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الحــدود، ووقــف  بإغــاق  العالــم  اتخذتهــا مختلــف دول  التــي  اإلجــراءات  وفــي ظــّل 
رحــات الطيــران الخارجيــة والداخليــة، وتعليــق العمــل فــي مؤسســات القطاعيــن العــام 
والخــاص، وحظــر التجــوال وبقــاء المواطنيــن فــي بيوتهــم، تأثــرت األنشــطة االقتصاديــة 
بشــكل ملحــوظ، وزاد اإلقبــال علــى شــراء األطعمــة الضروريــة والمعّقمــات والمطّهــرات، 

التــي أصبحــت ضــرورة فــي هــذه الفتــرة.

وفــي ظــل هــذا الوضــع.. بــات مــن المنطقــي أن يتراجــع النشــاط اإلعانــي لمشــاهير 
السوشــال ميديــا فــي مختلــف دول العالــم، لتتراجــع - كذلــك - اهتماماتهــم لصالــح 
القيــام بــدور التوعيــة بمخاطــر الجائحــة، ونشــر وترويــج اإلرشــادات الصحيــة التــي تبّثهــا 
وزارات الصحــة فــي مختلــف الــدول، والعمــل علــى طمأنــة المواطنيــن وبــّث روح التفــاؤل، 
ومســاعدة المواطنيــن علــى تمضيــة األوقــات فــي بيوتهــم، مــن خــال محتــوى مفيــد 

وهــادف.

فرضــت أزمــة كورونــا نفســها علــى دول العالــم أجمــع، وقامــت مختلــف دول العالــم بإجــراءات احترازيــة لمنع 
تفّشــي الفيــروس والحــّد مــن انتشــاره بيــن المواطنيــن، حتــى ال تخــرج األمــور عــن الســيطرة، وحتــى تتمّكــن 
المنشــآت الصحيــة مــن توفيــر الرعايــة الصحيــة للمصابيــن، وتصــّدرت هــذه األزمــة أولويــات اهتمامــات 
وســائل اإلعــام فــي العالــم أجمــع، وأصبحــت أخبــار اإلصابــات والوفيــات واإلجــراءات االحترازيــة للــدول فــي 
صــدارة نشــرات األخبــار بمختلــف القنــوات الفضائيــة وصفحــات الصحــف والمواقــع اإلخباريــة، وتراجعــت 

بقيــة القضايــا السياســية واالجتماعيــة وغيرهــا.

مقدمة..

موضوع الدراسة..

قام مركز القرار للدراسات اإلعامية بمسح محتوى مشاهير السوشال 
ميديا في المملكة على منصتي »تويتر« و»سناب شات«، خال الفترة 

14 - 22 مارس الجاري، للوقوف على طبيعة الدور الذي اضطلع 
به المشاهير في التوعية بفيروس كورونا، ودعم المواطنين توعويًا 

وعاطفيًا في هذه األزمة، وتغليب المصالح العامة والحيوية للجمهور 
والوطن، على المصالح التجارية الضيقة.
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أواًل: مشاهير تويتر..
توعية ومسئولية اجتماعية

أظهــر مســح المحتــوى المقــّدم مــن جانــب بعــض مشــاهير منصــة تويتــر فــي المملكــة، 
ــا، وضــرورة التكاتــف مــن كافــة األطــراف لمواجهتهــا،  وجــود وعــي بطبيعــة أزمــة كورون

ــة. ــل المســئولية اإلنســانية واالجتماعي ــدور التوعــوي واالجتماعــي، وتحّم مــن خــال ال

حيــث حــرص مشــاهير تويتــر علــى المشــاركة فــي الحمــات التوعويــة عــن الفيــروس وُســبل 
مواجهتــه، إلــى جانــب حمــات المســئولية االجتماعيــة لدعــم األســر الفقيــرة والمحتاجــة، 
ودعــم شــركات القطــاع الخــاّص المتأثــرة، وكذلــك توفيــر مقــّراٍت للعــزل المنزلــي لمــن 

َيلزمهــم العــزل، خاصــة مــن بيــن العائديــن مــن الخــارج.

فقــد أظهــر مســح محتــوى حســاب فايــز المالكــي، الــذي َيحظــى بمتابعــِة أكثــر 
مــن 6 ماييــن متابــع، اهتمامــه بنشــر محتويــات ُتظِهــر توّفــر المــواّد الغذائيــة 
بكثــرة فــي األســواق، وجــوالِت وزارة التجــارة للتأّكــد مــن وفــرة المنتجــات 
الغذائيــة التــي يحتاجهــا المواطنــون والمقيمــون، كمــا ســاهم بنشــر حملــة 

تحــّدي النجــوم لمــؤازرة ومســاعدة األســر الفقيــرة والباعــة المتجّوليــن.

ولوحــظ نشــر الحســاب لحمــاِت التوعيــة باألمــن الســيبراني فــي ظــل أزمــة 
كورونــا، لمواجهــة البرمجيــات الخبيثــة وحمــات االحتيــال اإللكترونــي، كمــا أســهم 
فــي حملــة )كلنــا مســؤول( للبقــاء فــي المنــزل، وعــدم االختــاط تجنبــًا للعــدوى.

ــا  ــة )كلن ــُل مشــاركته فــي حمل ــم، فقــد أظهــر التحلي أمــا فيصــل العبدالكري
مســؤول( من خال كشــف المســتودعات التي تقّدم منتجاٍت مغشوشــة 
خاصــة الُمعّقمــات، كمــا دعــا المواطنيــن إلــى االلتــزام بكافــة اإلجــراءات 

التــي اتخذتهــا الدولــة.

ُيذكــر أن فيصــل العبدالكريــم هــو صاحــب التغريــدة الصحيــة األكثــر تفاعــًا 
فــي المملكــة يــوم 18 مــارس الجاري، والخاصة بتوفير الحكومة الســعودية 

ألحــد األدويــة مجانــًا.

حساب فيصل العبدالكريم
 @f_alabdulkarim 

حساب فايز المالكي
 @fayez_malki 
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وكشــف رصــد محتــوى حســاب نايفكــو، اهتمــاَم الحســاب بنشــر سلســلٍة مــن 
التغريــدات التوعويــة بفيــروس كورونــا، مــن خــال اســتعراض تجــارب بعــض 
المصابيــن حــول العالــم، ومــا شــعروا بــه مــن أعــراض ومعانــاة، وكيفيــة تغّلبهــم 
علــى هــذا الفيــروس، كمــا اهتــّم الحســاُب بنشــر تغريــداٍت مطّولــة عــن طبيعــة 

الفيــروس وبقائــه علــى األســطح المختلفــة.

وأظهــر تحليــُل حســاب إيــاد الحمــود، وهــو أحــد مشــاهير تويتــر فــي المملكــة 
لتشــارك األفــكار حــول  4 ماييــن متابــع، إطاقــه دعــوًة  أكثــُر مــن  ويتابعــه 
الفعاليــات التــي يؤّديهــا األفــراد خــال فتــرة التــزام المنــازل، باإلضافــة إلــى 
علــى  للحفــاظ  منازلهــم  فــي  البقــاء  بضــرورة  والمقيميــن  المواطنيــن  توعيــة 

وغيرهــم. أنفســهم 

كمــا نشــر الحســاب تغريــداٍت صــادرًة عــن هيئــة الغــذاء والــدواء، حــول البيانــات 
فــت  وُصنِّ وغيرهــا،  والمعّقمــات  الكمامــات  مثــل  الطبيــة  بالوســائل  الخاصــة 
ديناصــور،  القمامــة مرتديــًا مابــس  ُيلِقــي  إســباني  بمواطــن  الخاصــة  تغريدُتــه 
بالتغريــدة الترفيهيــة األعلــى تفاعــًا فــي المملكــة يــوم 20 مــارس، ورغــم أنــه 
َنشــر بعــَض التغريــدات اإلعانيــة، إال أن الغالبيــة العظمــى مــن تغريداتــه كانــت 

عبــارة عــن رســائل توعويــة للجمهــور.

أمــا عبدالعزيــز الحمــادي، والــذي يتابعــه مليــون شــخص، فقــد أظهــر تحليــل 
حســابه أن أغلبيــة تغريداتــه كانــت فــي موضوعــات تقنيــة متخصصــة، إال 
أنــه َنشــر تغريــداٍت قليلــًة دعــت التجــار لإلســهام فــي دعــم المجتمــع وتحمــل 
المســئولية االجتماعيــة، كمــا توّجــه بالدعــوة لكافــة المواطنيــن بالتــزام 
المصافحــة  وتجّنــب  للضــرورة،  إال  المنــازل  مــن  الخــروج  وعــدم  بيوتهــم 
والتقبيــل، كمــا أطلــق مبــادرة للتبــّرع بأجهــزة الحاســوب الزائــدة عــن الحاجــة 
للمحتاجيــن إليهــا مــن الطــاب والدارســين، فــي ظّل االعتمــاد على التعليم 

عــن ُبعــد، نتيجــَة أزمــة كورونــا.

حساب عبدالعزيز الحمادي
 @Abdulaziz_Hmadi 

حساب نايفكو
 @naifco 

حساب إياد الحمود
 @Eyaaaad 
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ثانيًا: مشاهير سناب شات..
محتوى دعائي وغياب القدوة

أظهــر تحليــل محتــوى مقاطــع مشــاهير ســناب شــات فــي المملكــة، اهتمامــًا ضعيفــًا 
بالتفاعــل مــع المجتمــع فــي أزمــة كورونــا، وممارســة الــدور التوعــوي للجماهيــر، انطاقــًا 
مــن أعــداد المتابعيــن الكبيــرة لهــؤالء المشــاهير، حيــث كشــف التحليــل زيــادَة المــواّد 
الدعائيــة بشــكل ملحــوظ عــن المــواد التوعويــة المتفاعلــة مــع األزمــة التــي يمــّر بهــا 

المجتمــع ودول العالــم المختلفــة.

هــذا إلــى جانــب أن مشــاهير ســناب شــات قدمــوا 
محتــوى غيــر ُمــؤاٍت لألزمــة التــي يمــّر بهــا المجتمــع 
بهــذه  بعُضهــم  اســتهان  حيــث  بأســره،  والعالــم 
األزمــة، ولــم ُيظِهــروا التزامــًا باإلجــراءات االحترازيــة 
القــدوة  مــوا  ُيقدِّ لــم  كمــا  الدولــة،  اتخذتهــا  التــي 

ألفــراد المجتمــع، فضــًا عــن عــدم اهتمامهــم باإلرشــاد الصحــي للمواطنيــن والمقيميــن، 
وانشــغالهم بالتســّوق والتنــّزه واســتعراض مــا يمتلكــون مــن مقتنيــات.

فقــد أظهــر تحليــل ســنابات )س.و(*، أنهــا نشــرت مؤخــرًا علــى حســابها فعاليــاٍت منزليــًة 
مــن أفــام ومســابقاٍت وتســالي فــي إطــار الدعــوة إلــى المكــوث فــي المنــازل وتجّنــب 

الخــروج منهــا للوقايــة مــن انتشــار فيــروس كورونــا.

أمــا )م.ح(، فقــد أظهــر مســح محتويــات ســناباتها إعانــاٍت لبعــض المــاركات العالميــة مــع 
أزمــة كورونــا، مــن خــال تغييــر شــكل شــعارها تفاعــًا مــع األزمــة، كنــوع مــن اإلحســاس 
الجماعــي، فيمــا أظهــر تحليــل مقاطــع )هـــ.غ(، مشــاركتها بعــض اللقطــات مــن حياتهــا 

اليوميــة، فضــًا عــن الترويــج للمنتجعــات الســياحية.

وكشــف تحليــل ســنابات )ن.ع(، مشــاركتها لقطــاٍت مــن حياتهــا اليوميــة، إلــى جانــب عــرض 
بعــض المنتجــات كالهدايــا والديكــورات المنزليــة والطعــام اليومــي، إضافــًة إلــى لقطــات 
مــن حيــاة أبنائهــا، كمــا أنهــا َرّوجــت بشــكل غيــر مباشــر للمابــس التــي يرتديهــا أبناؤهــا 

بأســماء المحــات، فضــًا عــن ترويــج منتجــات التزييــن النســائية والمنظفــات.

أمــا )أ.ب(، فقــد اســتعرضت ســناباتها هدايــا زينــة نســائية وبعــض ذكريــات حياتهــا اليوميــة، 
كمــا َرّوجــت لبعــض متاجــر العطــور والبخــور.

كمــا كشــف تحليــل محتــوى ســنابات )إ.ح( ممارســتها لســلوكيات اعتبرهــا البعــض غيــر 

مشاهير السناب..
قدموا محتوى غير مؤاٍت لألزمة التي 

يمّر بها المجتمع والعالم.

* يتحفظ مركز القرار على نشر األسماء الصريحة ألصحاب هذه الحسابات، إذ الغرض التمثيل ال التشهير.
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صحيــة فــي ظــّل أزمــة كورونــا، حيــث ظهــرت )إ.ح( 
إصابــة  عــن  تتحــدث  وهــي  فيديــو  مقطــع  فــي 
بعــد  كورونــا  بفيــروس  لديهــا  المنزليــة  العاملــة 
قدومهــا مــن خــارج المملكــة، وأنَّ أعــراض الفيــروس 
إلــى  بنقلــه  لتقــوم  ابنهــا،  علــى  بالظهــور  بــدأت 

المستشــفى دون إخطــار أو انتظــار قــدوم فريــق طبــي مــن وزارة الصحــة، إلــى جانــب أنهــا 
ســبق أن قّدمــت تغطيــاٍت ميدانيــًة وهــي مخالطــة للعاملــة والبنهــا، فضــًا عــن ظهورهــا 
مؤخــرًا داخــل أحــِد المقــاّر الحكوميــة لتغطيــة حــدث يواكــب أزمــة كورونــا، دون أن ترتــدي 
ضهــا ويعــّرض  »القفــازات والكمامــة«، وهــو مــا اعتبــره الجمهــور تصرفــًا غيــر مقبــول، وُيعرِّ
غيرهــا لعــدوى كورونــا، وهــو - كذلــك - مــا جعــل اســتعانة بعــض الجهــات الحكوميــة 

بمشــاهير ســناب شــات، مســتهجنة وغيــر مرّحــٍب بهــا لــدى الجمهــور.

ثالثًا: اتجاهات الجمهور نحو المشاهير
تنّوعــت اتجاهــات الجمهــور نحــو أداء مشــاهير السوشــال ميديــا بالســعودية فــي ظــل أزمة 
ــُع الســلبي لتلــك االتجاهــات نحــو مشــاهير السوشــال  ــا، وإن كان قــد غلــب الطاب كورون
ميديــا الســعوديين، ففــي اســتطاع رأي أجــراه حســاب »اســتطاع الســعودية« علــى 
التواصــل  مــدى مســاهمة مشــاهير  حــول  الجمهــور  آراء  قيــاس  بهــدف  تويتــر،  منصــة 
االجتماعــي فــي حــث المواطنيــن والمقيميــن علــى البقــاء فــي منازلهــم للحــّد مــن انتشــار 
كورونــا، وشــارك فيــه حتــى وقــت إجــراء الدراســة 6495 شــخصًا، أشــارت نتائــج االســتطاع 

إلــى غلبــة الســلبية فــي اتجاهــات الجمهــور نحــو المشــاهير، وجــاءت النتائــج كالتالــي:

26% من المستطلعة آراؤهم اعتقدوا أن دور المشاهير في هذا المجال إيجابي.

68% نفوا أن يكون المشاهير قد اضطلعوا بهذا الدور.

6% عّبروا عن آراء أخرى.

وبتحليل اســتجابات مســتخدمي تويتر في هذا االســتطاع، أشــار أصحاب االتجاه اإليجابي، 
إلــى أن بعــض المشــاهير فقــط َمــن قــام بالفعــل بهــذا الــدور وليــس الجميــع، موضحيــن أن 

بعــض المشــاهير أعلنــوا عــن مســابقات ُتمَنــُح فيهــا جوائــز لمــن يقيــم فــي منزلــه.

%26
دور إيجابي

%68
دور سلبي

%6
رأي آخر

القدوة السيئة..
لمشاهير سناب شات جعلت استعانة بعض 

الجهات بهم مستهجنة لدى الجمهور.

7

www.alqarar.sa @alqarar_sa



أمــا أصحــاب االتجــاه الســلبي، فاعتقــدوا أن المشــاهير ســاهموا فــي التهويــن مــن أهميــة 
إجــراءات الحمايــة والعــزل، مــن خــال ممارســاتهم بتصويــر الشــاليهات واالســتراحات وارتيــاد 
المتنزهــات، وأنهــم ركــزوا علــى التخفيضــات التــي تقّدمهــا المتاجــر، وأنهــم يمارســون دور 

المتمــّرد علــى إجــراءات الحمايــة والعــزل المنزلــي.

ورأى فريــق ثالــث أن هنــاك حمــاٍت ممنهجــًة ضــد مشــاهير التواصــل االجتماعــي فــي 
ــرة  ــة الكبي ــغ المالي المملكــة، وأن بعــض هــذه الحمــات مدفوعــة بالَحَســد، نتيجــة المبال

التــي يتقاضاهــا هــؤالء المشــاهير.

خاتمة..

أظهر مسح حسابات مشاهير التواصل االجتماعي في المملكة، تفّوق 
مشاهير تويتر على مشاهير سناب شات في الدور التوعوي الذي يقوم به 
المشاهير في األزمات التي يواجهها المجتمع، إلى جانب تفّوق تويتر أيضًا 

في جانب المسئولية االجتماعية، فرغم اهتمام الفريقين بتقديم المحتوى 
الدعائي الهادف للربح، وهو َحّق لهم، إال أن مشاهير تويتر ساهموا بشكل 

ملحوظ في الحمات التوعوية التثقيفية للجمهور في أزمة كورونا، 
وخّصصوا جانبًا كبيرًا من محتواهم على منصة تويتر لعرض اإلرشادات 

واإلجراءات، ودعوا الجمهور لالتزام بهذه اإلجراءات، إلى جانب قيامهم 
بالدعوة لدعم األسر المحتاجة في ظل هذه األزمة، وترويجهم للمؤسسات 

التي قّدمت دعمًا ماليًا وعينيًا للفئات المحتاجة في ظّل أزمة كورونا.

في حين جاءت الصورة في سناب شات مغايرًة للصورة في تويتر، حيث 
ُقّدمت ممارساٌت غير صحية في المرات القليلة التي كان فيها المحتوى 

م باستعراض  متعلقًا بأزمة كورونا، باإلضافة إلى االنشغال في معظم ما ُيقدَّ
المقتنيات والتسّوق والجوانب الترفيهية، فضًا عن طغيان الجانب الدعائي 
الهادف للربح على الدور التوعوي واالجتماعي، رغم أن األزمات المجتمعية 

الكبيرة تفرض التفّرغ بشكل كبير للتفاعل معها واإلسهام في مواجهتها.
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