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ملخص تنفيذي..
، خاصــة  مات الشــخص الســويِّ ُتعــد مســألة الهويــة واالنتمــاء الوطنــي مــن مســلَّ

المواطنيــن، فمــن  الوطــن ووحــدة وســامة  باســتقرار  يتعلــق األمــر  عندمــا 

ــح مجــرد  ــي وقــت األزمــات والمخاطــر، وُيصب ــزداد الحــس الوطن الطبيعــي أن ي

الحيــاد خيانــة.

تآمــري،  منطلــق  مــن  الشــعور  هــذا  تصويــر  إلــى  يســعى  البعــض  أن  إال 

وطنــه. عــن  ُيدافــع  مــن  كل  ضــد  الفكــري  اإلرهــاب  وُيمارســون 

حيــث انتشــر خطــاب كراهيــة وتحريــض ضــد كل مــن ُيدافــع عــن المملكــة 

ــه. العربيــة الســعودية، صاَحَبــه اتهامــات بــأن هــذا الدفــاع ُموجَّ

وُيعــد الشــاعر الســعودي عبــد اللطيــف آل الشــيخ مــن ضمــن الشــخصيات 

التــي طالْتهــا هــذه االتهامــات لمجــرد أنــه اســتخدم حســابه الشــخصي علــى 

تويتــر كمنصــة للدفــاع عــن المملكــة ضــد حمــالت االســتهداف المســتمرة 

والممنهجــة مــن جانــب بعــض األطــراف والجهــات، وســعى إلــى كشــف زيف 

ادعاءاتهــم وحقيقــة مواقفهــم.

وقــد قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة بتحليــل حســاب آل الشــيخ خــالل 

هــا  شــهر يونيــو 2020، وأظهــرت نتيجــة التحليــل مجموعــة مــن النتائــج، أهمُّ

أن الشــاعر الســعودي لــم يســتخدم حســابه الخــاص مــن أجــل الترويــج لنفســه 

ره لتنــاول القضايــا والموضوعــات  أو تحقيــق مكســب مــادي، وإنمــا ســخَّ

التــي تشــغل مجتمعــه، فضــاًل عــن الدفــاع عــن وطنــه، وذلــك مــن منطلــق 

مــن  بوصفــه  بــات  متطلَّ مــن  عليــه  تفرضــه  ومــا  المجتمعيــة  المســؤولية 

الفاعليــن فــي المجتمــع الســعودي.
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ولذلــك فــإن مفهــوم االنتمــاء الوطنــي يعنــي انتســاب الفــرد إلــى كيــان أكبــر وأشــمل وهو 
»الوطــن« يتمســك بثقافتــه وهويتــه ومــا يتعلــق بذلــك مــن مشــاعر إيجابيــة تجعلــه ُيكــنُّ 

لــه الــوالء وُيدافــع عنــه، وُيقــدم المصلحــة العامــة علــى مصلحتــه الشــخصية.

مات الشــخص الســوي، خاصة عندما يتعلق  فمســألة الهوية واالنتماء الوطني من مســلَّ
األمــر باســتقرار الوطــن ووحــدة وســالمة المواطنيــن، حيــث يتنامــى الحــس الوطنــي  فــي 

أوقــات الخطــر والتهديــد، وُيصبــح مجــرد الحيــاد خيانــة.

لقــد فرضــت هــذه القضيــة نفســها مؤخــًرا مــع ظهــور خطــاب كراهيــة وحقــد وتحريــض 
ممارســة  إلــى  البعــض  فلجــأ  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  عــن  ُيدافــع  مــن  كل  ضــد 
اإلرهــاب الفكــري بوصــف أولئــك الذيــن يقفــون بجانــب دولتهــم ومؤسســاتها وقياداتهــا 

ليــن ومرتزقــة. بمســميات ُمســيئة مثــل ذبــاب إلكترونــي وُمموَّ

محتــوى  وتحليــل  برصــد  اإلعالميــة  للدراســات  القــرار  مركــز  قــام  المنطــق،  هــذا  مــن 
حســاب الشــاعر الســعودي عبــد اللطيــف بــن عبــد اللــه آل الشــيخ، علــى تويتــر، كونــه 
إحــدى الشــخصيات التــي طالتهــا هــذه االتهامــات. واســتخدمت الدراســة أســلوب المســح 

الشــامل لجميــع التغريــدات المتاحــة علــى حســابه خــالل شــهر يونيــو 2020م.

وقد توصلت الدراسة التحليلية إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

ــد مــع الجماعة، والتمســك بهــا والذود عنهــا، وتنتفى  االنتمــاء هــو شــعور إيجابــي قــد يصــل إلــى درجــة التوحُّ
ــا الهويــة فهــي الرابــط الــذي ينتظــم بــه األفــراد فــي الوطــن مهمــا  معــه المنفعــة بلغــة الربــح والخســارة، أمَّ

اختلف الزمان والمكان، فالهوية هي الثوابت التي تتجدد ولكنها ال تتغير. 

مقدمة..
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من حيث الشكل:
ــه  ــر مرجعيت ــه آل الشــيخ، علــى تويت ــد الل ــن عب ــد اللطيــف ب ــم صفحــة عب 1. عكــس تصمي
الوطنيــة واعتــزازه وفخــره بالمملكــة العربيــة الســعودية وقياداتهــا، حيــث تضمنــت 
صــورة الخلفيــة الرئيســية لحســابه كالًّ مــن الملــك المؤســس عبــد العزيــز آل ســعود 
وخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وســمو ولــي العهــد األميــر 
محمــد بــن ســلمان، ومــن خلفهــم َعَلــم المملكــة، كرســالة دعــم وتأييــد وثقــة مــن 

جانــب آل الشــيخ فــي الســعودية دولــًة وقيــادًة.

كمــا تضمنــت الصــورة أيًضــا شــعار »نعــود بحــذر« والــذي تــم إطالقــه لتوعيــة وتحذيــر 
المواطنيــن والمقيميــن مــن التهــاون باإلجــراءات االحترازيــة الخاصــة بفيــروس كورونــا، 
وذلــك عقــب إقــرار المملكــة ببــدء العــودة التدريجيــة للحيــاة الطبيعيــة. ممــا ُيدلــل 
بالمســؤولية  الشــيخ بقضايــا مجتمعــه، مــن منطلــق اإلحســاس  آل  انشــغال  علــى 

المجتمعيــة، عبــر مســاندته للقــرارات الحكوميــة وسياســات الدولــة الســعودية.

ــا شــعرية مــن  ــن محتواهــا أبياًت ــص عبــد اللطيــف آل الشــيخ تغريــدة ُمثبتــة تضمَّ وخصَّ
ــر عــن الثقــة  تأليفــه وإلقائــه ُتبايــع ســموَّ ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان وُتعبِّ
ه فــي مناســبات مختلفــة، وتأكيــًدا  فيــه، وجــاءت مصحوبــة بفيديــو ُمجمــع لســموِّ

علــى اعتــزازه بســعوديته، وضــع آل الشــيخ بجــوار اســمه َعَلــم المملكــة.

ولذلــك فــإن الشــكل الظاهــري لحســاب عبــد اللطيــف آل الشــيخ أكد انتمــاءه الوطني، 
والــذي يتجلــى فــي الشــعور والســلوك أيًضا.

2. بلــغ إجمالــي التغريــدات الُمتاحــة علــى حســاب عبــد اللطيــف آل الشــيخ خــالل شــهر 
يونيــو 2020 )4000( تغريــدة، أي أن متوســط التغريــد اليومــي بلــغ )133( تغريــدة، 
وهــو معــدل تغريــد كثيــف، يعكــس اهتمــام الشــاعر الســعودي بالتواصــل مــع متابعيه، 
الذيــن يبلــغ عددهــم وقــت إجــراء الدراســة )476,5( ألــف متابــع، ومشــاركتهم آراءه 

حــول مختلــف القضايــا والموضوعــات.

خالل..

شهر يونيو 
2020

عدد المتابعين..

476,5 ألف 
متابع

4،000 تغريدة
بمتوسط 133 تغريدة يوميًا
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م مــن آل الشــيخ  3. احتلــت فئــة »إعــادة التغريــد« المرتبــة األولــى فــي المحتــوى الُمقــدَّ
ــا المرتبــة الثانيــة فكانــت مــن نصيــب فئــة »التغريــدات األصليــة«  بنســبة )82,3%(، أمَّ
بنســبة )17,7%(. األمــر الــذي ُيظهــر حــرص الشــاعر الســعودي علــى إيصــال الفكــرة 

ــا كان مصدرهــا. لجمهــوره أيًّ

4. بلــغ إجمالــي تفاعــل المتابعيــن علــى تغريــدات آل الشــيخ األصليــة )509,057( ألــف 
ــى: تفاعــل، مقســمة إل

- )49994( تعليًقا.

- )173522( إعادة تغريد.

- )285541( إعجاًبا.

ويعكــس حجــم التفاعــل الكبيــر علــى التغريــدات األصليــة للشــاعر الســعودي مــدى 
قدرتــه علــى التأثيــر فــي الــرأي العــام، وأهميــة دوره التثقيفي والتوعويــة في المجتمع 

الســعودي.

%82.3
إعادة التغريد 

%17.7
تغريدات أصلية

بلغ إجمالي التفاعل 
509,057 تفاعًاعلى تغريدات..

49,994173,522285,541
إعجابإعادة تغريدتعليقًا
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5. تنوعــت األدوات الرقميــة التــي اســتخدمها آل الشــيخ فــي حســابه، فجــاء »الهاشــتاق« 
فــي المرتبــة األولــى بنســبة اســتخدام بلغــت )60,1%(، تــاله فــي المرتبــة الثانيــة 
»الروابط اإللكترونية« بنســبة اســتخدام )11,9%(، وفي المرتبة الثالثة جاء اســتخدام 
»المنشــن« بنســبة )8,3%(، بينمــا لــم يعتمــد علــى األدوات الرقميــة فــي مجموعــة 

مــن التغريــدات بلغــت نســبتها )%30.9(.

وُتوضح هذه النسب مجموعة من الدالالت:

ــا ال شــك فيــه أن الشــخص عندمــا يكــون صاحــب رســالة، فإنــه يســعى إليصالهــا إلــى أكبــر   ممَّ
عــدد ممكــن مــن المتابعيــن، ولذلــك اعتمــد عبــد اللطيــف آل الشــيخ علــى الهاشــتاق بنســبة 
ــد اســتخدامه مــن أجــل إيصــال محتــواه إلــى كل مهتــمٍّ بموضــوع التغريــدة،  كبيــرة، حيــث تعمَّ
وقــد تركــزت الهاشــتاقات علــى الموضوعــات التــي تتنــاول الشــخصيات المعاديــة للمملكــة 
مثــل بعــض اإلعالمييــن القطرييــن ومذيعــي قنــاة الجزيــرة، فضــاًل عــن إظهــار الدعــم لمصــر 

وقواتهــا المســلحة فــي مواجهــة العــدوان التركــي علــى ليبيــا. 

الشــيخ األدوات  آل  يســتخدم فيهــا  لــم  التــي  التغريــدات  أن  الســابق،  الطــرح  يؤكــد  ــا   ممَّ
الشــخصية  المتعلقــة باالهتمامــات  صــة بشــكل كبيــر للموضوعــات  الرقميــة، كانــت ُمخصَّ
لــه مثــل الشــعر واألدب، فالشــاعر الســعودي لــم يســتهدف الترويــج لنفســه عبــر محتــواه، 
وإنمــا ســعى لمشــاركة اهتماماتــه لمتابعيــه فقــط، ولذلــك لــم يلجــأ إلــى اســتخدام األدوات 

الرقميــة فــي هــذا النــوع مــن المحتــوى.

 كان من الالفت أن آل الشيخ استخدم في الكثير من تغريداته أداة المنشن إلى الشخصيات 
التــي ينتقدهــا مثــل عبــد اللــه الوذيــن وجابــر الحرمــي وعبــد اللــه العذبــة، والرئيــس التركــي 

ــل علــى قــوة طرحــه. ــا ُيدلِّ رجــب طيــب أردوغــان، ممَّ

لــم ُيصاحبهــا وســائط  التــي  6. أظهــرت نتيجــة التحليــل حصــول التغريــدات »النصيــة« 
اســتخدام  بنســبة  وذلــك  المقــدم  الشــيخ  آل  محتــوى  فــي  األولــى  المرتبــة  علــى 
بلغــت )41,2%(، تالهــا فــي المرتبــة الثانيــة اســتخدام »الصــورة« بنســبة )%31,6(، 
وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء اســتخدام »الفيديــو« بنســبة )17,4%(، وبينمــا احتلــت فئــة 
»اإلحالــة إلــى الموضــوع األصلــي« المرتبــة الرابعــة بنســبة اســتخدام بلغــت )%8,8(، 

 %8.3  %60.1
منشن 30.9% 11.9% هاشتاق

لم تعتمد على أداة..الروابط اإللكترونية..
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احتــل »اإلنفوجرافيــك« المرتبــة الخامســة بنســبة اســتخدام )4,6%(، وبينمــا حصــل 
»البــث المباشــر« علــى المرتبــة السادســة بنســبة )0,2%(، جــاء اســتخدام »الموشــن 

جرافيــك« فــي المرتبــة الســابعة واألخيــرة بنســبة )%0,08(. 

اللطيــف  اعتمــد عليهــا عبــد  التــي  الوســائط  ع  تنــوُّ رغــم  أنــه  الســابقة  النســب  ُتوضــح 
آل الشــيخ فــي تغريداتــه، فــإن المحتــوى »النصــي« احتــلَّ المرتبــة األولــى مــن حيــث 
ــى القــدرة الســردية التــي يمتلكهــا آل الشــيخ  االســتخدام، ويمكــن إرجــاع ســبب ذلــك إل

والشــعرية. األدبيــة  اهتماماتــه  بفضــل 

كمــا لجــأ آل الشــيخ إلــى اســتخدام الصــورة بنســبة كبيــرة، وذلــك مــن أجــل التدليــل علــى 
محتــواه، فعلــى ســبيل المثــال حــرص علــى نشــر ُصــَوٍر مــن تغريــدات األشــخاص والجهــات 
التــي تقــف ضــد المملكــة أو ُتســيء إليهــا ومــن َثــمَّ التعليــق عليها، ليعرض أمــام المتابعين 
الموضــوع األصلــي والــرد عليــه، وهــذا إن دلَّ علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى ثقتــه فــي 
ِنــه مــن تفنيــد االدعــاءات، فضــاًل عــن اهتمامــه بكشــف مــا تتعــرض لــه  قــوة طرحــه، وتمكُّ

المملكــة مــن تدليــس وتضليــل.

وبنفــس األســلوب، اســتخدم الشــاعر الســعودي الفيديــو بشــكل مكثــف فــي عــرض 
التســريبات الصوتيــة للعقيــد الليبــي معمــر القذافــي مــع بعــض الشــخصيات، والتــي ُتوضح 
تآمرهــم علــى المملكــة، كمــا اعتمــد عليهــا أيًضــا فــي نشــر األغانــي واألشــعار الوطنيــة 

الداعمــة للســعودية وقياداتهــا.

وفي بعض األحيان استخدم آل الشيخ الصورة والفيديو بشكل فكاهي ساخر.

بث مباشرنص فقط موشنصورة إنفوجرافيكإحالةفيديو

%41,2

%31,6

%17,4
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%4,6
%0.2%0.08
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من حيث المحتوى:
طبيعة التغريدة:

جــاءت الغالبيــة العظمــى مــن تغريــدات عبــد اللطيــف آل الشــيخ »غيــر إعالنيــة« بنســبة 
)97,6%(، بينمــا حصلــت »التغريــدات اإلعالنيــة« علــى نســبة )2,4%( فقــط مــن إجمالــي 

عينــة الدراســة.

وُتؤشــر النســبة الســابقة على أن آل الشــيخ لم يســَع الســتغالل متابعيه من أجل تحقيق 
مكســب مــادي، وإنمــا ســعى إلــى مشــاركتهم اهتماماتــه وآراءه حــول مختلــف القضايــا 

والموضوعــات التــي تشــغل بــال المواطــن  الســعودي خدمــة للصالــح العــام.

واتســمت أغلــب التغريــدات التــي اتخــذت الشــكل اإلعالنــي بأنهــا كانــت عبــارة عــن دعــٍم 
للمواهــب واإلنتــاج األدبــي والمســابقات الفنيــة، وإظهــار العمليــات اإلغاثيــة وقوافــل 
الدعــم التــي ُتقدمهــا المملكــة العربيــة الســعودية لمســاعدة األشــقاء فــي اليمــن، فضــاًل 

عــن تشــجيع األشــخاص علــى المشــاركة فــي المبــادرات واألعمــال الخيريــة واإلنســانية.

مجاالت التناول:
وتنــوع  بتعــدد  الشــيخ  آل  اللطيــف  عبــد  الســعودي  الشــاعر  حســاب  محتــوى  اتســم 

التالــي: النحــو  علــى  منهــا  كلٍّ  تنــاُول  ِنَســُب  جــاءت  وقــد  مجاالتــه، 

المجــال   ،)%12,8( بنســبة  االجتماعــي  المجــال   ،)%52,2( بنســبة  السياســي  المجــال 
الثقافــي بنســبة )12,7%(، المجــال الصحــي بنســبة )8,6%(، المجــال الدينــي )%5,3(، 
المجــال االقتصــادي )3,7%(، تغريــدات ترفيهيــة بنســبة )2,3%(، فئــة أخــرى )%2,4(.
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واتســم محتــوى حســاب آل الشــيخ بأنــه كان متواكًبــا مــع األحــداث اآلنيــة، مــع اللجــوء فــي 
بعــض األحيــان إلــى التدليــل بتاريــخ الحــدث كنــوٍع مــن اإلثبــات والَبْرَهنــة علــى وجهــة نظــره.

بالقضايــا  الشــيخ  آل  اللطيــف  عبــد  تغريــدات  محتــوى  ارتبــاط  مــدى  تقســيم  ويمكــن 
مســتويات: ثالثــة  إلــى  بالمملكــة  الخاصــة  والموضوعــات 

 التغريــدات التــي تناولــت قضايــا وموضوعــات مرتبطــة بالمملكــة »إلــى حــدٍّ كبيــر«، وقــد 
جــاءت فــي المرتبــة األولــى بنســبة )%67,9(. 

حيــث عكــس حســاب آل الشــيخ دعمــه وتأييــده للمملكــة وقياداتهــا، والتعبيــر عــن ثقتــه 
فــي توجهاتهــا السياســية واالقتصاديــة، ســواء علــى المســتويين الداخلــي أو الخارجــي، 
يــل مــن الســعودية، ومنهــا  يــه لحمــالت االســتهداف الممنهجــة التــي تســعى للنَّ وتصدِّ
علــى ســبيل المثــال، ال الحصــر، دفاُعــه عــن قــرار المملكــة بتقنيــن األعــداد التــي سُيســمح 
ــي وبــاء كورونــا، حفاًظــا علــى ســالمة  لهــا بــأداء فريضــة الحــج هــذا العــام نتيجــة تفشِّ

وحيــاة اإلنســان، ومواجهتــه لمــن َســَعْوا إلــى تســييس األمــر بهــدف ابتــزاز المملكــة.

بة بيــن العقيــد  كمــا تنــاول الشــاعر عبــد اللطيــف آل الشــيخ ملــف المكالمــات المســرَّ
معمــر القذافــي مــن جانــب وعــدد مــن الشــخصيات مثــل األميــر القطــري الســابق 
حمــد بــن خليفــة آل ثــان ورئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة القطريــة األســبق حمــد 
بــن جاســم بــن جبــر آل ثــان وحاكــم المطيــري ومبــارك الدويلــة مــن جانــب آخــر، والتــي 
العربيــة، وبشــكل خــاص المملكــة  الــدول  تآمــر هــذه األطــراف علــى  كشــفت عــن 

العربيــة الســعودية. 

واســتخدم آل الشــيخ حســابه للــرد علــى تطــاول بعــض الشــخصيات القطريــة علــى ســموِّ 
ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، ومــن الالفــت للنظــر أن الشــاعر الســعودي لــم 
يقــف موقــف الدفــاع، بــل هاَجــَم وبقــوة، َســْعًيا إلــى إظهــار تناقضــات وكــذب النظــام 
القطــري وتفكيــك ادعاءاتــه، ومنهــا الزعــم باحترامــه للحريــات وذلــك عبــر نشــر دالئــل 
ض إلــى تحالــف تنظيــم  وبراهيــن علــى تنكيــل هــذا النظــام بالمعارضيــن لــه. كمــا تعــرَّ
يــل مــن المملكــة. الحمديــن مــع كل مــن تركيــا وإيــران لتنفيــذ مخططهمــا الرامــي إلــى النَّ

%67,9%26,9%5.2

 ترتبط بقضايا المملكة
إلى حد كبير

 ترتبط بقضايا المملكة
إلى حد ما

 غير مرتبطة
بقضايا المملكة
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وتنــاول آل الشــيخ أيًضــا القضايــا المجتمعيــة المختلفــة والتــي تهــم المواطــن الســعودي، 
الشــورى  مجلــس  وتصويــت  كورونــا،  بفيــروس  المتعلقــة  االحترازيــة  اإلجــراءات  مثــل 
عــن  فضــاًل  الخــاص،  القطــاع  فــي  الموظفيــن  لرواتــب  م  ُســلَّ وضــع  علــى  الســعودي 
ــد الشــعب  حالــة األمــن واألمــان التــي تســود المملكــة العربيــة الســعودية، وقــوة وتوحُّ
الســعودي خلــف قيادتــه، وتضافــر الجهــود الحكوميــة والشــعبية لمواجهــة جائحــة كورونــا.

كمــا أظهــر حســاب آل الشــيخ االعتــزاز بقيــم ومبــادئ المجتمــع الســعودي، والعمــل 
علــى تأكيــد الصفــات اإليجابيــة عنــد األشــخاص.

 التغريــدات التــي تناولــت قضايــا وموضوعــات مرتبطــة بالمملكــة »إلــى حــد مــا« والتــي 
جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث حجــم التنــاول بنســبة )%26,9(.

لمحــاوالت  بالتصــدي  الشــيخ  آل  يكتــِف  لــم 
االســتهداف المباشــر للمملكــة فحســب، وإنمــا 
م- إلــى تنــاُول  ســعى أيًضــا -عبــر محتــواه الُمقــدَّ
ــر مباشــر علــى  ــر غي ــا وموضوعــات لهــا تأثي قضاي
المملكــة، ُمعتبــًرا أن تهديــد أمــن الــدول العربيــة 
ســبيل  فعلــى  الســعودية،  ألمــن  تهديــد  هــو 

ــص الشــاعر الســعودي عــدًدا كبيــًرا مــن تغريداتــه لكشــف حقيقــة المشــاريع  المثــال خصَّ
اإلقليميــة التــي تســعى إلــى زعزعــة أمــن واســتقرار المنطقــة لبســط نفوذهــا، وذلــك 

مــن خــالل تفنيــد ادعاءاتهــم ومزاعمهــم.

ام فــي  ويأتــي علــى رأس هــذه الجهــات جماعــة اإلخــوان المســلمين ودورهــم الهــدَّ
المنطقــة، فاهتــم آل الشــيخ بكشــف خريطــة تحالفــات الجماعــة، مثــل عالقــة اليمنيــة 
اإلخوانيــة تــوكل كرمــان بنظــام الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، وأيًضــا حقيقــة 
المشــروع التركــي الــذي يســتند مؤيــدوه إلــى مرجعيــة دينيــة وأخالقيــة فــي تبريــر 
سياســاته العثمانيــة التوســعية، وقــام آل الشــيخ كذلــك باســتعراض العالقــات التركيــة 
ر رجــب طيــب أردوغــان  اإلســرائيلية المتميــزة مــن أجــل إثبــات زيــف المزاعــم التــي ُتصــوِّ
كشــخصية مدافعــة عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني فــي مقابــل المزايــدة علــى 

مواقــف الــدول العربيــة، ال ســيما المملكــة العربيــة الســعودية.

ض آل الشــيخ لألوضــاع الداخليــة المترديــة فــي تركيــا، وحالــة  إضافــة إلــى ذلــك تعــرَّ
الرفــض الشــعبي لسياســات الرئيــس أردوغــان. 

ومــن الموضوعــات التــي تزامنــت مــع فتــرة الدراســة وتناَوَلهــا آل الشــيخ ذكــرى ثــورة 30 
يونيــو فــي مصــر والتــي كان لهــا دور رئيســي فــي هــدم المشــروع اإلخوانــي فــي المنطقــة.  

عدد كبير..
من تغريدات آل الشيخ خصصت لكشف 
حقيقة المشاريع اإلقليمية التي تسعى 

إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
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اهتــم آل الشــيخ أيًضــا بتنــاول المشــروع اإليرانــي فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، ومــا 
تســبب فيــه مــن َخْلــق حالــة مــن الفرقــة بيــن أبنــاء الشــعب الواحــد، واســتقواء أذرعــه 
العســكرية بلغــة الســالح لفــرض سياســة األمــر الواقــع وتنفيــذ أجنــدة نظــام الماللــي 

مثلمــا حــدث، ومــا زال، فــي لبنــان وســوريا والعــراق واليمــن.

يتضــح مــن العــرض الســابق أن الغالبيــة العظمــى مــن تغريــدات الشــاعر عبــد اللطيــف 
آل الشــيخ تضمنــت محتــوى مرتبًطــا بالمملكــة، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بنســبة 

)94,8%( مــن إجمالــي المحتــوى الُمقــدم خــالل فتــرة الدراســة.

 التغريــدات التــي تناولــت قضايــا وموضوعــات »غيــر مرتبطــة بالمملكــة« والتــي احتلــت 
المرتبــة الثالثــة واألخيــرة بنســبة )5,2%(، وتضمــن محتــوى هــذه الفئــة موضوعــات 
التــي  االحتجاجــات  مثــل  الخارجــي  المســتوى  علــى  الســاعة  وبعــض قضايــا  عامــة، 
ق إلــى ظاهــرة العنصريــة التي ارتبطت  يشــهدها عــدد مــن الواليــات األمريكيــة، والتطــرُّ
ــم،  ــا فــي دول العال ــاء كورون بهــا، وأزمــة ملــف ســد النهضــة اإلثيوبــي، وتطــورات وب

واالشــتباكات الحدوديــة بيــن الهنــد والصيــن.

أسلوب الطرح:
لجــأ آل الشــيخ إلــى أســلوب »الطــرح المباشــر« للقضايــا والموضوعــات التــي تناولهــا محتــوى 
تغريداتــه وذلــك بنســبة )98,8%(، مقابــل )1,2%( فقــط ألســلوب »الطــرح غيــر المباشــر«، 

ــا جعــل مضمونــه واضًحــا ومتماســًكا، وبرهــن علــى ثبــات موقفــه وقــوة ُحجتــه. ممَّ

وقــد انعكســت ميولــه األدبيــة علــى لغتــه المســتخدمة في طرح الموضوعــات المختلفة، 
حيــث كتــب الشــاعر عبــد اللطيــف أغلــب تغريداتــه باللغــة الفصحــى لتحتــل بذلــك المرتبــة 
األولــى بنســبة )66,2%(، مقابــل اســتخدام اللغــة العاميــة بنســبة )20,4%(، وجمــع بيــن 

اللغتيــن فــي عــدد مــن التغريــدات بلغــت نســبتها )%13,4(.

ومــن العوامــل التــي أدت إلــى ارتفــاع نســبة اســتخدام اللغــة الفصحــى أيًضــا، اهتمــام آل 
الشــيخ بنشــر العديــد مــن األشــعار علــى حســابه الخــاص.

بينمــا لجــأ إلــى اســتخدام اللغــة العاميــة فــي التغريــدات الســاخرة والفكاهيــة، باإلضافــة 
إلــى تلــك التــي حملــت مضاميــن خفيفــة.

%98,8
%1.2

الطرح المباشر
 غير المباشر
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خاتمة..
عكــس تحليــل حســاب الشــاعر عبــد اللطيــف بــن عبــد اللــه آل الشــيخ، علــى 

ــل فــي إطــار المســؤولية  تويتــر، المنطــق األساســي لمحتــواه، والــذي تمثَّ

المجتمعيــة، ومــا تفرضــه عليــه مــن متطلبــات بصفتــه فاعــاًل فــي المجتمــع 

ا على تناول كل ما يشــغل المواطن،  الســعودي، ولذلك كان اهتمامه منصبًّ

ســواء علــى المســتويين الداخلــي أو الخارجــي.

فاالنتمــاء الوطنــي ليــس شــعوًرا فقــط، وإنمــا هــو ســلوك أيًضــا، وهــو ما جعل 

ر حســابه مــن أجــل الدفــاع عــن المملكــة العربيــة الســعودية،  آل الشــيخ ُيســخِّ

يــل مــن  وكشــف عمليــة التشــويه واالســتهداف الممنهــج التــي تســعى للنَّ

والشــعب  الدولــة  ُهويــة  علــى  التأكيــد  عــن  فضــاًل  واســتقرارها،  وحدتهــا 

وتوحدهــم خلــف قيادتهــم.
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