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تــم تعيينــه رئيًســا لتحريــر موقــع »إندبندنــت عربيــة« منــذ إطالقــه فــي 24 ينايــر 2019م، 
بإشــراف »المجموعــة الســعودية لألبحــاث والتســويق« التــي أرادت أن يكــون نســخة 
البريطانيــة الشــهيرة »ذا إندبندنــت«، وإلــى جانــب عملــه فــي  معدلــة مــن الصحيفــة 
الصحافــة الورقيــة واإللكترونيــة عمــل مراســاًل لقنــاة أوربت الفضائية مــن المملكة العربية 

الســعودية، ورئيًســا لتحريــر برنامــج »األســبوع فــي ســاعة« علــى قنــاة روتانــا خليجيــة.

ويعــد األحمــري صوًتــا وواجهــة إعالميــة شــبابية، يعمــل عبــر منبــر إعالمــي ُيــراد لــه أن 
ينافــس مؤسســات إعالميــة كبيــرة علــى المســتوى العربــي، ويعتمــد بشــكل واضــح علــى 

»عضــوان محمــد األحمــري« كاتــب وصحفــي وإعالمــي ســعودي، حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة 
األعمــال مــن جامعــة الملــك ســعود، والماجســتير فــي وســائل اإلعــالم الرقميــة مــن جامعــة »نيويــورك ســيتي« 
ــا عــام 2002 بصحيفــة الوطــن الســعودية،  األمريكيــة عــام 2012، بــدأ مســيرته المهنيــة كاتًبــا ومحــرًرا صحفيًّ
واســتمر بهــا حتــى عــام 2012، ثــم التحــق بصحيفــة الحيــاة اللندنيــة بيــن عامــي 2012 و2013، وصحيفــة الشــرق 

األوســط مــن 2013 وشــغل بهــا منصــب رئيــس خدمــات الديجيتــال واألوناليــن.

مقدمة..
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ماجستير في وسائل 
اإلعالم الرقمية
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رئيس خدمات الديجيتال 
واألونالين في صحيفة 
الشرق األوسط

2019 
رئيس تحرير موقع 
»إندبندنت عربية«
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الت والبحث  سياســة تحريريــة تهتــم بالمســاحات التحليليــة والتحقيقات الصحفيــة والمطوَّ
ــا وراء الخبــر، بمــا يدعــم سياســات المملكــة العربيــة الســعودية والدفــاع عــن مواقفهــا  عمَّ
واتجاهاتهــا، ويغلــب علــى شــخصية األحمــري الحــس التحليلــي والطالقــة اللغويــة فــي 

تنــاول األحــداث والقضايــا علــى الســاحتين الداخليــة والخارجيــة.

كمــا تظهــر تلــك الشــخصية التحليليــة ومهــارة التعبيــر اللغويــة بوضــوح فــي مشــاركات األحمــري 
المتكــررة والمســتمرة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة، للتعبيــر عــن توجهاتــه وآرائــه 
حــول الموضوعــات والمســتجدات السياســية واالجتماعيــة وغيرهــا مــن المجــاالت الحياتيــة، التــي 

مــن أبرزهــا مشــاركاته فــي حســابه الشــخصي والموثــق 
عبــر »تويتــر«، الــذي يحمــل اســمه »عضــوان األحمــري«، 
صورتــه  ويضــع   ،»@Adhwan« تعريفــي  وبمســمى 
شــعار  يضــع  حيــن  فــي  للبروفايــل،  كصــورة  الشــخصية 
 2020 لعــام  العشــرين  لمجموعــة  الســعودية  رئاســة 
»G20« كصــورة للغــالف فــي الحســاب، كمــا تعكــس 
النبــذة التعريفيــة للحســاب طبيعــة شــخصيته الصحفيــة 

التــي تجيــد مهــارات الكتابــة والصياغــة اللغويــة والحــس الفلســفي، والتــي تظهــر مــن خــالل عبــارة 
»مؤمــن أن التســامح هــو الحــل واالستســالم بدايــة الفشــل« باإلضافــة إلــى الصبغــة المهنيــة 
ــر تأكيــده فــي النبــذة التعريفيــة  التــي تســتدعي الفصــل بيــن األفــكار الشــخصية والمؤسســية عب
علــى أن تغريــدات الحســاب شــخصية وال تعبــر عــن رأي الصحيفــة، وهــو مــا ينطبــق كذلــك علــى 
ــد، علــى الرغــم مــن اهتمامــه باالســتفادة مــن عنصــر االنتشــار الرقمــي »المنشــن«  إعــادة التغري
للترويــج واإلشــارة إلــى الحســاب الرســمي لموقــع »إندبندنــت عربيــة« فــي ذات النبــذة التعريفيــة، 
 Saudi« ــه صحفــي ســعودي ــة بأن باإلضافــة إلــى حرصــه علــى التعريــف بنفســه باللغــة اإلنجليزي
د كــي  Journalist«، وحثــه للمتابعيــن علــى التعبيــر عــن آرائهــم عبــر التغريــد بعبــارة مختصــرة: »غــرِّ

أراك«.

ويتابــع الحســاب الشــخصي لألحمــري أكثــر مــن 605.3 ألــف مســتخدم فــي منصــة تويتــر، وهــو 
مــا يعطــي داللــة علــى مــدى تأثيــره واهتمــام المســتخدمين االجتماعييــن، ســواء فــي المجتمــع 
الســعودي أو العربــي، بمتابعــة آرائــه ومشــاركاته، وقــد بلــغ إجمالــي تغريداتــه فــي الحســاب 
53.2 ألــف تغريــدة منــذ إنشــائه فــي يوليــو 2009، أي بمــا يقــرب مــن )13( مشــاركة للحســاب 
كمعــدل تغريــد يومــي، تختلــف حســب األيــام واألحــداث وظــروف صاحــب الحســاب نفســه، 
وهــي األرقــام التــي تعطــي للحســاب أهميــة إعالميــة، إلــى جانــب أهميــة وقيمــة خصائــص 
شــخصية صاحــب الحســاب نفســه، ممــا جعــل مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة يســلط الضــوء 
علــى محتــوى الحســاب ويقــوم بدراســة خصائصــه وطبيعــة مشــاركاته، باعتبــاره حســاًبا نشــًطا 
وذا أهميــة مجتمعيــة النتمائــه الســم مــن أســماء مشــاهير المجتمــع اإلعالمــي الســعودي، 
اإلعــالم  بدراســة ورصــد وتحليــل مضاميــن  المعنيــة  المركــز  رســالة  تنفيــذ  إطــار  فــي  وذلــك 
التفاعلــي، خاصــة تلــك التــي لهــا صفــة رســمية أو مجتمعيــة أو اهتمــام جماهيــري لــدى المجتمــع 

مهارة التعبير..
تظهر بوضوح في مشاركات عضوان 

المتكررة والمستمرة عبر وسائل 
التواصل االجتماعي المختلفة.
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الســعودي، وبنــاء عليــه فقــد تــم رصــد وتحليــل المحتــوى التفاعلــي المنشــور فــي الحســاب 
الرســمي للصحفــي »عضــوان األحمــري« للتعــرف علــى أبــرز خصائصــه التفاعليــة واهتماماتــه 
الموضوعيــة ومعالجاتــه الفنيــة، وذلــك مــن خــالل دراســة تحليليــة اعتمــدت علــى منهــج المســح 
الشــامل لمضمــون المحتــوى المنشــور »التغريــدات« خــالل عينــة زمنيــة تقــدر بشــهرين ميالدييــن 
)أغســطس وســبتمبر 2020( وباســتخدام أداة التحليــل الشــبكي، وبلــغ إجمالــي عــدد التغريــدات 
التــي تــم نشــرها فــي الحســاب خــالل المــدة الزمنيــة -عينــة الدراســة- 532 تغريــدة، توزعــت بيــن 
239 تغريــدة أصليــة بنســبة )44.9%(، و293 إعــادة تغريــد مــن حســابات أخــرى بنســبة )%55.1(.

 

وممــا يؤكــد طغيــان الشــخصية الصحفيــة علــى طابــع حســاب األحمــري، اهتمامــه الواضــح 
باللغــة العربيــة الفصحــى فــي عــرض منشــوراته، حيــث ظهــرت الفصحــى كلغــة مميــزة 
لـــ483 تغريــدة )أصليــة ومعــاًدا تغريُدهــا( فــي الحســاب خــالل فتــرة الدراســة، كانــت منهــا 
222 تغريــدة أصليــة بنســبة )92.9%( مــن إجمالــي تلــك التغريــدات األصليــة، و261 معــاًدا 
تغريُدهــا مــن حســابات أخــرى بنســبة )89.1%( مــن إجمالــي التغريــدات غيــر األصليــة، فــي 
ا علــى النحــو  حيــن كانــت النســب للتغريــدات ذات اللغــة العاميــة أو اإلنجليزيــة ضعيفــة جــدًّ

الــذي يوضحــه الشــكل البيانــي التالــي:
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ــاه أن منشــورات الحســاب »األصليــة« غلــب عليهــا طابــع االعتمــاد  ومــن الالفــت لالنتب
علــى النــص فقــط وعــدم االهتمــام بــأدوات الوســائط الرقميــة كعناصــر جــذب وإبــراز 
للمحتــوى المنشــور، وهــو مــا يعطــي انطباًعــا بالميــول الموضوعيــة لصاحــب الحســاب 
والتركيــز علــى المعنــى ومهــارات اللغــة وقــوة الكلمــة دون االهتمــام بالشــكل أو عناصــر 
اإلبراز الجاذبة، حيث ظهرت 117 تغريدة أصلية بدون مصاحبة أي وســيط رقمي بنســبة 
)49%( مــن إجمالــي تلــك التغريــدات، وفيمــا عداهــا، فقــد كان أبــرز األدوات الرقميــة التــي 
اهتــم بهــا الكاتــب فــي تغريداتــه األصليــة هــي اســتخدام الروابــط اإللكترونيــة لإلحالــة إلــى 
ــا بموقــع »إندبندنــت عربيــة«-  المحتــوى األصلــي لموضــوع التغريــدة -كان أغلبهــا خاصًّ
ــي هــو الوســيط الرقمــي  ــط اإللكترون وذلــك بنســبة )33.1%(، منهــا )25.5%( كان الراب
ــا اســتخدام  الوحيــد المســتخدم، و)7.9%( كان الرابــط اإللكترونــي مصاحًبــا لصــورة، أمَّ
ــد األصلــي للحســاب فقــد ظهــر فــي )20.4%( مــن تلــك  ــة للتغري الصــور كمــادة مصاحب
ورابــط  صــورة  صاحبهــا  و)%7.9(  فقــط،  صــورة  صاحبهــا   )%11.7( منهــا  التغريــدات، 
إلكترونــي، و)0.8( صاحبهــا إنفوجــراف، فــي حيــن لــم يكــن اســتخدام الفيديــو إال فــي 
ــو مجــرد، و)%0.8(  ــة، منهــا )4.2%( صاحبهــا فيدي ــدات األصلي ــي التغري )5%( مــن إجمال
صاحبهــا فيديــو معالــج باســتخدام الجرافيــك )فيديوجــراف(، وكانــت توزيعــات االســتعانة 
بالوســائط الرقميــة فــي كل تغريــدات الحســاب )األصليــة والمعــاد تغريدهــا( خــالل فتــرة 

الدراســة علــى النحــو التالــي: 

7

www.alqarar.sa @alqarar_sa



استخدام أدوات االنتشار الرقمي:
فقــد  والهاشــتاق(،  )المنشــن  الرقمــي  االنتشــار  أدوات  اســتخدام  علــى مســتوى  ــا  أمَّ
أوضحــت نتائــج التحليــل الضعــف النســبي العتمــاد األحمــري علــى تلــك األدوات فــي 

محتــوى منشــوراته، إذ لــم يظهــر اســتخدامها إال علــى النحــو اآلتــي:

 بالنســبة ألداة الـــ)Mention( فقــد تــم اســتخدامها بنســبة )3.3%( فقــط مــن إجمالــي 
التغريدات األصلية للحساب، كما لم تظهر إال في )11.6%( من إجمالي المنشورات 
المعــاد تغريدهــا مــن حســابات أخــرى، وكانــت أبــرز اســتخدامات تلــك األداة، لحســابات 
الفريــق )ســير جــون لوريمــر( كبيــر مستشــاري الدفــاع لشــؤون الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا، والحســاب الرســمي لقــوات الدفــاع الجــوي األمريكيــة علــى تويتــر، والحســاب 
وأيًضــا  اإلعــالم،  لــوزارة  الرســمي  والحســاب  الســعودية،  الطاقــة  لــوزارة  الرســمي 

الحســاب الرســمي لنــادى النصــر الســعودي.

تــم اســتخدامها بنســبة )12.6%( مــن إجمالــي  الـــ)Hashtag( فقــد  ألداة   بالنســبة 
التغريــدات األصليــة للحســاب، بينمــا ظهــرت فــي )58.7%( مــن المنشــورات المعــاد 
تغريدهــا مــن حســابات أخــرى، ومــن أهــم الهاشــتاقات التي اســتخدمت فــي التغريدات 
طــوال فتــرة التحليــل كان )#إندبندنت_عربيــة _تغنيــك«(، كمــا بــدأ يظهــر هاشــتاق 
ــة مــن عشــرينات شــهر ســبتمبر،  ــر بداي )#اليوم_الوطني_الســعودي_90( بشــكل كبي

نظــًرا لالحتفــال باليــوم الوطنــي الســعودي فــي تلــك الفتــرة.

أساليب المعالجة:
ــا مــن حيــث أســاليب المعالجــة المســتخدمة فــي المحتــوى المنشــور فــي الحســاب،  أمَّ
والتــي تمثــل أطــر عــرض الموضوعــات، واالســتماالت اإلقناعيــة المســتخدمة فــي صياغــة 
موضوعــات التغريــد، واتجاهــات التغريــد نحــو موضوعاتــه علــى المســتوى اإليجابــي أو 

المحايــد أو الســلبي، فقــد كانــت علــى النحــو اآلتــي:

1. أطر عرض الموضوعات:
بالنســبة ألطــر عــرض الموضوعــات، أظهــرت نتائــج التحليــل أن الحســاب تنــاول موضوعــات التغريــد 
خــالل الفتــرة، عينــة الدراســة، مــن خــالل عــدة أطــر مختلفــة، كان أبرزهــا إطــار »الصــراع«، الــذي 
يعكــس ســيطرة االهتمــام السياســي علــى توجهــات »األحمــري«، وهــو مــا يتوافــق مــع طبيعــة 
ــد السياســي لألحمــري  ــرز موضوعــات التغري ــت أب ــم بالشــأن السياســي، وكان ــه كصحفــي مهت عمل
خــالل فتــرة الدراســة: الســلوك اإليرانــي التخريبــي فــي المنطقــة، والرفــض الفرنســي واأللمانــي 
القطريــة،  واألزمــة  إيــران،  علــى  األمميــة  العقوبــات  لتمديــد  األمريكــي  للطلــب  والبريطانــي 

8

www.alqarar.sa @alqarar_sa



ال ســيما لجــوء الدوحــة إلــى تحريــك دعــوى ضــد اإلمــارات فــي محكمــة العــدل الدوليــة بزعــم 
التمييــز العنصــري ضدهــا وضــد رعاياهــا، والصــراع بيــن القــوى العظمــى داخــل ســوريا، وكذلــك توتــر 
العالقــات الدبلوماســية الصينيــة األمريكيــة بســبب محاولــة تدخــل أمريــكا فــي الشــأن الداخلــي 
الصينــي، إلــى جانــب ظهــور إطــار الصــراع -فــي بعــض األحيــان- فــي تغريــدات ذات اهتمامــات أخــرى 
غيــر سياســية، ومنهــا علــى ســبيل المثــال فــي المجــال الرياضــي، حيــث اهتــم الحســاب بالتطــورات 

داخــل نــادى نيوكاســل اإلنجليــزي فــي ظــل عــرض ســعودي لشــراء النادي....إلــخ.

وكان هنــاك اهتمــام واضــح بإطــار »عــرض إمكانــات وإنجــازات المملكــة«، الــذي ظهــر فــي العديــد 
مــن التغريــدات التــي تناولــت علــى ســبيل المثــال: اعتمــاد الجمعيــة الســعودية للمحافظــة علــى 
التــراث كأول منظمــة استشــارية خليجيــة غيــر حكوميــة فــي مجــال التــراث الثقافــي غيــر المــادي لدى 
منظمــة اليونســكو، وخطــط المملكــة لتنفيــذ رؤيــة 2030 بشــأن الوظائــف فــي الســياحة، وتشــجيع 
الشــركات الســعودية الخالصــة علــى اإلبــداع، وأيًضــا زعــم بعــض الــدول تطويــر لقــاح كورونــا بالكــذب 

فــي الوقــت التــي تقــر الســعودية فيــه أنهــا تشــترك مــع الصيــن فــي محاولــة إليجــاد لقــاح.

كمــا ظهــرت العديــد مــن المشــاركات التــي كان اعتمادهــا األساســي علــى إطــار إبــراز 
»أشــكال ومظاهــر دعــم وتأييــد المملكــة«، ومنهــا التصريــح بــأن اســتقرار الخليــج يعتمــد 
علــى الشــقيقة الســعودية، فــي حيــن اعتمــد األحمــري علــى إطــار »التآمــر ضــد المملكــة« 
فــي عــرض موضوعــات تغريــد أخــرى، مــن أبرزهــا: مــا تــم تناولــه حــول الموقــف الســلبي 
لبعــض الفلســطينيين تجــاه المملكــة ومهاجمتهــم للخليــج بشــكل عــام، ورفــض تصريحات 

صــدرت مــن القيــادة الفلســطينية بشــأن التعليــم فــي الســعودية.

كمــا اســتخدم الحســاب إطــار »الشــخصية« بنســبة واضحــة فــي العديــد مــن المشــاركات 
ا للشــائعات  التــي اهتمــت بموضوعــات متعلقــة بشــخصية معينــة مثــل: نفــي الكويــت رســميًّ
المتعلقــة بصحــة أميرهــا... إلــخ، بينمــا كانــت هنــاك تغريــدات تــم تأطيرهــا فــي ضــوء »عــرض 
لقضية« معينة أو جوانبها مثل فشــل فلســطين في إقناع الجامعة العربية بالتنديد باتفاق 
اإلمــارات وإســرائيل، أو التأطيــر مــن منظــور المســؤولية االجتماعيــة كمــا فــي التغريــدات 
التــي تناولــت التعليــم عــن ُبعــد فــي ظــل أزمــة كورونــا، ومناقشــة اســتغالل احتيــاج الفقــراء 
ــات مــن أجــل الشــهرة، أو فــي إطــار االهتمــام باألزمــات  ــاء إعطائهــم المعون وتصويرهــم أثن

اهتمام..
بإطار »عرض إمكانات 
وإنجازات المملكة«

نسبة واضحة..
باستخدام إطار »الشخصية« 

في العديد من المشاركات
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اإلنســانية مثــل معانــاة الســودان بســبب الفيضانات...إلــخ، وبشــكل عــام كان اســتخدام تلــك 
األطــر فــي تغريــدات الحســاب )األصليــة والمعــاد تغريدهــا( علــى النحــو التالــي:

 

2. االستماالت اإلقناعية:
عــرض  فــي  األحمــري  اســتخدمها  التــي  اإلقناعيــة  االســتماالت  مســتوى  وعلــى 
منشــوراته، كان تأثيــر الشــخصية التحليليــة للكاتــب واضًحــا، مــن حيــث اعتمــاد أغلــب 
التغريــدات التــي ظهــرت فــي حســابه خــالل فتــرة الدراســة علــى االســتماالت العقالنيــة 
فــي العــرض، فظهــرت بشــكل عــام، ســواء فــي التغريــدات األصليــة أو المعــاد تغريدهــا 
بنســبة )49.4%(، ومــن أبــرز موضوعــات التغريــد التــي اعتمــدت علــى ذلــك النــوع مــن 
االســتماالت تلــك التــي تناولــت التصريحــات الصــادرة عــن المؤسســات أو الشــخصيات 
الرســمية مثــل منظمــة الصحــة العالميــة ووكالــة ناســا للفضــاء وتغريــدات الحســاب 
الرســمي لــوزارة الدفــاع األمريكيــة وتصريحــات ترامــب ...إلــخ، كمــا لــم يغفــل األحمــري 
فــي  ظهــرت  حيــث  اإلقناعيــة،  وقدراتهــا  العاطفيــة  االســتماالت  علــى  االعتمــاد 
)30.1%( مــن إجمالــي التغريــدات عينــة الدراســة، ومنهــا اســتخدامه لبعــض العبــارات 
العاطفيــة الخاصــة بعمــل الخيــر فــي الخفــاء، واإلعجــاب والثنــاء علــى شــخصية ترامــب، 
واســتخدام الصــور المعبــرة عــن المعانــي العاطفيــة مثــل صــورة بعــض الســودانيين 
والفيضانــات تغــرق الشــوارع والمنــازل، ونشــر رســوم كاريكاتيريــة يظهر فيهــا الحزن على 
وجــوه الفقــراء نتيجــة التشــهير بهــم وبمعاناتهــم، فــي حيــن اختلطــت تلــك االســتماالت 

العقليــة والعاطفيــة فــي محتــوى التغريــدات عينــة الدراســة بنســبة )%20.5(.
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3. اتجاهات التغريد:
تلــك  فــي طبيعــة  واضًحــا  تنوًعــا  الحســاب  أظهــر  فقــد  التغريــد،  اتجاهــات  حيــث  مــن  ــا  أمَّ
االتجاهــات مــع َغَلبــة العــرض ذي المعنــى اإليجابــي، وذلــك بنســبة )50.9%( كنســبة عامــة 
مــن إجمالــي التغريــدات، عينــة الدراســة )األصليــة والمعــاد تغريدهــا( مــع مالحظــة تفــوق ذلــك 
االتجــاه فــي التغريــدات التــي أعــاد الحســاب نشــرها مــن حســابات أخــرى عنهــا فــي تغريداتــه 
ــرت عــن اتجاهــات الكاتــب فــي: األصليــة، وبشــكل عــام فقــد تمثلــت أبــرز الموضوعــات التــي عبَّ

 يؤيــد األحمــري بشــكل واضــح عمليــة الســالم بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل، وذلــك 
مــن خــالل تأييــده الشــديد لتدشــين العالقــات بيــن اإلمــارات والبحريــن وإســرائيل، وال 
يعنــي ذلــك عــدم دعــم القضيــة الفلســطينية، بــل هــو محاولــة للتوصــل إلــى حــل دائــم 

وســلمي، وأن الــدول عليهــا أن تنفــذ مــا يكــون فــي مصلحتهــا أواًل.

 يرفــض األحمــري السياســة التركيــة والقطريــة فــي المنطقــة العربيــة، ويــرى أنهــا 
اإلخــوان فــي  أن ممارســات جماعــة  أثبتــت  الفعليــة  التجــارب  للتدميــر وأن  تســعى 
الفســاد والنهــب والســرقة وخيانــة األوطــان  لــم تســفر عــن شــيء ســوى  الــدول 

ورفاقــه. ألردوغــان  وبيعهــا 

 التغريــد أكثــر مــن مــرة للتعبيــر عــن رفضــه بشــكل قاطــع التصريحــات غيــر المســؤولة 
التــي تــم تداولهــا مــن ِقَبــل قــادة فلســطينيين بــأن للفلســطينيين فضــاًل فــي تعليــم 
الســعوديين، مؤكــًدا أن الفضــل للمملكــة والخليــج فــي الدفاع عن القضية الفلســطينية، 
ون المعاملــة الحســنة بالمثــل، كمــا أن القــادة الفلســطينيين  وأن الفلســطينيين ال يــردُّ
-مــن وجهــة نظــره- هــم مجــرد تجــار للقضيــة الفلســطينية، ففــي الوقــت الــذي يرفضــون 
فيــه إقامــة عالقــات بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل، يبــررون التطبيــع والعالقــات التــي 

تجمعهــا مــع وتركيــا وقطــر، معلليــن ذلــك بأنهــا تتــم لخدمــة القضيــة الفلســطينية.

وقــد توزعــت ِنَســب التغريــدات حســب اتجاهاتهــا الموضوعيــة تبًعــا الختــالف نــوع التغريــد 
علــى النحــو الموضــح فــي الشــكل البيانــي التالــي: 
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ــا مــن حيــث ارتبــاط موضوعــات التغريــد المنشــورة فــي الحســاب بالمملكــة العربيــة  أمَّ
الســعودية، فقــد كانــت علــى النحــو التالــي:

كما تنوعت موضوعات التغريد حسب نطاق موضوعاتها الجغرافي على النحو التالي:
12
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4. االهتمامات الموضوعية:
ــا فيمــا يتعلــق بـ»االهتمامــات الموضوعيــة« فــي التغريــد، فقــد أظهــرت نتائــج التحليــل تنــوع  أمَّ
تلــك الموضوعــات مــا بيــن السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والفنيــة والســياحية 
والعســكرية والرياضيــة والدينيــة والطبيــة واإلنســانية، إال أن أبرزهــا بطبيعــة الحــال كانــت تلــك 
الموضوعــات السياســية التــي ظهــرت بنســبة تعــدت )41%( مــن إجمالــي حجــم التغريــدات 
المنشــورة فــي الحســاب، فتــرة إجــراء الدراســة، وبــرز مــن خاللهــا اهتمــام األحمــري بالموضوعــات 
السياســية الجاريــة، التــي كان مــن أهمهــا موضوعــات تدشــين العالقــات الخليجيــة اإلســرائيلية 
مــن أجــل الســالم ونبــذ الكراهيــة، والمواقــف األمريكيــة والفرنســية حــول الشــأن الســوري، 
وفســاد جماعــة اإلخــوان وبنيتهــم التحتيــة، الــذي كشــفته معانــاة الســودان بســبب الفيضانــات. 

وكانــت الموضوعــات »االجتماعيــة« هــي ثانــي أبــرز اهتمامــات األحمــري في عينة الدراســة، 
إذ ظهــرت فــي )15%( مــن إجمالــي حجــم التغريــد بشــكل عــام، وتناولــت موضوعــات 
الشــهرة،  أجــل  مــن  المعونــات  إعطائهــم  أثنــاء  وتصويرهــم  الفقــراء  احتيــاج  اســتغالل 
والمطالبــات بالســماح برفــع القيــود علــى الســفر بشــكل كامــل مــن المملكــة وإليهــا بعــد 
30 /2021/1م.... إلــخ، كمــا احتلــت الموضوعــات العســكرية مكانــة مهمــة بيــن اهتمامــات 
حســاب األحمــري، فظهــرت فــي )11.7%( مــن إجمالــي حجــم التغريــدات المنشــورة فــي 
ا، تراوحــت  الحســاب، ثــم تفــاوت االهتمــام بباقــي المجــاالت األخــرى بنســب ضعيفــة نســبيًّ
بيــن )5.5%( نســبة ظهــور الموضوعــات الثقافيــة، و)0.6%( للموضوعــات الدينيــة، التــي 
كانــت أقــل االهتمامــات ظهــوًرا فــي الحســاب علــى مســتوى التغريــدات األصليــة والمعــاد 
تغريدهــا بشــكل عــام، وقــد توزعــت نســب تلــك االهتمامــات الموضوعيــة للتغريــد فــي 

الحســاب حســب نــوع التغريــدات المنشــورة علــى النحــو الموضــح فــي الشــكل التالــي:
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5. أهداف التغريد:
وعلــى مســتوى أهــداف التغريــد، فقــد كانــت هنــاك ثالثــة أهــداف رئيســية لتلــك العمليــة 
فــي الحســاب ظهــرت خــالل فتــرة الدراســة، وتمثلــت فــي عمليــات »اإلعــالم واإلخبــار« 
عبــر 244 تغريــدة )أصليــة ومعــاًدا تغريُدهــا( بنســبة )45.9%(، كان مــن أبرزهــا اإلخبــار 
 ،)WTO( بتأهــل مرشــح المملكــة للجولــة الثانيــة مــن انتخابــات منظمــة التجــارة العالميــة
واعتمــاد الجمعيــة الســعودية للمحافظــة علــى التــراث أول منظمــة استشــارية خليجيــة 
غيــر حكوميــة فــي مجــال التــراث الثقافــي غيــر المــادي لــدى منظمــة اليونســكو، وكذلــك 
اإلعــالم عــن تدريبــات مشــتركة للقــوات الســعودية وقــوات الدفــاع الجــوي األمريكيــة 

فــوق ســماء المملكة....إلــخ.

وكنتيجة منطقية لسيطرة الصبغة التحليلية على شخصية األحمري، شملت عينة الدراسة 
239 تغريــدة كان هدفهــا »التعبيــر عــن الــرأي« بنســبة )44.9%( مــن إجمالــي العينــة الكليــة، 
كان مــن أهمهــا تلــك التــي تناولــت موقــف واتجــاه الكاتــب فــي الموضوعــات السياســية، 
خاصــة تلــك المعنيــة بسياســة المملكــة بجانــب آرائــه حــول العديــد مــن الموضوعــات العامــة 
مثــل: موضــوع الصــور الزائفــة وتغييــر الحقائــق، والحظــر الكامــل الــذي قــد تفرضــه بريطانيــا 
نتيجــة التراخــي مــن ِقَبــل األشــخاص فــي التعامــل مــع الفيــروس... إلــخ، فــي حيــن كان مــن 
ــا يغلــب عليــه طابــع  ــا عامًّ الطبيعــي ظهــور عــدد مــن التغريــدات التــي تمثــل نشــاًطا اجتماعيًّ
»الترفيــه والتســلية«، وهــو النمــط الــذي ال يمكــن إغفاله -االســتخدامات البشــرية للمنصات 
االجتماعيــة- إال أن هــذا النمــط لــم يظهــر فــي تغريــدات األحمــري إال فــي نســبة بســيطة مــن 
تغريداتــه لــم تتجــاوز )9.2%(، وكانــت نســبة تلــك األهــداف تبًعــا الختــالف نــوع التغريــدات 

علــى النحــو الــذي يظهــره الشــكل البيانــي التالــي:
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وتنوعت تلك األهداف في التغريدات -عينة الدراســة- تبًعا الختالف أســاليب معالجتها 
)اتجاهــات التغريــد، وأطــر العــرض، واالســتماالت اإلقناعيــة(، واهتماماتهــا الموضوعيــة، 
ونطاقــات موضوعاتهــا الجغرافيــة، ومــدى ارتباطهــا الموضوعــي بالمملكــة، علــى النحــو 

الموضــح فــي األشــكال البيانيــة التاليــة:

1. حسب اتجاهات التغريد:
 

2. حسب ُأُطر العرض المستخدمة:
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3. حسب االستماالت اإلقناعية:
 

4. حسب االهتمامات الموضوعية للتغريد:
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5. حسب النطاق الجغرافي للموضوعات:
 

6. حسب مدى ارتباط موضوعات التغريد بالمملكة:
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خاتمة.. 
ــر الحســاب الرســمي للصحفــي »عضــوان األحمــري« رئيــس تحريــر موقــع »إندبندنــت  يعبِّ
ــر  عربيــة« فــي تويتــر عــن نشــاط تفاعلــي كبيــر، يحــاول مــن خاللــه الكاتــب الســعودي أْن يعبِّ
عــن آرائــه وتوجهاتــه، ويدافــع عــن مواقفــه الفكريــة والمهنيــة، ومــن خــالل تحليــل ذلــك 

النشــاط تبيــن اآلتــي:

ــرز   يهتــم الكاتــب بشــكل واضــح بالمشــاركة االجتماعيــة فــي المنصــة االجتماعيــة األب
فــي المجتمــع الســعودي )تويتــر( وذلــك مــن خــالل عمليــات التغريــد الخاصــة بــه أو حتــى 
ــر عــن مواقفــه أو  مــن خــالل مشــاركة وإعــادة نشــر تغريــدات مــن حســابات أخــرى تعبِّ
للتعليــق عليهــا، أو حتــى للترويــج لمحتواهــا كمــا هــو الحــال فــي عمليــات إعــادة التغريــد 
الكاتــب  إليــه  ينتمــي  الــذي  عربيــة،  إندبندنــت  لموقــع  الرســمي  الحســاب  لمحتويــات 

ويتــرأس طاقمــه التحريــري.

 يقــدم األحمــري منشــوراته فــي »تويتــر« مــن خــالل لغــة يغلــب عليهــا نمــط العربيــة 
ولباقــة  التحليلــي  بالطابــع  تتســم  وصحفيــة  بالغيــة  مهــارات  وتعكــس  الفصحــى، 
العــرض والتعبيــر، ظهــر مــن خاللهــا اعتمــاد واضــح علــى عنصــر النــص المكتــوب أكثــر مــن 
ــراز وتوضيــح المعنــى أو تأكيــده. االســتعانة بالمــواد الرقميــة المســؤولة عــن عمليــات اإلب

 تســود الصبغــة السياســية االهتمامــات الموضوعيــة لمنشــورات األحمــري مــن خــالل 
ــة الســعودية فــي  ــات وإنجــازات المملكــة العربي ــح الصراعــات أو عــرض إمكان أطــر توضي
شــتى المجــاالت أو إظهــار الدعــم والتأييــد وتوضيــح المؤامــرات التــي تحــاك ضدهــا مــن 
ِقَبــل قــوى الشــر والتدميــر، إذ تعتبــر منشــوراته فــي تويتــر انعكاًســا لشــخصيته الواقعيــة 
والمهنيــة التــي يظهــر مــن خاللهــا كمدافــع شــرس عــن سياســات المملكــة الداخليــة 

والخارجيــة، وتوجهاتهــا.

 تتنــوع أســاليب معالجــة األحمــري لتغريداتــه مــا بيــن اســتماالت عقليــة وعاطفيــة، 
ــدة أو معارضــة أو محايــدة، حســب طبيعــة الموضوعــات وحدودهــا  واتجاهــات مؤي
ومــدى ارتباطهــا بالمملكــة، أو حســب توجهاتــه ومواقفــه الشــخصية منهــا، وذلــك عبــر 
أشــكال تغريــد يغلــب عليهــا طابــع مهنتــه اإلعالميــة، مــن خــالل التغريــد بهــدف اإلخبــار 
ــر عــن  ــة يغــرد الكاتــب بهــدف التعبي ــة، وبنســبة متقارب ــرز أهدافــه التغريدي واإلعــالم كأب
الــرأي فــي الموضوعــات التــي فــي الغالــب تتســم بأنهــا موضوعــات سياســية أو إعالميــة. 

18

www.alqarar.sa @alqarar_sa



..نــــخـــــطـــــو
بـــــقــــــرارك

w w w . a l q a r a r . s a

@alqarar_sa

تابع حسابنا على تويتر

https://twitter.com/alqarar_sa

