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أثــار اللقــاء الــذي أجــراه التلفزيون الســعودي مع ســمو ولــي العهد األمير 
محمــد بــن ســلمان – حفظــه اللــه – بتاريــخ 27 أبريــل الماضــي، ردود فعــل 
واســعة، ليــس علــى المســتوى المحلــي فحســب، بــل علــى المســتويين 
العربــي والدولــي أيًضــا، حيــث حرصــت شــبكات التلفــزة العالميــة علــى نقــل 
هــذا اللقــاء نظــًرا للمكانــة العالميــة الرفيعــة التــي يتمتــع بهــا األميــر محمــد 
بــن ســلمان، فضــاًل عمــا تناولــه ســموه مــن ملفــات داخليــة وقضايــا خارجية.

ومما ال شك فيه أن كل سعودي لمس – وما زال - حرص وإصرار األمير 
محمــد بــن ســلمان علــى وضــع المملكــة فــي المكانــة التــي تســتحقها فــي 
ــا وتحســين مســتوى  ــا وخارجيًّ مصــاف الــدول الكبــرى، عبــر تنميتهــا داخليًّ
معيشــة المواطنيــن، وإجــراء تغييــرات جذريــة فــي جميــع المجــاالت، بمــا 
فيهــا فكــر المواطــن لكــي يتواكــب مــع هــذا العهــد الجديــد المبنــي علــى 
الطمــوح الالمحــدود الــذي ُيعانــق الســماء، ويتماشــى مــع رؤيــة المملكــة 
بــدأ  التــي  الشــاملة  التنميــة  لحركــة  طريــق  خارطــة  ُتمثــل  التــي   2030

الســعوديون يقتطفــون ثمارهــا مبكــًرا علــى أرض الواقــع.

وتســتهدف هــذه الدراســة التــي أعدهــا مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة، 
اللقــاء،  هــذا  علــى  الســعودي  غيــر  الجمهــور  انطباعــات  علــى  التعــرف 
والصــورة الذهنيــة المتكونــة لديهــم عــن ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد 

بــن ســلمان، حفظــه اللــه.

ومــن هــذا المنطلــق، قامــت الدراســة برصــد وتحليــل عينــة عمديــة بلغــت 
214 مفــردة لــردود فعــل المســتخدمين غيــر الســعوديين علــى لقــاء ســمو 
ولــي العهــد، معتمــدة علــى تغريــدات المتفاعليــن عبــر منصــة تويتــر، إضافــة 

إلــى تعليقــات المتابعيــن علــى فيديــو اللقــاء بمنصــة يوتيــوب.

وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

ا - مع اللقاء.  تعدد وتنوع الجنسيات التي تفاعلت - إيجابيًّ

لمكانــة  والتقديــر واالحتــرام  الحــب  التفاعــات مشــاعر   أظهــرت 
الســعودية. العربيــة  المملكــة 

 أكــد المتفاعلــون باختــاف جنســياتهم علــى إحســاس اإلخــوة الذي 
يشــعرون به تجاه أشــقائهم الســعوديين.

 رأى المتفاعلــون غيــر الســعوديين فــي ســمو ولــي العهــد نموذًجــا 
للقائــد الُملهــم صاحــب الــرؤى غيــر التقليديــة.
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تتزامن في هذه األيام المباركة مناسبتان عزيزتان على كل سعودي، 
األولى هي الذكرى الخامسة لرؤية المملكة 2030 والتي احتفى بها 

السعوديون في 25 أبريل الماضي، أما الثانية فتتعلق بصاحب هذه الرؤية 
وقائدها وراسم سياسات التنمية الشاملة والتحديث في المملكة صاحب 

السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي – حفظه 
الله –، حيث يحتفل الشعب السعودي يوم 9 مايو الجاري بتجديد البيعة 

ا أميًنا للعهد وصانًعا للمستقبل الواعد للوطن والمواطنين. لسموه وليًّ

ومما ال شك فيه أن كل سعودي لمس حرص وإصرار األمير محمد بن 
سلمان على وضع المملكة في المكانة التي تستحقها في مصاف الدول 

ا وتحسين مستوى معيشة المواطنين  ا وخارجيًّ الكبرى، عبر تنميتها داخليًّ
وإجراء تغييرات جذرية في جميع المجاالت، بما فيها فكر المواطن لكي 

يتواكب مع هذا العهد الجديد المبني على الطموح الالمحدود الذي 
ُيعانق السماء، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي ُتمثل خارطة طريق 

لحركة التنمية الشاملة التي بدأ السعوديون يقتطفون ثمارها مبكًرا على 
أرض الواقع.

مـقـدمـة



من تاريخ بث اللقاء في.. عينة عمدية بلغت..

27 أبريل  214 مفردة 

منهجية الدراسة
المنهج التحليلي

ســعى مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة إلــى رصــد انطباعــات 
التلفزيــون  أجــراه  اللقــاء  علــى  الســعودي  غيــر  الجمهــور 
بمناســبة  ســلمان  بــن  محمــد  األميــر  ســمو  مــع  الســعودي 

.2030 المملكــة  رؤيــة  إلطــالق  الخامســة  الذكــرى 

وُتعــد هــذه الدراســة مــن البحــوث الوصفيــة، وقــد اعتمــدت 
والكيفــي،  الكمــي  بشــقيه  التحليلــي  المســح  منهــج  علــى 
بهــدف التعــرف علــى الصــورة الذهنيــة المتكونــة لــدى غيــر 
الســعوديين عــن ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان.

ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، قــام مركــز القــرار برصــد عينــة 
عمديــة بلغــت 214 مفــردة لــردود فعــل المســتخدمين غيــر 
التلفزيــون  مــع  العهــد  ولــي  ســمو  لقــاء  علــى  الســعوديين 
وقــد  الماضــي،  أبريــل   27 يــوم  بّثــه  تــم  والــذي  الســعودي 
اعتمــدت الدراســة علــى تغريــدات المســتخدمين فــي منصــة 
تويتــر، إضافــة إلــى تعليقــات المتفاعليــن علــى فيديــو اللقــاء 

يوتيــوب. بمنصــة 

والكيفيــة،  الكميــة  التحليــل  لعمليــة  العينــة  هــذه  وبإخضــاع 
أظهــرت النتائــج مــا يلــي:
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بلغ عدد جنسيات المتفاعلين من 
غير السعوديين ضمن عينة الدراسة 

)31( جنسية حسب ما أظهروا 
في نبذتهم التعريفية، ويعكس 
هذا العدد الكبير مدى االنتشار، 
الذي ُيبرز أهمية شخصية سمو 

ولي العهد لدى اآلخر كقوة مؤثرة 
وفاعلة على الساحتين اإلقليمية 

والدولية، وكان اليمنيون أكثر 
الجنسيات المتفاعلة في العينة، 
تالهم المصريون، ثم العراقيون 

فاإلماراتيون والكويتيون...

وُيوضح الشكل السابق أن 
المتفاعلين لم يقتصروا على العرب 

فحسب، بل شملوا دواًل غربية 
مثل بريطانيا والواليات المتحدة 

األمريكية، وفرنسا وكندا والسويد 
واسكتلندا وسويسرا وهولندا، 

كما تضمنت دواًل إسالمية مثل 
باكستان وتركيا، فضاًل عن دول 

إفريقية مثل إريتريا ونيجيريا، إضافة 
إلى الصين. 

عدد جنسيات المتفاعلين..

31 جنسية

جنسية المغرد
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جاءت غالبية التفاعالت من 
جانب المواطنين بنسبة %87، 

ومن العوامل التي ساعدت 
على ارتفاع هذه النسبة 

بشكل ملحوظ هو تعليقات 
المستخدمين على تويتر، والتي 

يغلب عليها الطابع الشعبي.

وُتؤشر هذه النسبة على مدى 
اإلعجاب الشعبي خاصة في 

الوطن العربي بشخصية سمو 
ولي العهد الذي وصفوه بالعديد 

من التوصيفات، منها )الزعيم 
– األمير الفذ – قائد بعقلية 

شبابية(. 

وفي المرتبة الثانية الشخصيات 
العامة والمشاهير بنسبة %11، 
وقد مّثل هذه الفئة النخب في 

المجتمعات سواء كانوا سياسيين 
أو إعالميين أو ُكّتاب مرموقين.

وجاءت فئة القادة والمسؤولين 
الرسميين في المرتبة الثالثة 

بنسبة 2%، والذين أشادوا بلقاء 
سمو ولي العهد وسياساته 

الرشيدة ورؤيته الثاقبة لألحداث 
على المستويين اإلقليمي 

والدولي، إضافة إلى التعبير عن 
إعجابهم الشخصي برؤية المملكة 
2030، ومن أبرزهم الشيخ محمد 
بن زايد ولي عهد أبوظبي، الذي 

حرص على التغريد باللغتين 
العربية واإلنجليزية في رسالة 
تجسد قوة ورسوخ العالقات 

التي تجمع بين السعودية 
واإلمارات، كما أن طبيعة العالقة 

التي تجمعه بسمو ولي العهد 
األمير محمد بن سلمان تتسم 

بالود واالحترام والتقدير والثقة 
المتبادلة. 

ومن المسؤولين الرسميين الذين 
تفاعلوا أيًضا على لقاء سمو 

ولي العهد الدكتور أنور قرقاش 
المستشار الدبلوماسي لرئيس 

دولة اإلمارات، والسفير الصيني 
لدى المملكة العربية السعودية.

صفة الُمتفاعل
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عّرفت الدراسة إجرائيًا التأطير 
على أنه الزاوية التي ركزت 

عليها تفاعالت المستخدمين 
في لقاء سمو ولي العهد 

األمير محمد بن سلمان، 
حفظه الله.

وبناًء على ذلك، ظهر التأطير متعدًدا 
ومتنوًعا، كما يلي:

فقد حرصت 39% من التفاعالت على 
إظهار مشاعر الحب والود واالحترام 

والتقدير تجاه المملكة العربية السعودية 
كدولة وقادة وشعب، فعّبر المتفاعلون 

على اختالف جنسياتهم عما يلي:

 الفضل والجميل للدولة السعودية 	 
على احتضانهم.

 ما لمسوه من أخوة وكرم وعزة من 	 

الشعب السعودي.

 التقدير واالعتزاز بسمو ولي العهد 	 
كقائد وزعيم يفخر به ليس السعوديون 

فقط وإنما كل عربي ومسلم.

كما قاموا بالدعاء لسمو ولي العهد بأن 
يحفظه الله ويوفقه.

في المرتبة الثانية جاءت فئة التفاعالت 
التي ركزت على إطار الشخصية ُممثلة 

في سمو ولي العهد واستراتيجياته 
وسياساته بشكل عام، والتي انعكست 
على ما حققته رؤية 2030 من إنجازات 

حتى اآلن في ظل مستهدفاتها التي 
تشمل جميع المجاالت.

وفي هذا اإلطار، تمحورت تفاعالت 
هذه الفئة التي ظهرت في 29% من 
إجمالي العينة على التغيرات الجذرية 

التي يشهدها المجتمع السعودي، في 
ظل رؤية قائد حكيم وطموح يقود حركة 
التحديث والتنمية الشاملة في المملكة، 

كما تناولت السمات الشخصية لألمير 
محمد بن سلمان التي ظهرت خالل 

اللقاء مثل إلمامه الواسع بجميع الملفات 
والقضايا الداخلية والخارجية، وحضوره 

القوي، وتقديراته الثاقبة، فضاًل عن كونه 
ا يمتلك الحماس واإلقدام والجرأة  شابًّ
في اتخاذ القرارات المصيرية، ولكن بعد 

إخضاعها للدراسة الوافية.

التأطير
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في المرتبة الثالثة حّلت التفاعالت 
التي ركزت على المجال السياسي 

بنسبة ظهور بلغت 12%، حيث اهتم 
المستخدمون على إبراز سياسات األمير 
محمد بن سلمان الخارجية والتي تقوم 
على عدة مرتكزات، أهمها كما جاء في 

التفاعالت كما يلي:

1. االنفتاح على الجميع شريطة 
توافر:

 االحترام والندية.	 
 احترام سيادة الدول وعدم قبول 	 

التدخل في الشؤون الداخلية 
للمملكة.

 الحفاظ على السيادة الوطنية 	 
واستقاللية القرار السعودي.

 عدم اإلخالل بالقانون الدولي.	 

2. األولوية للحلول السلمية في 
النزاعات والصراعات الدولية.

3. عدم االرتهان ألحد.

4. وكل ما سبق يحكمه أواًل وأخيًرا 
مصلحة الوطن والمواطن السعودي.

 أما التفاعالت التي ركزت على 	 
المجال الديني في لقاء سمو ولي 
العهد فظهرت بنسبة 11%، حيث 

أشادت بما قاله سمو األمير محمد 
بن سلمان خاصة ما يتعلق بفكرة 
تجديد الخطاب الديني ومواجهة 

الغلّو والفكر المتطرف، واتباع نهج 
االعتدال، فضاًل عن تأكيد سموه 

أن باب االجتهاد مفتوح.

 وظهرت التفاعالت التي ركزت 	 

على المجال االقتصادي بنسبة 
5.5%، وقد تناولت هذه الفئة 
لقاء سمو ولي العهد من زاوية 
المشاريع االقتصادية العمالقة 

التي تقوم بها الدولة السعودية، 
ومساعيها الحثيثة لتنويع مصادر 

الدخل، وزيادة المداخيل غير 
النفطية، مؤكدة على أن سمو 

ولي العهد عقلية شبابية قيادية 
تتجه بالمملكة إلى آفاق اقتصادية 

عالمية بثبات وروّية من خالل 
سياساته الهادفة إلى إحداث تنمية 

اقتصادية وسياحية وتعزيز مكانة 
المملكة التجارية.

 بينما ظهر المجال االجتماعي 	 
في تفاعالت المستخدمين بنسبة 

3.5%، حيث تمحورت مشاركاتهم 
في هذا الصدد حول ما يلي:

 اإلشادة بحركة التمكين التي 	 
تشهدها المرأة السعودية، والتي 
عززت مكانتها كشريك فاعل في 
عملية التنمية الشاملة في البالد.

 عملية التحول الرقمي في مختلف 	 

المجاالت.

 تطوير المنظومة التعليمية بما 	 
فيها المناهج وطرق التدريس 

والمعلمين.

التأطير
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االستماالت العاطفية
للمستخدمين

»ومن جانب آخر حرص المستخدمين على التأكيد على المشاعر التي يكنونها 
لشخص سمو األمير محمد بن سلمان، حفظه الله، وعلى رأسها الفخر 

واالعتزاز وتمني دوام الصحة وطول العمر...«

 احتلت االستماالت العاطفية المرتبة 
األولى في تفاعالت المستخدمين 

بنسبة 45%، حيث ظهر الحرص الكبير 
من جانبهم في إظهار مشاعرهم تجاه 
المملكة بشعبها المضياف من جانب، 
وكان أبرز هذه المشاعر الحب والتقدير 

واالحترام واالشتياق، ومن جانب آخر 
حرصوا على التأكيد على المشاعر التي 
يكنونها لشخص سمو األمير محمد بن 
سلمان، حفظه الله، وعلى رأسها الفخر 

واالعتزاز وتمني دوام الصحة وطول 
العمر، فضاًل عن توجيه الشكر لسموه 

على ما يبذله في خدمة وطنه والقضايا 
العربية واإلسالمية.

جاءت االستماالت العقلية فى المرتبة 
الثانية بنسبة 41.5%، وفيها لجأ 

المستخدمون المتفاعلون على لقاء 
سمو ولي العهد إلى االستشهاد باألدلة 
واإلثباتات المنطقية التي ُتخاطب العقل 

للبرهنة على وجهة نظرهم المؤيدة 

والداعمة لألمير محمد بن سلمان، ومنها 
استعراض مقتطفات من حديث سموه 

المدعوم باألرقام واإلحصاءات. 

أما االستماالت المختلطة التي مزجت 
بين العاطفي والعقلي في التفاعل 

الواحد فجاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 
13.5%، حيث لجأت هذه الفئة إلى 
التعبير عن مشاعرها اإليجابية تجاه 

المملكة وشعبها وولي عهدها - حفظه 
الله -، مع إبراز األسباب المنطقية 

لهذه المشاعر، فعلى سبيل المثال ال 
الحصر، عبر البعض عن حبهم واشتياقهم 
للمملكة العربية السعودية، مؤكدين أنه 
كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى 
في كسب الرزق، كما أنهم القوا أفضل 
معاملة مثلهم في ذلك مثل المواطن 

السعودي الذي كان بدوره كريًما 
ومضياًفا ومرحًبا بهم على الدوام.
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الوسائط الرقمية

ارتباطًا بالنتيجة السابقة 
المتعلقة باالستماالت، فقد 

اعتمد المستخدمون على 
الرموز التعبيرية في المقام 

األول في تفاعالتهم بنسبة 
51%، حيث مزجوا مشاركاتهم 

النصية بـ«اإليموجي« الدال 
على مشاعرهم الوجدانية، مثل 

وضع علم المملكة بجوار علم 
دولة المتفاعل للتعبير عن اإلخاء 

والتقارب، كما وضعوا القلب 

والورد كرمز للحب والمودة.

أما الفئة التي احتلت المرتبة 
الثانية فكانت تلك المكتفية 
ا فقط، وجاءت  بالتفاعل نصيًّ
بنسبة 21.5%، حيث فّضلت 

المشاركة والتعبير عن اتجاهها عبر 
الكالم النصي.

وفي المراتب الثالث األخرى فقد 
احتلتها على الترتيب الصور بنسبة 

18% والفيديو بنسبة %7.5 
واإلنفوجرافيك بنسبة 2%، وقد 

اعتمد عليها المتفاعلون بشكل 
توثيقي لإلنجازات التي تشهدها 

المملكة، بجانب التعبير عن 
مشاعر الحب والفخر لسمو ولي 

العهد. 

نصي فقطرموز تعبيرية

فيديو

صورة

انفوجرافيك

%51%21.5

%7.5

%18

%2
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ــا(   تعــدد وتنــوع الجنســيات التــي تفاعلــت )إيجابيًّ
علــى اللقــاء.

والتقديــر  الحــب  مشــاعر  التفاعــالت  أظهــرت   
الســعودية. العربيــة  المملكــة  واالحتــرام لمكانــة 

علــى  جنســياتهم  باختــالف  المتفاعلــون  أكــد   
تجــاه  بــه  يشــعرون  الــذي  األخــوة  إحســاس 

الســعوديين. أشــقائهم 

 رأى المتفاعلــون غيــر الســعوديين فــي ســمو 
ولــي العهــد نموذًجــا للقائــد الُملهــم صاحــب 

الــرؤى غيــر التقليديــة.

 ركزت التفاعالت على إطاري:

أ - الشــخصية: حيــث عّبــر المســتخدمون عــن 
العهــد  ولــي  بســمو  واعتزازهــم  فخرهــم 
بــه  ُيحتــذى  نموذًجــا  واعتبــاره  الســعودي، 
النمــوذج  التمنــي بتكــرار هــذا  للقائــد، مــع 
الُملهــم فــي دولهــم، وتمحــورت ُحججهــم 

علــى هــذا الطــرح حــول مــا يلــي:

الفكــر  طبيعــة  فــي  ــا  جوهريًّ تغييــًرا  إحداثــه   -
الســعودي في المجاالت الدينية واالقتصادية 

والتجاريــة. واالجتماعيــة 
ها سقف. أشاع روًحا تفاؤلية طموحة ال يحدُّ  -

سياســاته  فــي  واألخيــرة  األولــى  مرجعيتــه   -
والمواطــن. الوطــن  مصلحــة  فــي  تتمثــل 

مســتقبل  لضمــان  الــدؤوب  وعملــه  إصــراره   -
لشــعبه. أفضــل 

اعتزازه بهويته الوطنية والعربية واإلسالمية.  -
لديــه خطــوط حمــراء ال يقبــل التجــاوز فيهــا مثــل   -
فــي  التدخــل  وعــدم  الوطنــي،  القــرار  ســيادة 

الداخليــة. بــالده  شــؤون 
ــا وإلماًمــا مبهــًرا بالقضايــا  يمتلــك حضــوًرا طاغًي  -
األحــداث  تحليــل  فــي  ثاقبــة  ورؤيــة  الداخليــة 

والدوليــة.  اإلقليميــة 

ب - القضيــة: جــاء هــذا اإلطــار متنوًعــا بتنــوع 
المجــاالت والملفــات التــي تناولهــا ســمو 
بــن ســلمان، والتــي جــاءت  األميــر محمــد 
ــوان رئيســي يتمثــل فــي  جميعهــا تحــت عن
رؤيــة المملكــة 2030، ومنهــا علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر، مواجهــة الغلــّو والتطــرف 
تعزيــز  الدخــل،  مصــادر  تنويــع  الفكــري، 
تطويــر  الســعودية،  الوطنيــة  الصناعــات 
جــودة  تحســين  التعليميــة،  المنظومــة 
الحيــاة للمواطنيــن، االنفتــاح علــى الجميــع 
بمــا ُيحقــق مصلحــة الســعوديين، تمكيــن 

المــرأة الســعودية... ومــا إلــى ذلــك.

أظهرت نتائج تحليل تلك العينة العمدية من تفاعالت المستخدمين غير السعوديين على 
منصتي تويتر ويوتيوب والمتعلقة باتجاهاتهم نحو لقاء سمو ولي العهد األمير محمد 

بن سلمان على التلفزيون السعودي بتاريخ 27 أبريل الماضي مجموعة من النتائج العامة، 
يمكن إجمالها في عدد من األطروحات المركزية، وذلك على النحو التالي:

النتائج العامة للدراسة
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تابع حسابنا على تويتر
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