در َاســـ ٌة ميدانـ ّيـة
ِ
لشـبكات ال ُبـغْـض
رت لقمان سليم
حاص ْ
التي َ
قبل وبعد اغتيـاله
تقرير بقلــم
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1

الـمؤلّف
الدكتــور نصــري مس ـ ّره أســتا ٌذ فــي جامعــة القديــس يوســف ،بيــروت (لبنــان) .يــد ّرس اســتراتيجيات التســويق
ـرأس قسـ َم علــم االجتمــاع واألنثروبولوجيــا ويديـ ُر برنامــج الماجســتير
ـي وتحليــل الشــبكات االجتماعيــة .يـ ُ
الرقمـ ّ
فــي المعلومــات واالتصــاالت فــي الجامعــة .كمــا يعمـ ُـل خبي ـ ًرا لــدى المنظّمــات المحل ّيــة والدول ّيــة ـ بـــما فــي
ومؤسســة ســيرن  Siren Associatesللحكــم الرشــيد
ذلــك االتحــاد األوروبــي وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ّ
والشــفافيّة وغيرهــا ـ يق ـ ّدم استشــارات فــي مشــاريع إصــاح السياســات واالنتخابــات واألمــن.

ـت رســم ًيا فــي األ ّول مــن شــباط (فبرايــر) 2006
مؤسســة ســمير قصيــر جمع ّيــة لبنانيــة غيــر ربحيــة تأسسـ ْ
المؤسســة اســم ســمير قصيــر ،الصحافــي اللبنانــي الــذي
فــي بيــروت؛ (رقــم العلــم والخبــر/ 30 :أ.د .).تحمـ ُـل
ّ
اغتيــل فــي بيــروت فــي  2حزيـران (يونيــو) 2005؛ وتهــدف إلــى نشــر الثقافــة الديمقراطيــة فــي لبنــان والعالــم
العربــي ،وتشــجيع الصحاف ّيــات والصحافييــن الشــباب وذلــك للمســاهمة فــي بنــاء جيــلٍ يعمـ ُـل مــن أجــل الثقافــة
والديمقراطيــة والعلمانيــة ،وهــي لُبنــات شــرحها ســمير قصيــر فــي كتابــه :تأمــات فــي شــقاء العــرب ،وهــي
برأيــه خشــبات خالصنــا لهجـران العتمــة إلــى النــور .تســعى المؤسســة جاهــدة إلــى الدفــاع عــن حريــة اإلعــام
ـس عــام  2008وأضحــى أحــد أه ـ ّم
والثقافــة مــن خــال مركــز ســكايز للح ّريــات اإلعالميــة والثقافيــة ،الــذي أُ ّسـ َ
المؤسســات الراصــدة لمــا يُنتهــك مــن ح ّريــات ويُق ّيــد عمــل الصحف ّيــات والصحافييــن والف ّنانــات والفنانيــن فــي
ّ
ـي ،ومرج ًعــا للباحثيــن فــي شــؤون الصحافــة ومركـ ًزا لتدريب اإلعالمييــن وتعزيــز مهاراتهم.
منطقــة الـــمشرق العربـ ّ
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مقدمة :معلومات ال ّبد منها
ـتقل كثيـ ًرا مــا دعــي للحديــث فــي مختلــف
ـي وسياســي مسـ ّ
ـي وناشـ ٌط اجتماعـ ّ
لقمــان محســن ســليم ناشـ ٌر لبنانـ ّ
المواضيــع عبــر شاشــات التلفــزة العرب ّيــة والعالميــةُ .عــرف ســليم بانتقاداتــه الالذعــة لسياســات حــزب اللــه ،هــو
المولــود فــي كنــف الطائفــة الشــيعية .أصـ ّر المحافظــة علــى دارتــه العائل ّيــة الواقعــة فــي منطقــة يهيمــن عليهــا
ـيعي (أمــل وحــزب اللــه) .ولــد لقمــان ســليم فــي  17ت ّمــوز (يوليــو)  1962واغتيــل فــي  3شــباط
ـي الشـ ّ
الثنائـ ّ
(فبرايــر)  ،2021جنــوب لبنــان (نيحــا).
فــي مــا يلــي دراســة لـــ  187,540تغريــدة (تويــت) ،وإعــادة تغريــدة (ريتويــت) وإشــارة (منشــن) كُتبــت بيــن
 4كانــون الثانــي (ينايــر) ( 2021قبــل شــه ٍر واحـ ٍـد مــن اغتيالــه) و 4آذار (مــارس) ( 2021بعــد شــه ٍر واحــد مــن
اغتيالــه) ،باإلضافــة إلــى مجموعــة بيانــات أصغــر تــم جمعهــا واســتخدامها لتعزيــز التحليــل والنتائــج.
تمت قراءة التغريدات وتحليلُها باستخدام البرامج التالية:
مايكروسوفت إكسل
نود إكس إل
مايكروسوفت أكسس
أورانج
مايكروسوفت باور بي آي.
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الــمغ ّرد لقمان ســليم
لــم يحــظ لقمــان ســليم بشــعب ّية تُذكــر علــى تويتــر مقارنـ ًة بالنشــطاء البارزيــن اآلخريــن فــي لبنــان .وقــت جمــع
المعلومــات ،تب ّيــن أ ّن عــدد متابعيــه لــم يتجــاوز  2,894متاب ًعــا بينمــا تابــع هــو  1,979حســابًا.
للمقارنــة ،تُظه ـ ُر القائمــة أدنــاه أســماء بعــض أبــرز ال ُمتابَعيــن المؤث ّريــن االجتماعييــن والسياســيين والمدنييــن
فــي لبنــان:
كارل شــا ّرو
جينو رعيدي
عمــــاد ب ّزي
جمانة حدّ اد
ديانا مقـــلّد
لونا صفــوان
ديما صــادق

@KarlreMarks
@GinoRaidy
@TrellaLB
@JHaddadO cial
@dianamoukalled
@LunaSafwan
@DimaSadek

 190,000متابع
 27,700متابــع
 90,300متــابع
 43,100متــابع
 99,600متــابع
 24,900متــابع
 723,900متابع

تــم إنشــاء حســاب لقمــان ســليم فــي نيســان (أبريــل)  2013وقــام بالتغريــد مــن يــوم تأســيس الحســاب إلــى
يــوم االغتيــال ألفيــن وثــاث مئــة واثنتيــن وســتين ( )2,362م ـ ّرة ،بمعــدل تغريــدة فــي اليــوم عل ًمــا أنّــه غــاب
أحيانًــا فلــم يغـ ّرد علــى اإلطــاق .وقــد تـ ّم التأكّــد مــن هــذه األرقــام عبــر صفحتــه .وقــد غـ ّرد للمـ ّرة األخيــرة فــي
 1شــباط (فبرايــر)  ،2021قبــل ثالثــة أيــام مــن اغتيالــه.
مــن صفحتــه جمعنــا ألفيــن وثــاث مئــة وســبعة وثمانيــن ( )2,387تفاعـ ًـا وذلــك باســتخدام برمجــة تطبيقــات
تويتــر ( ،)APIوهــي وســيط برمجــي يســمح لتطبيقيــن بالتفاعــل لمشــاركة المعلومــات .هــذا التطبيــق لــم يتمكن
مــن جمــع كل التغريــدات ،إذ تبيّــن ،بعــد البحــث أن مجموعــة منهــا لــم يتـ ّم تحميلهــا .بعــد التدقيــق ،تأكدنــا
أ ّن التغريــدات المفقــودة ال تتجــاوز  ٪18مــن عــدد التغريــدات المرصــودة.

النوع

العدد

تغريدات تذكره (منش)
إعــادة تغريــد (ريتويــت) جاءت علــى ذكره
ردود على تغريدات
إعادة تغريد
تغريدات
المجموع

62
1
38
5
2,281
2,387
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مــن التغريــدات التــي تــم جمعهــا ،يُســتنتج أن لقمــان ســليم ذك ـ َر ســبع م ـ ّرات حســاب الجيــش اللبنانــي علــى
تويتــر ، @LebarmyOfficialفــي إشــارة أساسـيّة إلــى حــق المواطنيــن فــي التظاهــر الســلمي دون التعـ ّرض لألذى.
كمــا ســأل ســبع مـرات شــرطة التحكــم المــروري  ،@tmclebanonعــن أوضــاع الطرقــات فــي مختلــف المناطــق
اللبنانيــة .وتفاعــل مــع موقــع  ،@syria_trueوهــو موقــع يديــن الســلف ّية ويدعــو إلــى بنــاء دولــة ســوريّة علمان ّيــة،
ومــع النائــب الســابق فــارس ســعيد ،@faressouaid ،وهــو مــن أشــد المعارضيــن لحــزب اللــه.
وانتقــد ســليم الســفارة األميركيــة فــي بيــروت ،@usembassybeirut ،فــي  12أيلــول (ســبتمبر)  2020الســاعة
 18:21:06بتوقيــت بيــروت ،بســبب «مســاعدة جيــش ال يبالــي بحــق مواطنيــه فــي التظاهــر».
ـدي أنــه لــم يكــن فــي حالــة تفاعــل متكــررة مــع حســاب
يُســتنتج مــن تحليــل نشــاط  @LokmanSlimالتغريـ ّ
واحــد معيــن .أ ّمــا إعــادة تغريــده فاقتصــرت علــى أربعــة حســابات فقــط« :ه ّيــا بنــا  ،@،hayyahayyabina »،وهــي
منظمــة غيــر حكوميــة شــارك فــي تأسيســها؛ إنجاشــي  ،@،ingascheiمديــرة البرامــج فــي «ه ّيــا بنــا»Hayya ،
 @Binaومكــرم ربــاح  @makramrabahأســتاذ جامعــي وناشــط سياســي؛ ومــات ليفيــت  ،@mattlevittباحــث فــي
معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق األدنــى.
وفي ما يلي ،إثر تحليل مجموعة تغريدات لقمان سليم ،المصطلحات األكثر استخدا ًما:

حزب الله  /إيران :حزب الله ،السيد ،إيران
إسرائيل
حسان دياب ،ميشال عون
حكومة ،سياسيون لبنانيون :فرنجيةّ ،
سوريا
لبنان :لبنان ،طرابلس ،الجيش
ـري تب ّيــن لنــا أ ّن المئــة كلمــة التــي تك ـ ّررت فــي تغريداتــه ت َُص َّنـ ُـف
وعنــد دراســة قامــوس لقمــان ســليم التويتـ ّ
بحســب أه ّميتهــا كالتالــي :لبنــان ،السياســة اللبنانيــة ،حــزب اللــه وإي ـران ،ســوريا وإس ـرائيل.

قاموس ل.س

عدد المرات

المرتبة

لبنان
السياسة
حزب الله
سوريا
إسرائيل

0.196929825
0.188157895
0.092543860
0.048245614
0.014035088

١
٢
٣
٤
٥
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حزب الله %17

سوريا %9

إسرائيل %3
السياسة %35

لبنان %36
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لقمان سليم :أرشيف من التغريدات
إلنجــاز هــذه الدراســة ت ـ ّم رصــد مئــة وثمانيــة وســبعين أل ًفــا وخمــس مئــة وأربعيــن ( )187,540تغريــد ًة ور ًّدا
وتعلي ًقــا عبــر موقــع  .TrackMyHashtagوجمــع البيانــات عبــر هــذه الخاص ّيــة ال ي ّدعــي الكمــال ،بيــد أ ّن مــا تـ ّم
جمعــه هــو عيّنــة كافيــة.
فنحــن أمــام  187,540تغريــدة وإعــادة تغريــدة وإشــارة (منشــن) مــا بيــن  4كانــون الثانــي (ينايــر)  2021و4
آذار (مــارس) ( 2021قبــل شــهر واحــد مــن اغتيــال لقمــان ســليم إلــى شــهر واحــد بعــد اغتيالــه) .والكلمــات
المفتاح ّيــة المســتخدمة فــي بحثنــا هــي « :لقمــان ســليم» ،و ،@LokmanSlimو #لقمان_ســليم.
لــم يحــظ حســاب لقمــان ســليم ،كمــا أســلفنا ،بجمهــور مــن المتابعــات والمتابعيــن إن نحــن قارنّــا صفحتــه
بصفحــة النشــطاء اللبنانييــن النجــوم .وفــي الشــهر الــذي ســبق اغتيالــه ،سـ ّجلنا مــع حســابه  91تفاعـ ًـا فقــط ال
غيــر .أ ّمــا فــي الشــهر الــذي تلــى اغتيالــه فقــد سـ ّجلنا  187,449تغريــدة موســومة باســمه ،منهــا  78,046تغريــدة
يــوم ذاع خبــر اغتيالــه.

تم تقسيم التغريدات الـ  187,540على النحو التالي:
 31,338تغريدة
 147,706إعادات تغريد
تفاعل ور ًّدا
ً 8,496
يُظهــر الرســم البيانــي الــذي يشــمل جميــع التفاعــات كيــف ينتظــم جمهــور المغرديــن فــي مجموعــات متف ّرقــة
تهت ـ ّم كل منهــا بناحيــة مختلفــة مــن الموضــوع المتــداول .وهــذه هــي طبيعــة األحاديــث فــي المجتمعــات
عندمــا يكــون الموضــوع اجتماع ًّيــا ومجتمع ًّيــا وليــس سياس ـ ًّيا بحتًــا.
يدعــو بعــض المغ ّرديــن مثـ ًـا الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون واألمــم المتحــدة إلــى بلــورة موقــف واضــح
8

مــن لبنــان (إسـتُعمل هاشــتاغ  ،)#SaveLebanonهــذا ويتّهــم البعــض اآلخــر الرئيــس ميشــال عــون ومستشــاره،
الوزيــر الســابق ســليم جريصاتــي ،بالتقاعــس وبتــرك لبنــان لمصيــره .تفاعــل مغـ ّردون حيــن عرضــت قنــاة الحـ ّرة
برنام ًجــا لليــال االختيــار ُ @layal_alekhtiarو ِّج َهــت خاللــه اتّهامــات واضحــة تح ّمــل حــزب اللــه مســؤوليّة اغتيالــه،
ـاش حــا ٌّد حــول اعتــذار شــيخ لبنانــي لمشــاركته فــي مراســم دفــن لقمــان ســليم.
كمــا دار نقـ ٌ
تتّهــم بعــض التغريــدات الصحافييــن المواليــن لحــزب اللــه بأنّهــم مهووســون بإسـرائيل ،وقــد الحظنــا أ ّن شــعار:
«تهمــة العمالــة والتخويــن ثقافــة الجبنــاء» قــد تكـ ّرر أكثــر مــن مـ ّرة .أثبتــت متابعتنــا للمجموعــات التــي غـ ّردت
حــول اغتيــال لقمــان ســليم أ ّن النقاشــات التــي دارت معقــدة ومتنوعــة ودقيقــة فــي لغتهــا.
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)%4.53( 85000

نــــوع التغريــــدة
إعادة التغريد
التغريد

)%16.71( 31340

الـــــرد

)%78.76(147710

ـح القــول .فعلــى ســبيل المثــال،
عندمــا اســتخرجنا البيانــات كمــا ّدة خــام عالجناهــا برمج ًيــا بن ّيــة تشــريحها إن صـ ّ
قــد تُدمــج مجموعــة مــن التغريــدات والــردود فــي باق ـ ٍة واحــدة وال بــد مــن فصلهــا عبــر اســتعمال البرامــج
المناســبة وإعــادة تركيبهــا ضمــن شــبكة تفاعلهــا.
تفاعــا صــاد ًرا عــن حســابات وصــل عددهــا إلــى  .48,404أمــا مســافة القياســي
ً
أظهــرت دراســتنا 191,260
ال ِمســاحي (الجيوســيدي) لشــبكة التفاعــات فهــي  ،4.415852وتصــل إلــى  16بحــ ٍّد أقصــى ،ممــا يعنــي أن
التغريــدات قــد ت ّمــت مشــاركتها بالح ـ ّد الوســط  4م ـ ّرات ،وبح ـ ّد أقصــى  16م ـ ّرة .كمــا تظهــر هــذه األرقــام أن
العديــد مــن التغريــدات انتشــر بســرعة فائقــة.
إ ّن كثافــة الرســم البيانــي منخفضــة جـ ًدا ( )0.000104234975385698ونعــزو ذلــك إلــى أ ّن المســتخدمين الذيــن
ـخاصا مــن دول مختلفــة ودوائــر اجتماعيــة
ناقشــوا قض ّيــة لقمــان ســليم بعــد اغتيالــه كانــوا ،فــي الغالــب ،أشـ ً
مختلفــة ،ال تربطهــم أيّــة عالقــة فــي العالــم «الحقيقــي» أو االفتراضــي .هــذا مــا شــهدته جنازتــه التــي أثــارت
تعاط ًفــا واتهامــات وجــدلً بيــن مجموعــات مجتمع ّيــة مختلفــة وبيــن منظمــات دوليــة وحكومــات فــي جميــع
أنحــاء العالــم ،ال رابــط مباش ـ ًرا بينهــا.
شخصا في المناقشة (بمتوسط  3.98من التفاعالت لكل شخص).
بنا ًء على العينة ،فقد شارك ً 47,124
يظهــر الجــدول أدنــاه أهــم المؤثريــن فــي المناقشــة طــوال الفتــرة التــي خضعــت للدراســة وقــد تــم ترتيبهــم
بحســب كثافــة التفاعــل اإليجابــي معهــم بمــا فــي ذلــك إعــادة تغريداتهــم أو اإلشــارة إليهــم (منشــن).
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عنوان الحساب

المغ ّرد/المغ ّردة

شبكة الكراهية
مــا يمكــن اســتخالصه عبــر متابعــة هــذه التفاعــات ثميـ ٌن ومهـ ّم ومتشـ ّعب .غيــر أننــا ســنركز فــي هــذه الدراســة
علــى «شــبكة الكراهيــة» التــي أحاطــت وتحيــط بلقمــان ســليم.
وقــد ركّــزت شــبكة الكراهيــة علــى اتّهاماتِهــا للقمــان ســليم « بالتعامــل» مــع إس ـرائيل .ويُعتبــر هــذا االتهــام
ـب عليهــا بالســجن أو اإلعــدام فــي بعــض األحيــان ،قــد تــؤدي أيضً ــا
جريمـ ًة ال بــل خيانـ ًة عظمــى فــي لبنــان يُعاقـ ُ
إلــى االعتــداء الفــردي أو التهجــم بالنســبة لشــخصية عا ّمــة مثــل لقمــان ســليم.
يبلغ ذكر إسرائيل ذروته ،أي  1,684تغريدةً ،يوم االغتيال.

لقــد قمنــا بغربلــة التغريــدات المتض ّمنــة «إســرائيل» ككلمــة مفتاحيّــة .فتبيّــن لنــا أ ّن  3,496تغريــد ًة قــد
اســتخدمت هــذه الكلمــة الرئيســية ،وأ ّن  2,579مسـ ِ
ـتخد ًما قــد اســتعملها .بعــد إخضاعهــا للمجهــر تبيــن أنّهــا بيــن
مؤيّــد ومعــارض وأ ّن «شــبكة الكراهيــة» تضــم  1,164مغ ـ ّر ًدا ومغ ـ ّردة بينمــا الجــزء اآلخــر مــن المغرديــن كان
يحــاول الدفــاع عــن ســمعة لقمــان ســليم.
تبيّــن لنــا أن بواكيــر هــذا االتّهــام بــدأت قبــل  4شــباط (فبرايــر)  2021ووصلــت إلــى ذروتهــا يــوم االغتيــال ،كمــا
تبيّــن لنــا أ ّن االتّهــام قــد تكثّــف فــي األيــام التــي ســبقت االغتيــال.
علــى ســبيل المثــال ،اتهمــت التغريــدة التاليــة فــي  10كانــون األول (ديســمبر)  ،2019لقمــان ســليم وغيــره مــن
السياســيين والناشــطين اللبنانييــن بأنهــم متعاونــون مــع إسـرائيل وأنّهــم ســعاة تطبيــع .وقــد تمــت إعــادة تغريــد
هــذه المقولــة عــدة مـرات يــوم  4شــباط (فبرايــر) .2021

12

13

وبعــد دقائــق مــن إعــان االغتيــال ،كتــب نجـ ُـل األميــن العــا ِّم لحــزب اللــه ،حســن نصــر اللــه ،جــواد نصــر اللــه:
«خســارة البعــض هــي فــي الحقيقــة ربــح ولطـ ٌـف غيــر محســوب  #بال_أســف» .وبعــد برهــة ُحذفــت هــذه
التغريــدة ،وهــي بالتالــي غيــر مشــمولة فــي دراســتنا .وقــد تصـ ّدرت هــذه التغريــدة عناويــن العديــد مــن وســائل
اإلعــام ،كموقــع النهــار ومحطّــة أل .بــي .ســي.

تتألّــف شــبكة الكراهيــة مــن مجموعــات تتكــون مــن مؤثريــن رئيســيين يديــرون الحديــث ومؤيديــن يكــررون
التغريــدات أو يؤيّدونهــا عبــر التعليقــات.
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أهم  10مؤثرين عبر التغريد ،وإعادة التغريد أو اإلشارات /منشن ضمن شبكة كراهية لقمان سليم هم:

اسم صاحب الحساب

إعادة تغريد أو إشارات

حسين مرتضى
شمس الدين
فادي جوني
علي مرتضى
المستشار 202
ناصر قنديل
قاسم شاهين
أبو غانم 73
بو حسين ميرزا
قاسم 21

324
220
154
147
126
90
71
66
58
54

ـي ُمحـ ّدد .وفــي مــا
الجديــر بالذكــر أن بعــض حســابات شــبكة الكراهيــة إ ّمــا مزيّفــة أو تــم إنشــاؤها لغــرض سياسـ ّ
يلــي بعــض العوامــل التــي تثيــر الشــكوك فــي مــا يتعلــق بهــذه الحســابات:

1ـ عــدد الحســابات التــي تــم تعليقهــا كثيــرة .لــذا فمــن الصعوبــة اكتشــاف أعدادهــا الدقيقــة فهــي ببســاطة
لــم تعــد متاحــة .ومــن بيــن هــذه الحســابات MisterX_LB :و hanihajj69و seffahjemalpasaو،abughanim73
وهــي مــن بيــن أكثــر الحســابات التــي يُعــاد نشــر تغريداتهــا والتــي تديــن نشــاط ســليم .وفــي الرســم البيانــي
للشــبكة أدنــاه ،يقــع  abughanim73فــي وســط مجـ ّرة ،وهــذا الرســم يــدل علــى نــوع مــن الحســابات المعــروف
علميــاً باســم  broadcast accountأو «حســاب إذاعــي» ،يقــوم بالتغريــد ويعيــد متابعــوه التغريــدة دون
المشــاركة بعضهــم مــع بعــض.
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وقــد الحظنــا أ ّن  66مغـ ّر ًدا مــا هــم ّإل صـ ًدى لــه .وهــذا الحســاب «قائــد األوركســترا» لــم يعــد موجــو ًدا علــى
الشــبكة.
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2ـ أســماء مســتخدمين معقّــدة كأنهــا قــد أنشــئت بواســطة الحاســوب ،مثــل
و 9eQ6u8Q75ic4leRو .G8xnsMLIz5CA8mJوبعــض هــذه الحســابات غزيــرة اإلنتــاج ،علــى ســبيل المثــال،
نشــر  Lc5k1aYS56TrcAUأكثــر مــن  10,600تغريــدة فــي أقــل مــن عاميــن.
Lc5k1aYS56TrcAU

3ـ تثيــر األســماء المســتعارة لحســابات مثــل  MisterX_LBالشــكوك (حيــث تــم تعليــق هــذا الحســاب بســبب
انتهاكــه قواعــد تويتــر خــال تشــريحنا لشــبكة الكراهيــة) .تمثّــل الحســاباتُ المجهولــة الهويّــة والتــي تحمــل
أســماء مســتعارة وصــو ًرا لقــادة سياســيين أو شــخصيات عا ّمــة .فعلــى ســبيل المثــال ،فــإن أحــد الحســابات التــي
تــ ّم تفنيدهــا يحمــل اســم المســتخدم ( seffahjemalpasaالســفّاح جمــال باشــا) .هــذا وكمــا أســلفنا ،فقــد
توقفــت حســابات كثيــرة مرتبطــة بشــبكة الكراهيــة .وأدنــاه حســاب Aliseulment ،أو «علــي بَــس» بالعربيــة،
يســتخدم صــورة زعيــم سياســي علــى مدخــل صفحتــه ويصــف نفســه بأنــه «رأس حربــة وهمــي».
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و Bnt_Lwatanأو «بنــت الوطــن» هــو حســاب آخــر مجهــول الهويّــة ،يســتخدم رمــز المســتخدم  90_lebanonأو
«لبنــان  ،»90ال يوفّــر أيــة معلومــة حــول هويّــة الشــخص الــذي يقــف وراءه.

4ـ يعمــد بعــض المســتخدمين فــي شــبكة الكراهيــة إلــى اســتعمال مجموعــة مــن الحســابات بتنويعــات علــى
اســم مع ّيــن مثــل  313m__malakالمذكــور أعــاه و 313m2__malakو 313m3__malakونــاد ًرا مــا تنشــر هــذه
الحســابات صــو ًرا شــخص ّية أو نب ـذًا تعريف ّيــة.
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مؤثّرو شبكة الكراهية
خوارزميــات Clauset-Newman-Moore

ت ـ ّم جمــع وتحليــل مــا صــدر عــن مؤثــري شــبكة الكراهيــة باســتخدام
(وهــي تقنيّــة ت ُســتخدم للعثــور علــى مجموعــات تهتــم بموضــوع بعينــه داخــل شــبكة واســعة) .وأظهــر لنــا
كل واحــدة منهــا مــن  2إلــى  211مس ـتَ ِ
خد ًما .ســنتوقّف فــي هــذه الدراســة عنــد
البحــث  27مجموعــة تتألّــف ّ
شــبكات التأثيــر المركزيّــة أي عنــد الحســابات التــي أظهــرت أكثــر مــن  50متفاع ـاً.
وهذه الشبكة مؤلّفة من  7مجموعات تض ّم  10قاد ًة مؤثرين:
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يقــود المجموعــة األولــى حســين مرتضــى ،وهــو صحفــي لبنانــي لديــه أكثــر مــن  445,900متابــع ،نــدرس
تغريدتيــه المثبتتيــن أدناه:

تتّهــم هــذه التغريــدة @ ،5gf_mjوهــو حســاب لــم يعــد موجــو ًدا وقــت جمعنــا مــا ّدة هــذا التقريــر ،بمعرفتــه
بمخطــط قتلــة لقمــان ســليم باالســم ،حيــث يعلــق حســين مرتضــى مغــر ًدا« :مــن هــو صاحــب هــذا الحســاب
وكيــف علــم بمقتــل لقمــان ســليم قبــل عـ ّدة ســاعات مــن العثــور عليــه؟ ومــن خــال هــذه التغريــدة يظهــر لنــا
التحضيــر المســبق للحملــة ض ـ ّد حــزب اللــه» .وقــد أعيــد تغريــد هــذه التغريــدة  148م ـ ّرة.
األهــم مــن ذلــك ،أن التغريــدة التاليــة تتهــم لقمــان ســليم بدعــوة إس ـرائيل لمحاربــة حــزب اللــه ،لكــن ســليم
يناقــش فــي الفيديــو «حصــار عســكري» دون ذكــر الجهــة التــي يدعوهــا للحصــار ،داخليــة أم خارجيــة ،ودون ذكــر
إسـرائيل فــي الحديــث المســجل .ويمكــن العثــور علــى مــا قالــه حرف ًّيــا فــي الفيديــو أدنــاه:
https://twitter.com/i/status/1358036542716018692
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ناصــر قنديــل ،عضــو ســابق فــي البرلمــان مؤيــد لحــزب اللــه ورئيــس تحريــر جريــدة البنــاء ،يُعتبــر أيضً ــا مــن
المؤثريــن فــي شــبكة الكراهيــة .وقــد ت ّمــت إعــادة تغريداتــه وذكــره  70مــرة فــي قضايــا تتعلــق باالغتيــال،
ويحتـ ّـل المرتبــة السادســة بيــن الحســابات المؤثّــرة فــي شــبكة الكراهيــة التــي تنــدد بنشــاط ســليم.
يتجنــب قنديــل االتهــام المباشــر لكنــه يركّــز علــى رفــض تــورط حــزب اللــه .أشــارتْ تغريداتــه األكثــر مشــاركة (53
مــرة) إلــى أن اتهــام حــزب اللــه مــن دون دليــل هــو محاولــة لتعطيــل التحقيــق القضائــي.

كما اتهم «قتلة لقمان سليم» بمحاولة التأثير على السياسة األميركية والفرنسية تجاه لبنان.

وفــي تغريــدة أخــرى هاجــم «العصابــة المواليــة ألمريــكا فــي لبنــان» ،معل ًنــا أنهــا« :ســتقوم باللطــم أل ّن بيــان
أي إشــارة إلــى حــزب اللــه».
ـي الــذي أدان جريمــة قتــل لقمــان ســليم لــم يتض ّمــن ّ
وزيــر الخارجيّــة األميركـ ّ
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وفــي المجموعــة الثانيــة ،وفــي المركــز الثانــي فــي قائمــة المؤثريــن بـــ  217إشــارة وإعــادة تغريــد ،جــاء
عبــد اللــه شــمس الديــن @ chamseldeenالــذي ناقــش قضيــة ســليم مرتيــن فقــط ،بنــا ًء علــى بحثنــا عبــر تويتــر.
وعبــد اللــه شــمس الديــن صحفــي ورئيــس تحريــر قنــاة المياديــن.

ولعـ ّـل تغريــدة عبــد اللــه شــمس الديــن األبــرز هــي« :الكثيــرون ممــن يلم ّحــون إلــى المقاومــة بقتــل لقمــان
ســليم ال يعرفــون أ ّن مركــزه أمــم لألبحــاث مقــ ّره فــي حــارة حريــك ولــم يتعــ ّرض لــه أحــد فــي الضاحيــة
الجنوبيّــة ...اِبحثــوا ع ّمــن قتلــه ليســتفيد مــن دمــه».
وفــي حيــن كان لقمــان ســليم يعيــش بالفعــل فــي منطقــة يســيطر عليهــا حــزب اللــه ،فإنــه بالتأكيــد قــد تعـ ّرض
للتهديــد قبــل االغتيــال .ففــي ديســمبر (كانــون األ ّول)  ،2019تج ّمــع أنــاس حــول منزلــه واتهمــوه بأنــه متعامــل.
وتركــوا ملصقــات علــى جــدران مدخــل بيتــه تتض ّمــن دعــوات صريحــة بالقتــل« :المجد لكاتــم الصوت» وشــعارات
مثــل« :حــزب اللــه ،شــرف األ ّمــة»« ،خلّيــك علــى إجــر ونصــف جايــك الــدور»« ،لقمــان ســليم الخايــن العميــل»،
«ســقطت كل المح ّرمــات ،ال ســام مــع العمــاء» ،إلــخ.
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أمــا التغريــدة الثانيــة ،والتــي كتبهــا بعــد مــرور  22يو ًمــا علــى جريمــة االغتيــال ،فقــد أشــارت إلــى أن أولئــك
الذيــن أرادوا «االنتقــام لــدم» لقمــان ســليم قــد توقفــوا عــن «اســتغالل» موتــه بعــد محاوالتهــم الفاشــلة .كمــا
يســأل «أيــن هاتــف لقمــان ســليم؟»
والمؤثر الرئيسي في المجموعة الثالثة هو علي مرتضى ،صحفي آخر من الميادين.

بينمــا تج ّنــب الصحف ّيــون والمؤثــرون اآلخــرون فــي شــبكة الكراهيــة االتهامــات المباشــرة ،فقــد كان علــي مرتضــى
عدوان ًيــا فــي نهجــه .فعلــى ســبيل المثــال ،أشــارت تغريدتــه التــي حصلــت علــى أكبــر عــدد مــن إعــادة التغريــد،
والتــي نُشــرت يــوم االغتيــال ،إلــى أن «لقمــان ســليم لــم ينتقــد الجميــع ،ألنــه أظهــر تقديــره لمقطــع فيديــو
لشــخص مغربــي يعــزف النشــيد الوطنــي اإلس ـرائيلي ،نشــره أفيخــاي أدرعــي  @AvichayAdraeeالمتحــدث
باســم جيــش االحتــال اإلس ـرائيلي».
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ويمكن االطالع على التغريدة على هذا الرابط:
https://twitter.com/aliimortada/status/1357375431826096131

والصــورة التــي نشــرها مرتضــى ال تظهــر فــي الواقــع أن ســليم أعــاد تغريــد فيديــو النشــيد الوطنــي اإلسـرائيلي.
وبعــد البحــث عــن تغريــدة أفيخــاي أدرعــي األصليــة تبيــن انــه لــم تتــم إعــادة تغريدهــا مــن قبــل لقمــان ســليم.
(https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1346894268560977925).

عبّــر مرتضــى عــن ســخريته مــن االهتمــام الكبيــر الــذي حظــي بــه اغتيــال ســليم فــي حيــن كان النــاس أقـ ّـل
اهتما ًمــا بوفــاة النائــب المؤيــد لألســد ونائــب رئيــس الــوزراء الســابق ميشــال المــر ووزيــر الخارجيــة الســوري
ـي قاســم ســليماني.
وليــد المعلــم وقائــد الحــرس الثــوري اإليرانـ ّ
وفي إحدى أولى تغريداته كتب« :الحمد لله لم أكن أعرف عنه قبل أن يُقتل».

وتمكّن مرتضى من التأثير على حسابات عدة ،فأعادت تغريد ما كتب.
مــن الصعــب العثــور علــى معلومــات عــن حســين ميــرزا ،المؤثــر الرئيســي فــي المجموعــة الرابعــة .فقــد
انضــم إلــى تويتــر فــي كانــون الثانــي (ينايــر)  ،2020ولديــه  8,207متابعيــن .وقــام بالتغريــد أكثــر مــن 34,400
مــرة .يُطـ ّـل علــى متابعيــه بهــذه الجملــة المنســوبة لعمــاد مغن ّيــة ،أحــد رمــوز حــزب اللــه« :مــا يقاتــل فينــا هــو
الــروح».
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أ ّمــا تغريدتــه األكثــر شــعب ّية وهــو يشــارك فــي الســجال حــول لقمــان ســليم فتقــول« :عندمــا تنهــي ســيجارتك،
ترميهــا وتــدوس عليهــا بحذائــك .هــذا مــا فعلــه اإلس ـرائيلي مــع لقمــان ســليم».

يقــدم فــادي جونــي نفســه تويتريًّــا نشــيطًا فــي محــور المقاومــة ـ حــزب اللــه اليمنــي والعراقــي والســوري
والفلســطيني واإليرانــي واللبناني.
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أ ّمــا تغريدتــه «النجمــة» األكثــر إعــادة عــن لقمــان ســليم ،فهــي اقتبــاس عــن مــا كتبــه الوزيــر الســابق وئــام
وهــاب ،الزعيــم السياســي الــدرزي المؤيــد لحــزب اللــه ،يقــول فيهــا« :إن أولئــك الذيــن يتهمــون حــزب اللــه هــم
حميــر».

كمــا يتهــم جونــي لقمــان ســليم بأنــه متعــاون عديــم الفائــدة ،مستشــه ًدا بوثيقــة ويكيليكــس التــي تكشــف أنــه
كان صدي ًقــا للســفارة األميركيــة.
هــذا ويدافــع جونــي عــن حــزب اللــه مغـ ّر ًدا« :لــم ينتقــم الحــزب مــن مئــات الخونــة والمتعاونيــن مــع إسـرائيل،
الذيــن تــم نبذهــم مثــل الــكالب بعــد االنســحاب اإلسـرائيلي عــام .»2000
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محــام وإعالمــي ومستشــار فــي العالقــات الدوليــة
قاســم حــدرج ،مؤث ّــر آخــر فــي شــبكة الكراهيــة ،فهــو
ٍ
والدبلوماســية.

تغريدتــه األبــرز بخصــوص لقمــان ســليم تنتقــد تصريــح نائــب رئيــس تيــار المســتقبل النائــب الســابق مصطفــى
علــوش .حيــث يلعــب باأللفــاظ للتنديــد بســليم ،ويضيــف علــى ســبيل المثــال حرفًــا إلــى كلمــة «اســتراتيجي»
(فتصبــح اســتضراتيجي) بحيــث يتــم تضميــن «ضـرات/ط» فــي الكلمــة .كمــا أنــه يبـ ّدل تحاليــل بتحاميــل كوســيلة
إلهانــة ســليم.
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وفــي تغريــدة ثانيــة ،أرفــق صــو ًرا لصحفييــن وسياســيين شــيعة معروفيــن بمعارضتهــم لحــزب اللــه ،موض ًحــا أنــه
لــن يتمكــن أي شــخص مــن الحــزب مــن التعــرف علــى أكثــر مــن  5أو  6أشــخاص فــي هــذه المجموعــة .بعــد
هــذه المقدمــة يشــير إلــى أ ّن لقمــان ســليم لــم يكــن «نكــرة» وحســب بالنســبة لجمهــور الحــزب ،بــل كان غيــر
ذي أهميــة.
يتصــدر  @abughanim73المجموعــة السادســة .وفــي وقــت إعــداد هــذا التقريــر ،تــم تعليــق حســابه
النتهاكــه قواعــد تويتــر .بيــد أ ّن كتاباتــه كانــت قابلــة لالســترداد عبــر تقنيــة جمــع البيانــات .وكان قــد كتــب
مغــر ًدا« :أنــا ضــد حــزب اللــه ،ولكــن لمــاذا ال يكــون الموســاد هــو الــذي قتــل لقمــان ســليم إللقــاء اللــوم علــى
حــزب اللــه؟»
وفــي حيــن أن البيــان نفســه قــد ال يُعتب ـ ُر خطــاب كراهيــة ،فقــد تــم العثــور علــى بيانــات مــن هــذا الحســاب
عبــر غوغــل تــر ّوج لخطــاب الكراهيــة والعنــف .فمــن بيــن التغريــدات المنقولــة والباقيــة علــى مواقــع وجدناهــا
عبــر غوغــل ،وجدنــا عــدة نقاشــات حــول اغتيــال محمــود الورفلــي (اللــواء الليبــي) واغتيــال جمــال خاشــقجي.

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود تأكيــد علــى أن  @abughanim73مرتكــب كراه ّيــة ،إال أنــه كمــا تب ّيــن حجــر
أســاس فــي شــبكة كراهيــة المجموعــة السادســة ،التــي تجمعهــا مجموعــة مــن القواســم المشــتركة ومنهــا اآلراء
التويتريّــة المعاديــة لســليم.
يتصــدر قاســم شــاهين ( )@kassem_shahineالمجموعــة الســابعة فــي تبويــب شــبكة الكراهيــة .ويفتتح
صفحتــه بالجملــة التاليــة« :كلمــة حـ ّـق فــي وجــه إعــام جائر».
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تذكــر تغريــدة لقاســم شــاهين أ ّن «أكثــر مــن  60جنســية قاتلــت حــزب اللــه فــي القصيــر .إســرائيل واقفــة
علــى إجــر ونصــف مــن فتــرة بســبب حــزب اللــه .حــزب اللــه عــم يســتقبل عشـرات حــاالت كورونــا بمستشــفى
الســان جــورج .نســمع المجتمــع الدولــي وروســيا والواليــات المتحــدة يتحدثــون عــن حــزب اللــه .بشــرفكم حــدن
يخ ّبرنــي مــن هــو لقمــان ســليم ،حتــى يض ّيــع حــزب اللــه وقتــه عليــه».
وفــي تغريــدة تاليــة يذهــب إلــى أن «لقمــان ســليم لــم ينــل شــرف قتلــه علــى يــد المقاومــة ،ســيحرق جســده
وال يدفــن فــي األرض التــي ُح ـ ّررت بدمــاء المقاومــة وأســلحتها».
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مجموعة معادية لكل المعارضين؟
فــي هــذا الجــزء مــن بحثنــا ،نعقــد المقارنــة بيــن مؤثّــري شــبكة الكراهيّــة التــي أحاطــت بلقمــان ســليم وشــبكات
مماثلــة تكوكبــت حــول صحافييــن /صحافيّــات لبنانييــن يشــاطرونه الــرأي .ويركــز هــذا التقريــر علــى ديمــا صــادق
ولونــا صفــوان وديانــا مقلّــد.
مــن المهــم اإلشــارة إلــى أ ّن مقارنتنــا ستشــمل المؤث ّريــن المحيطيــن بحســاب لقمــان ســليم وكيــف يتفاعلــون مــع
الحســابات األخرى.
لقــد تــم جمــع  52,189تغريــد ًة وتفاعـ ًـا (إعــادة تغريــد ،إشــارات) علــى صفحــة ديمــا صــادق التويتريــة علــى
ـخصا.
مــدى خمســة أشــهر ،شــارك فيهــا  11,923شـ ً
ت ُب ّيــن المقارنـ ُة بيــن شــبكة الكراهيــة التــي تحيــط بديمــا صــادق والشــبكة التــي أحاطــت بلقمــان ســليم تداخـ َـل
أســماء المتفاعليــن ـ الكارهيــن بيــن الشــبكتين .فمــن بيــن  1,561مشــاركًا فــي تغريــدات الكراهيــة ضــد صــادق
وســليم ،تضـ ُم الشــبكتان  222اسـ ًما مشــتركًا.
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رئيسا عند صادق وسليم .هذا وقد استعمل التخوين هنا وهناك.
يبدو فادي جوني مؤث ّ ًرا ً
وأحصينــا  5,354تغريــدة وتفاعـ ًـا صــدرت عــن  860مشــاركًا فــي شــبكة الكراهيــة المحيطــة بديانــا مقلّــد خــال
الفتــرة الزمنيّــة نفســها ،ثالثـ ٌة منهــم ُمشــتركون بيــن شــبكة كراهيتهــا وشــبكة ســليم.

كمــا تــم جمــع  3,728تغريــدة وتفاعـ ًـا وقّعهــا  1,297مشــاركًا مــن كارهــي لونــا صفــوان ،وقــد تبيّــن أ ّن مــا يجمــع
بيــن شــبكة صفــوان وســليم هــو متفاعــل واحــد.

يجــدر الذكــر أ ّن المقارنــة تمــت علــى عــدد قليــل مــن التغريــدات وضمــن فتــرة محــددة جـ ًدا ،فعــدد الحســابات
المناهضــة المشــتركة لهــذه الحســابات وحســاب لقمــان ســليم يرمــز إلــى الحــد األدنــى وليــس إلــى المعــدل أو
المجمــوع.
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خاتـمـة
أثــار اغتيــال لقمــان ســليم ردود فعــل فــي شــبكة معقــدة مــن مســتخدمي تويتــر ال ت ّدعــي هــذه الدراســ ُة
ـكل تشـ ّعباتها .فقــد احتفــل مســتخدمو تويتــر المرتبطــون بشــبكة الكراهيــة بوفاتــه متّهمينــه بالتعــاون
اإلحاطــة بـ ّ
مــع إس ـرائيل .ولبعــض هــذه الحســابات المعبّــرة عــن فرحهــا تأثيــر كبيــر علــى المســتخدمين والمجتمــع عبــر
اإلنترنــت ووســائل اإلعــام.
ب ّينــت دراســة المجموعــات التــي تمك ّنــا مــن رصدهــا عبــر الرســوم البيان ّيــة أ ّن حســابات مركزيــة توثــر علــى الجــزء
األكبــر مــن المســتخدمين عبــر متابعيهــا .وهــذا االســتنتاج أثــار قلقنــا إذ إ ّن العديــد مــن هــذه الحســابات تعــود
لصحاف ّييــن .كمــا أ ّن بعضَ هــم يتبـ ّوأ مناصــب رفيعـ ًة فــي وســائل إعــام واســعة االنتشــار .واتهاماتهــم لســليم ترتكــز
علــى معلومــات غيــر دقيقــة أو ،علــى األقــل ،غيــر مثبتــة علم ًيــا ،وتســتعمل لغــة بعيــدة عــن قواعــد المهنــة.
حيــن قارنّــا بيــن شــبكات الكراهيــة ،تبيّــن لنــا وجــود قــدر مــن التداخــل بيــن المته ّجميــن علــى لقمــان ســليم
والمته ّجميــن فــي الشــبكات األخــرى المحيطــة بمجموعــة مــن الصحافيّــات والصحافييــن الذيــن يشــاطرونه بعــض
آرائــه .نر ّجــح أ ّن الته ّجــم المركّــز والمتكــرر علــى هــذه الحســابات ،إن كان عفويًــا أم ال ،قــد يعطــي ذريعــة ومــن
ثــم عــذ ًرا لالعتــداء أو حتــى االغتيــال ،أكان مــن قبــل فــرد أو مــن قبــل تنظيــم أو دولــة .يلحــظ أيضً ــا كميــة
التغريــدات قبــل وفــور انتشــار خبــر االغتيــال ،وقبــل أي تحقيــق أو معلومــة عــن العمليــة.
إن هــذه الدراســة مج ـ ّرد مدخــل إلــى أبحــاث أكثــر تعم ًقــا فــي بيانــات هــذه التغريــدات ومضامينهــا لرصــد
مــا تتع ـ ّرض لــه الشــخصيات العا ّمــة مــن ته ّجــم وتجريــح ،يــؤدي بالنتيجــة إلــى تحويــل قضيــة وطنيــة ـ اغتيــال
شــخص لبنانــي علــى األراضــي اللبنانيــة ـ إلــى مناظ ـرات وجــدال يف ـ ّرغ الحــدث مــن فحــواه وأهميتــه.
المفصــل لحســابات شــخصية وحســابات مجهولــة الشــخصية يـ ّ
ـدل علــى أ ّن الضــرر األكبــر
ـح
ّ
ختا ًمــا ،إ ّن هــذا المسـ َ
صفحاتها/منصاتهــا للتنديــد ،قبــل االغتيــال وبعــده ،بلقمان ســليم
تسـبّبت بــه شــخصيات عامــة بــارزة ،اســتخدمت
ّ
واالحتفــال باغتيالــه ،متّهمــة إيّــاه تــارة بالعمالــة وطــو ًرا بأنّــه إنســان نكــرة عديــم الفاعليّــة والتأثيــر .تحليــل
تغريــدات الكراهيــة هــذه يب ّيــن وجــود مجموعــات عنقوديــة تديــر هــذه الحملــة وتُحـ ِّور الموضــوع األســاس ،أي:
«مــن اغتــال الناشــط لقمــان ســليم بشــكل خــاص ،وح ّريــة التعبيــر ،حتّــى المختلفــة والمناقضــة ،بشــكل عــام؟»،
الــى موضــوع سياســي وأيديولوجــي« ،هــل كان لقمــان ســليم أداة بيــد العــدو أم نكــرة ال أكثــر»؟
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الكلمة

التصنيف

التصنيف

1ـ حزب الله
2ـ إسرائيل
3ـ السياسة
4ـ سوريا
5ـ الجيش اللبناني
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الوتيرة

مؤسســة ســمير قصيــر فــي حــال توزيــع هــذه الدراســة الســائرة
نرجــو عــدم إغفــال اســم الباحــث وال اســم ّ
بالم ّجــان وبحريّــة بيــن النــاس ،عل ًمــا أ ّن الكاتــب والمؤسســة ال يتب ّنيــان بالضــرورة وجهــات نظــر الجهــات
ال ُمستَشْ ــهِدة بهمــا.
يمنع من ًعا باتًا استعمال هذا البحث لمآرب تجاريّة.
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