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ــا مســؤول( التــي تقودهــا وزارة اإلعــام ومركــز التواصــل  ــادرة )كلن ــا ُأطلقــت مب مــن هن
الحكومــي، بهــدف مشــاركة حســابات األجهــزة الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص 
والمواطنيــن والمقيميــن بمنصــة تويتــر، في هذه الحملة، لترســيخ المســئولية االجتماعية 

الشــاملة فــي مواجهــة أزمــة كورونــا.

وتهدف هذه المبادرة إلى:

- توحيد وتنسيق الجهود المبذولة من أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص.

فــي  المشــتركة  بمســئوليتهم  المملكــة  أرض  علــى  والمقيميــن  المواطنيــن  توعيــة   -
كورونــا. أزمــة  مواجهــة 

وااللتــزام  التعليمــات  اتبــاع  خــال  مــن  الدولــة،  ألجهــزة  المجتمــع  فئــات  مســاندة   -
االحترازيــة . باإلجــراءات 

وقــد تــم إطــاق الحملــة فــي تويتــر فــي إطار هاشــتاق #كلنا_مســؤول أو #كلنا_مســئول، 
وتصــدر الهاشــتاق الترنــد ســريعًا علــى منصــة تويتر.

مختلــف  جانــب  مــن  #كلنا_مســؤول  هاشــتاق  مــع  كبيــر  تفاعــل  وجــود  لوحــظ  وقــد 
المســئولين فــي المملكــة باختــاف مناصبهــم، ســواء مــن الــوزراء أو رؤســاء الهيئــات 
الحكوميــة  األجهــزة  حســابات  الهاشــتاق  مــع  تفاعلــت  وكذلــك  وغيرهــا،  والمعاهــد 

المختلفــة.

ومــن أجــل التعــّرف إلــى طبيعــة التفاعــل مــع الهاشــتاق، قــام مركــز القــرار للدراســات 
مــع  وتفاعلهــم  والمقيميــن،  والمواطنيــن  المســئولين  مشــاركات  بتحليــل  اإلعاميــة 

الهاشــتاق.

ــاًء ُيهــّدد المجتمعــات البشــرية كافــة، خاصــة مــع ســرعة انتشــاره  ــا )كوفيــد-19( وب ــح فيــروس كورون أصب
الكبيــرة، التــي تتطّلــب تضافــَر كافــة الجهــود الرســمية والشــعبية، خاصــة وأن تجــارب بعــض الــدول أثبتــت 
أن وعــي المواطــن يلعــب دورًا محوريــًا فــي مكافحــة انتشــار هــذا الفيــروس، بدعــم ومســاعدة الجهــود 

ــا. ــى إدارة أزمــة كورون ــة إل ــة الرامي الحكومي

مقدمة..
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تفاعل واسع..
معــه  المتفاعليــن  عــدد  بلــغ  حيــث  الهاشــتاق،  مــع  التفاعــل  كثافــة  التحليــل  كشــف 
2,989,823 شــخصًا، قامــوا بنشــر 507 آالف تغريــدة، وشــّكلت نســبة إعــادة التغريــد 

داخــل الهاشــتاق 89.9%، فيمــا جــاءت التغريــدات األصليــة بنســبة %10.1.

تضّمنــت قائمــة المتفاعليــن مــع هاشــتاق #كلنا_مســؤول 1742 حســابًا مؤثــرًا، منهــا 
حســابات لجهــات حكوميــة ووزراء ومســئولين وشــخصيات عامــة ومشــاهير، مــا ســاعد 

علــى تكثيــف التفاعــل مــع الهاشــتاق وســرعة انتشــاره.

%10.1%89.9

تغريدات أصلية
إعادة تغريد
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هاشتاقات مصاحبة..
لوحظ وجود العديد من الهاشتاقات المصاحبة لهاشتاق #كلنا_مسؤول، والتي ساعدت 
علــى ســرعة انتشــاره، الرتباطهــا بنفــس المجــال واســتحواذها علــى ذات االهتمــام، ومنهــا: 
#التواصل_الحكومــي،  #فيروس_كورونــا،  #الزم_بيتــك،  #كورونــا،  #فايروس_كورونــا، 

ــا. #وزارة_التعليــم، #كلنا_بالبيت_ألجل_الســعودية، #الوقاية_من_كورون

عكست كثافة التفاعل مع الهاشتاق وتصّدره الترند 
بالمملكة، فضًا عن طبيعة هذا التفاعل:

وعي السعوديين وتقديرهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم 
في مواجهة فيروس كورونا.

توّحد مؤسسات الدولة والمسئولين الحكوميين إلى جانب 
المواطنين والمقيمين في التصّدي لمخاطر كورونا.

التفّهم والقناعة بأن جهود مؤسسات الدولة لن تكون ذاَت 
جدوى إال بمساعدة المواطنين والمقيمين، من خال االلتزام 

بمعايير السامة.
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تابع حسابنا على تويتر

https://twitter.com/alqarar_sa

