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ولــد »الفــراج« فــي مدينــة بريــدة عــام 1966م، وحصــل علــى شــهادة الليســانس عــام 
1983 مــن »جامعــة الملــك ســعود«،كما حصــل علــى دكتــوراه فــي مجــال اللغويــات 
عــام 1995 مــن جامعــة واليــة ميشــيغان« فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وماجســتير 
فــي اآلداب عــام 1988 مــن »جامعــة إنديانــا« فــي الواليــات المتحــدة، وهــو مــا أكســبه 
خبــرة ومعرفــة كبيــرة فــي مجــال السياســة األمريكيــة وتاريخهــا وتفاعالتهــا الحاليــة، حــرص 
علــى توضيحهــا ونقلهــا إلــى المجتمــع الســعودي لزيــادة خبــرات أفــراده وفهمهــم لواقــع 
السياســة األمريكيــة وانعكاســاتها علــى المجتمــع العالمــي بشــكل عــام، والســعودي 
ــا مــن خــالل مقاالتــه الصحفيــة ومقابالتــه التليفزيونيــة،  بشــكل خــاص، وهــو مــا ظهــر جليًّ
باإلضافــة إلــى مشــاركاته االجتماعيــة عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي التــي َوَجــد فيهــا 
ــواع  ــه، كنــوع مــن أن ــر فــي متابعي ــر عــن أفــكاره واتجاهاتهــا ونشــرها والتأثي ــه للتعبي ضالت

اإلفــادة العامــة ونشــر التوعيــة الثقافيــة السياســية.

الدكتــور أحمــد الفــراج، الباحــث والمعلــق فــي الشــؤون السياســية والعالقــات الدوليــة، أكاديمــي ســعودي 
ــى العديــد مــن المناصــب  يشــغل درجــة أســتاذ مســاعد وعضــو هيئــة تدريــس فــي »جامعــة الملــك ســعود«، تولَّ
االجتماعــات  علــى ســكرتارية  العــام  والمشــرف  الخاصــة  الدراســات  لمكتــب  العمــل مديــًرا  منهــا:  المهمــة 
والترجمــة الخاصــة بســمو ولــي العهــد الراحــل األميــر ســلطان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، رحمــه اللــه، ومستشــاًرا 
فــي »وزارة التعليــم الســعودية«، ولــه بــاع طويــل فــي الكتابــة الصحفيــة مــن خــالل مقاالتــه العديــدة فــي 
»صحيفــة الجزيــرة الســعودية« عبــر زاويــة )ُبعــد آخــر(، وغيرهــا مــن الصحــف والمواقــع اإللكترونيــة مثــل »موقــع 
العربية.نــت«، و»صحيفــة اليــوم الثامــن اإللكترونيــة«، و»مجلــة اليمامــة«، و»جريــدة الحيــاة الدوليــة«، وفــي 

الموقــع اإلخبــاري »الموقــع بوســت«.

مقدمة..
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لتحقيــق  الفــراج  أحمــد  الكاتــب  اســتخدمها  التــي  األبــرز  االجتماعيــة  المنصــة  ويعــد »تويتــر« 
مــن  وذلــك  والسياســية،  الثقافيــة  خبراتــه  ومشــاركتهم  ومتابعيــه  جمهــوره  إلــى  الوصــول 
 Dr. خــالل حســاب رســمي موثــق يحمــل اســمه باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة )أحمــد الفــراج
Ahmad Alfarraj( ومســمى تعريفــي )@amhfarraj(، واصًفــا نفســه عبــر البيانــات التعريفيــة 
Academic &Writer.. للحســاب بـ)أكاديمــي وكاتــب.. باحــث ومعلــق فــي الشــؤون السياســية

.)commentator on Political affairs

وقــد وصــل عــدد متابعيــه إلــى أكثــر مــن 264 ألــف مســتخدم، منــذ بدايــة نشــأة الحســاب فــي 
»مــارس 2016« حتــى اآلن، وهــي الفتــرة التــي نشــر خاللهــا مــا يقــرب مــن 23 ألــف تغريــدة، 
أي مــا يقــرب مــن معــدل نشــر يومــي 13 تغريــدة فــي اليــوم الواحــد، وتوضــح تلــك األرقــام 
مــدى فاعليــة الحســاب ونشــاطه االجتماعــي الواضــح -خاصــة فــي النواحــي الثقافيــة السياســية 
حــول الشــأن األمريكــي والتــي تمثــل محــور اهتمامــات الكاتــب- وتضعــه ضمــن فئــة المؤثريــن 
االجتماعييــن المهميــن بالنســبة للمجتمــع الســعودي فــي هــذا المجــال، وهــي الفكــرة التــي 
تؤكدها تفاعلية المســتخدمين مع الحســاب عبر أشــكال التفاعل المختلفة )التعليق واإلعجاب 
والتفضيــل(، وكذلــك ردود األفعــال االجتماعيــة العامــة والواســعة فــي المملكــة، فمشــاركات 
الحســاب لفتــت انتبــاه العديــد مــن المواطنيــن لشــخصية الكاتــب ومســاهماته الثقافيــة فــي 
المجــال السياســي المتعلــق بالشــأن األمريكــي، وبــات الكاتــب نفســه مســار اهتمــام للمتابعــة 
الجماهيريــة والنقــاش المجتمعــي وإثــارة الــرأي العــام حــول مداخالتــه وآرائــه الجريئــة واتجاهاتــه 

البــارزة نحــو السياســة األمريكيــة وانعكاســاتها علــى األوضــاع العالميــة والعربيــة.

عنوان الحساب:

@amhfarraj:توصيف  الحساب

أكاديمي وكاتب.. 
باحث ومعلق في 

الشؤون السياسية

عدد التغريدات 
23,000 تغريدةالمنشورة..

13 تغريدة 264 ألف مارس 2016
التغريد اليوميعدد المتابعيننشأة الحساب
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منهجية الدراسة:
استشــعاًرا ألهميــة تلــك الحالــة التفاعليــة فــي مجتمــع الشــبكة االجتماعيــة »تويتــر« 
داخــل المملكــة، ســعى مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة إلــى دراســتها عبــر رصــد وتحليــل 
مضمــون الحســاب الرســمي للكاتــب »أحمــد الفــراج« عبــر تويتــر، للتعــرف علــى طبيعــة 
وأنمــاط  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عبــر  للكاتــب  االجتماعيــة  الشــخصية  مكونــات 
ــه العامــة نحــو المشــهد األمريكــي الراهــن،  اســتخدامه للوســيلة، باإلضافــة إلــى اتجاهات
والــذي يتجســد فــي أحــد األحــداث المهمــة التــي لهــا تأثيــر بــارز علــى المشــهد السياســي 

ــة«، وذلــك مــن خــالل: ــات الرئاســة األمريكي العالمــي، وهــو »انتخاب

 التعــرف علــى اتجاهــات الكاتــب الموضوعيــة بشــكل عــام، والمتعلقــة باالنتخابــات 
األمريكيــة واألطــراف المعنيــة بهــا بشــكل خــاص. 

 التعرف على االهتمامات الموضوعية للحساب والتي تشكل األجندة الموضوعية.

ــات الوســيلة، وأســاليب معالجــة الكاتــب لمنشــورات   دراســة أنمــاط االســتخدام إلمكان
محتــواه األصلــي )التغريــدات األصليــة( للتعبيــر عــن الــرأي والتأثيــر فــي متابعيــه، من خالل 
أســاليب العــرض والتركيــز وتوضيــح المعنــى واالستشــهاد وعناصــر اإلبــراز المســتخدمة.

عمديــة  عينــة  اختيــار  خــالل  مــن  بالعينــة،  المســح  أســلوب  علــى  الدراســة  واعتمــدت 
حصصيــة لتغريــدات الكاتــب األصليــة األكثــر تفاعــاًل مــن جانــب المســتخدمين موزعــة علــى 
أيــام الدراســة، والتــي تــم تحديدهــا فــي 15 يوًمــا بــدأت مــع بدايــة شــهر ديســمبر 2020م 
وحتــى بــدء إجــراءات تنفيــذ الدراســة )15 ديســمبر 2020(، ووفًقــا لهــذا النــوع من العينات 
العمديــة تــم اختيــار التغريــدات العشــرة األكثــر تفاعــاًل فــي كل يــوم مــن أيــام الدراســة 
ليصــل إجمالــي عينــة التغريــدات 150 تغريــدة موزعــة علــى 15 يوًمــا حســب الفتــرة الزمنيــة 
الموضحــة، مــع التأكيــد علــى أنــه تــم اســتبعاد التغريــدات المعــاد تغريدهــا )غيــر األصليــة 
للحســاب( لكونهــا ال تعبــر عــن أهــداف الدراســة المعنيــة بدراســة أســاليب معالجــات 
الكاتــب، كــون المعالجــات الــواردة فــي تلــك التغريــدات غيــر األصليــة لحســابات أشــخاص 
أو كيانــات أخــرى، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام أداة تحليــل المضمــون كأداة 

رئيســية للدراســة، أمكــن مــن خاللهــا التوصــل إلــى النتائــج التاليــة:

 التعرف على االهتمامات الموضوعية للحساب
دراسة أنماط االستخدام إلمكانات الوسيلة
التعرف على اتجاهات الكاتب الموضوعية 

منهجية الدراسة..
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االهتمامات الموضوعية العامة للحساب:
تؤكــد الكتابــات والمقــاالت الصحفيــة للكاتــب أحمــد الفــراج وحواراتــه اإلعالميــة العديــدة 
السياســي  التاريــخ  حيــث  مــن  عــام،  بشــكل  األمريكــي  بالشــأن  السياســية  اهتماماتــه 
ــم يتبــدل هــذا االهتمــام فــي مشــاركاته  ــة، ول ــة للسياســات الراهن والمتابعــات اإلعالمي
بتلــك  الفًتــا  اهتماًمــا  الخــاص  حســابه  محتــوى  ُيظهــر  إذ  االجتماعيــة،  المنصــات  عبــر 
ا، أكدتهــا نتيجــة عينــة الدراســة الحاليــة والتــي لــم تتجــاوز  الموضوعــات وبنســب كبيــرة جــدًّ
فيهــا نســبة التغريــدات التــي اهتمــت بموضوعــات خــارج إطــار الشــأن األمريكــي )%13( 
مــن إجمالــي عينــة الدراســة، فــي حيــن كانــت باقــي النســبة اإلجماليــة )87%( للتغريــدات 
ذات عالقــة بهــذا الشــأن المهيمــن علــى اتجاهــات الكاتــب واهتماماتــه البحثيــة والعامــة، 
ــة اتجاهــات رئيســية  ــدات )المهتمــة بالشــأن األمريكــي( عــن ثالث ــرت تلــك التغري وقــد عبَّ
فــي كتابــات الفــراج، تمثلــت فــي قراءاتــه للمشــهد االنتخابــي األمريكــي، واتجاهاتــه نحــو 
العربيــة  للمواقــف  رؤيتــه  والمؤسســات(،  والجهــات  )األفــراد  األمريكيــة  الدولــة  رمــوز 
)األفــراد والجهــات والمؤسســات( نحــو االنتخابــات األمريكيــة، والتــي كانــت تمثيالتهــا 

ــة الدراســة علــى النحــو الموضــح فــي الشــكل التالــي: النســبية فــي التغريــدات عين

ــر الفــراج عــن تلــك االتجاهــات العامــة للكتابــة فــي الحســاب مــن خــالل مجموعــة  وقــد عبَّ
مــن األبعــاد الموضوعيــة الخاصــة بــكل اتجــاه علــى حــدة، وشــكلت جملــة الموضوعــات 

التــي تــم تناولهــا فــي الحســاب خــالل فتــرة الدراســة وتمثلــت فــي:
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اتجاهات الفراج نحو رموز الدولة األمريكية:

عبــرت منشــورات الفــراج عبــر حســابه بوضــوح عــن اتجاهاتــه نحــو السياســة األمريكيــة 
ورموزهــا، والتــي أكــدت دعمــه الكبيــر والكامــل لشــخص الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب 
والحــزب الجمهــوري الــذي ينتمــي إليــه، وخصومتــه للحــزب الديمقراطــي ورمــوزه أو تيارات 
داخــل الحــزب مثــل اليســار الراديكالــي والتقدمييــن، وقــد ظهــرت تغريداتــه المتعلقة بذلك 

االتجــاه مــن خــالل ثالثــة محــاور فكريــة أساســية علــى النحــو التالــي:

 الموقــف العــام مــن التيــارات السياســية األمريكيــة: والــذي أظهــر مــن خاللــه إعجاًبــا 
ــا بالمعســكر الجمهــوري، وكرًهــا شــديًدا معلًنــا للمعســكر الديمقراطــي وأنصــاره،  ضمنيًّ
واعتناقــه لقناعــات أنصــار »ترامــب« بــأن الديمقراطييــن واليســار عموًمــا هــم قوى الشــر 
التــي تتحالــف مــع الشــيوعيين فــي الصيــن وتريــد هــدم الديــن والقيــم واألخــالق فــي 
أمريــكا، وبنــى الفــراج موقفــه مــن منطلــق ُبعــد قومــي عربــي يــرى من خاللــه أن مصالح 
المنطقــة العربيــة ال تتوافــق مــع سياســات الديمقراطييــن، لــذا اســتخدم »الفــراج« 
ــا شــديًدا ضــد هــذا المعســكر ورمــوزه خاصــة مــن لقبهــم بـ«رمــوز الدولــة  إطــاًرا هجوميًّ
العميقــة« مثــل »أوبامــا« و»هيــالري كلينتــون« والمنتميــن إلــى اليســار الراديكالــي 
وهــو أحــد التيــارات الفكريــة اآلخــذة فــي التنامــي داخــل المعســكر الديمقراطــي، متهًمــا 
ــد تدميــر صــورة أمريــكا أمــام العالــم. إياهــم بالتوحــش والتطــرف وخلــق الفوضــى وتعمُّ

 دعــم »ترامــب« والدفــاع عنــه: وذلــك مــن خــالل 40 تغريــدة بنســبة )43.1%( مــن 
إجمالــي التغريــدات التــي عبــرت عــن اتجاهــات حســاب الفــراج خــالل فتــرة الدراســة، 
تنــاول فيهــا عــدًدا مــن الموضوعــات أبرزهــا شــعبية ترامــب لــدى أنصــاره وشــخصيته 
القياديــة والفريــدة -مــن وجهــة نظــر الكاتــب- التــي تجعــل معظــم الجمهورييــن يقفــون 
خلفــه لشــخصه قبــل أن يكــون ممثــاًل للحــزب الــذي ينتمــون إليــه، باإلضافــة إلــى متابعــة 
أخبــاره وتصريحاتــه أو منشــوراته ونشــاطاته والتعليــق عليهــا، والدفــاع عــن حقــه فــي 

ــدة لموقفــه. ــة، وســرد الحجــج المؤي ــات الرئاســية األمريكي ــر االنتخاب ــات تزوي إثب
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 الموقــف الســلبي تجــاه »بايــدن« وأنصــاره: وذلــك مــن خــالل النقــد الشــديد لشــخصية 
جــو بايــدن، والــذي وصــل إلــى حــد الســخرية واالســتنكار فــي بعــض التغريــدات لقناعتــه 
بضعــف شــخصيته أمــام ترامــب، ومبــرًرا ذلــك فــي أحيــان أخــرى بدافع القوميــة العربية 
مشــيًرا إلــى انتمــاء بايــدن للتيــار الداعــم لغــزو العــراق والمطالبــة بتقســيمه، كمــا كان 
لتغريــدات الفــراج موقــف واضــح ضــد أنصــار »بايــدن« وقيــادات الحــزب الديمقراطــي، 
»نانســي  األمريكــي  النــواب  مجلــس  ورئيســة  هاريــس«  »كامــاال  نائبتــه  وخاصــة 
بيلوســي« والنائبــة األمريكيــة »الهــان عمــر«، وأيًضــا »جــون برينان« مدير CIA الســابق 
نقــًدا  ــه لهــم »الفــراج«  الراديكالــي، حيــث وجَّ اليســار  اعتبــره متحدًثــا باســم  الــذي 
الذًعــا وهجوًمــا شــديًدا فــي تغريداتــه، متهًمــا إياهــم بالوصوليــة والفســاد والغبــاء 
السياســي والخيانــة وأنهــم أصحــاب أفــكار شــاذة أو ال تالئــم السياســة األمريكيــة...
إلــخ، واســتعان فــي عــدد مــن تغريداتــه ببعــض اآلراء والتغريــدات لشــخصيات أمريكيــة 
تعتنــق ذات االتجــاه أو مستشــهًدا بعــدد مــن المواقــف الدالــة علــى ذلــك، باإلضافــة 
إلــى هجومــه علــى بعــض الحــاالت الفرديــة لمنتميــن إلــى الحــزب الجمهــوري مثــل 
زعيــم األكثريــة الجمهــوري فــي مجلــس الشــيوخ الســيناتور »ميتــش ماكونيــل« الــذي 

ــأ »بايــدن« علــى الفــوز باالنتخابــات. هنَّ

قراءة الفراج للمشهد االنتخابي األمريكي:

تنــاَوَل حســاب الفــراج قضيــة االنتخابــات األمريكيــة -خــالل فتــرة الدراســة- مــن أربعــة أبعــاد 
ــرت عــن األحــداث المتعلقــة باالنتخابــات، وتداعياتهــا علــى المجتمــع األمريكــي  رئيســية عبَّ
والصــورة العامــة للدولــة األمريكيــة، فكانــت تغريداتــه المتعلقــة بتلــك القضيــة تتمحــور 

حول:
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االنتخابــات،  تزويــر  لدعــاوى  الداعمــة  الكاتــب  نظــر  وجهــة  عــن   )%44.4( ــرت  عبَّ  
والتــي تعــد موضوًعــا لقضايــا منظــورة أمــام المحكمــة العليــا مثــل قضيــة تكســاس 
ــا للتالعــب والتزويــر، باإلضافــة  وبنســلفانيا وميتشــجن ودعــم مالــك فيســبوك ماليًّ
إلــى ظهــور بعــض اإلثباتــات المرئيــة، حيــث كان الفــراج حريًصــا علــى نشــر مســتجدات 
قضايــا وحــاالت التزويــر فــي إطــار المتابعــة اإلعالميــة أو عــرض المنشــورات وملفــات 

ج لتلــك الفكــرة فــي المجتمــع األمريكــي. الفيديــو التــي تؤكــد وتــروِّ

 اهتمــت )22.2%( مــن تلــك التغريــدات بالتعليــق 
االنتخابــات  بعمليــة  المرتبطــة  األحــداث  علــى 
وتوضيــح الغــرض مــن اعتمــاد نظــام المجمــع 
االنتخابــي ودوره فــي حســم النتيجــة، باإلضافــة 
إلــى توصيــف األحــداث وتلخيصهــا والتذكيــر بهــا 
لوضــع المتابعيــن فــي الصــورة حــول مــا يحــدث 

والتأثيــر عليهــم وفــق وجهــة نظــر الكاتــب.

 بنفــس النســبة، حاولــت )22.2%( مــن تغريــدات الفــراج الخاصــة بالمشــهد االنتخابــي 
األمريكــي، قــراءة المشــهد األمريكــي عقــب االقتــراع وتأثيــره علــى المجتمــع، مشــيًرا 
بعــض  إلــى  ذلــك  فــي  انقســامات وأعمــال عنــف واحتجــاج وصــراع مســتنًدا  إلــى 
مقاطــع الفيديــو المنتشــرة فــي منصــات التواصــل االجتماعــي، مــع التركيــز كذلــك 
علــى مــا أكــده المشــهد الســلبي لالنتخابــات علــى عــدم مثاليــة الدولــة األمريكيــة 

كمــا يراهــا البعــض.

 علــق الفــراج فــي )11.1%( مــن تغريداتــه التــي نشــرها فــي إطــار قضيــة االنتخابــات 
األمريكيــة، علــى تنــاُول المؤسســات اإلعالميــة األمريكيــة لعمليــة االنتخابــات، خاصــة 
 CNN ــا نحــو »ترامــب«، مثــل محطــة ا واضًح ــت اتجاًهــا ســلبيًّ تلــك التــي رأى أنهــا تبنَّ
الفضائيــة األمريكيــة، حيــث خرجــت تقاريــر إعالميــة مدعومــة بملــف فيديــو، تتهــم 
ــي تعليمــات وتوجيهــات صارمــة مــن مديــر المحطــة لتوجيههــم  مذيعــي القنــاة بتلقِّ
إلــى مــا يقولــون أو مــا ال يقولــون، وهــو مــا اعتبــره البعــض -ومنهــم بالطبــع الكاتــب 
أحمــد الفــراج - بمثابــة فضيحــة مهنيــة إعالميــة، باإلضافــة إلــى وصــف الفــراج لحالــة 
اإلعــالم األمريكــي أثنــاء تلــك االنتخابــات باالنهيــار بشــكل غيــر مســبوق إثــر ترويــج 
بعضهــم لحســم االنتخابــات لصالــح بايــدن واختيــار البعــض لــه كشــخصية العــام ومنــع 
تويتــر للتعليــق والتفضيــل والريتويــت علــى تغريــدات ترامــب، كمــا لــم يتجاهــل الفــراج 
األخبــار اإلعالميــة أو حتــى مــا ُنشــر فــي حســابات المشــاهير أو النخــب األمريكيــة علــى 
ــة الشــهيرة  ــدة التــي أخبــرت عــن تصريــح لإلعالمي ــات مثــل التغري ــر حــول االنتخاب تويت
»ماريــا بارتيمــورو» بــأن مصــادر اســتخباراتية أبلغتهــا بــأن »ترامــب« هــو مــن فــاز فــي 

االنتخابــات.

تناول الحساب..
قضية االنتخابات األمريكية -خالل فترة 
رت  الدراسة- من أربعة أبعاد رئيسية عبَّ

عن األحداث المتعلقة بها.
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تقييمه لمواقف عربية من االنتخابات األمريكية:

مــن  العربــي  الموقــف  قــراءة  الدراســة-  -عينــة  حســابه  تغريــدات  فــي  الفــراج  اختــزل 
همــا: فقــط،  بعديــن  علــى  التعليــق  فــي  األمريكيــة  االنتخابــات 

 موقفــه الشــخصي مــن فئــة النخــب الســعودية الداعمــة لفــوز بايــدن والمعارضــة إليــران، 
معتبــًرا إياهــم النخــَب المزيفــَة أو أن هــذا التصنيــف )النخــب( يطلــق عليهــم زوًرا -حســب 
َلهــم إلــى مصفقيــن لمرشــح معيــن علــى حســاب آخــر، ومتهًمــا لهــم  وصفــه - منتقــًدا تحوُّ
باالنتمــاء السياســي لفصيــل معــارض لسياســة المملكــة تحــت عــدد مــن األوصــاف )نصف 
قومــي - نصــف إخوانــي - ُربــع ثــوري بائــس... وغيرهــا(، ومعتبــًرا أن مــا أفرزتــه االنتخابــات 
األمريكيــة مــن كشــف هويــات تلــك النخــب وســقوطهم المــروع فــي نظــر المتابعيــن 

الســعوديين هــي مكســب أكبــر مــن نتيجــة االنتخابــات ذاتهــا.

فــي  »ترامــب«  لموقــف  المناهــض  العربــي  اإلعالمــي  الســلوك  علــى  التعليــق   
االنتخابــات األمريكيــة، ســواء علــى مســتوى الوســائل اإلعالميــة التقليديــة أو المنصــات 
االجتماعيــة، منتقــًدا األخبــار والمــواد اإلعالميــة التــي تــم نشــرها للتعبيــر عــن انتهــاء فتــرة 
ــد التعتيــم علــى قضايــا ترامــب القانونيــة  »ترامــب«، والتهليــل لواليــة »بايــدن«، وتعمُّ
والتزويــر وحــروب االنقســامات مــن بــاب رغبتهــم فــي عــدم التأثيــر ســلًبا علــى الصــورة 
عــن  بعيــًدا  الســلوك اإلعالمــي  ذلــك  الغربيــة، معتبــًرا  للحريــة والديمقراطيــة  الورديــة 
معاييــر المهنيــة والموضوعيــة ومبــادئ احتــرام الجمهــور، وفاضًحــا لجهــل الكثيــر مــن 
المنصــات اإلعالميــة واإلعالمييــن المحســوبين علــى ذلــك االتجــاه، والذيــن اتهمهــم 
بأنهــم ينســخون معلوماتهــم مــن CNN وأخواتهــا، وواصًفــا لتلــك المنصــات ذات االتجــاه 

المعــارض التجاهــه بـ«منصــات التضليــل«. 
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التغريد خارج إطار القضايا األمريكية:
نظــًرا ألن »تويتــر« هــو شــبكة تواصــل ذات طابــع اجتماعــي فــي المقــام األول، وألن 
حســاب »أحمــد الفــراج« علــى تويتــر هــو حســاب شــخصي يعبــر بــه الكاتــب عــن آرائــه العامة 
والخاصــة وميولــه واتجاهاتــه ويتفاعــل مــن خاللــه مــع مســتخدمي الشــبكة بشــكل عــام، 
ــر عــن تلــك  كان مــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك العديــد مــن تغريــدات الحســاب التــي تعبِّ
ا  الوظيفــة االجتماعيــة للحســاب، إال أن ظهورهــا بشــكل عــام كان بنســبة ضعيفــة جــدًّ
ــا لمــا تــم ذكــره فــي الشــكل البيانــي الخــاص  مقابــل موضوعــات الشــأن األمريكــي، وفًق
باالهتمامــات الموضوعيــة للحســاب، وقــد اســتخدم الكاتــب تلــك التغريــدات العامــة 

)خــارج إطــار القضايــا األمريكيــة( للتعليــق علــى: 

 تجــارب حياتيــة ومواقــف شــخصية أو متعلقــة بالكاتــب نفســه، فــي إطــار إنســاني مثــل 
موقــف شــخصي للكاتــب مــع ســمو ولــي العهــد الراحل األمير ســلطان بــن عبد العزيز، 
رحمــه اللــه، أو فــي إطــار الدبلوماســية الثقافيــة التــي اســتخدمها الكاتــب مــع إحــدى 
الشــخصيات األجنبيــة التــي تعامــل معهــا أثنــاء إحــدى بعثاتــه العلميــة وانعكاســات 
ــا نحــو المجتمــع العربــي،  ذلــك الموقــف علــى هــذه الشــخصية وتغييــر اتجاهاتــه إيجابيًّ
أو فــي إطــار اجتماعــي مثــل نعــي أحــد المعــارف واألصدقــاء، وشــكر المتابعيــن علــى 
تعليقاتهــم، أو االعتــذار عــن عــدم الــرد علــى بعــض المشــاركات ألســباب متعلقــة 
بضغــوط شــخصية، أو حتــى فــي إطــار تفاعلــي مــن خــالل التأكيــد علــى االســتراتيجية 
التواصليــة التــي يســتخدمها الحســاب، والزهــو والفخــر بمعلومــات الحســاب التــي 
تعتمــد علــى الموثوقيــة -مــن وجهــة نظــر الكاتــب- والتــي تعبــر عــن أن مــا ينشــر فــي 
منصــات أخــرى مخالــف لمعلومــات ذلــك الحســاب هــو مــن بــاب التضليــل، باإلضافــة 
إلــى الفخــر بالقــدرة التفاعليــة للحســاب بنــاء علــى مؤشــر تفاعلــي لحســاب أحــد المراكــز 
ًقــا علــى حســابات ومنصات مؤسســات  البحثيــة الســعودية، والتــي اعتبرهــا الفــراج تفوُّ

إعالميــة كبــرى فــي شــهر االنتخابــات األمريكيــة.

 موضوعــات عامــة مرتبطــة بالشــأن السياســي فــي المنطقــة العربيــة وإقليــم الشــرق 
المتوســط أبرزهــا: اســتنكار موقــف منظمــات حقــوق اإلنســان الســاكت عــن إعدامــات 
إيــران، والتعبيــر عــن اإلعجــاب بالخطــاب الرســمي المصــري للغــرب، واســتنكار موقــف 
ــوزراء المغربــي، الرافــض إلقامــة اإلمــارات والبحريــن عالقــات مــع إســرائيل،  رئيــس ال
ل بعــد اتخــاذ المغــرب الخطــوة ذاتهــا، باإلضافــة إلــى مناقشــة  والــذي مــا َلِبــَث أْن تبــدَّ

مواقــف بعــض المعارضيــن لسياســات الخليــج فــي هــذا الشــأن.

%42.1
موضوعات عن 

الشأن العربي

%57.9
مواقف متعلقة 

بالكاتب نفسه
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أساليب المعالجة اإلعالمية المستخدمة
أنماط استخدام الفراج للحساب:

إمكانــات  مــن  االســتفادة  فــي  الغالــب  األســلوب  الحســاب،  اســتخدام  بنمــط  يقصــد 
الوســيلة االجتماعيــة وخصائصهــا عبــر اســتخدام أدواتهــا الرقميــة وتوظيفهــا لتحقيــق 
الرقميــة  والوســائط  المكتوبــة  النصــوص  فــي  والمتمثلــة  المغرديــن،  مســتهدفات 
بمختلــف أنواعهــا )ملفــات الصــور والصــوت والفيديــو والروابــط اإللكترونيــة( وأدوات 
االنتشــار الرقمــي )الهاشــتاق والمنشــن( إلــى جانــب طبيعــة اســتخدام اإلمكانــات األخــرى 
التــي تتيحهــا الوســيلة مثــل الــردود واالقتبــاس واســتخدام أســلوب سلســلة التغريــد 
ــر مــن عــدد األحــرف المســتخدمة  ــة أكب ــاج إلــى مســاحات كالمي ــة موضوعــات تحت لكتاب

فــي التغريــدة الواحــدة ...وغيرهــا. 

ومــن خــالل تحليــل محتــوى الحســاب الشــخصي للكاتــب »أحمد الفراج« علــى تويتر، اتضح 
أن الكاتــب يعتمــد بشــكل واضــح علــى النصــوص المكتوبــة كعنصــر أساســي للتعبيــر عــن 
آرائــه واتجاهاتــه وأفــكاره، وهــو النمــط الــذي كان ســائًدا بنســبة )100%( فــي التغريــدات 
عينــة الدراســة، وأكدتــه مطالعــة ومراجعــة تغريــدات الحســاب علــى مــدى زمنــي واســع 
-أكبــر مــن حــدود فتــرة الدراســة الزمنيــة- وقــد صاَحــَب هــذا االســتخدام الكامــل للنصــوص 
اســتخداًما ضعيًفــا إلــى حــدٍّ مــا لــأدوات الرقميــة التــي تتيحهــا تويتــر لمســتخدميها، ظهــر 

فــي تغريــدات عينــة الدراســة علــى النحــو التالــي:

اســتخدام الصــور كأداة رقميــة مصاحبــة فــي عينــة الدراســة بنســبة لــم تتجــاوز )6%(، وتمــت 
االســتعانة بالفيديــو كأداة رقميــة مصاحبــة فــي عينــة الدراســة بنســبة لــم تتجــاوز )%22(، 
واســتخدامت الروابــط اإللكترونيــة كأداة رقميــة مصاحبــة فــي عينــة الدراســة بنســبة لــم 
تتجــاوز )24%(، وهــي األداة الرقميــة التــي ُلوِحــَظ اعتمــاد الكاتب عليها بشــكل أكبر، بســبب 
اســتعانته بروابــط تغريــدات حســابات أخــرى للتعليــق أو االستشــهاد أو التأكيــد للرســالة 
الرقمــي  االنتشــار  الحســاب ألدوات  اســتخدام  الكاتــب، وجــاء  التــي يوجههــا  اإلعالميــة 
ا، فلــم يســتخدم الكاتــب خاصيــة الهاشــتاق إال فــي  5 تغريــدات، والمنشــن فــي  ضعيًفــا جــدًّ
تغريدتيــن فقــط مــن التغريــدات عينــة الدراســة، اســتخدم الفــراج أســلوب سلســلة التغريــد 
فــي عينــة الدراســة بنســبة )14%( مــن إجمالــي حجــم العينــة، وذلــك عبــر )21( سلســلة 

تفاوتــت أعــداد تغريداتهــا بيــن تغريدتيــن إلــى 17 تغريــدة للسلســلة الواحــدة.

   %24  %14 %6
سلسلة التغريدروابط 3.3%  22%  الصور

الهاشتاجالفيديو
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الشخصيات الموضوعية للتغريد
عــت شــخصيات التغريــد الموضوعيــة فــي حســاب الفــراج مــا بيــن شــخصيات أفــراد  تنوَّ
ومؤسســات وجهــات ومجتمعــات ودول، وذلــك حســب طبيعــة التغريــدة وموضوعهــا، 
إال أن الســمة البــارزة أن شــخصيات األفــراد كانــت هــي األكثــر تنــاواًل فــي تغريداتــه بنســبة 
)41%( مــن إجمالــي حجــم تغريــدات عينــة الدراســة، وذلــك بســبب غلبــة مشــاركاته التــي 
اهتمــت بالتعليــق علــى مرشــحي الرئاســة األمريكيــة »ترامــب« و»بايــدن« والتعبيــر عــن 
رأيــه فــي المرشــحين وموقفــه منهمــا أو متابعــة أخبارهمــا، باإلضافــة إلــى تغريداتــه التــي 
كان محور اهتمامها الشــخصيات الفردية المؤيدة للمرشــحين، أو المســؤولين والقيادات 
األمريكيــة الحاليــة والســابقة، كمــا ظهــر عــدد مــن التغريــدات كانــت الشــخصية المحوريــة 
للتغريــد هــي الكاتــب نفســه مــن خــالل مشــاركات الحيــاة االجتماعيــة والتجــارب الذاتيــة. 

أكثــر  كثانــي  المجتمعــات  جــاءت  التحليليــة  الفئــة  هــذه  ضمــن  الثانيــة  المرتبــة  وفــي 
الشــخصيات الموضوعيــة تنــاواًل فــي الحســاب بنســبة )17%(، والتــي كان مــن أبرزهــا 
المشــهد  علــى  للتعليــق  واضــح  بشــكل  األمريكــي  المجتمــع  بتنــاول  الكاتــب  اهتمــام 
االنتخابــي وانعكاســاته علــى المجتمــع، باإلضافــة إلــى مجتمعــات الشــبكات االجتماعيــة، 
كمــا  االنتخابيــة،  التجربــة  مــن  انطباعاتهــا ومواقفهــا  علــى  للتعليــق  العربيــة  وبخاصــة 
جــاءت )16%( مــن تلــك التغريــدات ذات اهتمــام أصيــل بقضيــة االنتخابــات األمريكيــة 
بالتركيــز  الفــراج  )15%( اهتــم  للتغريــد، وبنســبة متقاربــة  ذاتهــا كشــخصية موضوعيــة 
علــى الجهــات كشــخصيات موضوعيــة للتغريــد مــن خــالل تعليقاتــه وتحليالتــه الخاصــة 
بموضوعــات الجهــات الرســمية األمريكيــة، والجهــات المناصــرة للرئيــس »ترامــب«، أو 
الجهــات التابعــة للحــزب الديمقراطــي األمريكــي خاصــة تيــار اليســار الراديكالــي، باإلضافــة 
إلــى اهتمامــه بالحديــث عــن التيــارات العربيــة المعارضــة لسياســات »ترامــب« والمؤيــدة 

لفــوز »بايــدن« فــي االنتخابــات.
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واعتمــد الحســاب علــى شــخصيات المؤسســات كشــخصيات موضوعيــة بنســبة ضعيفــة 
ــاول موضوعــات خاصــة بالمؤسســات والمنصــات  ــم تتجــاوز )9%( وذلــك مــن خــالل تن ل
اإلعالميــة ســواء األمريكيــة أو العربيــة أو مؤسســات السوشــيال ميديــا بشــكل عــام، فــي 
حيــن كانــت أقــل الشــخصيات الموضوعيــة تنــاواًل علــى اإلطــالق هــي الــدول والتــي لــم 
تظهــر ســوى فــي )2%( فقــط مــن عينــة الدراســة، وتمحــورت حــول الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة وإيــران فقــط.

ــا مــن حيــث ظهــور تلــك الشــخصيات الموضوعيــة  أمَّ
تبًعــا الختــالف الموضوعــات ذاتهــا، فقــد أظهــرت 
علــى  »الفــراج«  اعتمــاد  أن  الدراســة  تحليــالت 
شــخصيات األفــراد ظهــر بشــكل كبيــر فــي مختلــف 
الموضوعــات، إال أن أبرزهــا كان اســتخدامه لهــا مــع 
موضوعــات الدفــاع عــن »ترامــب« ثــم الموضوعــات 
»بايــدن«  مــن  الكاتــب  موقــف  تناولــت  التــي 

وأنصــاره، كمــا كان االهتمــام بشــخصيات المؤسســات واضًحــا مــن خــالل موضوعــات 
فــي  وكذلــك  العربــي،  الوطــن  أو  أمريــكا  فــي  ســواء  لالنتخابــات  اإلعالمــي  التنــاول 
ــر االنتخابــات، ويوضــح الشــكل البيانــي التالــي طبيعــة ظهــور  الموضوعــات الخاصــة بتزوي
تلــك الشــخصيات علــى اختــالف أنواعهــا حســب اختــالف الموضوعــات العامــة للتغريــد.

اتجاهات المعالجة:
اختلفــت اتجاهــات المعالجــة التــي اســتخدمها الفــراج فــي تغريداتــه مــن حيــث كونهــا 
معالجــة إيجابيــة أو محايــدة أو ســلبية علــى مســتوى المعانــي واللغــة وأســلوب التعبيــر، 
وذلــك تبًعــا الختــالف موضوعــات التغريــد نفســها، والتــي تعبــر عــن اتجاهــات الكاتــب 

نفســه، وذلــك علــى النحــو التالــي:

 ظهــر نمــط المعالجــة اإليجابيــة للتغريــد فــي الحســاب بشــكل بــارز مــع موضوعــات 
الدفــاع عــن ترامــب، كأعلــى الموضوعــات التــي تــم فيهــا اســتخدام ذلــك النمــط 
بنســبة تجــاوزت )71%( مــن تغريــدات الدراســة، تالهــا وبفــارق كبيــر اســتخدام ذلــك 
األســلوب اإليجابــي مــع موضوعــات المشــهد األمريكــي عقــب االنتخابــات )%8.6(، 
وموضوعــات كل مــن األحــداث المتعلقــة باالنتخابــات والمواقــف المتعلقــة بالكاتــب 
وموقــف  لالنتخابــات  اإلعالمــي  التنــاول  موضوعــات  ثــم   ،)%5.7( بنســبة  نفســه 
ــا العربيــة  ــارات السياســية األمريكيــة والموضوعــات الخاصــة بالقضاي الكاتــب مــن التي

واإلقليميــة بنســبة )2.9%( فقــط لــكل منهــم.

االهتمام..
بشخصيات المؤسسات بدا واضًحا من 

خالل موضوعات التناول اإلعالمي 
لالنتخابات في أمريكا أو الوطن العربي.

15

www.alqarar.sa @alqarar_sa



ــد فــي المعالجــة بيــن موضوعــات الدراســة،   تقاربــت ِنَســب اســتخدام االتجــاه المحاي
والتــي كان فــي مقدمتهــا معالجــة الموضوعــات الخاصــة بتزويــر االنتخابــات )%28.6(، 
ثــم مواقــف الكاتــب مــن التيــارات السياســية األمريكيــة، والمواقــف المتعلقة بالكاتب 
نفســه بنســبة )20%( لــكل منهمــا، فــي حيــن كانــت أقــل الموضوعــات التــي اســتخدم 
فيهــا هــذا االتجــاه للمعالجــة هــي الموضوعــات الخاصــة بالســلوك اإلعالمــي العربــي 
حــول االنتخابــات، ومواقــف بعــض الشــخصيات العربية من تلــك االنتخابات، باإلضافة 

إلــى موضوعــات الدفــاع عــن ترامــب.

 اســتخدم الفــراج المعالجــة الســلبية لتغريداتــه بشــكل بــارز مــع الموضوعــات الخاصــة 
بتوضيــح موقفــه مــن بايــدن وأنصــاره، والتــي تعبــر عــن اتجاهــه الشــخصي نحوهــم 
التيــارات  مــن  موقفــه  توضــح  التــي  الموضوعــات  مــع  وكذلــك   ،)%23.8( بنســبة 
السياســية األمريكيــة )13.8%(، وبنســبة متقاربــة جــاء اســتخدام ذات المعالجــة مــع 
العربــي حولهــا«  موضوعــات كل مــن »تزويــر االنتخابــات« و»الســلوك اإلعالمــي 
بنســبة )12.5%(، ومــن النتائــج الالفتــة التــي ظهــرت فــي اســتخدام هــذا االتجــاه 
ظهــوره مــع )6.3%( مــن التغريــدات والتــي كان موضوعهــا »الدفــاع عــن ترامــب« 
وهــي النتيجــة التــي تفّســر بــأن الكاتــب اســتخدم هــذا االتجــاه فــي إطــار الهجــوم أو 
النقــد لشــخصيات أو جهــات أو أفــكار معارضــة لترامــب نفســه مــن بــاب الدفــاع عنــه، 
فــي حيــن كانــت أقــل الموضوعــات التــي تــم اســتخدام هــذا االتجــاه الســلبي للمعالجة 
االنتخابــات  مــن  العربيــة  الشــخصيات  بمواقــف  الخاصــة  الموضوعــات  هــي  معهــا 

األمريكيــة، نظــًرا للضعــف العــددي للتغريــدات التــي تناولتهــا.

أبرز اتجاهات المعالجة السلبية..

%23.8
 توضيح موقف الفراج

من بايدن وأنصاره

%13.8
الموقف الشخصي من 

التيارات السياسية األمريكية

%12.5
السلوك اإلعالمي العربي 

حول تزوير االنتخابات
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ُأُطر المعالجة:
أظهــرت نتائــج التحليــل تنــوع اعتمــاد الفــراج علــى أطــر المعالجــة تبًعــا الختــالف اتجاهاتــه 
الفكريــة والموضوعيــة، وذلــك مــا بيــن أطــر اســتخدمت مــع اتجاهــات المعالجــة اإليجابيــة 
وأخــرى مــع المحايــدة، بخــالف األطــر التــي اســتخدمت مــع االتجاهــات الســلبية للكاتــب، 

وذلــك علــى النحــو التالــي: 

أواًل/ أطر المعالجة اإليجابية: 
 إطــار »الدفــاع«: والــذي لــم يســتخدمه الكاتــب فــي تغريــدات الدراســة إال مــع التغريــدات 
التــي كان موضوعهــا دفاعــه عــن الرئيــس »ترامــب« علــى مســتوى شــخصيته ومواقفــه 

وحقوقــه االنتخابيــة.

 إطــار »الحشــد وكســب التأييــد«: والــذي ظهــر مــع موضوعــات »الدفــاع عــن ترامــب« 
بنســبة )74%(، ثــم كل مــن »المشــهد األمريكــي عقــب االنتخابــات« و»موقــف الكاتــب 
مــن التيــارات السياســية األمريكيــة« بنســبة )8.7%( لــكل منهمــا، وموضوعــات كل مــن 
»األحــداث المتعلقــة باالنتخابــات األمريكيــة« و»القضايــا العربيــة واإلقليميــة« بنســبة 

)4.3%( لــكل منهمــا.

 إطــار »عــرض النمــاذج اإليجابيــة«: والــذي ظهــر فــي تغريدتيــن فقــط، إحداهمــا خاصــة 
بمواقــف متعلقــة بالكاتــب نفســه، واألخــرى متعلقــة بموقفــه مــن التيــارات السياســية 

األمريكيــة.
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ثانًيا/ أطر المعالجة المحايدة:
إطــار »توضيــح وجهــة النظــر«: والــذي ظهــر فــي تغريدتيــن متعلقتيــن بموضــوع أحــداث 
االنتخابــات األمريكيــة، وفــي تغريــدة واحــدة لموضوعــات كل مــن الســلوك اإلعالمــي 
وموضوعــات  منهــا،  العربيــة  الشــخصيات  بعــض  ومواقــف  االنتخابــات،  حــول  العربــي 

التزويــر، باإلضافــة إلــى الدفــاع عــن ترامــب، وموقــف الكاتــب مــن بايــدن وأنصــاره.

تزويــر  موضوعــات  مــع  واضًحــا  اســتخدامه  كان  الــذي  والتفســير«:  »التحليــل  إطــار   
االنتخابــات بنســبة )25%( مــن إجمالــي التغريــدات التــي اســتخدمت ذلــك اإلطــار، ومــع 
موضوعــات كل مــن المواقــف المتعلقــة بالكاتــب نفســه، وكذلــك مواقفــه مــن التيــارات 
السياســية األمريكيــة بنســبة )18.8%( لــكل منهمــا، ثــم موضوعــات األحــداث المتعلقــة 
باالنتخابــات األمريكيــة، والمشــهد األمريكــي عقــب تلــك االنتخابــات بنســبة )%12.5( 
لــكل منهمــا، فــي حيــن كان االســتخدام األقــل لــه مــع موضوعــات كل مــن الدفــاع عــن 

ترامــب وموقــف الكاتــب مــن بايــدن وأنصــاره، وذلــك بنســبة )%6.3(.

18

www.alqarar.sa @alqarar_sa



ــر لمتابعــة المســتجدات   إطــار »المتابعــة اإلعالميــة«: الــذي كان مســَتْخَدًما بشــكل أكب
الخاصــة بقضايــا تزويــر االنتخابــات بنســبة )31%(، تالهــا المتابعــة اإلعالميــة ألخبــار ترامــب 
كأحــد ُســُبل التعبيــر عــن موضوعــات الدفــاع عــن الرئيــس األمريكــي بنســبة )27.6%( مــن 
إجمالــي التغريــدات التــي اســتخدمت ذلــك اإلطــار، فــي حيــن كانــت أقــل الموضوعــات 
اعتمــاًدا عليــه هــي تلــك التــي تناولــت المشــهد األمريكــي عقــب االنتخابــات بنســبة لــم 

تتجــاوز )%3.4(.

 إطــار »مشــاركة الحيــاة االجتماعيــة«: وهــو اإلطــار الــذي كان مرتبًطــا بمواقــف الكاتــب 
نفســه -بطبيعــة الحــال- مــا عــدا تغريــدة واحــدة فقــط اســتخدمت هــذا اإلطــار وكانــت 

ــا اإلقليميــة. مرتبطــة بموضوعــات القضاي
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ثالًثا/ ُأُطر المعالجة السلبية:
الــذي اســتخدمه الكاتــب للتعبيــر عــن مواقفــه الخاصــة بموضوعــات   إطــار »النقــد«: 
الســلوك اإلعالمــي العربــي حــول االنتخابــات )26.7%(، وموقفــه مــن بايــدن وأنصــاره 
)16.7%(، إلــى جانــب موقفــه مــن التيــارات السياســية األمريكيــة )13.3%(، وكان أقــل 
الموضوعــات اعتمــاًدا علــى هــذا اإلطــار هــو التنــاول اإلعالمــي األمريكــي لالنتخابــات 

.)%3.3( بنســبة 

 إطــار »االعتــراض والرفــض«: الــذي ظهــر بنســب متســاوية بيــن أربعــة موضوعــات فقــط 
وبواقــع تغريــدة واحــدة لــكل موضــوع منهــا، وتلــك الموضوعــات هــي التــي تناولت قضايا 
تزويــر االنتخابــات وموقــف الكاتــب مــن بايــدن وأنصــاره، والســلوك اإلعالمــي العربــي 
لالنتخابــات، باإلضافــة إلــى تغريــدة اســتخدم فيهــا الفــراج هــذا اإلطــار للدفــاع عــن ترامــب.

 إطــار »الهجــوم«: الــذي كان مــن المنطقــي أن يكــون أكثــر الموضوعــات اعتمــاًدا عليــه هــو 
»موقــف الكاتــب مــن بايــدن وأنصــاره« نظــًرا لطبيعــة اتجاهــات الكاتــب نفســه، وذلــك بنســبة 
)35.5%(، تالهــا الموضوعــات المتعلقــة بموقفــه مــن التيــارات السياســية األمريكيــة بنســبة 
)16.1%( فــي حيــن كان أقــل الموضوعــات اســتخداًما لــه تلــك التــي تناولت الســلوك اإلعالمي 

العربــي حــول االنتخابــات بنســبة )3.2%( وذلــك مــن خــالل تغريــدة واحــدة فقــط.
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أساليب المعالجة اللغوية:
اتجاهاتهــا  عــن  للتعبيــر  اللغويــة  األســاليب  مــن  متعــددة  اشــكااًل  الفــراج  اســتخدم 
الموضوعيــة فــي تغريــدات الحســاب، تنوعــت مــا بيــن األســاليب اإلخباريــة أو الحالمــة 
والتصويرية والحماسية للتعبير عن المعالجات اإليجابية أو المحايدة، وأخرى استفهامية 
واســتنكارية واســتخفافية وســاخرة وتحذيريــة للتعبيــر عــن المعالجــات الســلبية، وبشــكل 
عــام ظهــر األســلوب االســتنكاري فــي لغــة الكاتــب كأكثــر تلــك األســاليب اســتخداًما، تــاله 
األســلوب التصويــري ثــم اإلخبــاري، فــي حيــن كان أقــل األســاليب ظهــوًرا هــو األســلوب 
الســاخر بنســبة لــم تتجــاوز )2%(، وذلــك علــى النحــو الــذي يظهــره الشــكل البيانــي التالــي:

ا بالنســبة لطبيعة اســتخدام كل أســلوب من تلك األســاليب تبًعا لموضوعات التغريد،  أمَّ
فقــد جــاءت علــى النحــو التالي:

  األســلوب الحالــم: اســتخدم الفــراج ذلــك األســلوب بنســبة )4.7%( مــن إجمالــي 
موضوعــات  تناولــت  تغريــدات   )7( خــالل  مــن  وذلــك  الدراســة،  عينــة  التغريــدات 
الدفــاع عــن ترامــب، وموقــف الكاتــب مــن التيــارات السياســية األمريكيــة، إلــى جانــب 

التغريــدات التــي تناولــت مواقــف متعلقــة بشــخصية الكاتــب نفســه.

  األســلوب اإلبداعي: ظهر ذلك األســلوب مع )7( تغريدات من عينة الدراســة بنســبة 
)4.7%(، تناولــت موضوعــات الدفــاع عــن ترامــب، والحديــث عــن تزويــر االنتخابــات، أو 

التعليــق علــى المشــهد األمريكــي عقــب االنتخابــات، واألحــداث المتعلقــة بهــا.
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  األســلوب التصويــري: كان اســتخدام الفــراج لهــذا األســلوب عالًيــا إلــى حــدٍّ مــا، حيــث 
ظهــر فــي )26( تغريــدة مــن عينــة الدراســة بنســبة تجــاوزت )17%(، حــاول الكاتــب مــن 
ــر والســرد الصــوري للمواقــف والموضوعــات، والتــي ظهــرت فــي كل  خاللهــا التعبي
الجوانــب الموضوعيــة للدراســة، إال أن التغريــدات التــي تناولــت دفاعــه عــن ترامــب 
كانــت هــي األكثــر اســتخداًما لهــذا األســلوب، فــي حيــن كانــت أقــل الموضوعــات 
اعتمــاًدا عليــه فــي كتابــات الفــراج هــي الخاصــة بقضايــا تزويــر االنتخابــات وتلــك التــي 

اهتمــت بالقضايــا اإلقليميــة والعربيــة بعيــًدا عــن الشــأن األمريكــي.

ــر بشــكل كبيــر عــن االتجاهــات القويــة    األســلوب الحماســي: ألن هــذا األســلوب يعبِّ
لمســتخدمه، فقــد كان مــن المنطقــي أن يكــون اســتخدام الفــراج لهــذا األســلوب بارًزا 
فــي محاوالتــه الدفاعيــة عــن شــخصية ترامــب وقيادتــه للواليــات المتحــدة األمريكيــة 
وحقوقــه فــي العمليــة االنتخابيــة، والــذي كان فارًقــا عــن باقــي الموضوعــات األخــرى 
التــي لــم تتجــاوز اســتخدامه فيهــا التغريــدة الواحــدة أو التغريدتيــن فقــط علــى أقصــى 

تقديــر مــن إجمالــي حجــم عينــة الدراســة.

  األســلوب االســتفهامي: ظهــر اســتخدام هــذا األســلوب للتعبيــر عــن اتجاهــات الكاتــب 
الســلبية فــي المعالجــة، مــن خــالل وضــع االســتفهامات أمام أصحاب الــرؤى واألفكار 
واالتجاهــات المعارضــة التجاهاتــه الذاتيــة، وكانــت أبــرز اســتخداماته مــع الموضوعــات 
المعنيــة بقضيــة تزويــر االنتخابــات، والســلوك اإلعالمــي العربــي حولهــا، باإلضافــة 
إلــى االســتفهامات الموجهــة لمؤيــدي ومناصــري »بايــدن« والتــي تترجــم مواقفــه 

الذاتيــة نحوهــم.

  األســلوب االســتنكاري: كان مــن المنطقــي أن يظهــر مــع الموضوعــات ذات الطبيعــة 
الســلبية والتي كان أبرزها وصف واســتنكار األحداث المتعلقة باالنتخابات والســلوك 
اإلعالمــي العربــي حولهــا ومواقــف الكاتــب مــن بايــدن وأنصــاره، أو أن يتــم اســتخدام 
ذلــك األســلوب للتعبيــر عــن األطــر الدفاعيــة للكاتــب واتجاهاتــه الموضوعيــة بطريقــة 
عكســية علــى النحــو الــذي تــم اســتخدامه فــي تغريدتيــن تناَوَلَتــا الدفــاع عــن ترامــب 

ومواقفه.
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  األســلوب التحذيــري: الــذي تــم اســتخدامه بقــوة مــع الموضوعــات الخاصــة بمواقــف 
الكاتــب مــن التيــارات السياســية األمريكيــة، والتعليــق علــى المشــهد األمريكــي عقــب 
االنتخابــات، فــي حيــن كان اســتخدامه ضعيًفــا مــع باقــي الموضوعــات، التــي لــم يظهــر 

إال فــي تغريــدة واحــدة لــكل منهــا.

ــا مــع التغريــدات التــي تناولــت موقــف الفــراج مــن    األســلوب االســتخفافي: ظهــر جليًّ
ا مــع باقــي الموضوعــات. بايــدن وأنصــاره، وبنســب ضعيفــة جــدًّ

  األســلوب الســاخر: وكان أقــل األســاليب ظهــوًرا فــي الحســاب، حيــث ظهــر فــي ثــالث 
تغريــدات فقــط، تناولــت موضوعــات الدفــاع عــن ترامــب، ومواقــف الكاتــب مــن 
»بايــدن«، إلــى جانــب التعليــق علــى مواقــف بعــض الشــخصيات العربيــة مــن تلــك 

االنتخابــات.

  األســلوب اإلخبــاري: وكانــت أهــم الموضوعــات التــي تــم اســتخدام ذلــك األســلوب 
ــر، واإلخبــار عــن مواقــف  ــا التزوي خاللهــا المتابعــة اإلخباريــة للمســتجدات حــول قضاي
ترامــب وأخبــاره فــي إطــار الدفــاع عنــه، فــي حيــن كان االســتخدام ضعيًفــا مــع باقــي 

الموضوعــات.
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مسارات البرهنة:
يمثــل »الفــراج« حالــة مهمــة فــي المجتمع الســعودي، لفتت نظر المهتمين بالشــأن السياســي 
الوســائل  علــى مســتوى  حتــى  أو  والجمهــور  المواطنيــن  علــى مســتوى  األمريكــي، ســواء 
ــر تغريداتــه المنشــورة فــي حســابه -موضــوع الدراســة- بوضــوح عــن اتجاهاتــه  اإلعالميــة، وتعبِّ
الذاتيــة تجــاه هــذا الشــأن، وخاصــة فيمــا يتعلــق بموضــوع االنتخابــات األمريكيــة وموقفــه مــن 
المرشــحين، ومــن خــالل معالجتــه للتغريــدات علــى مســتوى اإلطــار المســتخدم واألســلوب 
وطــرق التنــاول، ظهــر اســتناده فــي تلــك المعالجــة إلــى تحليالتــه الشــخصية كمســار للبرهنــة 
بشــكل فــارق عــن المســارات األخــرى، حيــث اســتخدمها مــع نســبة تغريــدات تجــاوزت )%39( 
مــن إجمالــي عينــة الدراســة، فــي حيــن كان االستشــهاد مــن خــالل إضافــة الروابــط اإللكترونيــة 
المؤكــدة لمضمــون التغريــد فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة )17%(، وكانــت أقــل أنــواع مســارات 
البرهنــة اســتخداًما مــن جانــب الفــراج هــي االستشــهاد بــكلٍّ مــن الصــور أو المواقــف الشــخصية.

ومــن حيــث اســتخدام تلــك المســارات واختالفهــا تبًعــا الختــالف الموضوعــات العامــة 
للتغريــد فــي عينــة الدراســة مــن تغريــدات حســاب الفــراج، فقــد كان علــى النحــو التالــي: 
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خاتمة..
يمثــل الحســاب الرســمي للدكتــور »أحمــد الفــراج« عبــر تويتــر حالــة خاصــة فــي المجتمــع 
الســعودي، نظــًرا الهتمامــه الواضــح بالشــأن األمريكــي وظهــوره اإلعالمــي الكبيــر للتعليــق 
علــى مســتجداته، وخاصــة فــي الفتــرة الحاليــة التــي تتجــه فيها أنظار العالــم نحو الحدث األبرز 
فــي المشــهد السياســي األمريكــي، حيــث نتائــج انتخابــات الرئاســة األمريكيــة وتبعاتهــا علــى 
المجتمــع العالمــي، وبالطبــع كان حســاب الفــراج حاضــًرا بقــوة للتعليــق علــى هــذا المشــهد 
ــه الكاتــب نحــو  مــن خــالل تغريداتــه اليوميــة المتالحقــة، والتــي توحــي لمتابعيهــا بمــدى توجُّ
الثقافــة األمريكيــة وسياســاتها بشــكل عــام، إال أن طبيعــة خبــرة الباحــث وتخصصــه يوضحــان 
ســبب االهتمــام الكثيــف للتغريــد فــي هــذا الشــأن عبــر الحســاب، موضــوع الدراســة، ومــن 
خــالل تحليــل مضمــون الحســاب للتعــرف علــى طبيعــة مكونــات الشــخصية االجتماعيــة 
للكاتــب عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، وأنمــاط اســتخدامه للوســيلة، باإلضافــة إلــى 

اتجاهاتــه العامــة نحــو المشــهد األمريكــي الراهــن، تــم الوصــول إلــى النتائــج التاليــة:

بالشــكل  األمريكــي،  الشــأن  بموضوعــات  اهتماًمــا الفًتــا  الحســاب  يظهــر محتــوى   
الــذي يــكاد يســيطر علــى المضمــون الكلــي للحســاب، كمــا يوضــح مــدى هيمنــة تلــك 

الموضوعــات علــى اهتمامــات الفــراج البحثيــة والعامــة.

الجمهــوري  للمعســكر  القويــة  بمناصرتــه  للكاتــب  ــا  عامًّ اتجاًهــا  الحســاب  يوضــح   
األمريكــي -بشــكل عــام- والرئيــس األمريكــي »دونالــد ترامــب« -بشــكل خــاص- مــن 
خــالل كثافــة التغريــد للموضوعــات الخاصــة بهــم عبــر طــرح وجهــة نظــر مؤيــدة لهــم 

بُأُطــر دفاعيــة وإيجابيــة، واعتمــاد أطــر هجوميــة واضحــة ضــد كل مــا يخالفهــا.

 تظهــر أســاليب معالجــة الفــراج اإلعالميــة لتغريداتــه اعتمــاده الواضــح علــى النصــوص 
ــه  ــم تحليالت ــه وأفــكاره وتقدي ــه واتجاهات ــر عــن آرائ ــة كعنصــر أساســي للتعبي المكتوب
الشــخصية، مــع اســتخدام نســبي لــأدوات واإلمكانــات الرقميــة التــي تتيحهــا منصــة 
»تويتــر« لمســتخدميها -يتــراوح بيــن المتوســط والضعيــف– كمــا يعتمــد أيًضــا علــى 
الروابــط اإللكترونيــة بشــكل أكبــر ثــم الفيديــو كأعلــى األدوات الرقميــة اســتخداًما، 
التغريــد لعــرض وكتابــة  إلــى ظهــور اســتخدامه أســلوب السلســلة فــي  باإلضافــة 
الموضوعــات التــي تحتــاج إلــى تحليــالت ومعالجــة طويلــة مــن حيــث كــمِّ المضمــون.

اتجاهاتــه  الختــالف  تبًعــا  تغريداتــه  لمضمــون  الفــراج  معالجــة  وأســاليب  ُأُطــر  ع  تتنــوَّ  
الموضوعيــة والشــخصيات المحوريــة للتركيــز فــي المضمــون وموقفــه منهــا، مع ســيطرة 
نوعيــة -إلــى حــدٍّ مــا- لألطــر وأســاليب المعالجــة اللغويــة الهجوميــة المعبــرة عــن االتجــاه 
المرشــح  إلــى فــوز  يميــل  الراهــن، والــذي  المشــهد األمريكــي  تجــاه  للكاتــب  الســلبي 

ــي مهامــه الرئاســية فــي 20 ينايــر 2021 . الديمقراطــي »بايــدن« واقترابــه مــن تولِّ
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