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ملخص تنفيذي..

ُيعبــر االنتمــاء إلــى الوطــن عــن اإلحســاس باالرتبــاط وااللتــزام تجــاه 
أمــة أو دولــة أو مجتمــع، ويعكــس مقــدار الحــب والتقديــر واالحتــرام 
والثقــة نحــو الوطــن، وقــد ازدادت أهميــة الجانــب الوجدانــي لالنتمــاء 
التــي  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  وانتشــار  ظهــور  مــع  الوطنــي 
الفكــري  الوعــي  منظومــة  بنــاء  فــي  محوريــًا  دورًا  تلعــب  أصبحــت 

والقيمــي ألفــراد المجتمــع.

وبالتزامــن مــع احتفــاالت المملكــة العربيــة الســعودية بمناســبة اليــوم 
الوطنــي الـــ 90، قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة بإجــراء دراســة 
هاشــتاق  علــى  المســتخدمين  تفاعــالت  مــن  عينــة  علــى  تحليليــة 
#اليوم_الوطني_الســعودي_90 خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 1 ســبتمبر 
إلــى 15 ســبتمبر 2020م، بهــدف رصــد انطباعاتهــم تجــاه وطنهــم بــكل 
مكوناتــه ســواء الدولــة ومؤسســاتها أو الشــعب أو القيــادة، والكشــف 

ــروا بهــا عــن مشــاعرهم. عــن الكيفيــة التــي عب

وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا أن الغالبيــة 
العظمــى مــن التغريــدات جــاءت مؤيــدة وداعمــة للمملكــة وقياداتهــا 
الرشــيدة، واتســم خطــاب التغريــد بالتضامــن مــا بيــن الشــعب ووالة 
عــن  التعبيــر  أدوات  مختلــف  الســعوديون  اســتخدم  كمــا  األمــر، 
مشــاعرهم اإليجابيــة مثــل الرمــوز والصور والفيديوهات والهاشــتاقات 

والكلمــات الدالــة.  

4

www.alqarar.sa @alqarar_sa



واالنتمــاء الوطنــي ليــس شــعورًا داخليــًا فقــط، وإنمــا يســتلزم قيــام  الفــرد بســلوكيات 
وإجــراءات فعليــة علــى أرض الواقــع ُتترجــم هــذا اإلحســاس إلــى أفعــال تخــدم وطنــه 

وُتعــزز مكانتــه. 

ولذلــك تتمحــور التعريفــات المتعــددة لالنتمــاء الوطنــي حــول مجموعــة مــن المبــادئ 
الحاكمــة، مثــل الفخــر باالنتســاب للوطــن، واالمتثــال للقيــم الوطنيــة الســائدة فــي 
الســائدة،  واألنظمــة  بالقوانيــن  وااللتــزام  الوطنيــة،  بالرمــوز  واالعتــزاز  المجتمــع، 
والمحافظــة علــى ثــروات الوطــن وممتلكاتــه، وتشــجيع المنتجــات الوطنية، والتمســك 
الوطنيــة،  والمناســبات  التطوعيــة،  األعمــال  فــي  والمشــاركة  والتقاليــد،  بالعــادات 
ونصرتــه والــذود عنــه والتضحيــة مــن أجلــه... وغيرهــا مــن عناصــر تمــزج مــا بيــن الشــعور 

والفعــل.

وازدادت أهميــة الجانــب الوجدانــي لالنتمــاء الوطنــي مــع ظهــور وانتشــار شــبكات 
التواصــل االجتماعــي التــي أصبحــت تلعــب دورًا محوريــًا فــي بنــاء منظومــة الوعــي 
والالمركزيــة  باالســتقاللية  لتميزهــا  نظــرًا  المجتمــع،  ألفــراد  والقيمــي  الفكــري 
وتخطيهــا للحــدود الزمانيــة والمكانيــة، كمــا أنهــا أعطــت فرصــة للمســتخدمين إلبــداء 
اآلراء والنقــاش فــي العالــم االفتراضــي وتبنــي وجهــات نظــر والدفــاع عنهــا، ولذلــك 
مّثلــت هــذه الوســائل إحــدى النوافــذ اإلعالميــة المناســبة التــي يســتطيع مــن خاللهــا 
األشــخاص التعبيــر عــن انتمائهــم الوطنــي بــكل حريــة ووضــوح، ممــا شــّكل بيئــة مواتيــة 
لرصــد وكشــف اتجاهــات المواطنيــن وتصوراتهــم حــول مختلــف القضايــا والموضوعات 
عبــر النقاشــات التفاعليــة ومنهــا مــا هــو متعلــق باالنتمــاء الوطنــي ومكانــة الوطــن 

ــد األشــخاص. ــه عن ــكل مكونات ب

ُيعبــر االنتمــاء إلــى الوطــن عــن اإلحســاس باالرتبــاط وااللتــزام تجــاه أمــة أو دولــة أو مجتمــع، ويعكــس مقــدار 
الحــب والتقديــر واالحتــرام والثقــة نحــو الوطــن الــذي يجمــع األرض والشــعب والقيــادة.

مقدمة..
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وبطبيعــة الحــال هنــاك ارتبــاط موضوعــي وعالقــة طرديــة بيــن المناســبات القوميــة 
ومشــاعر االنتمــاء الوطنــي، ومــن هــذه المناســبات مــا تشــهده المملكــة العربيــة 
الســعودية خــالل هــذه األيــام مــن أجــواء احتفاليــة بحلــول الذكــرى الـــ 90 علــى توحيــد 

الوطــن علــى يــد الملــك عبــد العزيــز طيــب اللــه ثــراه.

تأتــي احتفــاالت المملكــة باليــوم الوطنــي هــذا العــام وهــي أكثــر قــوة ومنعــة وتالحم 
بيــن الشــعب والقيــادة وإصــرار علــى تحقيــق التقــدم المنشــود الذي يليق بالســعودية 

وطنــًا ومواطن.

قّيمــة  فرصــة  الحــدث  هــذا  وُيمثــل 
وصورتهــا  المملكــة  مكانــة  الستكشــاف 
فــي  قيــادة  أو  شــعب  أو  كدولــة  ســواء 
أذهــان المواطنيــن، خاصــة وأن حالــة التوحــد 
والتضامــن والتضافــر بيــن مكونــات الشــعب 
الســعودي وارتباطــه الوثيــق بوطنــه واعتزازه 

ــأى عــن مخططــات ومؤامــرات قــوى الشــر التــي ســعت -  ــم تكــن بمن بســعوديته ل
ومــا تــزال – إلــى اســتهداف الوطــن، فشــهدت المملكــة خــالل الســنوات الماضيــة 
محــاوالت ممنهجــة عــدة لتمزيــق وحــدة النســيج الوطنــي، وإحــداث فرقــة ووقيعــة 
بيــن الشــعب والقيــادة، وبــث الفتــن، وترويــج الشــائعات، وخلــق منــاخ مــن اإلحبــاط 
المواطــن  لــدى  الوطنيــة  القيــم  اســتهداف  أجــل  مــن  المســتقبل،  مــن  واليــأس 
ــادة والثوابــت، لكــن  ــة والقي الســعودي لكــي يتحــول إلــى شــخص ناقــم علــى الدول
تلــك المحــاوالت اليائســة ســقطت أمــام وعــي الشــعب والدولــة وبصيــرة وحكمــة 

المملكــة. قيــادة 

ومــن هــذا المنطلــق، أجــرى مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة دراســة تحليليــة علــى 
عينــة مــن تفاعــالت المســتخدمين علــى تويتــر بهــدف رصــد انطباعاتهــم تجــاه وطنهم 
بــكل مكوناتــه ســواء الدولــة ومؤسســاتها أو الشــعب أو القيــادة، والكشــف عــن 

الكيفيــة التــي عبــروا بهــا عــن مشــاعرهم.

مجتمع وعينة الدراسة:
تمّثــل مجتمــع الدراســة فــي تفاعــالت المســتخدمين علــى منصــة تويتــر، واعتمــدت 
الدراســة في اختيار العينة على الوســم »هاشــتاق«، حيث تم مســح جميع التغريدات 
المنشــورة علــى هاشــتاق )#اليوم_الوطني_الســعودي_90( خــالل الفتــرة الممتــدة 

مــن 1 ســبتمبر وحتــى 15 ســبتمبر 2020م.

اليوم الوطني..
يمثل فرصة قّيمة الستكشاف مكانة 
المملكة وصورتها كدولة أو شعب أو 

قيادة في أذهان المواطنين
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نوع الدراسة ومنهجها:
ُتعــد هــذه الدراســة مــن البحــوث الوصفيــة، وقــد اعتمدت على منهج المســح التحليلي 
بشــقيه الكمــي والكيفــي، وُيعــرف منهــج المســح بأنــه »جهــد علمــي منظــم للحصــول 
الظواهــر موضــوع  أو مجموعــة  الظاهــرة  عــن  بيانــات ومعلومــات وأوصــاف  علــى 
البحــث«، وعلــى ذلــك قامــت الدراســة بمســح وتحليــل جميــع التغريــدات المنشــورة 

علــى الهاشــتاق عينــة الدراســة خــالل الفتــرة المحــددة.

  الرمــوز: ُيقصــد بهــا األشــكال التــي ُتوفرهــا منصــة تويتــر مثــل أعــالم الــدول 
وتعبيــرات الوجــه والقلــب والزهــور... وغيرهــا، والتــي ُيطلــق عليهــا مصطلــح 

»إيموجــي«.

  أدوات التعبيــر: تعنــي الوســائل التــي اعتمــد عليهــا المغــرد إليصــال رســالته 
التــي تحمــل اتجاهــه ومشــاعره نحــو المملكــة.

  أدوات التعبيــر اللفظيــة: وهــي تلــك األدوات التــي تســتخدم الكلمــات ســواء 
كانــت مكتوبــة أو منطوقــة.

  أدوات التعبيــر غيــر اللفظيــة: ٌيقصــد بهــا الوســائل التــي تعتمــد علــى الصــورة 
بشــكل أساســي فــي إيصــال مضمــون الرســالة االتصاليــة التــي تحمــل اتجــاه 

المغــرد. 

الفعلــي،  اســمه  يســتخدم  ال  الــذي  المغــرد  بــه  ُيقصــد  محــدد:  غيــر  فئــة    
اعتبــاري. باســم  عنــه  ويســتعيض 

  المرجعيــة الزمنيــة للتغريــدات: تعنــي الفتــرة الزمنيــة التــي ركــزت عليهــا التغريــدة، هــل 
هــي متعلقــة بالماضــي أم الحاضــر أم المســتقبل، أم جــاءت مزيجــًا بيــن كل مــا ســبق.

تعريفات إجرائية:
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نتائج الدراسة:
تــم  الــذي  )#اليوم_الوطني_الســعودي_90(  هاشــتاق  أن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
تدشــينه بمناســبة اليــوم الوطنــي الســعودي هــذا العــام قــد القــى تفاعــاًل كبيــًرا مــن 
ِقبــل المســتخدمين خــالل فتــرة الدراســة، حيــث وصــل إجمالــي التغريــد عليــه خــالل 15 
يوًمــا )3,461( تغريــدة حملــت الكثيــر مــن المشــاعر تجــاه الســعودية بمكوناتهــا الثالثــة، 

الدولــة والشــعب والقيــادة، التــي جــاءت علــى النحــو التالــي:

أواًل: اتجاه التغريد نحو المملكة:
عبــر المســتخدمون عــن تأييدهــم شــبه الكامــل للمملكــة العربيــة الســعودية دولــة وشــعب 
وقيــادة، حيــث جــاءت التغريــدات المؤيــدة بنســبة %99.1، بينما حصلت التغريدات المعارضة 

علــى نســبة تــكاد ال ُتذكــر بلغــت )%0.9(، فيمــا خلــت عينــة الدراســة مــن االتجــاه المحايــد.

المواطــن  فــي وجــدان  المملكــة  عــن مكانــة  النســبة داللــة هامــة  هــذه  وتعكــس 
المحــاوالت  مــن  بالرغــم  وذلــك  الدراســة،  عينــة  عنــه  عبــرت  والــذي  الســعودي، 
المســتمرة مــن جانــب بعــض األطــراف المغرضــة لتشــويه مؤسســات الدولــة ووالة 
أمرهــا، والتأثيــر ســلبًا علــى المواطنيــن، فجــاء التأييــد شــبه المطلــق كــرد حــازم وحاســم 
علــى هــذه المحــاوالت الممنهجــة المشــبوهة، ولُتؤكــد علــى حالــة التأييــد والثقــة التــي 

يوليهــا الســعوديون تجــاه دولتهــم وقيادتهــا الرشــيدة.

من

1 سبتمبر 
2020

إلى

15 سبتمبر
2020

3,461
تغريدة
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ثانيًا: أدوات التعبير:
إن أي عمليــة تواصــل بيــن مرســل ومســتقبل تتضمــن خطــاب مــا، كمــا أن كل أشــكال 
ــة  ــر لفظي ــة وغي ــر اســتخدام شــفرات ورمــوز لفظي التواصــل المنتجــة للخطــاب تتــم عب

ُتوظــف بآليــات مختلفــة إلنتــاج المعنــى وإيصالــه للمتلقــي.

من هذا المنطلق فقد لجأ المســتخدمون الســعوديون إلى العديد من أدوات التعبير 
اللفظية وغير اللفظية للتعبير عن اتجاهاتهم نحو المملكة العربية الســعودية.

1. غير اللفظية، ويمكن تقسيمها إلى رموز وصور:

أ - الرموز:

يتــم  التــي  Emojis) مــن األدوات األساســية  التعبيريــة )اإليموجــي –  الرمــوز  أصبحــت 
اســتخدامها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بشــكل مســتمر للتعبيــر عــن المشــاعر، 
فمــن مميزاتهــا أنهــا ُتشــكل عنصــر مكمــل للغــة فــي إيصــال الرســائل، فتختصــر الكلمــات 
وُتســهل عمليــة التواصــل خاصــة وأنهــا تكتســب صفــة العالميــة كونهــا عابــرة للــدول 

بلغاتهــا المختلفــة. 

ــزازه  ــر عــن فخــره واعت وقــد اســتخدم المغــرد الســعودي مجموعــة مــن الرمــوز للتعبي
بالمملكــة، جــاء فــي مقدمتهــا رمــز »علــم الســعودية«، حيــث ظهــر فــي %57.3 مــن 
إجمالــي عينــة الدراســة الخاضعــة للتحليــل، تــاله فــي المرتبــة الثانيــة رمــز »القلــب« 
بنســبة اســتخدام بلغــت %30.5، حيــث لجــأ العديــد مــن المغرديــن إلــى اســتخدام هــذا 
اإليموجــي بجــوار كلماتهــم للتعبيــر عــن حبهــم للمملكــة، كمــا ظهــر أيضــًا اســتخدام 

إيموجــي »الزهــور« بنســبة %1.5 وهــو يحمــل نفــس المعنــى تقريبــًا.

�

♥

🌹
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ب - الصور:

اســتحوذت صــور »قــادة المملكــة« علــى أغلبيــة الصــور التــي اعتمــد عليهــا المســتخدمون 
فــي تغريداتهــم، حيــث بلغــت نســبة ظهورهــا )%30.7(، وجــاء فــي المقدمــة خــادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، كمــا 
ــة ُتوحــي بوفــاء الســعوديين  تضمنــت الصــور أيضــًا ملــوك الســعودية الســابقين فــي دالل
لقادتهــم مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر ُتشــير إلــى قناعتهــم بالتواصــل واالســتمرارية الــذي 

يتســم بــه نظــام الحكــم فــي وطنهــم.

وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء اســتخدام صــورة »العلــم الســعودي« كـــ »صــورة« فــي تغريــدات 
المســتخدمين المنشــورة علــى الهاشــتاق وذلــك بنســبة )22.8%).

ويعكس اســتخدام العلم الســعودي )رمز ، صورة( بشــكل كبير في تغريدات المســتخدمين 
الســعوديين أن المغــرد الســعودي ســعى إلــى التعبيــر عــن تأييــده للدولــة بمفهومهــا العــام 
فــي المقــام األول، حيــث أن العلــم يرمــز إلــى كل مــا ينتمــي إلــى الوطــن ســواء شــعب أو 
قيــادة أو مؤسســات ... إلــخ. كمــا أن رمزيــة العلــم تحمــل بجانــب مشــاعر الحــب أحاســيس 

الــروح الوطنيــة، ولذلــك أراد المســتخدمون إظهــار فخرهــم واعتزازهــم بســعودتهم.

وجــاء »شــعار المملكــة« فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة ظهــور بلغــت %12.4، ويمكــن تفســير 
ذلــك بــأن المواطــن الســعودي أراد التعبيــر عــن قناعتــه بقــوة الســعودية وتقدمهــا، حيــث 
يتضمــن الشــعار ســيفين يعكســان القــوة والمنعــة، كمــا يتضمــن أيضــًا صــورة النخلــة للتدليــل 

علــى النمــاء والرخــاء.

كمــا اســتخدم المغــردون بعــض الصــور الخاصــة بالمملكــة مثــل األماكــن الســياحية واألثريــة 
والدينيــة بنســبة %3، وذلــك إلظهــار مــا تشــهده المملكــة مــن عمليــات تطويريــة وتنمويــة، 

فضــاًل عــن التباهــي بجمــال طبيعتهــا.
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2. أدوات التعبير اللفظية:

 ويمكن تقسمها إلى ما يلي:

أ - الفيديو:

اعتمــد بعــض المســتخدمون الســعوديون علــى الفيديــو فــي عــدد مــن تغريداتهــم 
التــي نشــروها علــى الهاشــتاق محــل الدراســة، حيــث ظهــرت بنســبة %14.5، وذلــك 
مــن أجــل التعبيــر عــن مشــاعرهم اإليجابيــة تجــاه المملكــة، وقــد تنوعــت مضاميــن هــذه 
الفيديوهــات مــا بيــن مديــح الملــك ســلمان وســمو ولــي العهــد، والتأكيــد علــى الدعــم 
والثقــة والمســاندة الشــعبية للقيــادة، واســتعراض قــوة المملكــة العربيــة الســعودية 
وقواتهــا المســلحة، فضــاًل عــن عــرض بعــض الفيديوهــات التــي ُتظهــر معالــم المملكــة 
الدينيــة والســياحية وطبيعتهــا الخالبــة. وتــم اســتخدام األغانــي الوطنيــة واألشــعار 

كخلفيــة للقطــات المصــورة فــي هــذه الفيديوهــات.

ب - الهاشتاقات المرتبطة والكلمات الدالة:

مــن  مجموعــة  المغــردون  اســتخدم 
لتغريداتهــم  المصاحبــة  الهاشــتاقات 
المنشــورة علــى الهاشــتاق األساســي 

محــل الدراســة، أهمهــا:

االعتــزاز  عــن  لُيعبــر  بعضهــا  جــاء   -
العربيــة  بالمملكــة  والثقــة  والفخــر 
)#من_أغلــى_ مثــل  الســعودية 

)#الســعودية_العظمى(،  أرض(، 
)#همــة_ )#دام_عزك_ياوطــن(، 
)90#عام_فــوق_ حتى_القمــة(، 

الســياق  هــذا  وفــي  هام_الســحب(، 
المســتخدمين  تغريــدات  حملــت 
الكلمــات  مــن  العديــد  الســعوديين 
الدالــة علــى هــذا الشــعور الوجدانــي، 
مثــل الســعودية فــوق، الســعودية ال 
تحتــاج أحــد - الشــعب الســعودي ال 

يحتــاج إال للــه، نصنــع المعجــزات بســواعدنا نحــو القمــة، عمــار يابــالدى فــي عامــك 
الـــ 90، ســتبقى شــامخه بســيادتها وريادتهــا وقــوة اقتصادهــا وتأثيرهــا علــى العالــم 

الســعودية. الوطنيــة  الهويــة  نحمــل  أننــا  فخــر  يكفــي  العربــي، 
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- ســعى المغــردون إلــى إظهــار دعمهــم للقيــادة والتوحــد معهــا مثــل )#كلنا_ســلمان_
واحتــوت  )#محمد_بن_ســلمان(،  )#الملك_ســلمان_بن_عبدالعزيز(،   ،) كلنا_محمــد 
التغريــدات علــى العديــد مــن الكلمــات الدالــة علــى وقــوف الشــعب خلــف قيادتــه مثــل 
ــوالة  ــم المليــك والوطــن، والء وفــداء ل ــه ث ــا، الل ــا رهــن االشــارة وخلــف والة أمرن كلن
االمــر فــي الســراء والضــراء، المملكــة وآل ســعود تــاج علــى روســنا، األميــر محمــد بــن 

ســلمان نعمــة تحســدنا عليهــا كل الشــعوب.

الدولــة  بيــن  تلقائــي  بشــكل  ربطــوا  الســعوديين  المغرديــن  أن  الالفــت  مــن  وكان 
والقيــادة، فعلــى ســبيل المثــال قــال أحــد المســتخدمين الســعوديين فــي تغريــدة »ُكل 
عــام والســعودية تعانــق الّســماء مجــًدا ، وتحضــن الّســحاب فخــًرا وعــًزا ، ُدمــِت يــا 
بــالدي ُحًبــا وعشــًقا لألبــد دام عــزك يــا وطــن« وبالرغــم مــن أن نــص التغريــدة كان 

مخصصــًا للســعودية كدولــة، إال أن الصــورة المصاحبــة تضمنــت قــادة المملكــة.

- اهتمــت العديــد مــن الهاشــتاقات بمــؤازرة الجيــش الســعودي وخاصــة المتواجــد فــي 
الحد الجنوبي، ومنها )#الجيش_الســليماني(، )#الحد_الجنوبي(، )#جنودنا_البواســل(.

وقــد تضمنــت التغريــدات المنشــورة علــى هاشــتاق #اليوم_الوطني_الســعودي_90 
وتســتخدم هــذه الهاشــتاقات المرتبطــة اإلشــادة بالقــوات المســلحة الســعودية التــي 
تقــف بــكل حــزم وحســم ضــد التهديــدات الخارجيــة والداخليــة، وعبــر المســتخدمون عــن 
اســتعدادهم للتضحيــة بــكل غــال ونفيــس فــي ســبيل الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار 
ــدات )روحــي ومــا ملكــت يــدى فــداء  ــة مــا جــاء فــي هــذه التغري المملكــة، ومــن أمثل
والوطــن  للديــن  ووفــاء  والء  الســلماني  الجيــش  ياالســعودية،  فديتــك  للمملكــة، 

ــادة، علمــوا اوالدكــم الدفــاع عــن الوطــن(. والقي
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ثالثًا األطر المستخدمة:

يتضــح مــن الشــكل الســابق تنــوع األطــر المســتخدمة فــي تغريــدات الســعوديين علــى 
الهاشــتاق عينــة الدراســة، وقــد جــاءت علــى النحــو التالــي:

  احتــل إطــار الدعــم والتأييــد المرتبــة األولــى فــي محتــوى التغريــدات محــل الدراســة 
بنســبة %36.7، وقــد وجــه المســتخدمون دعمهــم وتأييدهــم لــكاًل مــن المملكــة 

كدولــة والقيــادة.

  جــاء فــي المرتبــة الثانيــة إطــار الشــخصية بنســبة %32، حيــث ركــز المســتخدمون 
علــى الشــخص، وتحديــدًا الملــك ســلمان واألميــر محمــد بــن ســلمان، والملــك 
المؤســس عبــد العزيــز أل ســعود، طيــب اللــه ثــراه، فضــاًل عــن الملــوك الســابقون 

فــي حكــم الســعودية.
وســواء كانــت التغريــدة مخصصــة لقائــد محــدد أو مجموعــة مــن القــادة، فقــد كان 
التركيــز منصبــًا علــى الســمات الشــخصية مثــل الحكمــة والقــوة والقيــادة والكاريزمــا 

والكفــاءة... ومــا إلــى ذلــك مــن صفــات قياديــة حميــدة.
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  حصل إطار الفخر واالعتزاز على المرتبة الثالثة في محتوى تغريدات المستخدمين 
بنســبة  وذلــك  #اليوم_الوطني_الســعودي_90  هاشــتاق  علــى  نشــروها  التــي 
%25.3، حيــث عبــر المواطنــون الســعوديون عــن اعتزازهم بســعوديتهم وانتمائهم 
إلــى هــذا الوطــن، كمــا عبــروا عــن فخرهــم باإلنجــازات التــي تشــهدها المملكــة يومــًا 
بعــد يــوم، والمكانــة التــي وصلــت إليهــا ليــس علــى المســتوى العربي أو اإلســالمي 

أو اإلقليمــي فحســب وإنمــا علــى المســتوى الدولــي أيضــًا.

  أمــا إطــار المســؤولية الوطنيــة فقــد جــاء فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة %4.7، حيــث 
أكــد المغــردون الســعوديون علــى أهميــة قيــام كل فــرد فــي المجتمــع بــدوره علــى 
أكمل وجه، وأن الجميع مســؤول عن تنمية وتطوير بلده كُل في مجال تخصصه، 
ــر بعــض المغــردون عــن اســتعدادهم للدفــاع عــن الوطــن والتضحيــة مــن  كمــا عب
ــم الغالــي والنفيــس  ــة تتطلــب منهــم تقدي ــن أن المســؤولية الوطني ــه، معتبري أجل

مــن أجــل رفعــة الوطــن والحفــاظ علــى أمنــه واســتقراره.
يشــعر  فالــكل  تضامنيــة،  خطــاب  لغــة  التغريــدات  فــي  ظهــر  فقــد  وبذلــك 
بالمســؤولية وأهميــة دوره فــي تنميــة المجتمــع بجانــب مؤسســات وأجهــزة 
الدولــة، كمــا أن الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار المملكــة هــي واجــب وطنــي ولــكل 
فــرد فــي المجتمــع دورًا فيــه، وتــم التعبيــر عــن هــذه المشــاعر ببعض الهاشــتاقات 
مثــل )#كلنا_ســلمان_كلنا_محمد(، كمــا غــرد الســعوديون بمضمــون دال علــى 
ــا أعظــم وطــن«، »روحــي ومــا ملكــت فــداه - دام  هــذا النهــج مثــل »نفديــك ي

ــا وطــن«. عــزك ي

  وجــاء إطــار الصــراع فــي المرتبــة الخامســة واألخيــرة بنســبة %1.3، وتعكــس هــذه 
النســبة الضئيلــة أن اهتمامــات المســتخدمين الســعوديين كانــت معنيــة بدعــم 
وطنهــم وتنــاول اإليجابيــات والتركيــز علــى االنجــازات المتحققــة، أمــا إطــار الصــراع 
فقــد تناولتــه مجموعــة بســيطة مــن التغريــدات تــكاد ال ُتذكــر، وكانــت فــي جانــب 
منهــا تتحــدث عــن محــاوالت التآمــر علــى المملكــة، والبعــض اآلخــر جــاء منتقــدًا 
لألوضــاع فــي المملكــة. ومــن الملفــت أن النــوع األخيــر كان لشــخصيات مجهولــة 

وغيــر ُمعرفــة.
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رابعًا: القوى الفاعلة
ُيعبــر مصطلــح القــوى الفاعلــة عــن الشــخص أو الجهــة أو الدولــة المؤثــرة حســب رؤية 
تغريــدات المســتخدمين التــي نشــروها علــى الهاشــتاق خــالل فتــرة الدراســة، وقــد 
احتلــت »الدولــة الســعودية« المرتبــة األولــى كقــوى فاعلــة رئيســية فــي التغريــدات 
عينــة الدراســة وذلــك بنســبة %43.4، حيــث ركــز الســعوديون علــى الدولــة ككيــان 
يضــم أيضــًا الشــعب والقيــادة، فمثلــت الســعودية رمزيــة خاصــة لــكل مــا تتضمنــه مــن 

عناصــر.

وفــي المرتبــة الثانيــة جــاءت »القيــادة الســعودية« بنســبة %35.6، فــرأت التغريــدات 
أن القيــادة الســعودية هــي القــوى الفاعلــة والمحركــة للدولــة، مستشــهدين بحجــم 
اإلنجــازات التــي تشــهدها بلدهــم بســبب السياســات الناجعــة التــي تتبعهــا قيادتهــم 

الرشــيدة.

ــة رئيســية بنســبة  ــة كقــوى فاعل ــة الثالث وحصــل »الشــعب الســعودي« علــى المرتب
%11.2، حيث اعتبر بعض المغردين أن الشعب السعودي قادر على تجاوز الصعاب 
وتحقيــق التنميــة المنشــودة، وأنــه كمــا لــه حقــوق فعليــه واجبــات ومســؤوليات 
تجــاه وطنــه، مستشــهدين بكلمــات األميــر محمــد بــن ســلمان الــذي عبــر فيهــا عــن 

ثقتــه الكبيــرة بالمواطــن الســعودي وقدراتــه غيــر المحــدودة.

واحتلــت »الحكومــة اإلماراتيــة« المرتبــة الرابعــة كقــوى فاعلــة رئيســية بنســبة 6.7%، 
فبعــد اعتمــاد المكتــب اإلعالمــي للحكومــة اإلماراتيــة الشــعار الرســمي لمشــاركة 
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انهالــت  العــام،  هــذا  الســعودي  الوطنــي  باليــوم  االحتفــال  الســعودي  الشــعب 
التغريــدات التــي ُتثمــن هــذه اللفتــة الكريمــة وُتؤكــد علــى قــوة العالقــات التــي تجمــع 

بيــن البلديــن والشــعبين الشــقيقين.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن يــوم 7 ســبتمبر الــذي اعتمــدت فيــه الحكومــة اإلماراتيــة شــعار 
المشــاركة قــد شــهد كثافــة ملحوظــة فــي حجــم التغريــد علــى هاشــتاق #اليــوم_

الوطني_الســعودي_90.

وجــاءت فئــة »أخــرى« فــي المرحلــة الخامســة واألخيــرة بنســبة %3.1، وقــد مثلــت هــذه 
الفئــة بعــض المؤسســات وخاصــة التعليميــة التــي دعــت إلــى المشــاركة فــي اليــوم 
كمــا  المناســبة،  بهــذه  لالحتفــال  واألشــعار  والصــور  الفيديوهــات  بتصميــم  الوطنــي 
تضمنــت أيضــًا الشــعب اإلماراتــي الــذي أظهــر حبــه ودعمــه وإخوتــه للشــعب الســعودي.

خامسًا: جنس المغرد 
إلــى المغرديــن الذيــن  ُيظهــر الشــكل الســابق أن فئــة »غيــر محــدد« والتــي ُتشــير 
اســتخدموا أســماء اعتباريــة حصلــوا علــى المرتبــة األولــى مــن حيــث حجــم التغريــد علــى 
الهاشــتاق خــالل فتــرة الدراســة بنســبة %54.3، وبينمــا احتــل »الذكــور« المرتبــة الثانيــة 

بنســبة %25.8، حصلــت »اإلنــاث« علــى المرتبــة الثالثــة بنســبة 19.9%.

وبالرغــم مــن محــاوالت التشــويه المتكــررة مــن جانــب أطــراف تســعى إلــى تصديــر 
صــورة زائفــة عــن المملكــة بأنهــا تقــف ضــد حقــوق المــرأة، إال أن النســبة المتقاربــة إلــى 
حــد مــا بيــن تفاعــل الذكــور واإلنــاث علــى الهاشــتاق ُتدلــل علــى عكــس ذلــك، خاصــة 
وأن الغالبيــة العظمــى مــن التغريــدات كانــت إيجابيــة ومؤيــدة للمملكــة دولــة وشــعب 

وقيــادة.

%19.9

%54.3

%25.8

نسبة اإلناث

غير محدد

نسبة الذكور
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سادسًا: المرجعية الزمنية للتغريدات
فيمــا يتعلــق بالفتــرة الزمنيــة التــي ركــزت عليهــا تغريــدات المســتخدمين المتفاعليــن مــع 
هاشــتاق #اليوم_الوطني_الســعودي_90، فقــد غلــب عليهــا ســمة المــزج بيــن الفتــرات 
ــدات جــاء  ــى أن محتــوى التغري ــار إل المختلفــة وذلــك بنســبة %61.7، وُيشــير هــذا االختي
مختلطــًا يجمــع بيــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل، أو بيــن اثنيــن منهمــا علــى األقــل، 
وللتوضيــح علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، عندمــا يكــون محتــوى التغريــدة هــو )همــة 
حتــى القمــة( فهــي تتعلــق بالحاضــر والعمــل بجــد حتــى نصــل فــي المســتقبل إلــى القمــة.

وتعكــس هــذه النتيجــة مؤشــر هــام، وهــو أن المواطــن الســعودي يــرى المملكــة تســير 
فــي متواليــة مســتمرة، وأن كل حقبــة لهــا تأثيــر مباشــر فيمــا يليهــا، كمــا ُتوضــح مــا يكنــه 
الســعوديون مــن تقديــر واحتــرام لماضيهــم وتاريخهــم الــذي كان لــه دورًا رئيســيًا فــي 

حاضرهــم، والــذي ُيشــكل بطبيعــة الحــال منطلقــًا لمســتقبلهم. 

ولذلــك فــإن النســب الباقيــة والمتعلقــة بالماضــي والحاضــر والمســتقبل ال تعنــي 
أن تناولهــا جــاء ضعيفــًا، وإنمــا ُتوضــح نســبة المحتــوى الــذي تنــاول كل منهــا بشــكل 

منعــزل ومجــرد عــن األخريــات.  

وفيمــا يتعلــق بفئــة أخــرى، فتمثلــت فــي التغريــدات التــي كانــت لهــا نظــرة ســلبية عــن 
المملكــة، وجــاءت بنســبة ضئيلــة جــدًا وهــي 1%.

سابعًا: األطر المرجعية
اعتمــد المســتخدمون الســعوديون علــى مجموعــة مــن األطــر المرجعيــة فــي تغريداتهم التي 
تفاعلــوا بهــا علــى الهاشــتاق، فجــاء فــي المقدمــة المرجعيــة »القوميــة« بنســبة 59.4%، 
وهــي نســبة متوافقــة مــع النتائــج الســابقة، حيــث شــّكلت الدولــة الســعودية - ككيــان - رأس 

أولويــات المواطــن الســعودي، ولذلــك كانــت مرجعيتــه القوميــة الوطنيــة هــي األســاس.
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وفــي المرتبــة الثانيــة جــاءت المرجعيــة »التاريخيــة« بنســبة %20.7، وهــي مــا ُتؤكــد 
ــزاز الشــعب الســعودي بتاريخــه وماضيــه ســواء  أيضــًا النتائــج الســابقة التــي أثبتــت اعت

كان متعلقــًا بتاريــخ الدولــة أو تاريــخ قادتهــا.

وجــاءت المرجعيــة »العروبيــة« فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة %10.6، حيــث ســعى بعــض 
المســتخدمين إلــى إظهــار مكانــة المملكــة فــي محطيهــا العربــي، والدعــم والمســاعدة 
المحــوري فــي معالجــة األزمــات  تــزال - ألشــقائها، ودورهــا  التــي قدمتهــا – ومــا 

والقضايــا العربيــة المختلفــة.

ثامنًا: القيم التي تضمنتها التغريدات
ُيظهــر الشــكل الســابق أهــم القيــم التــي ظهــرت فــي تغريــدات المواطنيــن الســعوديين 

الذيــن تفاعلــوا مــع الهاشــتاق الخــاص باليــوم الوطنــي الســعودي محــل الدراســة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه القيــم لــم تكــن مخصصــة لجهــة دون أخــرى، فعلــى 
ــة المختلفــة  ــادة شــمل أيضــًا حــب مؤسســات الدول ــال حــب الوطــن والقي ســبيل المث
كالقــوات المســلحة، واألمــر نفســه ينطبــق علــى الشــعور بالثقــة فــكان متعلقــًا بقدرات 
ومقــدرات الدولــة فضــاًل عــن الثقــة فــي سياســات الملــك ســلمان واألميــر محمــد بــن 

18ســلمان، وهــو مــا حــدث أيضــًا مــع مشــاعر الــوالء والفخــر واالعتــزاز... إلــخ.
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النتائج العامة للدراسة:
أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج العامة، أهمها:

 اتســمت الغالبيــة العظمــى مــن تغريــدات المســتخدمين علــى هاشــتاق #اليــوم_
الوطني_الســعودي_90 بالتأييــد والدعــم شــبه التــام للمملكــة وقياداتهــا، 
فيــن وبأســماء  وجــاءت النســبة البســيطة المعارضــة مــن مســتخدمين غيــر ُمعرَّ

مســتعارة.

 ُتؤكــد هــذه النســب قــوة وتماســك وتوحــد المجتمــع الســعودي خلــف قيادتــه 
الرشــيدة، وأن المحــاوالت الممنهجــة والمســتمرة الــي تســتهدف بــث الفرقــة 

بيــن مكوناتــه بــاءت بالفشــل.

 عبــر المغــردون الســعوديون عــن انتمائهــم لوطنهــم بمختلــف األدوات التــي 
ُتوفرهــا منصــة تويتــر مثــل الرمــوز والصــور والفيديوهــات والهاشــتاقات والكلمات 

الدالــة... إلــخ. 

 وجــود حالــة مــن التوحــد فــي لغــة الخطــاب المســتخدمة مــن جانــب الشــعب 
والقيادة، فاســتخدمت العديد من التغريدات نفس المصطلحات أو التشــبيهات 
التــي ذكرهــا ولــى العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان فــي مناســبات مختلفــة، مثــل 

جبــل طويــق، همــة حتــى القمــة، طموحنــا عنــان الســماء... وغيرهــا.

 أكــدت حالــة التوحــد هــذه علــى ثقــة الشــعب والمصداقيــة التــي يشــعر بهــا 
المواطــن تجــاه والة أمــره، واقتناعــه ودعمــه الكامــل لسياســاتهم وتوجهاتهــم 

التــي يتبعونهــا.

 أظهــرت تغريــدات المســتخدمين غلبــة الخطــاب التضامنــي بيــن مكونــات الوطــن 
المختلفة )الدولة – الشعب – القيادة(، والتي عكست روح التعاون والمشاركة 

بيــن الجميع.

 ظهــرت حالــة مــن الربــط التلقائــي والالشــعوري بيــن الثقــة واالعتــزاز بالوطــن 
الســعوديين.  المغرديــن  جانــب  مــن  بالقيــادة  والثقــة واالعتــزاز 
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