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ملخص تنفيذي..

ُتعــد دراســة صــورة الجنــدي الســعودي كمــا تعكســها اتجاهــات 
المســتخدمين علــى وســائل التواصــل االجتماعــي أمــًرا فــي غايــة 
األهمية، نظًرا لدورهم المحوري في الحفاظ على أمن وسالمة 
حالــة  ظــل  فــي  األهميــة  هــذه  وتــزداد  والمواطنيــن،  الوطــن 
االســتهداف المســتمرة التــي تنــدرج تحــت إطــار الحــرب النفســية 
التــي ُتمــاَرس ضــده فــي وســائل اإلعــالم التــي تحمــل أجنــدات 
معاديــة للمملكــة العربيــة الســعودية، فضــاًل عــن المحتــوى الــذي 

ــثُّ فــي وســائل التواصــل االجتماعــي. ُيَب

مــن هــذا المنطلــق قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة بدراســة 
صــورة الجنــدي الســعودي فــي الوجدان الشــعبي وطبيعة تفاعل 
ــل مــن هــذه  ْي المواطنيــن مــع حمــالت التشــويه التــي تســعى للنَّ
الصــورة وتشــويهها، وذلــك عبــر تحليــل التغريــدات المنشــورة على 
هاشــتاق #الجيش_الســعودي خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 1 أبريــل 

وحتــى 30 ســبتمبر 2020م.

وانتهــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا أن الغالبيــة 
العظمــى مــن تغريــدات المســتخدمين علــى الهاشــتاق حملــت 
صــورة إيجابيــة عــن الجنــدي الســعودي ومؤسســته العســكرية، 
ُمؤكــدة بذلــك فشــل الحمــالت الممنهجــة الهادفــة إلــى تشــويه 

ــة. صورتهــم والتشــكيك فــي عقيدتهــم القتالي
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وتــزداد هــذه األهميــة فــي ظــل حالــة االســتهداف المســتمرة الســاعية إلــى تشــويه صورتــه 
تــارة، وتشــكيكه فــي عقيدتــه القتاليــة تــارة أخــرى، وينــدرج كل ذلــك تحــت إطــار الحــرب 
النفســية التــي ُتمــارس ضــده فــي وســائل اإلعــالم التــي تحمــل أجنــدات معاديــة للمملكــة 

ــة الســعودية، فضــاًل عــن المحتــوى الــذي ُيبــث فــي وســائل التواصــل االجتماعــي. العربي

وتمــر المنطقــة العربيــة خــالل هــذه المرحلــة بمنعطفــات تاريخيــة وتغيــرات جذريــة طغــت 
ى إلــى تهديــد  ــا أدَّ ــاة وأمــن الشــعوب، ممَّ فيهــا األطمــاع اإلقليميــة والدوليــة علــى حي
وجــودي لبعــض الــدول، بينمــا يســعى البعــض اآلخــر إلــى المحافظة على أمنه واســتقراره.

فــي ظــل هــذه األجــواء، يكــون دور المؤسســة العســكرية شــديد األهميــة للحفــاظ علــى 
أمــن واســتقرار الدولــة مــن التهديــدات والمخاطــر واألطمــاع الخارجيــة التــي تســعى إلــى 

ْيــل مــن الوطــن. النَّ

وفــي هــذا الصــدد أثبــت الجيــش الســعودي أنــه صمــام أمــان للمملكــة وســيٌف يتصــدى 
لــكل َمــن يســعى إلــى تهديــد أمنهــا واســتقرارها، ولذلــك فهــو دائًمــا مــا يكــون محــل 
اســتهداف عســكري ومعنــوي خاصــة خــالل هــذه المرحلــة الحرجــة مــن التاريــخ العربــي.

وُتعــد الحــرب النفســية إحــدى أدوات االســتهداف التــي يلجــأ إليهــا األعــداء مــن أجــل النيــل 
مــن الجيــش الســعودي، وذلــك عبــر العديــد مــن األســاليب، تنطلــق جميعهــا مــن فكــرة 
رئيســية تتمثل في محاولة التشــكيك، ســواء تشــكيك الجندي في عقيدته أو مســتقبله 
أو هدفــه مــن جانــب، وزعزعــة الصــورة الراســخة للجنــدي الســعودي المقاتــل فــي وجــدان 

الشــعب مــن جانــب آخــر.

وألن حــرب الكلمــة قــد تكــون أقــوى تأثيــًرا مــن اآلالت العســكرية فــي بعــض األحيــان، 
فقــد قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة بدراســة صــورة الجنــدي الســعودي فــي 
الوجــدان الشــعبي وطبيعــة تفاعــل المواطنيــن مــع حمــالت التشــويه التــي تســعى للنيــل 
ــدات المنشــورة علــى هاشــتاق  ــل التغري ــر تحلي مــن هــذه الصــورة وتشــويهها، وذلــك عب

#الجيش_الســعودي خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 1 أبريــل وحتــى 30 ســبتمبر 2020م.

ُتعد دراســة صورة الجندي الســعودي، كما تعكســها اتجاهات المســتخدمين على وســائل التواصل االجتماعي 
أمــًرا فــي غايــة األهميــة، نظــًرا لدورهــم المحــوري فــي الحفــاظ على أمن وســامة الوطــن والمواطنين. 

مقدمة..
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أهمية الدراسة:
ترجع أهمية الدراسة إلى مجموعة من األسباب، منها:

 أهميــة موضوعيــة: وتنبــع مــن المكانــة التــي يحظــى بهــا الجيــش الســعودي، ودوره 
األساســي فــي الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار المملكــة، وانعــكاس ذلــك علــى التقديــر 

الشــعبي لــه.

تشــهد  الِحقبــة  هــذه  كــون  زمانيــة:  أهميــة   
العديــد مــن المخاطــر والتحديــات التــي قــد تصــل 
الــدول،  لبعــض  الوجــودي  التهديــد  حــد  إلــى 
ْيها  وُتســتخدم فيهــا كل أشــكال الحــروب بشــقَّ
المــادي والمعنــوي، ويأتــي الجنــدي الســعودي 

االســتهداف. قائمــة  رأس  علــى 

 أهميــة مكانيــة: تتعلــق بمكانــة المملكــة العربيــة الســعودية، ســواء مــن الناحية الدينية 
أو االقتصاديــة أو السياســية، فهــي مطمــع دائــم ألطــراف إقليمية ودولية.

 إضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن هــذه الدراســة تســعى إلــى تســليط الضوء علــى جانب مهم 
وحيــوي مــن محــاوالت النيــل المســتمرة مــن المملكــة، ووعــي المواطــن الســعودي 

يــه لهــا. وتصدِّ

تسعى الدراسة..
إلى تسليط الضوء على وعي المواطن 

يه للمحاوالت  السعودي وتصدِّ
المستمرة للنيل من وطنه.

6

www.alqarar.sa @alqarar_sa



مجتمع وعينة الدراسة:
ل مجتمع الدراسة في المحتوى المنشور على موقع تويتر من جانب المستخدمين  تمثَّ
الســعوديين، ويتنــاول الجيــش الســعودي والجنــدي الســعودي، ونظــًرا لصعوبــة الحصــر 
الشــامل لجميــع التغريــدات المتعلقــة بموضــوع الدراســة، فقــد اعتمــد مركــز القــرار علــى 
عينــة متمثلــة فــي جميــع التغريــدات المنشــورة علــى هاشــتاق #الجيش_الســعودي خالل 
الفتــرة مــن  1 أبريــل وحتــى 30 ســبتمبر 2020م والتــي بلغــت )527( تغريــدة، بواقــع 410 
ــا إعالنيــة  تغريــدات متعلقــة بموضــوع الدراســة، بينمــا تــم اســتبعاد 117 تغريــدة جــاءت إمَّ

أو خــارج الســياق.

نوع الدراسة ومنهجها:
تدخــل هــذه الدراســة ضمــن فــرع البحــوث الوصفيــة، وقــد اعتمــدت علــى منهــج المســح 
التحليلــي بشــقيه الكمــي والكيفــي، والــذي يهــدف إلــى الحصول علــى بيانات ومعلومات 

وأوصــاف عــن الظاهــرة أو مجموعــة الظواهــر موضــوع البحــث.

من

1 أبريل 
2019

إلى

 30 سبتمبر
2020

جميع التغريدات على هاشتاق..

#الجيش_السعودي
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نتائج الدراسة:

اتجاه المستخدمين: 

أظهــرت نتائــج الدراســة أن اتجــاه المواطــن الســعودي نحــو الجيــش الســعودي وجنــوده 
كانــت إيجابيــة فــي الغالبيــة العظمــى مــن تفاعالتهــم على هاشــتاق #الجيش_الســعودي 

بنســبة 93%، بينمــا جــاءت ســلبية بنســبة %7.

ــا يمنيــون معارضــون  وبمراجعــة الحســابات ذات التفاعــل الســلبي، اتضــح أن أصحابهــا إمَّ
ــا حســابات مجهولــة.  للمملكــة وإمَّ

وبالنســبة لعــدم وجــود اتجــاه ُمحايــد فــي النتائــج، فيرجــع ذلــك إلــى أنه في بعــض األحيان 
ال يمكــن القبــول بــرأٍي وســط كمــا هــو الحــال فــي الموقــف مــن الجيــش الســعودي 
وصــورة الجنــدي المقاتــل، فاعتبــرت الدراســة أن الحيــاد اتجــاه ســلبي فــي حــد ذاتــه، ألنــه 
ال بديــل عــن التأييــد والدعــم الُمطلــق لَمــن ُيدافعــون عــن أمننــا وحمايــة حدودنــا مــن أي 
اعتــداء أو تهديــد، ومــا دون ذلــك فهــو اتجــاه ســلبي نحــو مؤسســتنا العســكرية، فالحيــاد 

فــي بعــض األوقــات خيانــة.

االستماالت المستخدمة:
غلبــت االســتماالت العاطفيــة علــى تفاعــالت المســتخدمين علــى الهاشــتاق بنســبة 
الثانيــة  المرتبــة  فــي  تالهــا  الدراســة،  عينــة  علــى  التفاعــالت  إجمالــي  مــن   %51.5
االســتماالت العقليــة بنســبة 37.5%، وفــي المرتبــة الثالثــة جاءت االســتماالت المختلطة 

.%11 بنســبة 
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َســُب مدلــواًل واضًحــا يتمثــل فــي أن االســتدالل العقلــي علــى مكانــة  وتعكــس هــذه النِّ
مات، فــال توجــد  الجيــش الســعودي والجنــدي المقاتــل غيــر ضــروري، ألنــه مــن المســلَّ
لجيشــه  الســعودي  المواطــن  لتأييــد  والبراهيــن واألســباب  األدلــة  تقديــم  إلــى  حاجــة 
وتقديــره لــدوره الوطنــي، لذلــك جــاءت أغلــب االســتماالت المســتخدمة فــي التغريــدات 
هــا الشــعب الســعودي  ــر عــن المشــاعر التــي ُيكنُّ المتفاعلــة علــى الهاشــتاق عاطفيــة ُتعبِّ

ُتجــاه المؤسســة العســكرية ككيــان وعناصرهــا المقاتلــة.

القوى الفاعلة:
ــة رئيســية  كان مــن الطبيعــي أن يحتــل الجيــش الســعودي المرتبــة األولــى كقــوى فاعل
وقــوات  الســعودية  القيــادة  مــن  كلٌّ  الثانيــة  المرتبــة  فــي  وَتَســاَوى   ،%89.7 بنســبة 
تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن بنســبة 4.4% لــكل منهمــا، وفــي المرتبــة األخيــرة 

جــاءت ميليشــيا الحوثــي االنقالبيــة كقــوى فاعلــة بنســبة %1.5.
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ا عن األدوار المنسوبة إلى هذه القوى، فيمكن استعراضها فيما يلي: أمَّ

1. الجيش السعودي:
عــت األدوار المنســوبة للجيــش الســعودي، والتــي تضمنتهــا تغريــدات  تعــددت وتنوَّ

المســتخدمين المتفاعليــن علــى الهاشــتاق، ومنهــا:

 الدفاع عن المملكة ضد االعتداءات الخارجية، والحفاظ على أمنها واستقرارها.

 يمتــد دور الجيــش الســعودي إلــى الدفــاع عــن الــدول العربيــة الشــقيقة ضــد أي 
تهديــد يســتهدفها.

 الجندي السعودي هو خير مثال للقوة والشجاعة والتضحية.

2. القيادة السعودية:
المنشــورة  المســتخدمين  تغريــدات  عرضــت 
علــى الهاشــتاق، عينــة الدراســة، مجموعــة مــن 
األدوار المنســوبة للقيــادة الســعودية كقــوى 
كل  بتقديــم  القيــام  أهمهــا  رئيســية،  فاعلــة 
أشــكال الدعــم للجيــش الســعودي، ســواء كان 

ا. ــا أم لوجيســتيًّ ــا أم معنويًّ دعًمــا ماديًّ

القضايــا  تجــاه  الســعودية  للقيــادة  التاريخيــة  المواقــف  التغريــدات  تناولــت  كمــا 
العربيــة، وذلــك مــن خــالل إصدارهــا األوامــر لقواتهــا بالمشــاركة فــي الدفــاع عــن 

الــدول العربيــة الشــقيقة فــي أكثــر مــن مناســبة. 

جديــر بالذكــر أن القيــادة هنــا لــم تقتصــر علــى خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبــد العزيــز وولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان -حفظهمــا اللــه- فحســب، 
وإنمــا جــاءت ُممثلــة للمواقــف المشــرفة لقيــادات المملكــة عبــر العصــور  المختلفــة، 
لُتظهــر أن الِقَيــم الســعودية نابعــة مــن هويــة المملكــة نفســها، ولذلــك هــي ممتــدة 

ومســتمرة وباقيــة حتــى مــع اختــالف القيــادة.

3. قوات التحالف:
وفيمــا يتعلــق بقــوات تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن بقيــادة المملكــة، فركــزت تغريــدات 
المتفاعليــن علــى الهاشــتاق، علــى دور الجيــش الســعودي فــي التصــدي لهجمــات ميليشــيا 
الحوثــي االنقالبيــة ضــد الســعودية، فضــاًل عــن قيــادة المملكــة للتحالــف مــن أجــل إنهــاء 
انقــالب الحوثييــن ودعــم اليمنييــن ألمنهــم واســتقرارهم وعــودة الحكومــة الشــرعية للبــالد.

تناولت التغريدات..
المواقف التاريخية للقيادة تجاه القضايا 

10العربية في أكثر من مناسبة. 
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4. ميليشيا الحوثي:
جــاءت ميليشــيا الحوثــي االنقالبيــة كقــوى فاعلــة فــي تغريــدات ِقلــة مــن المتفاعليــن 
للحوثييــن،  مؤيــدون  يمنيــون  أنهــم  الدراســة  نتائــج  وأوضحــت  الهاشــتاق،  علــى 
َلــة للميليشــيات الحوثيــة  وُيناصبــون المملكــة العــداء، ولذلــك جــاءت تغريداتهــم ُمهلِّ

االنقالبيــة.
كانــت  االنقالبيــة  للميليشــيا  اليمنييــن  المســتخدمين  تســميات  أن  بالذكــر  الجديــر 
ــارة لجــأوا إلــى إلصــاق ُبعــد دينــي العتداءاتهــم اإلرهابيــة علــى الشــعب  ُموحيــة، فت
بأنهــم  زوًرا  الميليشــيات  تلــك  فوصفــوا  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  اليمنــي 
ــر تســميتهم  ــارة أخــرى َســَعْوا إلــى إكســابهم شــرعية مزعومــة عب »مجاهــدون«، وت

بـ»اللجــان الشــعبية اليمنيــة« وذلــك لإليحــاء بأنهــم ممثلــون للشــعب اليمنــي.

األطر المستخدمة:

ع ُأُطــر تنــاول تفاعــالت المســتخدمين علــى هاشــتاق  د وتنــوُّ يتضــح مــن الشــكل الســابق تعــدُّ
#الجيش_الســعودي، وقــد جــاءت فــي غالبيتهــا العظمــى إيجابيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

1. إطار الفخر واالعتزاز:
دون علــى إظهــار فخرهــم واعتزازهــم بالجيــش الســعودي وجنــوده،  حيــث حــرص المغــرِّ
وقــد اختلفــت أســباب الفخــر، فمنهــا مــا تعلــق بقــوة الجيــش الســعودي، وذلــك عبــر 
إظهــار قدراتــه العســكرية المتطــورة وكفــاءة عناصــره البشــرية، كمــا كانــت أخــالق 
ومبــادئ الجيــش الســعودي أيًضــا مظهــًرا مــن مظاهــر الفخــر واالعتــزاز، وذهــب جــزء 
ف وقــدوة  ديــن إلــى تنــاول صــورة الجنــدي الســعودي كمثــال ُمشــرِّ آخــر مــن المغرِّ

ُتحتــَذى فــي القــوة والصالبــة والتضحيــة وحــب الوطــن.
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2. إطار الدعم والتأييد:
للجيــش  ديــن  المغرِّ جانــب  مــن  الكبيريــن  والتأييــَد  الدعــَم  التحليــل  نتائــُج  أظهــرت  فقــد 
مــه  الســعودي، مؤسســًة وأفــراًدا، فلجــأ البعــض إلــى إظهــار الدعــم الــال محــدود الــذي ُتقدِّ
القيــادة الســعودية للمؤسســة العســكرية وأفــراد الجيــش الســعودي، ليــس هــذا فحســب، 

وإنمــا إيالؤهــم االهتمــام أيًضــا بُأَســر الجنــود المرابطيــن علــى جبهــات القتــال وذويهــم.
دون عــن تأييدهــم ودعمهــم للجيــش الســعودي وجنــوده فــي الكثيــر  ــر المغــرِّ كمــا عبَّ
مــن التغريــدات مــن خــالل الدعــاء للــه، عــّز وجــّل، بالحفــظ والحمايــة والثبــات أمــام 

األعــداء، فضــاًل عــن العبــارات التحفيزيــة التــي ُتظهــر ثقتهــم بهــم.

3. إطار المسؤولية القومية والدفاع عن الدول العربية
يعكــس هــذا اإلطــار صــورة الجيــش الســعودي لــدى المواطنيــن بمنظــور آخــر، يتمثــل 
فــي دوره الــذي يتخطــى حمايــة المملكــة إلــى الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار الــدول 
ق إلــى المســؤولية  ديــن علــى التطــرُّ العربيــة الشــقيقة، حيــث حــرص عــدد مــن المغرِّ
القوميــة للجيــش الســعودي علــى مــدار العقــود الســابقة -وال تــزال- ودوره فــي 
الــة  حمايــة الــدول العربيــة مــن األخطــار التــي تحيــق بهــا، مستشــهدين بمشــاركته الفعَّ
فــي حــرب فلســطين 1948 وحــرب تحريــر الكويــت، وصــواًل إلــى دوره الحالــي فــي 
العمــل علــى دعــم الشــرعية المســلوبة فــي اليمــن وتثبيــت األمــن واالســتقرار لشــعبه.

4. إطار المسؤولية الوطنية والدفاع عن المملكة:
دون أيًضــا إلــى دور الجيــش الســعودي وجنوده في الدفاع عن المملكة  ق المغــرِّ تطــرَّ
العربيــة الســعودية، خاصــة فــي ظــل الوضــع الراهــن الــذي تشــهد فيــه المنطقــة كلهــا 
تغييــرات جذريــة، وتدخــالت خارجيــة، ومســاعَي إقليميــًة للســيطرة وفــرض النفــوذ عبــر 

ميليشــيات إرهابيــة ومجموعــات مســلحة مــن المرتزقة.
وُتعــدُّ المملكــة إحــدى أهــم الــدول المســتهدفة، كونهــا تقــف بالمرصــاد ضــد هــذه 
المشــاريع، ولذلــك يتعاظــم دور الجيــش الســعودي فــي الدفــاع عــن أمنهــا واســتقرارها.

5. إطار التشويه:
بنــاًء علــى مــا ســبق، كان مــن الطبيعــي أْن تســعى بعــض األطــراف إلــى محاولــة تشــويه 
الجيــش الســعودي وزعزعــة ثقــة جنــوده فــي أنفســهم مــن جانــب، وفــي عقيدتهــم 
القتاليــة مــن جانــب آخــر، فتناولتهــم ِقلــة مــن التغريــدات المنشــورة مــن حســابات خاصــة 
بمســتخدمين يمنييــن ُمعاديــن للمملكــة أو حســابات مجهولــة َوْفــَق هــذا اإلطــار، وذلــك 
ــي عــن دورهــا فــي دعــم  بهــدف إحباطهــم وتشــكيل عامــل ضغــط علــى المملكــة للتخلِّ
الشــرعية اليمنيــة المســلوبة مــن جانــب ميليشــيا الحوثــي االنقالبيــة المدعومــة مــن إيــران.
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توصيفات المستخدمين للجندي السعودي:
ع توصيفــات المســتخدمين للجنــدي الســعودي، فمنهــا مــا  ُيظهــر الشــكل الســابق تنــوُّ
ــل ودوره فــي التصــدي للمخاطــر التــي ُتهــدد  تنــاول قدراتــه الماديــة مثــل القــوة والتحمُّ
المملكــة والــدول العربيــة، كمــا تناولــت أيًضــا ســماته الشــخصية مثــل الشــجاعة والتضحيــة 

ــل الجنــدي مصــدًرا للفخــر واالعتــزاز والتباهــي. واألصالــة، ولذلــك مثَّ

أدوات التعبير: 
دون علــى مجموعــة من الوســائط والرمــوز للتعبير  بجانــب المحتــوى النصــي، اعتمــد المغــرِّ
عــن مشــاعرهم تجــاه الجنــدي الســعودي والمؤسســة العســكرية بشــكل عــام، فجــاءت 
الرمــوز »اإليموجــي« فــي الصــدارة بنســبة 52%، وكان َعَلــُم المملكــة العربيــة الســعودية 
األكثــر اســتخداًما بعــدد تكــرارات بلــغ 176 مــرة، ثــم القلــب بعــدد تكــرارات 34 مــرة، فضــاًل 

عــن إيموجــي الــورد الــذي تكــرر ظهــوره ثــالث مــرات. 

وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء اســتخدام الفيديــو بنســبة 35%، تــاله الصــور فــي المرتبــة الثالثــة 
بنســبة 29%. وُلوِحــَظ أن اســتخدام المغرديــن للفيديــو والصــور الخاصــة بالجيــش الســعودي 
كان فــي كثيــر مــن األحيــان يتــم بشــكل وظيفــي مــن أجــل التدليــل والبرهنــة علــى ســبب 
التــي  القويــة  المقاتلــة  الوطنــي وعناصــره  الكيــان  لهــذا  فخرهــم واحترامهــم وتقديرهــم 

عــاب مــن أجــل الحفــاظ علــى أمــن وســالمة الوطــن والمواطنيــن. ــل الصِّ ــي وتتحمَّ ُتضحِّ

%52%35%29%0.5%0.2
فيديوجرافيكصور

إيموجي

إنفوجرافيكفيديو
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النتائج العامة للدراسة:
التعــرف علــى الصــورة الذهنيــة للجنــدي الســعودي  إلــى  ســعت الدراســة 

والمؤسســة العســكرية بشــكل عــام عنــد المواطــن، خاصــة فــي ظــل حمــالت 

التشــويه الممنهجــة واالســتهداف النفســي والمعنــوي للجيــش الســعودي، 

ْيــل مــن عزيمتــه وعقيدتــه. التــي يقــوم بهــا بعــض األطــراف الخارجيــة للنَّ

وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

نــة   أثبتــت النتائــج بمــا ال يــدع مجــااًل للشــك أن الغالبيــة العظمــى مــن عيِّ

ا تجــاه الجيــش الســعودي وجنــوده  الدراســة تحمــل مشــاعر إيجابيــة جــدًّ

قائمــة علــى االحتــرام والتقديــر لمكانتــه ودوره فــي حمايــة المملكــة ضــد 

ى هذا الدور ليشــمل المشــاركة  أي تهديــد، ليــس هــذا فحســب، وإنمــا تعــدَّ

فــي حمايــة الــدول العربيــة الشــقيقة. 

دت بشــكل ســلبي تجــاه الجيــش الســعودي إلــى   تعــود الحســابات التــي غــرَّ

ديــن يمنييــن معاديــن للمملكــة، فضــاًل عــن حســابات مجهولــة. مغرِّ

 أكــدت نتائــج الدراســة فشــل الحمــات الممنهجــة الهادفــة إلــى تشــويه 

صــورة الجنــدي الســعودي وزعزعــة ثقتــه وعقيدتــه القتاليــة.

 وجــود حالــة مــن الوعــي لــدى المواطــن الســعودي بمــا ُيحــاك ضــد بلــده 

مــن مؤامــرات تســتهدف مؤسســته العســكرية، فتحــول المواطــن نفســه 

مــه.  إلــى جنــدي ُيدافــع عــن الجيــش وُيدعِّ

 يــرى المواطــن أن مســؤوليات الجيــش الســعودي تتخطــى الحفــاظ علــى 

أمــن وســالمة المملكــة وحمايــة حدودهــا مــن أي تهديــد إلــى الدفــاع عــن 

الــدول العربيــة الشــقيقة التــي تحتــاج إلــى الدعــم والمســاعدة.
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ختامًا.. 
إن الحرب التي ُيواجهها الجندي السعودي ومؤسسته 
العســكرية لــم تعــد علــى الجبهــة فقــط، وإنمــا امتــدت 
الشــعب  أن  إال  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  إلــى 
الســعودي أفشــل هذه المســاعي الخبيثة بوعيه وثقته 
بمؤسســته العســكرية ووقوفــه ضــد هــذه النوعيــة مــن 
الحــروب النفســية بالمرصــاد، وتحــول إلــى جنــدي مدافــع 
ًمــا مثــااًل علــى تالحــم الشــعب  عــن وطنــه وجيشــه، مقدِّ

والجيــش تحــت لــواء المملكــة العربيــة الســعودية.
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