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وحقيقــة  األشــخاص،  هــؤالء  ودور  أهميــة  حــول  مســتمرًا  لغطــًا  مجتمعاُتنــا  وَتشــهد 
كونهــم مؤثريــن فــي المجتمــع، وأوجــه تأثيرهــم، ومــدى االســتفادة العائــدة علــى الوطــن 

والمواطنيــن مــن محتواهــم المقــّدم.

وُتعــّد أوقــات األزمــات التــي َتشــَهُد فيهــا المجتمعــاُت تحديــاٍت حقيقيــًة وتهديــداٍت 
خطيــرة، فتــرًة خصبــة ومناســبة للفــرز بيــن َمــن ُيولــي َوطَنــه االهتمــاَم ويضعــه فــي قمــِة 
أولوياتــه، ومــن ال ُيلِقــي بــااًل للمصلحــة العامــة، فيتــواَرى خلــف محتــواه »التافــه«، وَتظهر 

مكانتــه الهّشــة فــي المجتمــع.

مــن هــذا المنطلــق، جــاء اهتمــام مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة، بتحليــل الحســاب 
الرســمي لـــ »فايــز المالكــي« علــى تويتــر خــالل شــهر أبريــل 2020م، كونــه أحــَد أهــّم 
المؤّثريــن فــي المجتمــع الســعودي، للتعــّرف علــى طبيعــة محتــواه الُمقــّدم للمتابعيــن، 

ومــدى ارتبــاط هــذا المحتــوى بقضايــا المملكــة.

أصبحــت منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي نافــذًة للكثيــر مــن المشــاهير والمؤّثريــن الذيــن َيحظــون 
ِبِنَســب متابعــٍة ضخمــة علــى حســاباتهم، ومنهــم َمــن هــو ُمتخّصــص فــي مجــاٍل مــا، بينمــا َيتنــاول أغلُبهــم 
الشــأن العــام باختــاف مجاالتــه، وَيهتــّم بعُضهــم بقضايــا مجتمعــه، ويرّكــز آخــرون علــى كســب المــال 

والشــهرة فقــط ال غيــر.

مقدمة..
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أواًل: من حيث الشكل
فــي صــورة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  َعَلــَم  المالكــي  فايــز  يضــع  ســيميولوجيًا،   
ــص  ــزازه بالمملكــة ومرجعيتــه الوطنيــة، كمــا َخصَّ ــل علــى اعت رأس الصفحــة، ممــا ُيدّل
صــورًة َتجمعــه بســمّو ولــّي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، ليضعهــا كصــورٍة لملّفــه 

ــّي العهــد. الشــخصي، وهــو مــا يعكــس فخــره وثقتــه بســمّو ول
وفــي النبــذة التعريفيــة الخاصــة بحســابه، يضــع المالكــي مقولــة: »إنســان فــي خدمــة 
اإلنســان )إن لــم تســتطع أن تفعــل أشــياء عظيمــة، فافعــل أشــياء صغيــرة بطريقــة 
ــر  ــاه، إذ قــام بتأطي ــذي َيتبّن ــة كاشــفة للخطــاب التضامنــي ال عظيمــة(«، وهــي مقول
نبذتــه التعريفيــة التــي ُتعــّد ِمــن ُأولــى عناصــر تعــّرف المســتخدمين بــه، وفــق إطــاري 
المســؤولية االجتماعيــة واالحتياجــات اإلنســانية، كمــا ُتشــير إلــى قناعتــه بــأن اإلنســان 
ال يســتطيع العيــش بمعــزل عــن محيطــه المجتمعــي، وأن أســاس العالقات اإلنســانية 
قائــم علــى المشــاركة والتعــاون، ويجــب علــى كّل فــرد فــي المجتمــع القيــام بــدوره 

النوعــي، بغــّض النظــر عــن المقيــاس الكّمــي.
وُتعــّد هــذه المقولــة أســاَس الدراســة، التــي َبحثــت فــي مــدى توافقهــا مــع المحتــوى 

الُمقــّدم مــن فايــز المالكــي لمتابعيــه عبــر تغريداتــه.

 بلــغ عــدد تغريــدات فايــز المالكــي خــالل شــهر أبريــل )1594( تغريــدة، بمتوســط يومــي 
يصــل إلــى )53( تغريــدة تقريبــًا، مــا َيعكــس كثافــة تغريــد المالكــي علــى حســابه، وقــد 
القــت تغريداُتــه تفاعــاًل كبيــرًا مــن ِقبــل المتابعيــن، وصــل إلــى )394,882(، ُمقّســمًة 

إلــى )82219( تعليقــًا، و)125442( إعــادة تغريــد، و)187221( إعجابــًا.

وَيعكــس هــذا التفاعــل الكبيــر مــع التغريــدات، أهميــَة المحتــوى الــذي ُيقّدمــه فايــز 
المالكــي، وتأثيــره فــي عــدد ضخــم مــن المســتخدمين، مــا حّفزهــم علــى التفاعــل معهــا.
ومــن العوامــل األخــرى التــي ُتؤّكــد أهميــة محتــوى المالكــي، عــدد متابعيــه الضخــم، 
والــذي بلــغ )6,9( مالييــن شــخص، مــا يعنــي أن محتــواه َيِصــل إلــى عــدد ال يمكــن 

االســتهانة بــه بــأّي شــكل مــن األشــكال.

تعليق

82,219

394,882 تفاعًا
إعادة تغريد

125,442

إعجاب

187,221
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ثانيًا: من حيث المضمون

1. طبيعة التغريدة
أظهرت نتيجة تحليل حســاب فايز المالكي على تويتر خالل فترة الدراســة، أن التغريدات 
»اإلعالنيــة« جــاءت فــي المرتبــة األولــى بنســبة 70,3%، بينمــا جــاءت التغريــدات »غيــر 

اإلعالنيــة« فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة %29,7.

لــم  اإلعالنــي  الطابــع  حملــت  التــي  المالكــي  فايــز  تغريــدات  أن  الالفــت  مــن  وكان 
َتســتهدف الربــح المــادي بالضــرورة، وإنمــا جــاءت فــي شــكل مســاهمات خيريــه منــه، 
حيــث ركــزت بشــكل رئيســي علــى دعــم المؤسســات والجمعيــات الخيريــة، ســواء الخاصــة 

أو الحكوميــة، والتــي ُتقــّدم الخدمــات الطبيــة واإلعاشــية للمرضــى والمحتاجيــن.

2. مجاالت القضايا المتناولة
اتضــح مــن تحليــل حســاب فايــز المالكــي، تعــّدد وتنــّوع المجــاالت التــي تناولهــا عبــر 
تغريداتــه، فجــاء فــي المرتبــة األولــى المجــال »اإلنســاني« بنســبة 39% مــن إجمالــي 
تغريداتــه خــالل فتــرة الدراســة، تــاله فــي المرتبــة الثانيــة المجــال »االجتماعــي« بنســبة 
21%، واحتــل المجــال »الثقافــي« المرتبــة الثالثــة بنســبة 11%، فيمــا تســاوت مجــاالت 
»االقتصــاد - السياســة - والفكاهــة« فــي ِنَســب التنــاول، وَحَصــل كلٌّ منهــا علــى نســبة 
6% لتحتــّل بذلــك المرتبــة الرابعــة، وجــاء فــي المرتبــة الخامســة مجــال »الصحــة« بنســبة 
5%، وبينمــا حصــل المجــال »الدينــي« علــى المرتبــة السادســة بنســبة 4%، تســاوى كلٌّ 
مــن مجالــي »حمايــة المســتهلك« و«التقنيــة« فــي نســبة التنــاول والتــي بلغــت %1 

لــكلٍّ منهمــا، ليحتــاّل بذلــك المرتبــَة الســابعة.

َســُب الســابقة أن المحتــوى الُمقــّدم مــن فايــز المالكــي َغَلــب عليــه الُبعــد  وُتظِهــر النِّ
ــص المالكــي نســبًة كبيــرة مــن تغريداتــه، لتســليط الضــوء علــى  اإلنســاني، حيــث َخصَّ

%70.3

%29.7

تغريدات إعالنية

تغريدات غير إعالنية

6

www.alqarar.sa @alqarar_sa



االحتياجــات اإلنســانية لبعــض فئــات المجتمــع الســعودي، ودعــم الجهــود والمبــادرات 
للجهــات  أو  الخــاص  للقطــاع  ُتهــا  ِملكيَّ تعــود  التــي  ســواء  والمؤسســية،  الشــخصية 

المحتاجيــن. براعيــة  الحكوميــة، وتقــوم 

وتتمّثل أهمية هذا النهج في:

م األعمال الخيرية.  تقديم نماذج ُيحتذى بها ألشخاص ومؤسسات ُتقدِّ

 َتشجيع وتحفيُز اآلخرين على انتهاج نفس السلوك المحمود.

ــع بهــا، فــي توجيــه  ــز المالكــي ُشــهَرَتُه والثقــَة والمصداقيــة التــي َيتمّت  اســتغالل فاي
ــّرع. األشــخاص والمؤسســات، إلــى الجهــات الموثوقــة التــي َتســتحّق الدعــم والتب

 تســليط الضــوء علــى المحتاجيــن، مــن خــالل َتســخير حســابه كنافــذٍة لعــرض حاالتهــم، 
ممــا ُيســّهل مــن عمليــة الوصــول إليهــم وتقديــم الدعــم الــالزم لهــم.

وقــد اعتمــد المالكــي علــى أســلوب الحمــات الدعائيــة، لدعــم بعــض الجهــات التــي 
ــة  ــة، مثــل دعــم مركــز الملــك ســلمان لإلغاث ــة المعيشــية والطبي ُتقــّدم األعمــال الخيري
واألعمــال اإلنســانية، منصــة جــود اإلســكان، جمعيــة اإلعاقــة الحركيــة للكبــار )حركيــة(، 

ومدينــة ســلطان بــن عبــد العزيــز للخدمــات اإلنســانية.

التقنيةالمستهلكالدينيالصحيالفكاهيالسياسياالقتصاديالثقافياالجتماعياإلنساني
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وقــام باســتخدام هــذا األســلوب أيضــًا لدعــم المبــادرات الخيريــة التــي تــّم تدشــيُنها علــى 
منصــة تويتــر فــي شــكل هاشــتاقات، وذلــك مــن أجــل زيــادة التفاعــل معهــا، ومنهــا:

وفيمــا يخــّص المجــال االجتماعــي، أظهــرت التغريــدات خــالل فتــرة الدراســة، االهتمــام 
بتعزيــز الروابــط االجتماعيــة، وحرصــه علــى التفاعــل مــع المتابعيــن، ودعوَتــه لنشــر الصفــات 
الحميــدة، مثــل أهميــة تقديــم المســاعدة للمحتاجيــن، والتحّلــي بالّصبــر خاصــة فــي وقــت 
األزمــات، وبــّر الوالديــن، كمــا أظهــرت تغريداُتــه ِحرَصــه الشــديد علــى تقديــم الواجــب 
االجتماعــي، مثــل الدعــاء بالشــفاء للمرضــى، والرحمــة والمغفــرة لمن توّفاهــم الله تعالى.

وبالنســبة للمجــال الثقافــي، فقــد عكــس محتــوى فايز المالكي اهتماَمــه بدعم المواهب 
ــج لبرامــج تلفزيونيــة  ــز، وقــام بالتروي ــداع والتمّي ــة اإلب وتشــجيع الموهوبيــن علــى مواصل
وكتــب هادفــة، كمــا عّبــر عــن موقفــه مــن بعــض الشــخصيات والقضايــا المجتمعيــة، مــن 
خــالل نشــر أبيــاٍت مــن الشــعر وبعــض األغانــي، فعلــى ســبيل المثــال قــام بنشــر أغنيــة 

دعمــًا للقطــاع الصحــي، وأبيــات مــن الشــعر تتنــاول قــرار منــع التجــّول.

وفــي المجــال السياســي، َعّبــر فايــز المالكــي عــن دعمــه وثقتــه فــي القيــادة الســعودية، 
وعلــى رأســها خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، وســمّو ولــّي 
العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، كمــا حــرص علــى تأكيــد دعِمــه لسياســات المملكــة 

العربيــة الســعودية، ســواء علــى المســتوى الداخلــي أو الخارجــي.

وفيمــا يخــّص المجــال االقتصــادي، أظهــر حســاب فايــز المالكــي مواجهتــه للشــائعات 
المتزامنــة مــع انتشــار فيــروس كورونــا، خاصــة مــا َيتعّلــق منهــا بنفــاد الســلع مــن األســواق، 
حيــث َثّمــن جهــود وزارة التجــارة فــي توفيــر مختلــف الّســلع أمــام المواطنيــن والمقيميــن، 
كمــا اهتــم بنشــر بعــض المبــادرات التــي َتهــِدف إلــى تخفيــف العــبء عــن المواطنيــن، 

إضافــًة إلــى دعــم سياســات المملكــة االقتصاديــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمجــال الصحــي، فقــد اســتغّل فايــز المالكــي ِحســاَبه مــن أجــل التوعيــة 
ــزام بتنفيــذ التعليمــات الخاصــة بالوقايــة مــن اإلصابــة  بأهميــة البقــاء فــي المنــزل، وااللت
فــي  الصحــة  رأســها وزارة  الدولــة وعلــى  وثّمــن جهــود مؤسســات  بفيــروس كورونــا، 

ــاء العالمــي. مواجهــة هــذا الوب

#كلنا_عطاء

#أسرة_سجين_البنوك_السعودية

#إفطار_مليون_صايم

#تراحم#كل_يوم_بيت
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3. األطر المستخدمة
ــز المالكــي، وهمــا »االهتمامــات  أ - َيّتضــح ممــا ســبق أن إطاريــن َغَلبــا علــى محتــوى فاي
اإلنســانية« و»المســؤولية االجتماعيــة«، فــي تناولــه للقضايــا والموضوعــات المختلفــة.

وبالرغــم مــن أن المالكــي يقــوم بجهــود فرديــة فــي هــذا اإلطــار، إال أن دعمــه كان 
مــًا للمســاعي الفرديــة، وأيضــًا التنظيميــة المؤسســية الخاصــة أو الحكوميــة. ُمقدَّ

ولــم َتقتصــر جهــود المالكــي علــى دعــم األعمــال الخيريــة غيــر التنمويــة، مثــل توفيــر 
ــة  ــى دعــم األعمــال الخيري ــت ذلــك إل ــل َتَخطَّ ــن، ب الطعــام والغــذاء والكســاء للمحتاجي
التنمويــة، التــي ُتســاهم فــي تغييــر المســتوى المعيشــي بشــكل جــذري وُمســتدام، مثــل 
توفيــر الســكن المالئــم، وتشــجيع وتحفيــز ذوي االحتياجــات الخاصــة، والعمــل علــى 
تعزيــز دمجهــم فــي المجتمــع، للقيــام بدورهــم كأفــراد طبيعييــن، لهــم كل الحقــوق 

وعليهــم نفــس الواجبــات دون تمييــز.

المالكــي  فايــز  حســاب  أهميــة  فــإن  ولذلــك 
فحســب،  المجهــودات  هــذه  علــى  َتقتصــر  ال 
وإنمــا تتعــّدى ذلــك إلــى دوره فــي نشــر ثقافــة 
المســؤولية االجتماعيــة، وتبّنــي خطــاب العطــاء 
وُيقــّدم  الســعودي،  المجتمــع  فــي  التنمــوي 
نموذجــًا تحتاجــه كلُّ المجتمعــات البشــرية، َيتمّثــل 

فــي الفــرد المســؤول اجتماعيــًا، كمــا تتمثــل األهميــة أيضــًا فــي أن المحتــوى الــذي 
االســتهالكي  المحتــوى  مــع  والمعرفــي  الثقافــي  التــوازن  مــن  حالــًة  َيخلــق  ُيقّدمــه 

االجتماعــي. التواصــل  وســائل  مشــاهير  مــن  للعديــد 

ب - إطــار القضيــة، حيــث لجــأ المالكــي إلــى َتبّنــي بعــض القضايــا، ومــن ثــّم العمــل علــى 
تقديــم الحلــول لهــا، ومــن أمثلــة هــذه القضايــا:

 توفير السكن المالئم لغير القادرين.           مساعدة أسر السجناء الغارمين.

 مساعدة أسر ذوي االحتياجات الخاصة.      التضامن المجتمعي.

 دعم المواهب.

ت - إطــار الشــخصية، وقــد قــام المالكــي فــي هــذا الصــدد بنشــر نمــاذج مــن المجتمــع 
الســعودي والشــخصيات العامــة، مثــل رجــال األعمــال والفنانيــن والرياضييــن، والتــي 
قامــت بتقديــم الدعــم للمحتاجيــن، وذلــك مــن أجــل تشــجيع هــذا الســلوك الحميــد، 

وتحفيــز اآلخريــن علــى الحــذو حذوهــم.

شملت..
جهود المالكي دعم األعمال الخيرية 
التنموية، لتغيير المستوى المعيشي 

9بشكل جذري.
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وقــد دمــج فايــز المالكــي إطــار الشــخصية مــع إطــار المبــادئ األخالقيــة، حيــث ركــز 
علــى النســق القيمــي واألخالقــي للمجتمــع الســعودي، والــذي َيســتند إلــى تعاليــم 
الشــريعة اإلســالمية التــي َتُحــّث علــى تقديــم العــون والمســاعدة للمحتاجيــن، فضاًل 

عــن شــيم المجتمــع الســعودي العروبيــة، والتــي َتّتســم بالكــرم والجــود.

ث - إطــار االســتراتيجية، فقــد لجــأ فايــز المالكــي إلــى هــذا اإلطــار مــن أجــل التأكيــد علــى 
تأييــد سياســات المملكــة العربيــة الســعودية، ودعــم رؤى خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان، وســمّو ولــّي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، والتعبيــر عــن ثقتــه 
فيمــا تتخــذه القيــادة مــن إجــراءات وقــرارات داخليــة وخارجيــة َعــّززت مــن اســتقاللية 
القــرار الســعودي، والتصــّدي لمحــاوالت النيــل مــن المملكــة، فضــاًل عــن تحقيــق 

أمــن واســتقرار البــالد، ومواصلــة مســيرة التقــّدم والتنميــة.

4. مدى ارتباط المحتوى المقّدم بقضايا المجتمع
ــدٍّ كبيــر« فــي المرتبــة  ــا المجتمــع »إلــى َح جــاء تغريــدات المالكــي التــي ترتبــط بقضاي
األولــى بنســبة 63,9%، تلتهــا فــي المرتبــة الثانيــة التغريــدات التــي ترتبــط بقضايــا 
ــر المرتبطــة«  ــدٍّ مــا« بنســبة 26,6%، بينمــا جــاءت التغريــدات »غي المجتمــع »إلــى َح
بقضايــا المملكــة فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 9,5% مــن إجمالــي التغريــدات المنشــورة 

خــالل فتــرة الدراســة.

وُتظِهــر هــذه النســب أن محتــوى فايــز المالكــي الــذي ارتبــط بتنــاول قضايــا المملكــة 
بلغــت نســبته 90,5%، مــا ُيــدّل علــى أن المالكــي َســّخر حســابه بشــكل رئيســي فــي 
َعــه بالحــّس الوطنــي وإحساســه بالمســؤولية  خدمــة قضايــا مجتمعــه، وُيؤّكــد َتَمتُّ

الملقــاة علــى عاتقــه تجــاه مجتمعــه، كأحــد المؤثريــن.

موضوعــاٍت  َتضّمنــت  فقــد  بالمجتمــع،  المرتبطــة  غيــر  القضايــا  يخــّص  فيمــا  أمــا 
متابعيــه. مــع  التفاعــل  مثــل  األســاس،  فــي  شــخصيًة 

%63،9%26،6%9,5

 ترتبط بقضايا المجتمع
إلى حد كبير

 ترتبط بقضايا المجتمع
إلى حد ما

 غير مرتبطة
بقضايا المملكة
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5. أسلوب الطرح المباشر
جاء أسلوب »الطرح المباشر« في المرتبة األولى، في عرض القضايا والموضوعات 
التــي تناولهــا حســاب فايــز المالكــي وبنســبة 97,8%، بينمــا جــاء أســلوب »الطــرح غيــر 

المباشــر« في المرتبة الثانية بنســبة 2,2% فقط من إجمالي عّينة الدراســة.

وُيعــّد أســلوب الطــرح المباشــر، األجــدى واألنفــع مــع طبيعــة الموضوعــات والقضايــا 
ــز المالكــي فــي حســابه علــى تويتــر، ويتناســب مــع أهدافــه، فلجــأ  التــي تناولهــا فاي
إلــى هــذا األســلوب فــي إظهــار دعمــه للجمعيــات الخيريــة، واســتعراض التبّرعــات 

الشــخصية والمؤسســية، لتحفيــز المواطنيــن وَحّثهــم علــى التبــّرع والمســاعدة.

6. الوسائط المستخدمة
أظهــر تحليــل حســاب فايــز المالكــي أنــه اعتمــد علــى الوســائط بمختلــف أنواعهــا 
بشــكل كبيــر، وقــد لجــأ فــي بعــض األحيــان إلــى اســتخدام أكثــر مــن نــوع فــي التغريــدة 
الواحــدة، فبلــغ عــدد الوســائط المســتخدمة فــي التغريــدات خــالل فتــرة الدراســة 

ــم َتتضّمــن وســائط. ــدة ل ــل )386( تغري )1440(، مقاب

وجاءت ِنَسب ظهور الوسائط في إجمالي تغريدات المالكي على النحو التالي:

%97,8
%2,2

الطرح المباشر
الطرح غير المباشر

- نسبة ظهور اإلنفوجرافيك 30,5%               - اإلحالة إلى الموضوع األصلي %22,5

- نسبة ظهور الفيديو 20,8%                        - نسبة ظهور الصور %16,6

- نسبة ظهور الموشن 0,6%                        - نسبة ظهور البّث المباشر %0,4
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ويرجــع حــرص فايــز المالكــي علــى اســتخدام الوســائط فــي تغريداتــه إلــى عــدة أســباب، 
منهــا:

 الوســائط ُتمّثــل عامــل جــذب للمتابعيــن، فضــاًل عــن إيصــال المعلومــة بشــكل أســهل 
وأكثــر وضوحــًا.

 توثيق محتواه المقّدم من أجل زيادة المصداقية عند المتابعين.

المســاعدات  نتائــج  وأيضــًا  اإلنســانية،  الحــاالت  عــرض  فــي  الوســائط  اســتخدام   
مــة. المقدَّ

عيــن، والتــي   العــرض المســتمّر للوســائط التــي ُتظِهــر مســاهماِت المواطنيــن المتبرِّ
ُتســاعد علــى التشــجيع والتحفيــز والتنافــس بيــن المواطنيــن.

 اإلحالــة إلــى الموضــوع األصلــي كّلمــا اقتضــت الحاجــة إلــى ذلــك، حرصــًا علــى إمــداد 
المتابعيــن بمعلومــات أوســع عــن الموضــوع الُمتنــاَول.

7. األدوات الرقمية
بلــغ عــدد مــّرات اســتخدام األدوات الرقميــة )الهاشــتاق - المنشــن - الروابــط التشــّعبية( 
فــي حســاب فايــز المالكــي خــالل شــهر أبريــل )1890( مــّرة، بينمــا خلــت )303( تغريــدات 

منهــا، وقــد جــاءت ِنَســُب الظهــور علــى النحــو التالــي:

 بلغــت نســبة ظهــور الهاشــتاق 49,4%، حيــث حــرص المالكــي علــى اســتخدام هــذه 
األداة للوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن المســتخدمين، ممــن لديهــم اهتمــام مشــترك 
بالقضايــا المطروحــة، وهــو مــا ُيعــّد عامــاًل هامــًا وفّعــااًل فــي تحقيق الهدف الرئيســي 

بحــي. مــن محتــواه الُمقــّدم، والــذي حمــل فــي أغلبــه الطابــع اإلعالنــي غيــر الرِّ

ومن أمثلة الهاشاقات التي استخدمها في تغريداته:

#منصة_جود

#كلنا_عطاء

#كل_يوم_بيت

#تراحم

#كلنا_مسؤول

#جود_اإلسكان

#ولي_العهد_األمير_محمد_بن_سلمان

#خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز

#السعودية_العظمى 
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م، والتــي غلــب عليهــا  وُتعــّد هــذه الهاشــتاقات دالــة علــى طبيعــة المحتــوى الُمقــدَّ
خطــاب العطــاء وتقديــم المســاعدة للمحتــاج، فضــاًل عــن خطــاب الدعــم والمســاندة 

للمملكــة وقياداتهــا الرشــيدة.

45,6%، وقــد اســتخدم المالكــي هــذه األداة فــي  ظهــور المنشــن   بلغــت نســبة 
التفاعــل مــع متابعيــه، وأيضــًا فــي التواصــل مــع الشــخصيات العامــة، والمؤسســات 

الخاصــة والحكوميــة.

لهــذه  المالكــي  اســتخدام  22,5%، وجــاء  التشــّعبية  الروابــط  ظهــور  نســبة  بلغــت   
األداة مــن أجــل توثيــق محتــواه المقــّدم لمتابعيــه، فضــاًل عــن إتاحــة الفرصــة أمامهــم 

ــا المطروحــة. ــد مــن المعلومــات عــن القضاي للحصــول علــى المزي

8. لغة التغريد
احتّلــت اللغــة »الفصحــى« المرتبــة األولــى مــن حيــث االســتخدام فــي تغريــدات فايــز 
المالكــي بنســبة 45%، تلتهــا فــي المرتبــة الثانيــة اللهجــة »العاميــة« بنســبة %29,4، 
وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء »الجمــع بيــن الفصحــى والعاميــة« بنســبة 25%، بينمــا لــم 
ُتســتخدم اللغــة فــي التغريــدات بنســبة 0,6% وتــّم االكتفــاء فيهــا بنشــر الوســائط فقــط.

ع لغــات التغريــد التــي اســتخدمها فايــز المالكــي فــي حســابه،  َســب َتنــوُّ وُتظِهــر هــذه النِّ
الُمقــّدم، فضــاًل عــن طبيعــة الجمهــور  َتَحّكمــت فــي ذلــك طبيعــُة المضمــون  وقــد 
الُمخاَطــب، فعلــى ســبيل المثــال غلبــت العاميــة علــى لغــة التغريــدات فــي حالــة تفاعــل 
المالكــي مــع المتابعيــن، إلكســاب العالقــة بينهــم نوعــًا مــن اأُللفــة والــوّد، أمــا الفصحــى 
فكانــت غالبــًة بطبيعــة الحــال عنــد نشــر آيــاٍت مــن القــرآن الكريــم واألحاديــث النبويــة 

الشــريفة، فضــاًل عــن أبيــات الشــعر والِحَكــم.

%45%25

%29,4

اللغة »الفصحى«

اللهجة »العامية«

الجمع بين »الفصحى« 
و»العامية«
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َريــن رئيســيين، كان لهمــا تأثيــر ملحــوظ فــي محتــوى   تمّيــزت فتــرة الدراســة بوجــود ُمتَغيِّ
فايــز المالكي:

1. تفّشي وباء فيروس كورونا في المملكة والعالم.

2. بدء شهر رمضان المبارك.

باقــي  الســعودي، مثلــه فــي ذلــك مثــل  المجتمــع  العامــُل األول علــى  أّثــر  وقــد 
المجتمعــات البشــرية علــى مســتوى العالــم، حيــث شــّكل عنصــَر ضغــٍط اقتصــادي 

علــى النــاس.

أمــا فيمــا َيُخــّص شــهر رمضــان المبــارك، ومــا َيّتســم بــه مــن زيــادة نســبة اإلنفــاق 
علــى األعمــال الخيريــة واإلنســانية، وفلســفته التــي ُتعــّزز قيــم المســاعدة والعــون 
واإلحســاس باآلخريــن، فــكان لهــا دور محــوري فــي محتــوى فايــز المالكــي، حيــث 
تالقــت ِســماُت هــذا الشــهر الفضيــل مــع جهــود المالكــي اإلنســانية ومســؤوليته 
المجتمعيــة، ولذلــك تعاظمــت أهميــُة حســاب المالكــي فــي المســاعدة علــى توجيــه 

التبرعــات إلــى ُمســَتِحّقيها.

 أظهــر محتــوى حســاب فايــز المالكــي إحساَســه بمســؤوليته المجتمعيــة، والتــي كانــت 
منطلقــًا رئيســيًا لتعزيــز خطــاب التضامــن والعطــاء.

 غلــب علــى المحتــوى الُمقــّدم إطــاُر »تقديــم الحلــول«، والــذي كان أساســًا فــي تنــاول 
المالكــي للقضايــا والموضوعــات التــي َتتعّلــق بمجتمعــه، فلــم َيســتهدف مــن تناولهــا 
إثــارَة المشــاكل والتحريــض والهجــوم، بينمــا ســعى إلــى تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة 
لتكــون ُمســاِنَدًة للجهــود الحكوميــة فــي مســاعدة المواطنيــن والمقيميــن علــى َحــدٍّ 

ســواء.

النتائج العامة للدراسة..

ختامًا.. أظهرت نتيجُة الدراسة وجوَد تواُفٍق بين النبذة التعريفية 
التي َوضعها فايز المالكي في صدر حسابه الخاّص على تويتر، مع 

ر حسابه ليكون نافذًة خدمية  محتواه الذي قّدَمه لمتابعيه، حيث َسخَّ
في المقام األول، َتستهِدُف مساعدة المحتاجين، فضاًل عن كونها ِمنبرًا 

داعمًا للمملكة وقيادتها الرشيدة.
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