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ملخص تنفيذي..
يمتلــك معالــي الوزيــر ماجــد الحقيــل ســيرة ذاتيــة حافلــة بالمؤهــالت العلميــة والخبــرات 
العمليــة، جعلتــه محــل ثقــة القيــادة الرشــيدة لتولــي وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 
واإلســكان. ونظــًرا لكــون الــوزارة تمثــل أحــد أبــرز القطاعــات الخدميــة التــي تخــدم المواطن 
الســعودي بشــكل مباشــر، فــإن عنصــر التواصــل مــا بيــن قطاعــات الــوزارة ممثلــة فــي 
قياداتهــا الرئيســة أو أجهزتهــا التنفيذيــة يعــد إحــدى أهــم أدواتهــا لتحقيــق أهدافهــا، وهــو 
مــا يعكــس القيمــة الكبيــرة لحســاب معالــي الوزيــر عبــر تويتــر - المنصــة االجتماعيــة البــارزة 
فــي المجتمــع الســعودي - والــذي يمثــل نافــذة للتواصــل بيــن المســؤول األول فــي 

الــوزارة والمواطنيــن الســعوديين.

وانطالًقــا مــن هــذه القيمــة المجتمعيــة لحســاب معالــي الوزيــر »ماجــد الحقيــل« عبــر 
تويتــر، ســعى مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة إلــى تســليط الضــوء علــى أهميــة الحســاب 
ودوره فــي إطــار المســؤولية المجتمعيــة للوزيــر وتحقيــق أهــداف الــوزارة الراميــة لخدمــة 
المملكــة ومواطنيهــا وفــق محــددات رؤيــة المملكــة 2030، وذلــك مــن خــالل رصــد 
للمحتــوى  العامــة  الســمات  علــى  للوقــوف  للحســاب،  األصلــي  المحتــوى  وتحليــل 
ــة الرقميــة المســتخدمة، وحــدود الــدور الوظيفــي للحســاب فــي  والمعالجــات اإلعالمي

خدمــة أهــداف الــوزارة، وانعكاســاته علــى تفاعــالت المتابعيــن.

واعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح التحليلــي بشــقيه الكمــي والكيفــي للمحتــوى 
األصلــي المنشــور فــي حســاب معالــي الوزيــر وتعليقــات المتابعيــن علــى المحتــوى خــالل 

الفتــرة الممتــدة مــن 25 فبرايــر 2020 وحتــى 15 يونيــو 2021م.

وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها:

 ســّخر معالــي الوزيــر ماجــد الحقيــل حســابه الشــخصي علــى تويتــر بشــكل وظيفــي 
لخدمــة المواطنيــن، مغلًبــا بذلــك إطــار المســؤولية المجتمعيــة لمعاليــه.

 اتســمت الغالبيــة العظمــى مــن تعليقــات المســتخدمين علــى تغريــدات الحســاب 
باالتجــاه اإليجابــي نحــو معاليــه، ممــا يعكــس حالــة الرضــا الشــعبي عــن األداء الوظيفي 

لمعاليــه.

 غلبــت اللغــة التضامنيــة والتحفيزيــة فــي خطــاب تغريــدات حســاب معالــي الوزيــر ماجــد 
الحقيــل، والتــي عكســت إيمانــه بــروح فريــق العمــل، وأهميــة المشــاركة والتضافــر 

والتعــاون لخدمــة الوطــن والمواطــن. 

 ُيعد الحساب مرجًعا معلوماتًيا للمواطنين، ومنصة اجتماعية لحل مشكالتهم.
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وألن المواطــن الســعودي هــو أســاس هــذه الرؤيــة كونــه الهــدف والرافــد لهــا كمــا قــال 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، فقــد أولــى عنايتــه – أيــده اللــه - بكافــة الــوزارات والهيئــات 
البلديــة  والشــؤون  اإلســكان  وزارتــا  ومنهــا  للمواطنيــن  مباشــرة  خدمــات  ُتقــدم  التــي 
والقرويــة؛ فجــاء األمــر الملكــي الــذي أصــدره خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز فــي 24 ينايــر 2021م بضــم وزارة اإلســكان إلــى وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 
لتصبــح وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان، ليعكــس حــرص الدولــة علــى تحقيــق 
أقصــى اســتفادة مــن مواردهــا، وتوظيفهــا بالشــكل األمثــل لخدمــة المواطنيــن، مــن خــالل 

توحيــد جهــود القطاعيــن، األمــر الــذي ســينعكس إيجاًبــا علــى ســرعة اإلنجــاز.

ــادة خــادم الحرميــن الشــريفين  ــادة الرشــيدة بقي ــر والتحديــث التــي تتخذهــا القي ــا مــن سياســات التطوي انطالًق
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع – حفظهمــا اللــه –، تــم اتخــاذ العديــد مــن القــرارات التــي أحدثــت تغييــرات هيكليــة 
فــي الجهــاز التنفيــذي للدولــة عبــر إعــادة هيكلــة بعــض الــوزارات والهيئــات العامــة لتتوافــق مــع مــا تصبــو إليــه 

رؤيــة المملكــة 2030، وتتماشــى مــع متطلبــات هــذه المرحلــة التنمويــة الشــاملة.

مقدمة..

 13 يوليو 2015م
وزير اإلسكان ثم 

وزيًرا مكلًفا للشؤون 
البلدية والقروية 

 2007م
برنامج تطوير 

PED التنفيذيين

 1999م
الزمالة المحاسبية 
األمريكية

 1998 - 1999م
ماجستير إدارة أعمال 
MBA1989م 

بكالوريوس محاسبة من 
جامعة الملك سعود
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ونظــًرا لمــا يتمتــع بــه معالــي األســتاذ ماجــد بــن عبــد اللــه بــن حمــد الحقيــل مــن مؤهــالت 
ــا بتعييــن معاليــه  علميــة وخبــرات عمليــة واســعة، فقــد أصــدر الملــك ســلمان أمــًرا ملكًي

وزيــًرا للشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان. 

ويمتلك األســتاذ الحقيل ســيرة ذاتية حافلة، فهو يشــغل منصب وزير اإلســكان منذ 13 
يوليــو 2015م، وأصبــح وزيــًرا مكلًفــا للشــؤون البلديــة والقرويــة منــذ 25 فبرايــر 2020م، 
قبــل أن يتــم ضــم الوزارتيــن مًعــا وُيصبــح وزيــًرا للشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان بنــاًء 

علــى األمــر الملكــي الصــادر فــي 24 ينايــر 2021م.

وكان معالــي الوزيــر قــد حصــل علــى شــهادة الزمالــة 
عــام  مكســيكو  نيــو  فــي  األمريكيــة  المحاســبية 
1999م وماجســتير إدارة أعمــال MBA مــن جامعــة 
إلينــوي فــي إربانــا شــامبين عامــي 1998 - 1999م، 
المعهــد  مــن   PED التنفيذييــن  تطويــر  وبرنامــج 
الدولــي للتطويــر اإلداري IMD فــي لــوزان بسويســرا 
عــام 2007م، وبكالوريــوس محاســبة مــن جامعــة 

الملــك ســعود عــام 1989م. إضافــة إلــى عــدد مــن الــدورات اإلداريــة والماليــة داخــل 
المملكــة وخارجهــا. 

كمــا يحمــل معاليــه خبــرة عمليــة مقترنــة بإنجــازات متميــزة بدايــة مــن إدارتــي االســتثمار 
ثــم  ومــن  بيــن 1998-1990م،  الســعودي  العربــي  النقــد  بمؤسســة  البنكــي  والتطويــر 
فــي عــدد مــن شــركات القطــاع الخــاص فــي مجــاالت التطويــر العقــاري والقطــاع البنكــي 
واالســتثماري والتأميــن والطيــران، ولــه عضويــات فــي مجالــس اإلدارة لعــدد مــن الشــركات 
المســاهمة العامــة مثــل بنــك الجزيــرة وشــركة وفــاء للتأميــن، ومــن الشــركات المســاهمة 
المغلقــة كالجزيــرة لألســواق الماليــة وشــركة نــاس القابضــة وشــركة كريديــت ســويس 
الســعودية وشــركة رافــال للتطويــر العقــاري، وكذلــك فــي المنظمات والجهــات غير الربحية 
ومنهــا مركــز التحكيــم التجــاري الســعودي )عضــو مجلــس اإلدارة(، الغرفــة التجاريــة بالريــاض 
)عضــو اللجنــة العقاريــة(، الغرفــة التجاريــة بالريــاض )رئيــس لجنــة المطوريــن العقارييــن(، 

باإلضافــة إلــى عضويــة عــدد مــن الصناديــق االســتثمارية ومجالــس المراجعــة الداخليــة.

البلديــة والقرويــة واإلســكان، حجــم  الشــؤون  الذاتيــة لمعالــي وزيــر  الســيرة  وتعكــس 
المؤهــالت والخبــرات التــي يمتلكهــا، والتــي جعلتــه محــل ثقــة القيــادة الرشــيدة لتولــي 
هــذه الــوزارة المهمــة والحيويــة، ونظــًرا لكــون الــوزارة تمثــل أحــد أبــرز القطاعــات الخدميــة 
التــي تخــدم المواطــن الســعودي بشــكل مباشــر، فــإن عنصــر التواصــل مــا بيــن قطاعــات 
الــوزارة ممثلــة فــي قياداتهــا الرئيســة أو أجهزتهــا التنفيذيــة يعــد إحــدى أهــم أدواتهــا 
نافــذة  يمثــل  والــذي  للحســاب  الكبيــرة  القيمــة  يعكــس  مــا  أهدافهــا، وهــو  لتحقيــق 

للتواصــل بيــن المســؤول األول فــي الــوزارة والمواطنيــن الســعوديين.

السيرة الذاتية..
لمعالي الوزير عكست حجم المؤهالت 

والخبرات التي يمتلكها والتي جعلته 
محل ثقة القيادة الرشيدة
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منهجية الدراسة:
انطالًقا من هذه القيمة المجتمعية لحســاب معالي الوزير، ســعى مركز القرار للدراســات 
المســؤولية  إطــار  فــي  الحســاب ودوره  أهميــة  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  اإلعالميــة 
المجتمعيــة للوزيــر وتحقيــق أهــداف الــوزارة الراميــة لخدمــة المملكــة ومواطنيهــا وفــق 
محــددات رؤيــة المملكــة 2030، وذلــك مــن خــالل رصــد وتحليــل المحتــوى األصلــي 
للحســاب، للوقــوف علــى الســمات العامــة للمحتــوى والمعالجــات اإلعالميــة الرقميــة 
المســتخدمة، وحــدود الــدور الوظيفــي للحســاب فــي خدمــة أهــداف الوزارة، وانعكاســاته 

علــى تفاعــالت المتابعيــن.

واعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح التحليلــي بشــقيه الكمــي والكيفــي للمحتوى 
األصلــي المنشــور فــي حســاب معالــي وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان 
األســتاذ ماجــد الحقيــل وتعليقــات المتابعيــن خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 25 فبرايــر 
2020 وحتــى 15 يونيــو 2021م، علًمــا بــأن ســبب اختيــار تاريــخ بــدء الدراســة يعــود 
إلــى أنــه ُيوافــق تكليــف معالــي الوزيــر القيــام بأعمــال وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة 
بجانــب مهــام منصبــه كوزيــر لإلســكان، وذلــك قبــل صــدور األمــر الملكــي بتوليــه 
الوزارتيــن رســمًيا بعــد ضمهمــا فــي 24 ينايــر 2021م تحــت اســم وزارة الشــؤون البلدية 

ــة واإلســكان.  والقروي

وقــد تمثلــت العينــة فــي )195( تغريــدة أصليــة تــم رصدهــا خــالل المــدى الزمنــي للدراســة، 
و)104019( تعليــق للمتابعيــن، وبإخضــاع ذلــك للتحليــل، انتهــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة:

معدل التغريد الشهري للحساب

بلــغ إجمالــي عــدد التغريــدات »األصليــة« التــي تــم رصدهــا فــي حســاب معالــي الوزيــر ماجــد 
الحقيــل كعينــة خــالل الفتــرة الزمنيــة للدراســة )195( تغريــدة، بمتوســط حجــم تغريــد شــهري 
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لطبيعــة  بالنظــر  للتغريــد  مناســب  كمــي  متوســط  وهــو  الواحــد.  للشــهر  تغريــدة   )11.5(
الشــخصية كقائــد إداري مســؤول لديــه التزامــات وظيفيــة كبيــرة، وبالنظــر لطبيعــة المحتــوى 
الــذي غلــب عليــه الطابــع الوظيفــي المهنــي ذو العالقــة بالــوزارة، ومــا تقدمــه مــن خدمــات 

عامــة للمواطنيــن. 

فــي  شــهري  تغريــد  معــدل  أعلــى  شــهد  2021م  مــارس  شــهر  أن  النتائــج  وكشــفت 
العينــة، حيــث صعــد منحنــى التغريــد بشــكل ملحــوظ، وذلــك بســبب قيــام وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة واإلســكان بإبــرام العديــد مــن االتفاقيــات مــع القطــاع الخــاص والبنــوك 
الحكوميــة والجمعيــات الخيريــة لتقديــم الحلــول التمويليــة للمواطنيــن وتوفيــر اإلســكان 
التنمــوي والوحــدات الســكنية المجانيــة المقدمــة مــن الجمعيــات الخيريــة لألســر األشــد 
بهــدف  الخــاص  القطــاع  مــع  الــوزارة  التــي عقدتهــا  االتفاقيــات  بجانــب  احتياًجــا. هــذا 
االرتقــاء بالقطــاع البلــدي وتحقيــق االســتدامة فــي المشــهد الحضــري وتدعيــم البنيــة 

التحتيــة، كإطــالق مشــروعي »مســارات شــوران« و«بوليفــارد الضاحيــة«.

أحجام التفاعل حسب اختالف الشهور
تفاوتــت متوســطات أحجــام تفاعــل المتابعيــن مــع تغريــدات الحســاب علــى المــدى الزمنــي 
للدراســة، حيــث ارتفــع هــذا التفاعــل بمختلــف أشــكاله )التعليــق واإلعجــاب وإعــادة التغريــد( 
بشــكل كبيــر خــالل شــهر مايــو 2020م، بســبب حــرص المتابعيــن )مواطنيــن – شــخصيات 
عامــة ومســؤولين( علــى إظهــار تضامنهــم ومواســاتهم لمعالــي الوزيــر، وتقديــم واجــب العزاء 
فــي وفــاة ابنــه »المهنــد« الــذي رثــاه علــى حســابه الشــخصي. ويعكــس ذلــك مــدى الحــب 
الــذي يحظــى بــه األســتاذ ماجــد الحقيــل، وقربــه مــن المواطنيــن علــى المســتوى اإلنســاني.

ويوضح الشكل التالي متوسطات تفاعل المتابعين خالل شهور الدراسة:
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أهداف التغريد

أظهــرت نتائــج تحليــل تغريــدات حســاب معالــي الوزيــر ماجــد الحقيــل عينــة الدراســة وجــود 
خمســة أهــداف رئيســية للتغريــد، جــاءت علــى النحــو التالــي:

1. »اإلعــالم واإلخبــار«، الــذي احتــل المرتبــة األولــى بنســبة )57%( مــن إجمالــي العينــة، 
حيــث حــرص معاليــه علــى نشــر كل المســتجدات الخاصــة بــوزارة الشــؤون البلديــة 
مــن  تحقــق  ومــا  الــوزارة  بمســتهدفات  المتابعيــن  وإمــداد  واإلســكان،  والقرويــة 

منجــزات، إضافــة إلــى اإلعــالن عــن المشــروعات الجديــدة للــوزارة.

وإجمااًل، فقد اختّص هدف اإلعالم واإلخبار بما يلي:

الــوزارة والجهــات  بيــن  يتــم عقدهــا  التــي  الشــراكة والتفاهــم والتعــاون  اتفاقيــات   
التــي  اإليجابيــة  االقتصاديــة  والنتائــج  والخيريــة،  األهليــة  أو  الخاصــة  أو  الحكوميــة 

الشــراكات. هــذه  بفضــل  والمســتفيد  للمواطــن  ســتتحقق 

 تدشــين المشــروعات الجديــدة التــي تســتهدف إمــا تمليــك المواطنيــن للمســكن، أو 
تقــدم لهــم الحلــول التمويليــة لتملــك المســكن، أو تنظــم لهــم اإليجــار، أو تســتهدف 

رفــع كفــاءة األمانــات بمــا يحقــق اســتدامة المشــهد الحضــري.

 إطــالق مراحــل جديــدة مــن مشــروعات قائمــة يتــم تنفيذهــا علــى عــدة مراحــل، مثــل 
اإلعــالن عــن توقيــع 8 اتفاقيــات مــع القطــاع الخــاص إلطــالق المرحلــة الثانيــة مــن 

مشــروع »مرســية« بالريــاض ومشــروع »خيــاال« بجــدة.

 اســتعراض أعــداد األســر التــي اســتفادت مــن المشــروعات التــي أطلقتهــا الــوزارة فــي 
قطــاع اإلســكان، فضــاًل عــن اســتعراض األمانــات والمناطــق التــي اســتفادت مــن 

المشــروعات التــي أطلقتهــا الــوزارة لتطويــر القطــاع البلــدي.

2. جــاء فــي المرتبــة الثانيــة التغريــد بهــدف »التعبيــر عــن اآلراء واألفــكار« الخاصــة بمعالــي 
الوزيــر حــول مختلــف القضايــا والموضوعــات، وذلــك بنســبة )28%(، وأظهــرت النتائــج أن 

آراءه اتســمت بالطابــع الوطنــي الداعــم للمملكــة ووالة األمــر، ومــن أمثلــة ذلــك:
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 إبراز أداء المملكة الناجح خالل رئاستها لقمة مجموعة العشرين.

 أرجــع الفضــل لنجاحــات وإنجــازات الــوزارة - بعــد توفيــق اللــه ســبحانه وتعالــى - إلــى 
سياســات وتوجيهات خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز وصاحب 

الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد – حفظهمــا اللــه -. 

 تأييــد ودعــم القــرارات التــي أصدرتهــا القيــادة الرشــيدة خــالل أوج جائحــة كورونــا، 
ومنهــا تحمــل الدولــة 60% مــن رواتــب العامليــن فــي القطــاع الخــاص لتخفيــف آثــار 
الجائحــة علــى هــذا القطــاع والعامليــن بــه، وإعفــاء المســتثمرين مــع البلديــات بنســبة 

ــار الجائحــة. ــة للتخفيــف مــن آث 25% مــن أجــرة العقــارات البلدي

 دعــم وتشــجيع الجهــود النوعيــة التــي يبذلهــا الشــباب الســعودي فــي مجــال التطــوع 
والمشــاركة المجتمعيــة لتحســين المشــهد الحضــري بمــا يحقــق أهــداف الــوزارة فــي 

اســتدامة المشــهد الحضــري.

لألســر  لمســاعدتهم  اإلســكان«  لمنصــة »جــود  المتبرعيــن  علــى  والثنــاء  اإلشــادة   
األشــد حاجــة بتملــك مســكن مالئــم.

3. حــّل التغريــد بهــدف »التوعيــة« فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة )8%(، وقــد ارتبطــت أغلــب 
التغريــدات فــي هــذه الفئــة بالتذكيــر باإلرشــادات واإلجــراءات االحترازيــة التــي يجــب 
اتباعهــا مــن جانــب إدارات المــوالت والمجمعــات االســتهالكية والمطاعــم، حتــى ال 
يتعــرض أصحابهــا للغرامــات والمخالفــات التــي قــد تصــل إلــى مصــادرة الرخــص البلديــة.

4. فــي حيــن كان أقــل أهــداف التغريــد تمثيــاًل فــي الحســاب خــالل فتــرة الدراســة تلــك 
ــر عــن »المشــاركات العامــة«، حيــث حصلــت علــى نســبة )7%(، وقــد غلــب  التــي تعب

ــع االجتماعــي، ومــن أمثلتهــا: عليهــا الطاب

 تهنئــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وســمو ولــي العهــد 
األميــر محمــد بــن ســلمان -حفظهمــا اللــه-، بالمناســبات الدينيــة والقوميــة، ومنهــا 
)شــهر رمضــان – عيــدا الفطــر واألضحــى – اليــوم الوطنــي الـــ 90 للمملكــة– تهنئــة 

الملــك ســلمان بخروجــه مــن المستشــفى ســالًما معافــى(.

 تهنئة المرأة السعودية بيوم المرأة العالمي.

 توجيه الشكر لكل من تقدم بواجب العزاء والمواساة لمعاليه في وفاة ابنه المهند.

ُتظهــر النتائــج الســابقة أن اســتخدام معالــي الوزيــر ماجــد الحقيــل لحســابه الشــخصي 
ــر جــاء فــي المقــام األول بشــكل مهنــي وظيفــي، ومكمــل ومســاعد لمهــام  علــى تويت
ــة والقرويــة واإلســكان، فقــد ســخره لخدمــة المواطنيــن،  ــر للشــؤون البلدي منصبــه كوزي

بينمــا تراجعــت فيــه نســبة المحتــوى الشــخصي للوزيــر.
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أحجام التفاعل حسب اختالف أهداف التغريدات
اتســمت تغريــدات الحســاب الشــخصي للوزيــر ماجــد الحقيــل علــى تويتــر بكثافــة التفاعــل 
عليهــا مــن جانــب المســتخدمين، فبلــغ إجمالــي التفاعــالت )إعجــاب – إعــادة تغريــد - 
تعليــق( علــى التغريــدات عينــة الدراســة المتمثلــة فــي )195( تغريــدة )288364( تفاعــاًل، 

وذلــك بمتوســط حســابي بلــغ )1479( تفاعــاًل علــى التغريــدة الواحــدة.

ويوضــح الجــدول التالــي إجمالــي أحجــام التفاعــالت والمتوســطات الحســابية للتفاعــل 
علــى التغريــدة الواحــدة:

التفاعل الكليالتعليقإعادة التغريداإلعجاب
المتوسط الحسابي 
5454005331479لتفاعالت التغريدة

المجموع الكلي 
10629878047104019288364للتفاعالت

وعلــى عكــس أولويــات اهتمــام الحســاب فــي تمثيــل أهــداف التغريــد، جــاءت اهتمامــات 
تفاعــل متابعيــه مــع تلــك األهــداف مغايــرة بشــكل كبيــر، إذ كانــت متوســطات التفاعــل 
بمختلــف أشــكاله )التعليــق، اإلعجــاب، وإعــادة التغريــد( أعلــى بشــكل كبيــر وملحــوظ مــع 
التغريــدات التــي كان هدفهــا المشــاركات العامــة والتــي غلــب عليهــا الطابــع االجتماعــي 
أو الوطنــي، تالهــا وبفــارق كبيــر التفاعــل مــع التغريــدات الهادفــة للتوعيــة، ثــم جــاءت 
بقيــة األهــداف بمتوســطات تفاعــل أقــل، وذلــك علــى النحــو الــذي يوضحــه الشــكل 

البيانــي التالــي:
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اإلطار الموضوعي للتغريد

تعــددت وتنوعــت األطــر الموضوعيــة لتغريــدات حســاب معالــي وزيــر الشــؤون البلديــة 
والقرويــة واإلســكان األســتاذ ماجــد الحقيــل، وذلــك علــى النحــو التالــي:

وقطاعاتهــا  الــوزارة  وإنجــازات  جهــود  »اســتعراض  إطــار  األولــى  المرتبــة  فــي  حــّل   
علــى  بالتركيــز  الوزيــر  معالــي  حســاب  اهتــم  حيــث   ،%54.9 بنســبة  ومنســوبيها« 
المســؤولية  ضمــن  وذلــك  الــوزارة،  واتفاقيــات  ونشــاطات  فعاليــات  اســتعراض 
المســتويات،  كافــة  علــى  وأداءاتهــا  الــوزارة  بجهــود  للتعريــف  للحســاب  الوظيفيــة 
واإلنجــازات التــي حققتهــا فــي قطاعاتهــا المختلفــة، ســواء كانــت هــذه النجاحــات 

كــوادر وظيفيــة.  أو  ككيــان  الــوزارة  تخــص 

 حصــل إطــار »دعــم وتقديــر جهــود قيــادات المملكــة« علــى المرتبــة الثانيــة بنســبة 
16.9%، وفيــه حــرص الوزيــر الحقيــل علــى التعبيــر عــن تقديره لتوجيهات القيادة ممثلة 
فــي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وصاحــب الســمو الملكي 
األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد – حفظهمــا اللــه –، والتــي أحدثــت تغييــرات 

جذريــة فــي حجــم ونوعيــة الخدمــات المقدمــة للمواطــن الســعودي والمقيــم. 

وقــد اتســم هــذا اإلطــار بلغــة خطــاب ُتعــزز الحــس الوطنــي لــدى الســعوديين، وُتثيــر 
مشــاعر الفخــر بوطنهــم ووالة أمرهــم لمــا يتحقــق مــن إنجــازات منــذ إطــالق رؤيــة 
مجموعــة  دول  بيــن  مرموقــة  مكانــة  المملكــة  تبــوأت  حيــث   ،2030 الســعودية 

العشــرين.

 حــّل إطــار »اإلشــادة بالجهــود المجتمعيــة« فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 12.8%، وقــد 
ارتبــط هــذا اإلطــار بلغــة خطــاب تحفيزيــة ومشــجعة علــى روح التعــاون والتضافــر 
المجتمعــي، ومــن أمثلــة ذلــك األعمــال التطوعيــة لشــابات وشــباب الوطــن، كمــا 
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أظهــر الوزيــر نشــاًطا الفًتــا فــي تشــجيع وحــّث المؤسســات والشــركات علــى المشــاركة 
المجتمعيــة، وذلــك مــن منطلــق مســؤوليتها المجتمعيــة.

 وفــي المرتبــة الرابعــة جــاء إطــار »التفســير« بنســبة 8.7%، حيــث حــرص معالــي الوزيــر 
ماجــد الحقيــل علــى شــرح وتوضيــح اإلجــراءات المتخــذة مــن جانــب الــوزارة، وذلــك 
لمحــو أي لبــس أو لغــط قــد يحــدث مــع المواطنيــن بشــأنها، كمــا اعتمــد علــى هــذا 
اإلطــار فــي التعريــف بكيفيــة االســتفادة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة عبــر 

برنامــج »ســكني« ومنصــة »بلــدي« علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر.

وخّصصــه   ،%6.7 بنســبة  الخامســة  المرتبــة  فــي  فجــاء  »االجتماعــي«  اإلطــار  أمــا   
الوزيــر الحقيــل للمشــاركات االجتماعيــة والتواصــل مــع المواطنيــن، فضــاًل عــن تقديــم 

التهانــي والتبريــكات بالمناســبات الدينيــة والوطنيــة.

االستماالت اإلقناعية

احتلــت االســتماالت العقليــة المرتبــة األولــى فــي تغريــدات حســاب معالــي الوزيــر ماجــد 
الحقيــل، حيــث اســتخدمها كأســلوب إقناعــي فــي 60% مــن إجمالــي عينــة الدراســة، فجاء 
اعتمــاده الرئيســي علــى األرقــام واإلحصــاءات وغيرهمــا مــن االستشــهادات المنطقيــة 
التــي ُتخاطــب العقــل مــن أجــل البرهنــة علــى مــا ُتحققــه الــوزارة مــن نجاحــات وفــق مــا هــو 
مســتهدف مســبًقا فــي رؤيــة الســعودية 2030، ليــس هــذا فحســب، بــل وبنســبة إنجــاز 

تفــوق المــدة الزمنيــة المرصــودة. 

أمــا االســتماالت العاطفيــة فجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 37%، وقــد لجــأ إليهــا 
الوزيــر فــي المشــاركات االجتماعيــة التــي تحمــل الطابــع اإلنســاني، فضاًل عــن المضامين 

التــي خّصصهــا لتعزيــز الحــس الوطنــي والتعبيــر عــن مشــاعر الفخــر بالوطــن والقيــادة.

بينمــا جــاءت االســتماالت المختلطــة فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة بســيطة بلغت 3% فقط، 
وفيهــا مــزج معالــي الوزيــر بيــن االســتماالت العقليــة والعاطفية في التغريــدة الواحدة.
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استخدام األدوات الرقمية
إلــى جانــب االعتمــاد علــى النــص المكتــوب، حرص حســاب معالي الوزيــر ماجد الحقيل على 
ــزة لســمات االســتخدام فــي  االســتفادة مــن اســتخدام مختلــف األدوات الرقميــة الممي
البيئــة الرقميــة الحديثــة، والمهمــة فــي التعبيــر عــن المعنــى وتوضيحــه وتفســيره أو حتــى 
تأكيــده، إلــى جانــب دورهــا الكبيــر فــي تحقيــق وظائــف الجــذب واإلبــراز واالنتشــار والتأثيــر؛ 
إال أن الســمة األهــم فــي اعتمــاد حســاب معالــي الوزيــر علــى تلــك األدوات تمثــل فــي 
االهتمــام بعناصــر االنتشــار الرقمــي فــي المقــام األول، حيــث اســتخدم »الهاشــتاج« فــي 
)65.6%( مــن إجمالــي تغريــدات الدراســة كأعلــى نســبة تمثيــل ألداة رقميــة مســتخدمة 
فــي الحســاب، تــاله اســتخدام »المنشــن« والــذي ظهــر مــع )26.7%( مــن التغريــدات، ثــم 
اســتخدام الروابط اإللكترونية بنســبة ظهور بلغت )21.5%(. وقد جاءت نســب اســتخدام 

تلــك األدوات الرقميــة بالتفصيــل علــى النحــو الــذي يوضحــه الشــكل البيانــي التالــي:

وكان مــن الالفــت أن حســاب معالــي الوزيــر قــد أضــاف إلــى وظائــف الوســائط الرقميــة 
التقليديــة كالجــذب واإلبــراز، وظيفــة أخــرى تمّثلــت فــي اســتخدامها كنــوع مــن التوثيــق 
المنجــزات،  وعــرض  المبــادرات  وتدشــين  االتفاقيــات  وتوقيــع  المشــروعات  إلطــالق 

وغيرهــا مــن الفعاليــات واألنشــطة المتعلقــة بأعمــال الــوزارة.  

فــي  مصممــة  وإحصــاءات  بأرقــام  تغريداتــه  مــن  جــزء  تضميــن  علــى  الوزيــر  حــرص  كمــا 
»إنفوجرافيــك« إلضفــاء ُبعــد الجــذب والديناميكيــة للحســاب، فضــاًل عــن إيصــال المعلومــة 
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للمتابعيــن بوضــوح وُيســر. وقــد غلــب اســتخدام اإلنفوجرافيــك فــي نمــط التغريــدات التــي 
تعــرض أعــداد المســتفيدين مــن خدمــات اإلســكان وأعــداد المشــروعات التــي أطلقــت 
واالتفاقيــات المبرمــة ومــا شــابه، وهــو مــا ُيعــزز النتيجــة الســابقة الخاصــة باهتمــام الوزيــر 
بمخاطبــة العقــل عــن طريــق الشــواهد المنطقيــة المتمثلــة فــي األرقــام واإلحصــاءات. 

وبخصــوص أدوات االنتشــار، فعكســت طبيعــة الهاشــتاجات التــي ظهــرت فــي تغريــدات 
حســاب الوزيــر ماجــد الحقيــل تنوًعــا يرتبــط بتعــدد موضوعــات التغريــد فــي نطــاق عمــل 

الوزيــر علــى نحــو مــا تظهــره ســحابة هاشــتاجات التغريــد التاليــة:

االتجاه العام لتعليقات المستخدمين
ــر ماجــد الحقيــل  ــدات حســاب الوزي أظهــرت تحليــالت تعليقــات المســتخدمين علــى تغري
ــا نحــو المضاميــن المنشــورة ُيظهــر ثقــة واضحــة  ــا قوًي محــل الدراســة اتجاًهــا عاًمــا إيجابًي
فــي شــخص معالــي الوزيــر، ورضــا كبيــًرا عــن نشــاطاته وإنجازاتــه. وقــد كشــفت لغــة 
خطــاب تعليقــات المتابعيــن اعتبارهــم معالــي الوزيــر مــالًذا للكثيــر مــن المواطنيــن للتعبيــر 
عــن مقترحاتهــم أو الوصــول إلــى مســتهدفاتهم ومتطلباتهــم، حيــث عبــر )98%( مــن 
تعليقــات المتابعيــن عــن تلــك المعانــي التــي أظهــرت اتجاًهــا إيجابًيــا واضًحــا نحــو الحســاب 
والثقــة فيــه إلــى جانــب الثقــة فــي شــخصية صاحبــه، فــي حيــن كان )2%( فقــط مــن تلــك 

التعليقــات محايــدة، بينمــا لــم تظهــر أي تعليقــات ذات اتجــاه ســلبي.

%2
%98

اتجاه محايد
اتجاه إيجابي
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أطر التعليق على تغريدات الحساب
ــي  ــدات معال ــي الغالــب فــي تعليقــات المســتخدمين علــى تغري ــًدا لالتجــاه اإليجاب وتأكي

الوزيــر ماجــد الحقيــل، فقــد تمثلــت أطــر التعليــق فــي أربعــة أنــواع، وهــي:

 إطــار »الدعــم والتأييــد« احتــل المرتبــة األولــى كأعلــى األطــر اســتخداًما فــي التعليقــات 
بنســبة )46.2%(، وتمحــورت أشــكال هــذا اإلطــار حــول:

- توجيــه الشــكر للقيــادة الرشــيدة ممثلــة فــي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبــد العزيــز وســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان إلســنادهما - حفظهمــا 
اللــه - قطاعــي اإلســكان والبلديــة إلــى شــخص وطنــي يبــذل قصــارى جهــده مــن أجــل 

تحقيــق مســتهدفات رؤيــة 2030 فــي مجــال اختصاصــه.

- توجيــه الشــكر للوزيــر ماجــد الحقيــل لجهــوده الحثيثــة التــي يبذلهــا في ســبيل االرتقاء 
بخدمــات الــوزارة المقدمة للمواطنين.

- التعبيــر عــن تأييــد القــرارات واإلجــراءات التــي تصدرهــا الــوزارة ســواء المتعلقــة بتحســين 
وتطويــر الخدمــات، أو تلــك الخاصــة بــردع المتهاونيــن والمخالفيــن للقوانيــن واألنظمــة.

 إطــار »المقترحــات« جــاء فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 40.5%، حيــث لجــأ المتابعــون 
إلــى حســاب معالــي الوزيــر ماجــد الحقيــل إليصــال صوتهــم ومقترحاتهــم إليــه أمــاًل 
فــي مزيــد مــن تطويــر وتجويــد بعــض الخدمــات المقدمــة مــن الــوزارة. وكانــت الغالبيــة 
العظمــى مــن تلــك المقترحــات مرتبطــة بالتطبيقــات المتعلقــة ببرامــج ومشــروعات 
الــوزارة، أو أداء  إجــراءات حصــول المســتحقين للخدمــات المقدمــة مــن  الــوزارة، أو 
بعــض األمانــات ودورهــا المنتظــر فــي ســبيل تحقيــق مســتهدفات الــوزارة فــي ضــوء 

رؤيــة المملكــة 2030.
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 إطار »االستفسار« حل في المرتبة الثالثة بنسبة 8.2%، حيث لجأ المستخدمون إلى 
الحســاب الشــخصي لمعالــي الوزيــر ماجــد الحقيــل مــن أجــل الحصــول علــى معلومــة، 
ومــن أمثلــة ذلــك االســتعالم عــن شــروط االســتحقاق الســكني، واالستفســار عــن 
ــرز  موعــد إعالنــات التمويــل العقــاري أو اإلســكان التنمــوي... وغيرهــا. األمــر الــذي ُيب
وُيؤكــد مقــدار ثقــة المواطــن فــي الحســاب، وقناعتــه بأنــه ســيلقى الــرد المناســب 

علــى استفســاراته.

تعليقــات  تنوعــت  وقــد   ،%5.1 بنســبة  الرابعــة  المرتبــة  فــي  جــاء  إطــار »الطلــب«   
المســتخدمين فــي هــذا اإلطــار مــا بيــن طلبــات شــخصية، أو عامــة مثــل ضــرورة ردع 

المخالفيــن واتخــاذ كافــة اإلجــراءات العقابيــة ضــد أي عناصــر غيــر مســؤولة.

وبذلــك، فقــد أظهــرت أطــر تعليقــات المســتخدمين علــى تغريــدات حســاب الوزيــر ماجــد 
الحقيل أن الحســاب شــّكل مرجًعا معلوماتًيا للمواطنين، كما أن صاحب الحســاب معالي 
وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان مّثــل ملجــًأ موثوًقــا لهــم لعــرض مقترحاتهــم 

وطلباتهم.

وفــي هــذا الصــدد، يجــب اإلشــارة إلــى أن تعليقــات المســتخدمين علــى تغريــدات حســاب 
األســتاذ الحقيــل حظيــت باهتمــام وحــرص بالغيــن بالــرد التفصيلــي عليهــا مــن ِقبــل جميــع 
الجهــات ذات الصلــة بنشــاط الــوزارة – الــكل فــي مجــال تخصصــه -، وعــدم االكتفــاء 
بالــرد اآللــي، ممــا ُيوضــح اســتراتيجية تفاعــل الــوزارة والجهــات التابعــة لهــا مــع المواطنيــن 

والقائمــة علــى التخصــص والمباشــرة وأنســنة الــردود.

ومــن أمثلــة حســابات الجهــات التــي ظهــرت ردودهــا علــى تعليقــات المســتخدمين فــي 
حســاب الوزيــر الحقيــل:

@SaudiHousingCC العناية بالمستفيدين | سكني 

@tabukm أمانة منطقة تبوك 

@RedfKsaCC العناية بالمستفيدين: صندوق التنمية العقاري 

@asirmunicipal أمانة منطقة عسير 

@Balady_CS 940 خدمة العمالء 

@joodeskan منصة جود اإلسكان 

@saudimomra وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 

@JeddahAmanah أمانة محافظة جدة 

@AmanaAlmadinah أمانة منطقة المدينة المنورة 

@holymakkah أمانة العاصمة المقدسة 

@Amanatalriyadh أمانة منطقة الرياض 
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النتائج العامة للدراسة:
أظهــر تحليــل الحســاب الشــخصي لمعالــي وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان األســتاذ 

ماجــد الحقيــل علــى تويتــر، العديــد مــن النتائــج، أهمهــا:

 ســّخر معالــي الوزيــر ماجــد الحقيــل حســابه الشــخصي علــى تويتــر بشــكل وظيفــي لخدمــة 
ــا بذلــك إطــار المســؤولية المجتمعيــة لمعاليــه. المواطنيــن، مغلًب

 اتســمت تغريــدات حســاب الوزيــر الحقيــل بحجــم تفاعــل كثيــف مــن جانــب المواطنيــن، 
ويمكــن إرجــاع ذلــك لعــدة أســباب، منهــا:

- ُيعد الحساب مرجًعا معلوماتًيا للمواطنين، ومنصة اجتماعية لحل مشكالتهم.

- حظــي معالــي الوزيــر بثقــة المتابعيــن والمســتخدمين كملجــأ لهــم فــي عــرض مقترحاتهــم 
ومطالبهــم واستفســاراتهم، متيقنيــن باهتمــام معاليــه لحــل مشــاكلهم.

- شــعور المعلقيــن بالتقديــر الناتــج عــن حــرص واهتمــام الحســاب بالــرد علــى تعليقاتهــم، 
وأظهــرت نتائــج تحليــل طبيعــة الــردود أنهــا ليســت رًدا آلًيــا أو معيارًيــا، وإنمــا هــي رد 
يســتجيب لمضمــون التعليــق ويخاطبــه بشــكل واضــح ويحولــه مباشــرة ودون انتظــار 

للمختصيــن مــن قســم الدعــم الفنــي أو خدمــة العمــالء.

 اتســمت الغالبيــة العظمــى مــن تعليقــات المســتخدمين علــى تغريــدات حســاب الوزيــر 
باالتجــاه اإليجابــي نحــوه، ممــا يعكــس حالــة الرضــا الشــعبي عــن أداءات الوزيــر الوظيفيــة.

 غلبــت اللغــة التضامنيــة والتحفيزيــة فــي خطــاب تغريــدات حســاب معالــي الوزيــر ماجــد 
الحقيــل، والتــي عكســت إيمانــه بــروح فريــق العمــل، وأهميــة المشــاركة والتضافــر والتعــاون 

لخدمــة الوطــن والمواطــن. 

 اتســمت لغــة خطــاب التغريــدات بالهــدوء، إال أنهــا تغيــرت إلــى لغــة حازمــة فــي بعــض 
أهمهــا: الحــاالت، 

- مــع المقصريــن والمتهاونيــن مــن العامليــن فــي الــوزارة: حيــث عكســت عزم وإصــرار معالي 
الوزيــر علــى محاســبة كل مــن يثبــت تقصيــره أو تهاونــه فــي أداء عملــه علــى أكمــل وجــه. 

فــي  الحــزم  ذلــك،  علــى  االستشــهادات  ومــن  والقوانيــن:  لإلجــراءات  المخالفيــن  مــع   -
االحترازيــة. لإلجــراءات  المخالفيــن  علــى  الغرامــات  توقيــع  بشــأن  التغريــدات 

ر اآلخــر، مثــل التعبيــر الدائم  - كثيــًرا مــا اســتخدم معالــي الوزيــر لغــة ودودة فــي تغريداتــه ُتقــدِّ
عــن )شــكره( للجهــود التــي يقــوم بهــا الغيــر ســواء كان مســؤواًل أو موظًفــا أو متطوًعا.
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