراقية" ذُِكَرْت: )16679( مرة.. 2
كلمة "املقدادية" ذُِكَرْت: )13898( مرة. 3
 كلمة "العراق" ذُِكَرْت: )6209( مرة.. 4
كلمة "احلشد" ذُِكَرْت: )5237( مرة.. 5
كلمة "هللا" ذُِكَرْت: )4590( مرة.. 6
كلمة "يقتلون" ذُِكَرْت: )4470( مرة.. 7
كلمة "سنة" ذُِكَرْت: )4179( مرة.. 8
كلمة "الطائفيون" ذُِكَرْت: )4123( مرة. 9

كلمة "قرية" ذُِكَرْت: )3734( مرة. 10
كلمة "تباد" ذُِكَرْت: )3703( مرة. 11
كلمة "تنزف" ذُِكَرْت: )3356( مرة. 12
كلمة "هذا" ذُِكَرْت: )3236( مرة. 13
كلمة "شيعة" ذُِكَرْت:  )3157( مرة. 14
كلمة "قری" ذُِكَرْت: )3221( مرة. 15
كلمة "إمام" ذُِكَرْت: )3137( مرة. 16
كلمة "حمافظة" ذُِكَرْت: )2812( مرة. 17
كلمة "طائفية" ذُِكَرْت: )2775( مرة. 18
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كلمة "داعش" ذُِكَرْت: )2690( مرة. 19
كلمة "الصدر" ذُِكَرْت: )2462( مرة.. 20
كلمة "کل" ذُِكَرْت: )2549( مرة. . 21
كلمة "متيم" ذُِكَرْت: )2234( مرة.. 22

وكل الكلمات مذكورة يف التصوير ابحلجم املرسوم َوْفق تكرارها
إنَّ عماد هذه الكلمات لا معًن حمايد، لكن حتمل يف طياهتا بعض النقط املهمة، ومن مجلة 
النقط هي: ذكر كلمة "مقتدى الصدر" أكثر من كلمات "احلشد الشعيّب، والعامرّي"، واليت ذكرت 
أساساً أقل من ألف مرة، ومع ذكر كلمة "الطائفيون" بكثرة تدل على أنَّ هناك قلقاً واسعاً بي روَّاد 
"تويرت" من الطائفية خصوصاً بعد زايدة االحتقان الطائفي، وميكن حتليل هذا املوضوع مبا يتماشى 
مع تغريدة "مقتدى الصدر" يف هذا الصدد، كما أنَّ تكرار كلمة "املقدادية" أكثر من كلمة "متيم" 
بستة أضعاف، فيه داللة على أنَّ روَّاد "تويرت" يولون اهتماماً لجمات داعش اإلرهابية أكثر من 
أحداث غريها، ويدلُّ ظهور كلمات "احلشد" و"الشيعة" ابللون الداكن على إبداء روَّاد "تويرت" 
اهتماماً ابلكلمتي املذكورتِي، كما أنَّ بعضها ُكِتَب من مقربي من "احلشد الشعيّب"، أمَّا بعضها 
اآلخر وخصوصاً اأتباع مقتدى الصدر فقد كانِت الكلمة الرئيسة بتغريداهتم هي: "الشيعة"، وفيما 
خيص كلمة "احلشد" واليت جاءت رئيسة يف كثرٍي من التغريدات، فقد صدرت غالباً من القوميي، 
البياانت إىل أنَّ كلمة  ومن احملتمل أن تكون خمصصة النتقاد قوات "احلشد الشعيّب"، إذ ُتشرُي 

"احلشد" ذُِكَرْت )2400( مرة بي القوميي العرب واملناوئي للشيعة.
أمَّا إذا أردان حتديد الكلمات اليت استعملتها كل جمموعة يف تغريداهتا فستكون النتائج على 

النحو اآليت:
أـ العلمانيون والقوميون العرب واملناوئون إليران، جاءت ابللون الوردي يف الرسم البياين.

الفرتة  تلك  يف  دوَّنوا  إذ  السين،  املكوِّن  من  مجيعهم  وليس  املشاركي  هؤالء  أغلب  ويُعدُّ 
تغريدة حول حمافظة دايىل، وكانوا أكثر مشاركة حول ذلك املوضوع، فقد جاءت   )13454(

كلماهتم املتداولة َوْفق الكثرة تسلساًل على النحو اآليت:



11

حبث حتليلي حول منصة »تويرت« يف العراق

كلمة "دايلی" ذُِكَرْت: )15746( مرة. . 1
كلمة "املقدادية" ذُِكَرْت: )5287( مرة.. 2
كلمة "يقتلون" ذُِكَرْت: )3064( مرة. . 3
كلمة "الطائفيون" ذُِكَرْت: )2888( مرة.. 4
كلمة "تباد" ذُِكَرْت: )2492( مرة.. 5
كلمة "احلشد" ذُِكَرْت: )2415( مرة.. 6
كلمة "تنزف" ذُِكَرْت: )2099( مرة.. 7
كلمة "العراق" ذُِكَرْت: )1944( مرة.. 8
كلمة "قری" ذُِكَرْت: )1644( مرة.. 9

كلمة "قرية" ذُِكَرْت: )1628( مرة.. 10
كلمة "إمام" ذُِكَرْت: )1544( مرة.. 11
كلمة "وهتجر" ذُِكَرْت: )1393( مرة. . 12
كلمة "سنة" ذُِكَرْت: )1218( مرة.. 13
كلمة "منظمة" ذُِكَرْت: )1096( مرة.. 14
كلمة "نر" ذُِكَرْت: )1086( مرة.. 15
كلمة "هللا" ذُِكَرْت: )1083( مرة.. 16
كلمة "أهل" ذُِكَرْت: )1076( مرة.. 17
كلمة "إرهابية" ذُِكَرْت: )1036( مرة.. 18
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وكما تظهر هذه الكلمات الرئيسة بي العلمانيي الشيعة، واملكوِّن السين والقوميي العرب، 
الطائفية  تناولوا  كما  اإلمام،  نر  من  أكثر  املقدادية  أبحداث  اجملاميع  هذه  اهتمام  ُتظهُر  ا  فإنَّ

واألعمال املنظمة واإلرهاب، ومل حتَظ مواقف »مقتدى الصدر« ابهتماٍم كبرٍي بينهم.
ومن بي املغردين الذين حصدوا أعلى نسبة ‘عجاب بي املتابعي تغريدة الليربايل املخالف 

إليران وعضو جملس النواب السابق »فائق الشيخ علي« إذ حصد )4105( إعجاب.

وسجَّلت ابنة الرئيس السابق »رغد صدام حسي« امسها بي املشاركي، إذ حظيت تغريدهتا 
بثاين أعلى نسبة إعجاب بي املتابعي. 

ب ـ أتباع مقتدى الصدر والذين يرمز لم ابللون األزرق يف الرسم البياين.
تغريدة،  و)625(  آالف   )10( مبجمل  املوضوع  هذا  حول  الصدر  مقتدى  أتباع  وغرَّد 

وكانت أغلب الكلمات الشائعة واليت ركَّزوا على تكرارها يف تغريداهتم على النحو اآليت:
كلمة "دايلی" ذُِكَرْت: )12045( مرة. . 1
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 كلمة "عراقية" ذُِكَرْت: )10299( مرة.. 2
كلمة "الصدر" ذُِكَرْت: )1317( مرة.. 3
كلمة "هللا" ذُِكَرْت: )943( مرة.. 4
كلمة "الوطن" ذُِكَرْت: )812( مرة.. 5
كلمة "العراق" ذُِكَرْت: )699( مرة.. 6
كلمة "مقتدی" ذُِكَرْت: )683( مرة.. 7
 كلمة "املقدادية" ذُِكَرْت: )637( مرة.. 8
 كلمة "السيد" ذُِكَرْت: )595( مرة.. 9

كلمة "القائد" ذُِكَرْت: )516( مرة.. 10
كلمة "لن" ذُِكَرْت: )494( مرة.. 11
كلمة "الطائفية" ذُِكَرْت: )476( مرة.. 12
كلمة "سنة" ذُِكَرْت: )455( مرة.. 13
كلمة "أخوان" ذُِكَرْت: )421( مرة.. 14
كلمة "وشيعة" ذُِكَرْت: )418( مرة.. 15
كلمة "اإلرهاب" ذُِكَرْت: )343( مرة.. 16
كلمة "الفتنة" ذُِكَرْت: )311( مرة.. 17

وما  الصدر"،  "مقتدى  اجملموعة كانت ختصُّ  تلك  تغريدات  أغلب  فإنَّ  معلوم  هو  وكما 
يدل على ذلك هو تكرارهم لكلمات مثل: "الصدر، ومقتدى، والقائد، والسيد"، كما تطرقوا 
إىل احلادثة اليت حصلت يف املقدادية يف دايىل، وإىل الفتنة الطائفية بدعوات خمتلفة إىل بثِّ روح 
األخوة بي املكوِّن السين والشيعي، وكانت أكثر التغريدات اليت حصدت إعجاب املشاركي لذه 
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الطبقة تغريدة حتمل اسم الناشط "حيدر جليل اجلبارّي" واليت حصدت على )1598( إعجاابً، 
إذ غرَّد اآليت:

تغريدات  غرَّد  إذ  اسم »عصام حسي«  التوجهات محل  لتلك  موافق  آخر  وهناك انشط 
خمتلفة حول املوضوع، فحظيت إحدى تغريداته بـ)1243( إعجاابً جاء فيها ما يلي:
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ج ـ جمموعة أتباع )الكتائب، واحلشد الشعيّب، وهم ما يرمز لم ابللون األخضر والرمادي 
يف الرسم البياين.

وقد ُحلَِّلِت اجملموعتي يف خانة واحدة؛ بسبب قرب مواقفهما السياسية لبعضهما بعضاً، 
أبرز  ومن  تغريدة،   )7323( إىل  وصلت  إذ  اجملموعات،  سائر  من  أقل  تغريداهتم  فيما كانت 

الكلمات الرئيسة اليت تكرَّرت بي طيات أسطرهم هي على النحو اآليت: 
كلمة "دايلی" ذُِكَرْت: )3003( مرة. . 1
كلمة "املقدادية" ذُِكَرْت: )1541( مرة.. 2
كلمة "ليست" ذُِكَرْت: )877( مرة.. 3
كلمة "للمتاجرة" ذُِكَرْت: )833( مرة.. 4
كلمة "احلشد" ذُِكَرْت: )829( مرة.. 5
كلمة "شيعة" ذُِكَرْت: )777( مرة.. 6
كلمة "متيم" ذُِكَرْت: )711( مرة.. 7
كلمة "بين" ذُِكَرْت: )676( مرة.. 8
كلمة "شهداء" ذُِكَرْت: )504( مرة.. 9

كلمة "ُتْذَبح" ذُِكَرْت: )410( مرة.. 10
كلمة "الشعيّب" ذُِكَرْت: )375( مرة.. 11
كلمة "جمزرة" ذُِكَرْت: )374( مرة.. 12
كلمة "هللا" ذُِكَرْت: )290( مرة.. 13
كلمة "جرمية" ذُِكَرْت: )279( مرة.. 14
كلمة 'داعش' ذكرت: )267( مرة.. 15



16

مركز البيان للدراسات والتخطيط

كلمة "قرية" ذُِكَرْت: )266( مرة.. 16
كلمة "العراق" ذُِكَرْت: )243( مرة.. 17
كلمة "حمافظة" ذُِكَرْت: )223( مرة.. 18
كلمة "أمن" ذُِكَرْت: )219( مرة.. 19
كلمة "األرهاب" ذُِكَرْت: )193( مرة.. 20

وُتشرُي الكلمات املتكررة إىل أنَّ اجلماعة )ج( حتدَّثت عن حادثة املقدادية والقتل العام وقتل 
الشيعة وبين متيم أكثر من أي موضوع آخر، ومل يكِن االهتمام ابنتماء بين متيم الطائفي من قبل 

اجملموعات املغردة األخرى ابلنسبة العالية نفسها اليت كانت َحِظَي با )الكتائب، واحلشد(.
كما كتب بذا اخلصوص الناشط "أمحد الذوَّاق" أكثر التغريدات إعجاابً، إذ غرََّد ابآليت:

انشطة أخرى من بي املدافعي عن "احلشد الشعيّب، والكتائب"، واليت حازت تغريدهتا على 
)1408( إعجاابً حتت اسم " د. ُسعاد القيسّي" دعت إىل أن تكون إدارة أمن املناطق بيد "احلشد 

الشعيّب" وليس القوات احلكومية.
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النتيجة: 
َص ما مرَّ قائلَي: كان ملستخدمي "تويرت" من القوميي العرب، والعلمانيِّي،  ووميكُن أن نلخِّ
واملكوِّن السين التفاعَل األكرب حول األحداث يف دايىل، ويليهم أتباع "التيار الصدرّي" مث "كتائب 
حزب هللا، وأتباع احلشد الشعيّب"، وأظهرِت النتائج أنَّ طريقة تعاطي اجملاميع املذكورة حيال أحداث 
عن "مقتدى  الصدرّي" غالباً  "التيار  أتباع  املثال كانت كتاابت  دايىل خمتلف متاماً، فعلى سبيل 
الصدر"، أمَّا أتباع "احلشد الشعيّب" فكتبوا عن مقتل الشيعة، فضاًل عن مطالباٍت بتسليم امللف 
األمين بيد "احلشد، والفصائل"، ومن جانب آخر شهد "تويرت" ظهور تغريدات من قبل قوميي 

عرب ابلضد من فصائل املقاومة، وهذا ما يدل على االختالف الواضح واجللي بينهما.


