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ومــع االعتمــاد المتزايــد علــى هــذه الوســائل، ظهــرت مفاهيــُم جديــدة مرتبطــة بهــا، مثــل 
مصطلــح »المؤثريــن«، الــذي أثيــر حــول ِســماته ودوره وشــروِطه الكثيــُر مــن اللغــط، خاصــة 
بعدمــا اختلــط مفهــوم »المؤثريــن« بمفهــوم آخــر َيتشــابه معــه فــي بعــض الخصائــص 
ــع َمــن ُينَســب إليهمــا، بعــدٍد  وهــو مفهــوم »المشــاهير«، فالمشــترك بينهمــا هــو َتمتُّ
ضخــم مــن المتابعيــن، وتفاعــل كبيــر علــى المحتــوى الــذي ُيقّدمــه، إال أن هــذا المحتــوى 
والهــدَف منــه َيظــّل هــو الفــارق الرئيســي بينهمــا، إذ َيســتغل البعــُض هاتيــن الميزتيــن 
رهما البعــُض اآلخــر خدمــًة للمصلحــة  ــَح ومكاســَب شــخصية، بينمــا ُيســخِّ لتحقيــق مصال

العامــة، مثــل التوعيــة والتثقيــف والدفــاع عــن القضايــا المجتمعيــة.

وَتُعــجُّ وســائل التواصــل االجتماعــي اليــوم بالعديــد مــن هــذه النمــاذج، إال أن ِقّلــًة منهــا 
ُر وقَتهــا وجهدهــا خدمــًة للوطــن والمواطنيــن، عبــر تقديــم محتــوى جــاد وهــادف،  ُتســخِّ

بعيــدًا عــن اإلســفاف واالبتــذال.

وُيعــّد األميــر عبــد الرحمــن بــن مســاعد بــن عبــد العزيــز، مــن الشــخصيات المؤثــرة علــى 
منصــة تويتــر، حيــث ُيتابــع حســاَبه الشــخصي نحــُو )7,925,420( شــخصًا، كمــا ُيعــّد حســاُبه 
علــى هــذه المنّصــة مــن الحســابات القليلــة ذات المحتــوى الوطنــي والثقافــي الهــادف، 
وهــو مــا دفــع مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة إلــى تناولــه بدراســة تحليليــة، بهــدف 
التعــّرف إلــى طبيعــة المحتــوى الــذي ُيقّدمــه، مــن خــالل عّينــة شــملت محتــوى الحســاب 

فــي شــهر أبريــل 2020.

وقد أظهرت نتيجة التحليل مجموعة من النتائج، أهّمها:

ُتعــّد وســائل التواصــل االجتماعــي اليــوم مــن أهــّم مصــادر المعلومــات بالنســبة للجماهيــر، ليــس هــذا 
فحســب، بــل أصبحــت تمتلــك قــدرة التأثيــر علــى الرأي العــام وتوجيهه وتشــكيل مداركه، حــول الموضوعات 

والقضايــا المختلفــة.

مقدمة..
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أواًل: من حيث الشكل
ســيميولوجيًا، وضــع األميــر عبــد الرحمــن بــن مســاعد آيــاٍت مــن القــرآن الكريــم فــي صــورة 
غــالف الصفحــة، وكذلــك فــي النبــذة التعريفيــة الخاصــة بحســابه علــى تويتــر، ممــا ُيوّضــح 
اعتــزازه باإلســالم، ومرجعيتــه الدينيــة، وُيؤّكــد هــذا اإلطــار المرجعــي اهتماُمــه بإعــادة 

تغريــد العديــد مــن آيــات القــرآن الكريــم واألحاديــث النبويــة.

أما بالنسبة للتغريدة المثبتة، فقد َتَضّمنت مجموعًة من العناصر الدالة، منها:

 حسابات األمير المختلفة على وسائل التواصل.

 صــورة شــخصية لــه، مرتديــًا الــّزي الســعودي الرســمي، وفــي الخلفيــة علــم المملكــة العربيــة 
الســعودية، وهــو مــا يعكــس اعتــزازه بســعودّيته ومرجعيتــه الوطنيــة.

بلــغ عــدد تغريــدات األميــر عبــد الرحمــن خــالل فتــرة الدراســة )77( تغريــدة، إال أنــه أعلــن 
علــى حســابه بتاريــخ 21 أبريــل، أنــه ســيتوّقف عــن التغريــد، علــى أن ُيعــاود التواصــل مــع 
ــام التغريــد  متابعيــه مــرًة أخــرى بعــد انتهــاء شــهر رمضــان المبــارك، ولذلــك فــإن عــدد أي
الفعليــة لألميــر خــالل شــهر أبريــل بلغــت )21( يومــًا فقــط، وبالتالــي فــإّن متوســط التغريــد 

اليومــي بلــغ )4( تغريــدات تقريبــًا خــالل فتــرة التحليــل.

أمــا مــن حيــث التفاعليــة، فقــد أوضحــت نتيجــة التحليــل أن تغريــدات األميــر عبــد الرحمــن 
بــن مســاعد القــت تفاعــاًل كبيــرًا مــن جانــب المتابعيــن، بلــغ )436,693( تفاعــاًل، مقّســمة 

إلــى )39,248( تعليقــًا، و)162,644( إعــادة تغريــد، و)234,801( إعجــاب.

وتشــير نتيجــة التفاعــل إلــى َتمّتــع حســاب األميــر بقــدرة علــى التأثيــر وتوجيــه الــرأي العــام، 
والمســاهمة فــي تشــكيل مداركــه، وترتيــب القضايــا والموضوعــات المختلفــة فــي قائمــة 
أولويــات المتابعيــن، فضــاًل عــن أطــر تناولهــا، وذلــك مــن خــالل المحتــوى الــذي ُيقّدمــه 

لهــم، وهــو مــا ُيظِهــر أهميــة تحليــل محتــوى حســاب األميــر عبــد الرحمــن بــن مســاعد.

القت التغريدات 
436,693 تفاعاًلتفاعاًل كبيرًا بلغ..

39,248162,644234,801
إعجابإعادة تغريدتعليقًا
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ثانيًا: من حيث المضمون
ــّوع، وجــاء المجــال  ــن مســاعد بالتن ــد الرحمــن ب ــر عب اتســم المحتــوى الُمقــّدم مــن األمي
 %57,1 بلغــت  بنســبة  التنــاول  حجــم  حيــث  مــن  األولــى  المرتبــة  فــي  »السياســي« 
ــرة إلــى َتعــّدد  ــرة الدراســة، وَترجــع هــذه النســبة الكبي مــن إجمالــي التغريــدات خــالل فت
الملفــات السياســية التــي تناولهــا األميــر عبــد الرحمــن، مثــل كشــف محــاوالت اســتهداف 
المملكــة العربيــة الســعودية وتشــويه صورتهــا، ســواًء مــن ِقبــل بعــض الــدول أو أذرعهــا 
اإلعالميــة، وســعيه إلــى تفنيــد االدعــاءات والمزاعــم الباطلــة التــي َيُســوقها البعــض ضــد 
الســعودية، وإظهــار كذبهــم ومزايداتهــم، فضــاًل عــن التعبيــر عــن دعمــه للمملكــة وثقتــه 

فــي قياداتهــا.

وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء المجــال »الصحــي« بنســبة 16,9%، وهــي نتيجــة منطقيــة، كــون 
تفشــي وبــاء كورونــا قــد فــرض نفســه ليــس علــى الســاحة الســعودية فحســب، وإنمــا 
علــى الســاحة الدوليــة، فــكان مــن المنطقــي تخصيــص األميــر عبــد الرحمــن بــن مســاعد 
عــددًا مــن تغريداتــه لتنــاول هــذا الوبــاء، حيــث رّكــز محتــواه الُمقــّدم علــى الجهــود التــي 

تقــوم بهــا المملكــة لمواجهــة هــذا الفيــروس.

فــي  التنــاول  مــن حيــث حجــم  الثالثــة  المرتبــة  احتــّل  المجــال »االجتماعــي« فقــد  أمــا 
التغريــدات محــّل الدراســة، وذلــك بنســبة 11,7%، وُتظهــر هــذه المرتبــة مــدى اهتمــام 
األميــر بالجانــب االجتماعــي، الــذي تنــاول فــي جــزء منــه التفاعــل مــع متابعيــه، وهــو مــا 
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يعكــس حرصــه علــى التواصــل معهــم، وُيعــّد - مــن جهــٍة أخــرى - أحــد أســباب التفاعــل 
الكبيــر مــع تغريداتــه.

ــع  كمــا تنــاول فــي جانــٍب آخــر بعــَض الصفــات الحميــدة التــي يتوّجــب علــى اإلنســان التمتُّ
ــه اســتهجن ســلوك  ــة التعاُضــد وقــت الشــدائد، إال أن ضــا، وأهمي بهــا، مثــل القناعــة والرِّ

بعــض المتابعيــن الذيــن ســعوا إلــى مصــادرة رأيــه.

وفــي المرتبــة الرابعــة جــاءت فئــة »أخرى« بنســبة 7,8%، وهــي فئة متنّوعة تضّمنت تغريداُتها 
قضايــا مختلفــة، منهــا مــا هــو شــخصي، كالتحذيــر مــن حســاٍب مجهــول انتحــل شــخصية ابنتــه، 

فضــاًل عــن موضوعــات رياضيــة، وغيرها.

المجــال  حــّل  فقــد  الخامســة  المرتبــة  فــي  أمــا 
تضّمنــت  حيــث   ،%5,2 بنســبة  »اإلنســاني« 
ــد الرحمــن بعــَض النمــاذج التــي  ــر عب ــدات األمي تغري
ُتظِهــر المرجعيــة اإلنســانية واألخالقيــة فــي تعامــل 
أرض  علــى  الموجوديــن  مــع  الدولــة  مؤسســات 

المملكة من الجنســيات األخرى، ســواء أكانوا مقيمين أو ُمعتمرين أو زائرين، مثل ســرعة 
تفاعــل واســتجابة وزارة الحــج والمواطنيــن مــع طلــب معتمريــن عراقييــن لــم َيســتطيعوا 
المعيشــية  االحتياجــات  كل  وتوفيــر  الجويــة،  الرحــالت  تعليــق  بعــد  المملكــة  مغــادرَة 
والصحيــة الالزمــة لهــم، كمــا عّبــر األميــر عــن دعمــه لجمعيــة »ألزهايمــر«، مناشــدًا الجميــع 
بضــرورة دعمهــا أيضــًا، بتوفيــر المــواّد الغذائيــة والُمعــّدات الطبيــة والمســتلزمات الصحيــة 

الضروريــة لكبــار الســّن.

وجــاء فــي المرتبــة السادســة المجــال »االقتصــادي« بنســبة 1,3% مــن إجمالــي تغريــدات 
األميــر عبــد الرحمــن بــن مســاعد خــالل فتــرة الدراســة، حيــث دافــع فــي هــذا الملــف عــن 
قــرار المملكــة بزيــادة إنتــاج النفــط، معتبــرًا أن هــذا القــرار كان الســبَب فــي تراجــع وزيــر 
ــزام بتقليــص إنتــاج النفــط، وأجبرهــم علــى  الطاقــة الروســي عــن عــزم بــالده بعــدم االلت

تخفيــض إنتــاج موســكو منــه بمقــدار 2,5 مليــون برميــل يوميــًا.

أ - األطروحات المركزية:
ــرة  ــر خــالل فت ــن مســاعد علــى تويت ــد الرحمــن ب ــر عب أظهــرت نتيجــُة تحليــل حســاب األمي
الدراســة، أن »الموضوعــات التــي ترتبــط بقضايــا المجتمــع إلــى َحــّد كبيــر«، احتلــت المرتبــة 
األولــى مــن حيــث حجــم التنــاول بنســبة 42% مــن إجمالــي الموضوعــات المنشــورة خــالل 
شــهر أبريــل، تلتهــا فــي المرتبــة الثانيــة »الموضوعــات التــي ترتبــط بقضايــا المجتمــع إلــى 
َحــدٍّ مــا« بنســبة 35%، بينمــا جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة واألخيــرة »الموضوعــات غيــر 

ــا المجتمــع« بنســبة %18. المرتبطــة بقضاي

أظهر الحساب..
نماذج تتعلق بسرعة تعامل المملكة 

مع ملفات إنسانية طارئة.
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ولذلــك فــإن مجمــوع الموضوعــات التــي ترتبــط بقضايــا مجتمعيــة فــي المحتــوى الُمقــّدم 
مــن األميــر، بلــغ 77% مــن إجمالــي موضوعاتــه المنشــورة خــالل فتــرة الدراســة، األمــر 
الــذي َيعِكــس اهتمامــه الكبيــر بقضايــا مجتمعــه، ومــا يشــغل الــرأي العــام الســعودي، مــن 

منطلــق إحساســه بالمســؤولية المجتمعيــة.

وقــد تبّنــى األميــر عبــد الرحمــن فــي محتــواه الُمقــّدم، طرحًا مركزيــًا تمّثل في »الدفاع عن 
المملكــة العربيــة الســعودية وقياداتهــا«، وتضّمنــت تغريداُتــه مجموعــًة مــن األطروحــات 

ــدة علــى طرحــه المركــزي، أهّمها: الفرعيــة الداعمــة والمؤكِّ

ب - اإلشادة بالمملكة وقياداتها
فقــد أّكــدت تغريــدات األميــر عبــد الرحمــن علــى اعتــزازه بالمملكــة العربيــة الســعودية، كمــا 
عكســت ثقتــه فــي قيــادات المملكــة وعلــى رأســها خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز، وســمّو ولــّي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، وقــد َعّبــر عــن ذلــك مــن خــالل َنْشــر 
مجموعــٍة مــن التغريــدات الّدالــة علــى فخــره بجــواز الســفر الســعودي، ومــا ُيوّفــره مــن حمايــة 
ــّي  ــرًا عــن الثقــة والدعــم لســمّو ول ــة »اصعــد بعزمــك« تعبي ــه، كمــا نشــر أغني ــة لحامل وطمأنين

العهــد، فضــاًل عــن أبيــاٍت مــن الشــعر تمتــدح قيــادات المملكــة، وُتظِهــر تقديــَره الكبيــر لهــم.

ج- الهجوم على قناة الجزيرة
ــل األميــر عبــد الرحمــن بــن مســاعد َمْصــَدَر إزعــاج لمذيعــي قنــاة الجزيــرة، واّتضــح ذلــك  َمثَّ

ِضهــم لــه فــي حســاباتهم الخاصــة علــى تويتــر. مــن خــالل كثــرة َتعرُّ

فــي المقابــل، انتهــج األميــر عبــد الرحمــن سياســَة المواجهــة معهــم، رافضــًا تجاهلهــم، أو 
تجاهــل قناتهــم، وقــد عــرض فيديــو فــي إحــدى تغريداتــه، ُيظِهــر فلســفته القائمــة علــى 
أنــه فــي بعــض األحيــان يقــوم شــخٌص تافــه بطــرح موضــوع فيــه لغــط، وهــذا َيتطّلــب 

%42%35%18

 ترتبط بقضايا المجتمع
إلى حد كبير

 ترتبط بقضايا المجتمع
إلى حد ما

 غير مرتبطة
بقضايا المجتمع
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منــه الــرّد لتوضيــح األمــر فــي صورتــه األكبــر، ألن هــذا الشــخص مجــّرد »كومبــارس«، 
وُيســتخدم بهــدف إثــارة البلبلــة ضــّد بــالده.

مــن هــذا المنطلــق، فقــد َتعّمــد األميــر عبــد الرحمــن الــرّد فــي تغريداتــه علــى بعــض 
والمنطــق. بالُحّجــة  ادعاءاتهــم  ُمفّنــدًا  الجزيــرة،  قنــاة  مذيعــي  وخاصــة  الشــخصيات، 

ودائمــًا مــا اســتخدم األميــر عبــد الرحمــن خطابــًا هادئــًا وأحيانــًا ســاخرًا فــي رّده علــى 
هــذه الشــخصيات، وكان حريصــًا علــى عــدم االنجــرار إلــى األســلوب الُمتعّصــب، رغــم 
ُبــه للمملكــة  اســتفزازاتهم المقصــودة، وشــخصنتهم لبعــض الموضوعــات، فظهــر َتعصُّ

وقياداتهــا، ولــم ُيبــاِل أو َيهتــّم بالدفــاع عــن شــخصه.

كمــا هاجــم األميــر عبــد الرحمــن فــي العديــد مــن تغريداتــه القنــواِت التــي تنتهــج سياســاٍت 
تحريضيــًة ضــد المملكــة، وعلــى رأســها قنــاة الجزيــرة، واســتند فــي هجومــه إلــى مجموعــة 

مــن االســتراتيجيات، أهمها:

 تفنيــد االدعــاءات التــي تنقلهــا هــذه القنــوات، ومواجهــة َمزاِعِمهــا بالحقائــق واألدلــة 
والبراهين.

 إظهــار التضليــل اإلعالمــي الــذي تنتهجــه هــذه القنــوات ضــد الســعودية، مثــل انتقائهــا 
المتحّيــز لألخبــار والتقاريــر التــي تتنــاول المملكــة بشــكل ســلبي، مــع التجاهــل الُمتعّمــد 
للتقاريــر اإليجابيــة أو حتــى المحايــدة، ُمدلــاًل علــى سياســاتهم التضليليــة بنشــر نمــاذج 

لهــذه التقاريــر.

د- كشف الكذب والمزايدات
األطــراف  بعــُض  إليهــا  تلجــأ  التــي  األدوات  أحــَد  والمزايــدة  التشــويه  أســلوب  ُيعــّد 
اإلقليميــة، مــن أجــل اســتهداف المملكــة العربيــة الســعودية ومحاولــة النيــل منهــا، 
ولذلــك فقــد َتعّمــد األميــر عبــد الرحمــن بــن مســاعد كشــَف مزايــدة هــذه الجهــات، 

ومنهــا: مواقفهــا،  وحقيقــة 

انتهج األمير سياسة المواجهة مع مذيعي 
الجزيرة رافضًا تجاهلهم، أو تجاهل قناتهم.
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وصفــه للرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان بـــ »الرئيــس الّدجــال«، بســبب كذبــه وتناقــض 
ــل علــى ذلــك بإعــالن الرئاســة  أفعالــه مــع أقوالــه، وافتقــاده للمرجعيــة األخالقيــة، وَدلَّ
التركيــة قيامهــا بإمــداد إســرائيل بالمســتلزمات الطبيــة، فــي الوقــت الــذي َيزعــم فيــه 
أردوغــان بمعاداتــه إلســرائيل، وَيّدعــي أنــه الداعــم األكبــر لفلســطين، كمــا عــرض خبــرًا آخــر 

يتنــاول اســتيالَء تركيــا علــى ُمســتلزمات طبيــٍة كانــت فــي طريقهــا إلــى إســبانيا.

فــي مثــال آخــر، ُيظِهــر َتعامــَل الرئيــس التركــي بمكياليــن حســب مصالحــه الخاصــة، ودون 
أي اعتبــارات أخالقيــة كمــا َيّدعــي دائمــًا، فقــد عــرض األميــر عبــد الرحمــن خبــَر مقتــل 
المعــارض اإليرانــي »مســعود مولــوي« فــي إســطنبول، علــى يــد ضابطــي اســتخبارات 

ــرة  ــاة الجزي ــن، فــي ظــّل تجاهــل أردوغــان وقن إيرانيي
هــذه  أن  ُيؤّكــد  وبمــا  الدوليــة،  العفــو  ومنظمــة 

ســة. ُمَسيَّ الجهــات 

كمــا َكشــف حقيقــَة مواقــف رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزيــر الخارجيــة القطريــة الســابق حمــد بــن جاســم 

بــن جبــر آل ثانــي تجــاه المملكــة، ومخططــه الســابق لتقســيم الســعودية، وذلــك بعدمــا 
ادعــى أنــه يجــب مســاعدة المملكــة لمواجهــة مــا َزعمــه عــن نقــٍص فــي المــواّد الغذائيــة 

لديهــا خــالل أزمــة كورونــا.

هـ- اإلشادة بجهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا
ــص األميــر عبــد الرحمــن بــن مســاعد مجموعــًة مــن تغريداته، لتناول الجهــود المبذولة  َخصَّ
ــا، وَعكســت هــذه التغريــدات  مــن ِقبــل أجهــزة الدولــة لمواجهــة َتفّشــي فيــروس كورون
ِثقَتــه فــي اإلجــراءات الحكوميــة الُمّتخــذة ودعَمــه لهــا، كمــا َتضّمنــت بعــَض البراهيــن 

الدالــة علــى نجاعــة هــذه اإلجــراءات، منهــا:

 قيام الســفارة األمريكية بالمملكة العربية الســعودية، بشــكر المملكة بســبب رعايتها 
للمواطنيــن األمريكييــن الموجودين على األراضي الســعودية.

 إشادة السفير األمريكي بالمملكة، وبالنظام الصحي السعودي.

 اهتمــام الدولــة الســعودية بــكّل الموجوديــن علــى أرض المملكــة، بعــد تعليــق حركــة 
الطيــران بســبب فيــروس كورونــا.

 استعراض جهود المملكة واهتمامها بإعادة رعاياها العالقين في الخارج.

إضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد ظهــر الــدوُر التوعــوي لألميــر عبــد الرحمــن، مــن خــالل حرصــه 
علــى تقديــم النصائــح للمواطنيــن والمقيميــن للوقايــة مــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا، 

كشف الحساب..
حقيقة المواقف العدائية ألردوغان 

وحمد بن جاسم بن جبر تجاه المملكة.
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وعدم االســتهتار به، ُمحّذرًا من انتشــار الفيروس في مســاكن العمالة بســبب تكّدســهم 
فــي المســاكن.

ُتوّضــح النتائــج الســابقة أن األميــر عبــد الرحمــن بــن مســاعد اهتــّم بشــكل خــاّص، بالدفــاع 
عــن المملكــة العربيــة الســعودية وقياداتهــا، فــي ظــّل حمــالِت االســتهداف التــي َتتعــّرض 
لهــا بشــكٍل ُمســتمّر مــن جهــات عــدة، كمــا أظهــرت دعَمــه وثقتــه فــي الدولــة الســعودية 
للمســؤولية  وتقديــَره  الوطنــي  ــه  ِحسَّ عكــس  مــا  المختلفــة،  وأجهزتهــا  وقيادتهــا 

ُلهــا. ــة التــي َيتَحمَّ المجتمعي

ثالثًا: من حيث أسلوب عرض المحتوى
أ - أسلوب الطرح المستخدم:

اعتمــد األميــر عبــد الرحمــن بــن مســاعد بشــكل رئيســي علــى أســلوب »الطــرح المباشــر« 
للقضايــا والموضوعــات التــي يتناولهــا، حيــث اســتخدم هــذا األســلوب بنســبة 93,5% مــن 
إجمالــي مــا طرحــه خــالل فتــرة الدراســة، بينمــا لجــأ إلــى أســلوب »الطــرح غيــر المباشــر« 

بنســبة 2,6% فقــط، بينمــا لــم َيســتخدم فــي بقيــة الموضوعــات أســلوَب طــرح ُمَعّينــًا.

وُتؤّكــد هــذه النســبُة فلســفَة األميــر عبــد الرحمــن التــي ســبق ِذكُرهــا، وحرَصــه علــى 
المواجهــة، كمــا ُتبرهــن علــى قــوة ُحجتــه وثبــات موقفــه، وامتالكــه الدالئــل واإلثباتــات 

الموثوقــة علــى أطروحاتــه ومواقفــه المختلفــة.

ب - الوسائط المستخدمة:
أظهــرت نتيجــة تحليــل محتــوى حســاب األميــر عبــد الرحمــن بــن مســاعد علــى تويتــر، خــالل 
فتــرة الدراســة، أن »التغريــدات النّصيــة« التــي لــم ُتصاحبهــا وســائُط أخــرى، احتّلــت المرتبــَة 
األولــى فــي محتــوى الحســاب بنســبة 60%، حيــث اعتمــد األميــر علــى قدراتــه الكتابيــة 

وأســلوبه البســيط والســهل فــي نقــل مواقفــه وتوّجهاتــه.

%93,5
%2,6

الطرح المباشر
 غير المباشر
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تغريــدات األميــر عبــد  اســتخدام »الفيديــو« كوســيٍط فــي  جــاء  الثانيــة  المرتبــة  وفــي 
الرحمــن بــن مســاعد بنســبة 21%، حيــث لجــأ األميــر إلــى اســتخدام الفيديــو لتوثيــق بعــض 
ــة، مثــل تعبيــر المواطنيــن الســعوديين عــن فخرهــم بالمملكــة وكونهــم  الشــهادات الحّي
ــروا عــن امتنانهــم  مواطنيــن ســعوديين، كمــا نقــل شــهاداِت بعــِض المقيميــن الذيــن َعّب
لحســن تعامــل الجهــات الســعودية معهــم، فضــاًل عــن عــرض األغانــي والقصائــد التــي 

ــادات المملكــة. ُتشــيد وتدعــم قي

وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة اســتخدام »الصــور« كوســيط فــي تغريــدات األميــر بنســبة %18، 
حيــث حــرص علــى اســتخدام الصــور فــي بعــض التغريــدات بهــدف التدليــل واإلثبــات، مثــل 
نشــر صــور لألخبــار والتقاريــر التــي تتنــاول المملكــة بشــكل ُمضّلــل، وأيضــًا نشــر صــور مــن 
تغريــدات بعــض المســؤولين ومذيعــي قنــاة الجزيــرة، خاصــة وأن بعضهــا تــّم حذفــه الحقــًا، 
ــام بتفنيدهــا  كمــا اســتخدم هــذا األســلوب لعــرض وجهــة النظــر األخــرى، ومــن ثــم القي

ورّد الُحّجــة بالُحّجــة.

أما »اإلنفوجرافيك« فجاء في المرتبة الرابعة بنسبة %1.

وُتظِهــر هــذه النتيجــة أن األميــر عبــد الرحمــن بــن مســاعد اهتــّم فــي تغريداتــه بالمحتــوى 
علــى حســاب االهتمــام بالوســائط، وأنــه لــم يلجــأ إليهــا بهــدف جــذب االنتبــاه، بقــدر 

اســتخدامها للتوثيــق والتدليــل عندمــا تقتضــي الحاجــة ذلــك.

ج- األدوات الرقمية:
التــي خلــت مــن األدوات  احتّلــت تغريــداُت األميــر 
تلتهــا   ،%71,4 بنســبة  األولــى  المرتبــة  الرقميــة، 
فــي المرتبــة الثانيــة التغريــدات التــي احتــوت علــى 
حصلــت  وفيمــا   ،%23,4 بنســبة  »هاشــتاق« 
المرتبــة  علــى  »منشــن«  المتضّمنــة  التغريــدات 
التــي  التغريــدات  حصلــت   ،%3,9 بنســبة  الثالثــة 

.%1,3 بنســبة  الرابعــة  المرتبــة  علــى  »رابطــًا«  َتضّمنــت 

 %18  %60
صور 1% 21% تغريدات نصية

إنفوجرافيك..فيديو..

اهتم..
حساب األمير عبد الرحمن بن مساعد 

بالمحتوى النّصي على حساب الوسائط.
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ُتوّضــح هــذه النســبة ضعــَف اهتمــام األميــر بــاألدوات الرقميــة فــي تغريداتــه، فعلــى 
 »Screensho« ســبيل المثــال، اســتعاض عــن وضــع الروابــط اإللكترونيــة بأخــذ صــور
لمــا َيتضّمنــه هــذا الرابــط، ويرغــب فــي عرضــه علــى المتابعيــن، أمــا الهاشــتاق فــكان 
األداَة األكثــر اســتخدامًا فــي محتــواه المقــّدم خــالل فتــرة الدراســة، وذلــك بهــدف ربــط 
الموضــوع الُمتنــاول بمــا ُيشــِبُهه مــن موضوعــات، ليصــل إلــى عــدد أكبــر من المســتخدمين 

المهتّميــن بهــذا الموضــوع.

د- لغة التغريد:
جــاءت »اللغــة العاميــة« فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث االســتخدام فــي تغريــدات األميــر 
عبــد الرحمــن بــن مســاعد بنســبة 50,6%، تالهــا فــي المرتبــة الثانيــة »الجمــع بيــن العاميــة 
والفصحــى« بنســبة 41,6%، أمــا »اللغــة الفصحــى« فجــاءت فــي المرتبــة الثالثــة مــن 

حيــث االســتخدام بنســبة 7,8% فقــط.

ــى  ــى حرصــه عل ــر، إل ــة فــي محتــوى حســاب األمي ــُب اســتخدام اللغــة العامي وُيشــير تغلي
إيصــال المعلومــة إلــى متابعيــه بســهولٍة وُيســر، ومراعاتــه للفــوارق الثقافيــة والتعليميــة 
للمتابعيــن، فضــاًل عــن أن اســتخدام اللغــة العاميــة ُيســهم فــي إحــداث نــوع مــن الُقــرب 

واأُللفــة، بينمــا قــد َيغُلــب علــى اســتخدام اللغــة الفصحــى الطابــُع الرســمي.

%50,6

%7,8

%41,6

اللغة العامية

الجمع بين العامية 
والفصحى

اللغة الفصحى
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خاتمة..
كشــف تحليــل الحســاب الرســمي لألميــر عبــد الرحمــن بــن مســاعد بن عبــد العزيز 

علــى تويتــر، خــالل شــهر أبريــل 2020، عــن تقديمــه محتــوًى جــادًا وهادفًا، ســعى 

مــن خاللــه إلــى الدفــاع عــن المملكــة العربيــة الســعودية وقياداتهــا، والتصــّدي 

لحمــالت التشــويه واالســتهداف التــي َتتعــّرض لهــا، كمــا أظهــر مــا يلــي:

 وضــوح الِحــّس الوطنــي لــدى األمير عبد الرحمن، واإلحســاس بالمســؤولية 

المجتمعيــة الُملقــاة علــى عاتقــه كأحــد أفراد األســرة الحاكمة، وكشــخصيٍة 
عامــة ُيتابعهــا مالييــن األشــخاص، ولذلــك غلــب اهتماُمــه بقضايا مجتمعه، 

وتناولــه للموضوعــات التــي تشــغل الرأي العام الســعودي.

 اعتزازه وفخره بالمملكة العربية السعودية وقياداتها.

 دعمــه لسياســات المملكــة فــي المجــاالت المختلفــة، وثقتــه فــي رؤى 

القيــادة الرشــيدة.

 اتبــاع سياســة المواجهــة، وعــدم تجاهــل حمــالت التشــويه واالســتهداف 
التــي َتتعــّرض لهــا المملكــة، ســواًء مــن جانــب بعــض األطــراف اإلقليمية، أو 
قنــواِت التحريــض والقائميــن عليهــا، أو بعــض المســؤولين، واعتمــد األميــر 
عبــد الرحمــن فــي هــذه المواجهــة علــى مجموعــة مــن األســاليب، أهّمهــا:

- تفنيــد االدعــاءات واألكاذيــب بالُحّجــة والمنطق، مســتندًا على الحقائق 
واألســانيد دون اللجوء إلى الكالم المرســل.

- استخدام خطاب هادئ ورزين، ُيؤّكد على قوة الموقف.

- االعتمــاد علــى الخطــاب الســاخر فــي بعــض األحيــان، خاصــة فــي ســياق 
الــرّد علــى أطروحــات الخصــوم التــي ال َتقــوم علــى أّي منطــق.
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