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ملخص تنفيذي..
تشــهد العالقــات الثنائيــة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية واليابــان التــي تمتــد ألكثــر مــن 

60 عامــًا تطــورًا ونمــوًا مطــردًا وتعاونــًا فــي مختلــف المجــاالت.

وعلــى الرغــم مــن العالقــات المتميــزة بين البلدين ســواء المتعلقة بالتنســيق والتوافق حول 
العديــد مــن القضايــا والملفــات اإلقليميــة والدوليــة، أو تلــك الخاصــة بالشــق االقتصــادي 
والتبــادل التجــاري، إال أنــه توجــد دائًمــا رغبــة صادقــة وإصــرار مــن جانــب القيــادة فــي البلديــن 
علــى اســتمرار تطويــر هــذه العالقــات وتنويعهــا بشــكل دائــم بمــا يليــق بمكانــة الســعودية 

واليابــان ويحقــق أكبــر اســتفادة لشــعبيهما.

وفــي هــذا اإلطــار، تقــوم البعثــات الدبلوماســية بــدور محــوري فــي تعزيــز التقــارب وتحقيــق 
المصالــح المشــتركة بيــن البلديــن، وقــد أدى ظهــور وانتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي 
إلــى إتاحــة آفــاق أوســع وأرحــب لممارســة الوظيفــة الدبلوماســية التواصليــة عبــر قنــوات 
االتصــال الرقميــة التــي أنتجــت مفهوًمــا جديــًدا لجانــب مــن الممارســة الدبلوماســية ُأطلــق 
عليــه »الدبلوماســية الرقميــة-Digital Diplomacy« والــذي يعنــي »توظيــف تكنولوجيــا 
الخارجيــة  السياســة  أهــداف  لتحقيــق  االجتماعــي  التواصــل  وشــبكات  الحديثــة  االتصــال 

وممارســة الدبلوماســية العامــة للدولــة«.

وانطالًقــا ممــا ســبق، فقــد ســعى مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة إلــى التعــرف علــى 
طبيعــة اســتخدام ســفير اليابــان لــدى المملكــة العربيــة الســعودية الســيد »فوميــو إيــواي« 
للمنصــات االجتماعيــة، ومــدى توظيفــه لهــا فــي ســبيل تحقيــق مهامــه العمليــة ومنهــا 

تعزيــز التواصــل والتقــارب مــع الشــعب الســعودي.

ومــن أجــل الوصــول إلــى هــذا الهــدف، تــم اختيــار منصــة »تويتــر« كمجتمــع للدراســة التــي 
اعتمــدت علــى منهــج المســح التحليلــي بشــقيه الكمــي والكيفــي، واســتخدمت أســلوب 
الحصــر الشــامل لرصــد وتحليــل جميــع التغريــدات المنشــورة علــى الحســاب الرســمي للســفير 
علــى المنصــة خــالل الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن 1 يوليــو 2021م وحتى 30 ســبتمبر 2021م.

وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها:

 اســتطاع الســيد »فوميــو إيواي«ســفير اليابــان لــدى المملكــة توظيــف حســابه الشــخصي علــى 
تويتــر فــي مــد جســور التواصــل والتقــارب مــع الشــعب الســعودي.

ف.  اتسم استخدام السفير الياباني لحسابه الشخصي على تويتر بالبساطة وعدم التكلُّ

 رّكــز الســفير »فوميــو إيــواي« فــي تواصلــه مــع الســعوديين علــى الجانــب التراثــي والثقافــي فــي 
المملكــة واليابان.

 حــرص الســفير اليابانــي علــى االنصهــار فــي المجتمــع الســعودي بعاداتــه وتقاليــده، فاكتســب 
حــب وتقديــر الســعوديين.
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وتعــود بدايــة العالقــات الدبلوماســية الســعودية - اليابانيــة إلــى عــام 1955، ومنــذ ذلــك 
التاريــخ، فــإن سياســات البلديــن تعكــس وجــود رغبــة وإرادة سياســية مســتمرة لتطويــر 
وتعزيــز العالقــات الثنائيــة، وعلــى الرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة والسياســية التــي مــر 
بها العالم خالل الخمســين ســنة الماضية، إال أن العالقات الســعودية اليابانية زادت في 
رســوخها وصالبتهــا، حيــث أصبــح التقــارب بيــن البلديــن نموذًجــا يحتــذى بــه فــي العالقــات 
الدوليــة، وســاهم فــي ذلــك رعايــة القيــادات العليــا للبلديــن فــي دفــع عجلــة العالقــات 
نحــو مزيــد مــن التطــور والنمــو، ســواء مــن خــالل الزيــارات المتبادلــة، أو أطــر التعــاون 
واالتفاقيــات الموقعــة بينهمــا، ومنهــا اتفاقيــة التعــاون االقتصــادي والفنــي المبرمــة 
بيــن المملكــة واليابــان فــي عــام 1975 والتــي شــّكلت حجــر األســاس للعالقــات الثنائيــة، 
فتضمنــت كثيــًرا مــن المرتكــزات، شــملت تأكيــد قيادتــي البلديــن والتزامهمــا ببــذل أقصــى 
مســاعيهما لتنفيــذ برنامــج التعــاون المشــترك، والتأكيــد علــى أهميــة دور القطــاع الخــاص 
فــي تعزيــز العالقــات االقتصاديــة الثنائيــة، إضافــة إلــى أهميــة التعــاون لتطويــر عالقــات 

التبــادل التجــاري واالســتثماري فــي مجــال النفــط وكثيــر مــن المجــاالت االقتصاديــة .

تشــهد العالقــات الثنائيــة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية واليابــان التــي تمتــد ألكثــر مــن 60 عاًمــا تطــوًرا 
ونمــًوا مطــرًدا وتعاوًنــا فــي مختلــف المجــاالت، نتيجــًة للسياســات والمبــادئ التــي رســمتها ونصــت عليهــا 
االتفاقيــات الثنائيــة والمباحثــات والزيــارات المتبادلــة بيــن المســؤولين فــي البلديــن، حيــث تؤكــد لقــاءات 
القمــة المتعاقبــة ولقــاءات كبــار المســؤولين والعديــد مــن االتفاقيــات واللجــان وخاصــة اللجنــة الوزاريــة 
الســعودية اليابانيــة المشــتركة حــرص الحكومتيــن علــى بنــاء شــراكة حقيقيــة ال تســتثني أي نشــاط وأن 

يكــون التعــاون شــاماًل وملبًيــا لمصالــح وطمــوح شــعبي البلديــن.

مقدمة..
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كمــا مّثلــت »الشــراكة الشــاملة نحــو القــرن الحــادي والعشــرين« والتــي صاغهــا الملــك 
فهــد بــن عبــد العزيــز – رحمــه اللــه – ورئيــس وزراء اليابــان ريوتــارو هاشــيموتو عــام 1997م 

نقلــة نوعيــة فــي عالقــات التعــاون بيــن البلديــن.

وقــد ُتوجــت لقــاءات القمــة المتعاقبــة بيــن البلديــن بالزيــارة التــي قــام بهــا صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد- حفظــه اللــه- إلــى اليابــان فــي ســبتمبر 
2016م، وخــالل لقــاء ســموه برئيــس وزراء اليابــان آنــذاك شــينزو آبــي اتفــق الجانبــان علــى 

تشــكيل رؤيــة مشــتركة بيــن البلديــن حملــت اســم »الرؤيــة الســعودية اليابانيــة 2030«.

وخــالل زيــارة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز – حفظــه اللــه 
الرؤيــة  إطــالق  تــم   ،2017 مــارس  فــي  لليابــان   –
المشــتركة رســمًيا، والتــي تقــوم علــى 9 قطاعــات 
هــي )األمــن الغذائــي والزراعــي، اإلعــالم والترفيــه، 
العنايــة الطبيــة، البنيــة التحتيــة ذات الجــودة العاليــة، 
المــال واالســتثمار، الصناعــات التنافســية، الطاقــة، 
الثقافــة  والمتوســطة،  الصغيــرة  المنشــآت  بنــاء 

والتعليــم(.  والرياضــة 

وعلــى الرغــم مــن العالقــات المتميــزة بيــن البلديــن ســواء المتعلقــة بالتنســيق والتوافــق 
بالشــق  الخاصــة  تلــك  أو  والدوليــة،  اإلقليميــة  والملفــات  القضايــا  مــن  العديــد  حــول 
أنــه توجــد دائًمــا رغبــة صادقــة وإصــرار مــن جانــب  التجــاري، إال  االقتصــادي والتبــادل 
القيــادة فــي البلديــن علــى اســتمرار تطويــر هــذه العالقــات وتنويعهــا بشــكل دائــم بمــا 

يليــق بمكانــة الســعودية واليابــان ويحقــق أكبــر اســتفادة لشــعبيهما.

وفــي هــذا اإلطــار، تقــوم البعثــات الدبلوماســية بــدور محــوري فــي تعزيز التقــارب وتحقيق 
المصالــح المشــتركة بيــن البلديــن، ولذلــك فــإن العمــل الدبلوماســي ومهنــة الســفير علــى 
وجــه التحديــد مــن الوظائــف الحساســة والمجهــدة فــي الوقــت ذاتــه ألنهــا تتطلــب مــن 
ــز العالقــات الثنائيــة فــي شــتى  القائميــن عليهــا إنجــاز عــدد مــن المهــام الرســمية كتعزي
المجــاالت، فضــاًل عــن القيــام بــدور ال يقــل أهميــة عــن هــذه الوظائــف يتمثــل فــي إحــداث 
ــة  ــة والرياضي ــات الثقافيــة والفني ــن، ســواء مــن خــالل الفعالي ــن شــعبي البلدي التقــارب بي
والتراثيــة المختلفــة، أو عبــر التواصــل المباشــر مــن جانــب ممثــل الدولــة األجنبيــة مــع 

مواطنــي الدولــة الُمضيفــة.

وأرحــب  أوســع  آفــاق  إتاحــة  إلــى  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  وانتشــار  ظهــور  أدى  وقــد 
لممارســة الوظيفــة الدبلوماســية التواصليــة عبــر قنــوات االتصــال الرقمية التــي أنتجت مفهوًما 
 Digital -جديــًدا لجانــب مــن الممارســة الدبلوماســية ُأطلــق عليــه »الدبلوماســية الرقميــة
التواصــل  وشــبكات  الحديثــة  االتصــال  تكنولوجيــا  »توظيــف  يعنــي  والــذي   »Diplomacy
االجتماعــي لتحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة وممارســة الدبلوماســية العامــة للدولــة«.

ظهور وانتشار..
وسائل التواصل االجتماعي أدت إلى 
إتاحة آفاق أوسع لممارسة الوظيفة 

الدبلوماسية التواصلية
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منهجية الدراسة:
انطالًقــا ممــا ســبق، فقــد ســعى مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة إلــى التعــرف علــى 
الســيد »فوميــو  الســعودية  العربيــة  المملكــة  لــدى  اليابــان  ســفير  اســتخدام  طبيعــة 
إيــواي« للمنصــات االجتماعيــة، ومــدى توظيفــه لهــا فــي ســبيل تحقيــق مهامــه العمليــة، 

ومنهــا تعزيــز التواصــل والتقــارب مــع الشــعب الســعودي.

ومــن أجــل الوصــول إلــى هــذا الهــدف، تــم اختيــار منصــة »تويتــر« كمجتمــع للدراســة التــي 
اعتمــدت علــى منهــج المســح التحليلــي بشــقيه الكمــي والكيفــي، واســتخدمت أســلوب 
الحصــر الشــامل لرصــد وتحليــل جميــع التغريــدات المنشــورة علــى الحســاب الرســمي للســفير 
علــى المنصــة خــالل الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن 1 يوليــو 2021م وحتى 30 ســبتمبر 2021م.

نتائج الدراسة:
الوصف الظاهري للحساب

قــّدم ســفير اليابــان فوميــو إيــواي أوراق اعتمــاده، عبــر االتصــال المرئــي، إلــى خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود فــي 18 مــارس 2021م. وقــد انضــم إلى 
المنصــة فــي فبرايــر مــن العــام نفســه، أي قبــل تعيينــه ســفيًرا لبــالده لــدى المملكــة بشــهر 
ــر ال تتجــاوز العــام فــإن الحســاب يتابعــه حتــى وقــت  ــا، ورغــم أن مــدة انضمامــه لتويت تقريًب

إجــراء هــذه الدراســة )53.424( ألــف متابــع، فيمــا يقــوم الســفير بمتابعــة )70( حســاًبا.

وحســب النبــذة التعريفيــة للحســاب، فقــد جــاء فيهــا أنــه »حســاب تويتــر الرســمي لســفير 
اليابــان فــي الســعودية والســفير اليابانــي األســبق فــي العــراق«.

وكان من الالفت حرص الســيد »فوميو إيواي« على تخصيص صورة شــخصية للحســاب 
معبــرة وذات داللــة، حيــث وضــع صورتــه وهــو يرتــدي كمامــة ووشــاًحا مخصصيــن لليــوم 
الوطني الســعودي الـ 91 وإبراز الشــعار المكتوب على الوشــاح »كل عام وهي لنا دار«، 
وذلــك للتعبيــر عــن ســعادته لمشــاركة الســعوديين احتفاالتهــم بهــذه المناســبة الوطنيــة، 
وهــو الشــعور الــذي أكــد عليــه الســفير »فوميــو إيــواي« منــذ اليــوم األول لوصولــه إلــى 
ــا كنائــب للســفير  ــاض مؤخــًرا... وكنــت هن ــى الري ــاًل: »وصلــت إل المملكــة، حيــث غــرد قائ

قبــل ١٠ أعــوام فأنــا ســعيد جــًدا بالعــودة هــذه المــرة«.

اســتطاع الســفير اليابانــي الســيد »فوميــو إيــواي« 
أن يكتســب مكانــة اجتماعيــة ُترجمــت فــي حــب 

وتقديــر المواطــن الســعودي لــه
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طبيعة التغريد
بلــغ عــدد التغريــدات التــي نشــرها حســاب الســيد »فوميــو إيــواي« خــالل الفتــرة الزمنيــة 
المحــددة للدراســة )208( تغريــدات،  ُمقســمة مــا بيــن 61% للتغريــدات األصليــة، و %25 

لالقتبــاس، مقابــل 14% فقــط كانــت مــن نصيــب إعــادة التغريــد.

وُتظهــر هــذه النتيجــة أن ســفير اليابــان لــدى المملكــة يســعى دائًمــا إلــى كتابــة رأيــه 
أو تعقيبــه علــى األحــداث والمناســبات والمواقــف المختلفــة، ســواء مــن خــالل فعــل 
التغريــد أو االقتبــاس الــذي تنــوع مــا بيــن شــرح المناســبة التــي تناولتهــا التغريــدة المعــاد 
نشــرها أو التعبيــر عــن تقديــره لحــدث مــا قــام الســفير بمشــاركته مــع جمهــور المتابعيــن، 

ومــا إلــى ذلــك.

 

 

مجاالت التناول
علــى الرغــم مــن تنــوع المجــاالت التــي تناولهــا الســفير »فوميــو إيــواي« فــي تغريداتــه، 
فــإن الجانــب التواصلــي االجتماعــي كان األبــرز ظهــوًرا فــي الحســاب، وفيــه حــرص الســفير 
علــى مــد جســور التواصــل مــع المتابعيــن وخلــق حالــة مــن التقــارب والــود معهــم بعيــًدا 
عــن التحفــظ والرســميات. وتمّثــل ذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن األســاليب كمشــاركته 
والتفاصيــل  األنشــطة  لبعــض  واســتعراضه  وتفضيالتهــم،  اهتماماتهــم  الســعوديين 
المتعلقــة بحياتــه اليوميــة، فضــاًل عــن ســعيه الدائــم إلــى االنخــراط داخــل المجتمــع والبيئة 
الســعودية بــكل مــا تحملــه مــن تفاصيــل، األمــر الــذي كان لــه أكبــر األثــر فــي كســر الحواجــز 
بيــن الســفير والمواطنيــن ووّلــد حالــة مــن الــود والقــرب اإلنســاني، يمكــن مالحظتهــا 
مــن خــالل حجــم ونوعيــة تفاعــالت وتعليقــات المســتخدمين الســعوديين علــى تغريداتــه 

وردوده علــى هــذه التعليقــات.

وفــي المرتبــة الثانيــة ظهــر مجــال العالقــات الثنائيــة، حيــث حــرص الســفير »فوميو إيواي« 
علــى عــرض لقاءاتــه مــع المســؤولين الســعوديين لبحــث أوجــه التعــاون وتبــادل وجهــات 
المجــاالت  فــي مختلــف  تعزيزهــا  اليابانيــة وســبل  الســعودية  العالقــات  بشــأن  النظــر 
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مثــل االقتصــاد والتجــارة والتعــاون المائــي والزراعــي، فضــاًل عــن التعــاون فــي مجــال 
الفضــاء واالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وذلــك بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة للبلديــن 

ــن.  والشــعبين الصديقي

أمــا المجــال التراثــي فظهــر فــي المرتبــة الثالثــة، وكان مــن الالفــت اهتمــام وشــغف 
مــا  وهــو  ســواء،  حــد  علــى  واليابانــي  الســعودي  بالتــراث  إيــواي«  »فوميــو  الســفير 
انعكــس علــى تغريداتــه التــي حــرص فــي الكثيــر منهــا علــى مشــاركة الســعوديين الثقافــة 
والعــادات والتقاليــد اليابانيــة، كمــا أظهــر عــدد آخــر مــن محتــوى حســابه ولعــه بالتعــرف 
علــى األماكــن األثريــة والتراثيــة فــي المملكــة، واالطــالع علــى عــادات وتقاليــد وثقافــة 

الشــعب الســعودي والتعمــق فيهــا.

وفــي المرتبــة الرابعــة ظهــر المجــال الرياضــي الذي فرض نفســه على اهتمامات الســفير »فوميو 
إيــواي« نظــًرا لتزامــن العينــة الزمنيــة للدراســة مــع إقامــة دورة األلعــاب األولمبيــة »طوكيــو 

2020«، حيــث ركــز الســفير علــى إبــراز مشــاركة كل مــن المملكــة واليابــان فــي المنافســات.

وظهــر المجــال السياســي فــي المرتبــة الخامســة ضمــن اهتمامــات الســفير اليابانــي، وقــد 
تمحــور تناولــه فــي هــذا الشــأن حــول اســتعراض العالقــات الثنائيــة المتميــزة بيــن اليابــان 
والمملكــة العربيــة الســعودية، وإبــراز مواقــف بــالده فــي عــدد مــن الملفــات، ومنهــا علــى 
ســبيل المثــال، إدانــة حكومــة اليابــان وبشــدة الهجمــات اإلرهابيــة المتتاليــة التــي يشــنها 
الحوثيــون علــى المملكــة العربيــة الســعودية، ومطالبــة مجموعــة الســبع - التــي تضــم 
اليابــان - إليــران بوقــف أنشــطتها التــي ال تتســق مــع القانــون الدولــي، فضــاًل عــن قلــق 

طوكيــو مــن الجمــود فــي الملــف الســوري.

كمــا أظهــرت نتائــج التحليــل تنــاول الســفير لبعــض المجــاالت األخــرى والتــي تشــهد تعاوًنــا 
ســعودًيا يابانًيــا مثــل الفــن والثقافــة، والتعليــم، والصحــة.
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الجمهور المستهدف
الســفير »فوميــو  لتغريــدات  المرتبــة األولــى كجمهــور مســتهدف  الســعوديون  احتــل 
إيــواي«، حيــث قــام الســفير بمخاطبتهــم فــي 90% مــن تغريداتــه محــل الدراســة، وقــد 
اســتهدفهم الســفير إمــا بشــكل مباشــر عبــر توجيــه مضمــون تغريداتــه للســعوديين حصــًرا 
مســتخدًما األســلوب االســتفهامي أو التســاؤل، وغلــب هــذا النمــط مــن االســتهداف 
المباشــر علــى التغريــدات التواصليــة بشــكل رئيســي، كمــا اســتهدفت تغريــدات الســيد 
»فوميــو إيــواي« الســعوديين بشــكل غيــر مباشــر أيًضــا، وارتبــط ذلــك عنــد اســتعراضه 
للعالقــات المتميــزة بيــن المملكــة واليابــان، أو عــرض مواقــف ورؤى بــالده حــول القضايــا 

ــه لثقافــة وعــادات وتقاليــد اليابانييــن. والموضوعــات المختلفــة، فضــاًل عــن تناول

وفــي المرتبــة الثانيــة حــّل الجمهــور العــام بنســبة 10%، وفيهــا لــم يســتهدف الســفير 
جمهــوًرا بعينــه، بــل خاطبــت تغريداتــه المســتخدمين الناطقيــن باللغــة العربيــة عامــة، ومــن 

أمثلــة ذلــك تعبيــره عــن التضامــن مــع ضحايــا حــادث مــا وقــع خــارج المملكــة.

 

 

اللغة المستخدمة
تأكيــًدا علــى النتيجــة الســابقة، فقــد اســتخدم الســفير »فوميــو إيــواي« اللغــة العربيــة في 
97% مــن تغريداتــه محــل الدراســة، مقابــل 1.5% فقــط لغيــر العربيــة )يابانيــة وإنجليزيــة(، 

بينمــا جــاء 1.5% مــن التغريــدات دون نــص.

علًمــا بــأن التغريــدات غيــر العربيــة كانــت عبــارة عــن إعــادة تغريــد مــن حســابات أخــرى، ولذلــك 
يمكــن القــول إن جميــع التغريــدات التــي كتبهــا الســفير كانــت باللغــة العربيــة فقــط.

 

الجمهور السعودي

90%
الجمهور العام 
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طبيعة استخدام السفير للغة العربية
أظهرت نتائج التحليل أن استخدام السيد »فوميو إيواي« للغة العربية اتسم بما يلي:

ــا، وهــو مــا انعكــس علــى تغريداتــه النصيــة، وأيًضــا   إتقانــه للغــة العربيــة كتابــًة وتحدًث
تلــك التــي ظهــر فيهــا الســفير وهــو يتحــدث باللغــة العربيــة عبــر مقاطــع فيديــو.

 اهتمام السفير وولعه باللغة العربية، حيث عبر عن ذلك في أكثر من تغريدة، مثل:

- شــكًرا جزيــاًل علــى إعطائــي فرصــة للتحــدث باللغــة العربيــة فهــي تجربــة مهمــة 
لتعزيــز قدرتــي علــى تحــدث العربيــة بطالقــة، لكنــي لســت راضًيــا حتــى اآلن خاصــة 

عندمــا تغيــب عــن ذهنــي الكلمــات ألبــدأ جملــة جديــدة أو بيــن كلمتيــن.

- أصبــح القامــوس العربــي - اإلنجليــزي والتمــور احتياجــات أساســية وضروريــة لــي، 
ولــذا تراهمــا يحتــالن مكاًنــا اســتراتيجيا علــى مكتبــي.

 لــم يقتصــر إتقــان الســفير للغــة العربيــة علــى الفصحــى فقــط، بــل تخطــى هــذه المرحلــة 
إلــى إتقــان اللهجــة المحليــة الســعودية أيًضــا، ممــا ُيؤكــد انخــراط الســيد »فوميــو 

إيــواي« فــي المجتمــع الســعودي والتعايــش مــع تفاصيلــه.

فــي  اعتمــد  الســفير  أن  النتائــج  أظهــرت  فقــد  التغريــد،  بأســلوب  يتعلــق  وفيمــا   
المقــام األول علــى اللغــة االجتماعيــة التواصليــة بنســبة 73%، مقابــل 27% للغــة 

الوظيفيــة. الدبلوماســية 

وُتؤكــد هــذه النتيجــة أن الســفير ســعى إلــى التواصــل مــع الشــعب الســعودي عبــر لغــة بســيطة 
تبتعــد عــن اللغــة الدبلوماســية الرســمية التــي اقتصــر اســتخدامها فــي حســاب الســفير علــى 

البيانــات الرســمية والمــواد الخبريــة مثــل:

 إعــالن حكومــة اليابــان أن 50.9% مــن الســكان قــد تلقــوا جرعتيــن مــن لقاحــي )فايــزر 
أو موديرنــا( حتــى اآلن. ويعتبــر هــذا إنجــاًزا كبيــًرا لــو أخذنــا فــي عيــن االعتبــار أن حملــة 

التلقيــح فــي اليابــان بــدأت فــي وقــت متأخــر جــًدا )فــي شــهر أبريــل(.

 لقــد تشــرفت بالتعــرف علــى معالــي نائــب وزيــر الخارجيــة المهنــدس وليــد بــن عبــد الكريــم 
الخريجــي اليــوم، وتبادلنــا وجهــات النظــر بشــأن عالقــات الصداقــة والتعــاون القائمــة بيــن 
اليابــان والســعودية وســبل تعزيزهــا بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة فــي شــتى المجــاالت.

 بصفتــي ســفير اليابــان األســبق لــدى جمهوريــة العــراق أعــرب عــن بالــغ الحــزن واألســى 
ــة،  لحــادث الحريــق الــذي اندلــع فــي مستشــفى اإلمــام الحســين التعليمــي بالناصري
وأعّبــر عــن خالــص التعــازي والمواســاة مــن القلــب لعائــالت الضحايــا مــع أصــدق 

تمنياتــي للمصابيــن بالشــفاء العاجــل.
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أمــا اللغــة االجتماعيــة التواصليــة التــي غلبــت علــى تغريــدات حســاب الســفير اليابانــي 
لــدى المملكــة، فأظهــرت حرصــه علــى المــزج بيــن اللغــة الفصحــى – التــي يتســم بهــا 
المتعلمــون للغــة العربيــة مــن غيــر العــرب – وبيــن المفــردات المحليــة التــي يســتخدمها 

الشــعب الســعودي فــي تعامالتــه اليوميــة، ومــن أمثلــة ذلــك:

 مــا اســم هــذه األكلــة؟ أهــي المصاليــب؟ … تحــب ُأّم كوجــي تناولهــا إضافــًة إلــى 
الجريــش بيــن األطعمــة الســعودية.

 أســعد اللــه صباحكــم بالعافيــة، صبــاح هــذا اليــوم بتوقيــت الريــاض ســيواجه الصقــور 
الخضــر نظيــره البرازيلــى … نحــن هنــا في الســفارة نشــجع المنتخب الســعودي ونتمنى 

أن نشــاهد لعًبــا جميــاًل وأداًء رائًعــا يــاال يالصقــور.

 لقــد تشــرفت بإجــراء لقــاء صحفــي مــع قنــاة اإلخباريــة يــوم أمــس. كان اللقــاء مــّرة حلــو 
الحمــد للــه.

 مــرة أخــرى جربــت أن أضــرب بالخمــس. هــل تعتقــدون أن أدائــي يتحســن عمــا كان عليــه مــن 
قبل؟

 واااو…… حلويــات ووجبــات خفيفــة يابانيــة أصيلــة متوفــرة فــي األســواق الســعودية. 
ألــف شــكر وتقديــر علــى جهودكــم.

الهدف من التغريد
أظهــرت نتائــج التحليــل تعــدد وتنــوع أهــداف التغريــد فــي الحســاب الشــخصي للســيد 
»فوميــو إيــواي« ســفير اليابــان لــدى المملكــة علــى منصــة تويتــر، فجــاء فــي صــدارة 
هــذه األهــداف »التواصــل والتفاعــل مــع الشــعب الســعودي«،  حيــث وّظــف الســفير 
حســابه بشــكل أساســي مــن أجــل مــد جســور التقــارب مــع الســعوديين، وتعزيــز العالقــات 
االجتماعيــة واإلنســانية معهــم وإزالــة الحواجــز بينهمــا؛ وهــو مــا نجــح فيــه بشــكل كبيــر، 
حيــث ُعــرف الســيد »فوميــو إيــواي« بيــن المواطنيــن بالــود واللطــف والبســاطة،  وبادلــه 

الســعوديون المشــاعر الطيبــة مــع الكثيــر مــن الترحــاب.

وقــد اعتمــد الســفير اليابانــي علــى عــدة طــرق لتحقيــق هــذا الهــدف، منهــا علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر:

 ارتداؤه الزي السعودي مثل »البشت« و«الشماخ«.

 استخدام اللهجة والمفردات المحلية.

%73
لغة اجتماعية

%27
لغة دبلوماسية
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 تناول األكالت السعودية، ومحاولته األكل باألصابع الخمس لليد اليمنى.

 ارتداء قميص المنتخب السعودي قبل مبارياته.

 عرض بعض تفاصيل حياته اليومية.

 مناداة زوجته بـ »ُأّم كوجي« أسوة بالسعوديين 
والعرب.

 اهتمامــه بالــرد علــى تعليقــات المتابعيــن علــى 
تغريداتــه. 

 حرصه على مشاركة الشعب السعودي احتفاالته الوطنية والدينية.

 اســتخدامه أســلوب التســاؤل فــي العديــد مــن تغريداتــه، وذلــك لتحفيــز وتشــجيع 
التواصــل والتفاعــل معهــا، والتعــرف علــى وجهــة نظرهــم حــول  المتابعيــن علــى 

مضمونهــا.

وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء هــدف »إبــراز قــوة العالقــة بيــن الســعودية واليابــان«، حيــث 
حــرص الســفير اليابانــي علــى التأكيــد علــى الروابــط القويــة والعوامــل المشــتركة التــي 

تجمــع بيــن المملكــة واليابــان.

وفــي هــذا الصــدد، اســتخدم الســفير حســابه مــن أجــل عــرض لقاءاتــه مــع المســؤولين 
فــي  البلديــن  بيــن  المســتمر  والتنســيق  والمشــاورات  المباحثــات  وأيًضــا  الســعوديين، 

المجــاالت. مختلــف 

وتســاوى فــي المرتبــة الثالثــة كل مــن »اإلشــادة بمنجــزات المملكــة« و»التعريــف 
باليابــان«، حيــث خّصــص الســيد »فوميــو إيــواي« جــزًءا مــن تغريداتــه للثنــاء علــى مــا 
ُتحققــه المملكــة العربيــة الســعودية مــن نجاحــات وإنجــازات فــي كافــة القطاعــات، 
فضــاًل عــن تفــوق وتميــز الســعوديين علــى المســتوى الفــردي خاصــة فــي المجــال 
األلعــاب األولمبيــة  إقامــة دورة  الدراســة مــع  إجــراء  تزامــن فتــرة  الرياضــي بســبب 
»طوكيو 2020«، والتي اســتغلها الســفير من أجل إظهار تشــجيعه للبعثة الســعودية 

المشــاركة فــي األولمبيــاد.

أمــا »التعريــف باليابــان«، فقــد ســعى الســيد »فوميــو إيــواي« عبــر تغريداتــه إلــى تعريــف 
الســعوديين بشــكل أكبــر علــى المجتمــع اليابانــي ونمــط الحيــاة فيــه، كمــا اهتــم بعــرض 
معالــم الثقافــة والتــراث اليابانــي؛ وذلــك مــن منطلــق أن التقــارب الثقافــي والحضــاري 

مــن أهــم العوامــل التــي ُتســاهم فــي التقريــب بيــن الشــعوب.

سعى السفير..
عبر تغريداته إلى تعريف السعوديين 

بشكل أكبر على المجتمع الياباني 
ونمط الحياة فيه
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نقــل  علــى  اقتصــر  والــذي  واإلخبــار«،  »اإلعــالم  هــدف  الرابعــة  المرتبــة  فــي  وجــاء 
اإلعالميــة. ولقاءاتــه  الرســمية  الســفير  نشــاطات  عــرض  أو  المســتجدات، 

 

 

االستماالت المستخدمة
كشــفت نتائــج الدراســة أن الهــدف األساســي مــن اســتخدام الســفير »فوميــو إيــواي« لحســابه 
الشــخصي علــى تويتــر هــو التواصــل والتفاعــل مــع الشــعب الســعودي، إذ احتــل المجــال التواصلــي 
المرتبــة األولــى مــن حيــث التمثيــل النســبي لموضوعــات التنــاول. وبنــاًء علــى ذلــك، يتضــح أن مــد 

جســور التواصــل مــع الســعوديين كان غايــة مركزيــة لحســاب الســفير اليابانــي لــدى المملكــة.

وبطبيعــة الحــال، فإنــه لكــي تكــون العمليــة التواصليــة ناجحــة وفّعالــة بشــكل أكبــر، فــال 
بــد أن تحمــل الرســالة االتصاليــة اســتماالت تســتهدف التأثيــر فــي المتلقــي لالقتنــاع 
بمضمونهــا، ومــن ثــّم تحقيــق القائــم باالتصــال لهدفــه مــن العمليــة التواصليــة، والــذي 
ــة الســفير فوميــو إيــواي فــي إحــداث التقــارب مــع الشــعب الســعودي. يتمثــل فــي حال

مــن هــذا المنطلــق، فقــد أظهــرت النتائــج اعتمــاد الســفير علــى االســتماالت العقليــة 
والعاطفيــة بشــكل كبيــر، وذلــك علــى النحــو التالــي:

 جــاءت االســتماالت العقليــة فــي المرتبــة األولــى بنســبة 54%، والتــي ســعى مــن 
خاللهــا إلــى إبــراز قــوة ومتانــة العالقــات الســعودية اليابانيــة، مستشــهًدا بالتصريحــات 
الرســمية للمســؤولين فــي البلديــن، ومقاطــع الفيديــو والصــور التــي ُتوثــق اللقــاءات 

الثنائيــة بينهمــا.

حّلــت االســتماالت العاطفيــة فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 46%، وقــد جــاءت متنوعــة   
بشــكل كبيــر، ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
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ــره لإلســالم والمســلمين، وحرصــه علــى تهنئــة الســعوديين  -  إظهــار احترامــه وتقدي
فــي المناســبات واألعيــاد الدينيــة مثــل عيــد الفطــر المبــارك وبدايــة العــام الهجــري، 
فضــاًل عــن احتفائــه بيــوم الجمعــة حيــث اســتخدم عبــارة )جمعــة مباركــة( بشــكل 

كبيــر فــي تغريداتــه.

- اســتخدامه بكثــرة لبعــض عبــارات الترحيــب والشــكر المســتمدة مــن الثقافــة العربيــة 
والديــن اإلســالمي، مثــل »أســعد اللــه صباحكــم بــكل خيــر وعافيــة«، »الحمــد للــه«، 
»صباحكــم ســعيد يــا جماعــة الخيــر«، »مــا شــاء اللــه تبــارك الرحمــن«، »جــزاك اللــه 

خيــًرا«، و»اللــه يعطيــك العافيــة«.

- حرصــه علــى مشــاركة الســعوديين احتفاالتهــم فــي المناســبات الوطنيــة مثــل اليــوم 
الوطني الســعودي.

- تشجيعه للمنتخبات السعودية والرياضيين السعوديين في المحافل المختلفة.

ــزي والمــأكل وحتــى اللغــة  ــه فــي ال - انصهــاره مــع المجتمــع الســعودي والتشــبه ب
واللهجــة المحليــة. 

-تعبيره الدائم عن حبه وتقديره للمملكة والشعب السعودي.

ســبق  مــا  علــى  ُيؤكــد  وممــا 
ُتظهــر  التــي  الســحابة  هــو 
اســتخداًما  الكلمــات  أكثــر 
اليابانــي  الســفير  فــي حســاب 
مــن  ســواء  إيــواي«  »فوميــو 
ــد أو االقتبــاس أو  خــالل التغري
الــردود علــى التعليقــات، والتي 

التالــي: النحــو  علــى  جــاءت 
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األدوات الرقمية
أواًل: أدوات االنتشار الرقمية

علــى الرغــم مــن أن اســتخدام الســفير »فوميــو إيــواي« ألدوات االنتشــار الرقميــة 
كان قليــاًل حيــث ظهــرت 78% مــن تغريداتــه عينــة الدراســة خاليــة منهــا، فــإن ذلــك 
المســتخدمين  جانــب  مــن  كبيــر  لتفاعــل  التغريــدات  هــذه  تحقيــق  مــن  يمنــع  لــم 
الســعوديين، إذ أظهــرت نتائــج التحليــل أن إجمالــي التفاعــل علــى تغريــدات الســفير 
)األصليــة واالقتبــاس( بلــغ )116.891( تفاعــاًل، بواقــع )11760( تعليًقــا، و)20945( 
إعــادة تغريــد، و)84186( إعجاًبــا. وبمتوســط )653( تفاعــاًل علــى التغريــدة الواحــدة.

 

تفاعل السفير مع تعليقات المتابعين
بالــرد علــى  بالًغــا  إيــواي« أظهــر اهتماًمــا  الســيد »فوميــو  إلــى أن  تجــدر اإلشــارة 
تعليقــات المتابعيــن، األمــر الــذي كان لــه أكبــر األثــر فــي زيــادة روابــط التقــارب بينهــم 
وبيــن الســفير اليابانــي لــدى المملكــة الــذي لــم يعتمــد علــى الــرد النمطــي الموحــد 
متنــوع  بشــكل  حــدة  علــى  مســتخدم  لــكل  ردوده  خّصــص  بــل  التعليقــات،  علــى 
يتماشــى مــع طبيعــة كل تعليــق، ممــا أســهم فــي إظهــار اهتمــام الســفير الشــخصي 
بــكل مســتخدم، وعــّزز مبــدأ التفاعليــة والتواصــل المتبــادل في حســابه، حيث كشــفت 
نتائــج التحليــل تفاعلــه مــع التعليقــات فــي جميــع تغريداتــه عينــة الدراســة )208 
تغريــدات خــالل 3 أشــهر(، فظهــر رده علــى تعليقــات المتابعيــن فــي )87%( مــن 
إجمالــي تغريــدات العينــة، مقابــل )13%( فقــط لــم يقــم فيهــا بالــرد علــى التعليقــات، 

ولكنــه تفاعــل معهــا باإلعجــاب.
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وتأكيــًدا علــى ذلــك، فقــد قــام مركــز القــرار برصــد عينــة عشــوائية مــن حســاب الســفير 
»فوميــو إيــواي« قوامهــا )3250( تغريــدة مّثلــت 37% مــن إجمالــي تغريداتــه علــى 
الحســاب، وقــد بلــغ حجــم التغريــدات األصليــة فيهــا )241( بنســبة )7.4%(، فيمــا 
بلغــت إعــادة التغريــد )35( تغريــدة بنســبة )1.1%(، بينمــا جــاء حجــم ردود الســفير 
علــى تعليقــات المتابعيــن ضخًمــا للغايــة فوصــل إلــى )2974( بنســبة )91.5%(، وهــو 
مــا ُيؤكــد حــرص الســفير علــى التفاعــل مــع متابعيــه، وُيفســر العــدد الكلــي إلجمالــي 
تغريــدات حســابه والــذي بلــغ منــذ انضمامــه لتويتــر فــي فبرايــر 2021م وحتــى وقــت 

إجــراء الدراســة  )8878( تغريــدة.

ثانًيا: الوسائط الرقمية
التــي  الرقميــة  الوســائط  باســتخدام  اليابانــي  الســفير  اهتمــام  التحليــل  نتائــج  أظهــرت 
ظهــرت فــي 84% مــن إجمالــي التغريــدات محــل الدراســة، مقابــل 16% فقــط خلت منها؛ 
وقــد اعتمــد الســفير علــى العديــد مــن الوســائط فــي محتــواه المنشــور علــى حســابه 
الشــخصي فــي تويتــر، وذلــك إمــا بهــدف اإلبــراز أو التوثيــق أو التواصــل مــع المســتخدمين. 
إذ كشــفت النتائــج ظهــور الصــور فــي التغريــدات )األصليــة واالقتبــاس( للســفير بنســبة 
65%، وكانــت غالبيتهــا خاصــة بالســيد »فوميــو إيــواي« ســواء فــي زياراتــه الترفيهيــة أو 
المناســبات واللقــاءات الرســمية، إضافــة إلــى صــور تجمعــه بزوجتــه »ُأّم كوجــي« كمــا 
الســفير  لــه وللســعوديين تســميتها، أو ُمخصصــة لهــا بمفردهــا؛ وهنــا نجــد أن  يحلــو 
اليابانــي نجــح فــي تطويــر عالقاتــه بالشــعب الســعودي لترتقــي - مجــاًزا - إلــى مســتوى 
العالقــات األســرية، حيــث ُلوحــظ مــن التفاعــالت أن المســتخدمين أصبــح لديهــم شــعور 
بأنهــم يعرفــون الســفير وأســرته بشــكل شــخصي، ممــا يعكــس نجاحــه فــي إحــداث تقــارب 

نوعــي مــع المواطنيــن.
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وفــي المرتبــة الثانيــة ظهــرت الرمــوز التعبيريــة فــي تغريــدات الســفير بنســبة 24%، حيــث 
حــرص الســفير علــى وضــع علــم المملكــة العربيــة الســعودية جنًبــا إلــى جنــب مــع علــم 
اليابــان فــي العديــد مــن تغريداتــه إلبــراز قــوة ومتانــة العالقــات بين البلديــن وحالة التعاون 
والتنســيق والتوافــق فيمــا بينهمــا؛ كمــا اســتخدم الســيد »فوميــو إيــواي« بكثــرة الرمــوز 

التــي تعكــس مشــاعر الحــب والــود مثــل الــورد والقلــب. 

وظهــر اســتخدام الفيديــو فــي تغريــدات الســفير »فوميــو إيــواي« محــل الدراســة بنســبة 
ــز التواصــل مــع  ــه الرســمية، أو لتعزي ــه وزيارات 11%، وقــد اعتمــد عليــه إمــا لتوثيــق لقاءات
الشــعب الســعودي، فعلــى ســبيل المثــال، قــام الســفير بنشــر فيديــو لــه أثنــاء تناولــه 
المنتخــب  يرتــدي قميــص  آخــر وهــو  الســعودية، كمــا نشــر فيديــو  بالطريقــة  الطعــام 
الســعودي ويســتعرض بالكــرة، وذلــك قبيــل مبــاراة لكــرة القــدم تجمــع بيــن المنتخــب 

الســعودي ونظيــره اليابانــي.

أمــا اإلنفوجرافيــك فقــد ظهــر بنســبة 1% فقــط، ومــن أمثلتــه اقتبــاس الســيد »فوميــو 
إيــواي« لتغريــدة مــن حســاب الســفارة اليابانيــة علــى تويتــر تتنــاول الفــرص الدراســية فــي 

اليابــان.
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النتائج العامة للدراسة:
انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

حســابه  توظيــف  المملكــة  لــدى  اليابــان  إيواي«ســفير  »فوميــو  الســيد  اســتطاع   
الســعودي. الشــعب  مــع  والتقــارب  التواصــل  مــد جســور  فــي  تويتــر  علــى  الشــخصي 

ف.  اتسم استخدام السفير الياباني لحسابه الشخصي على تويتر بالبساطة وعدم التكلُّ

 رّكــز الســفير »فوميــو إيــواي« فــي تواصلــه مــع الســعوديين علــى الجانــب التراثــي 
والثقافــي فــي المملكــة واليابــان.

ــه وتقاليــده،   حــرص الســفير اليابانــي علــى االنصهــار فــي المجتمــع الســعودي بعادات
ــر الســعوديين. فاكتســب حــب وتقدي

 مــن العوامــل التــي ســّهلت مــن مهمــة الســيد »فوميــو إيــواي« التواصليــة هــو إتقانــه للغــة 
نــه مــن اللهجــة  العربيــة، إال أن اإلضافــة األهــم التــي مّيــزت الســفير اليابانــي هــي تعلمــه وتمكُّ
المحليــة، وحرصــه علــى اســتخدامها فــي تغريداتــه وتعليقاتــه وردوده علــى متابعيــه، ولذلك 

جــاء تواصلــه اجتماعًيــا بشــكل كبيــر ممــا وّلــد حالــة مــن الــود بينــه وبيــن الســعوديين. 

 نجــح الســيد »فوميــو إيــواي« فــي اســتغالل مهاراتــه اللغويــة، فظهــر لطيًفــا ودوًدا 
فــي تغريداتــه وردوده علــى تعليقــات متابعيــه، وحظــي بحــب الســعوديين.

وإجمــااًل.. فوفًقــا للتحليــل النقــدي للخطــاب الــذي ُيعــد أحــد المنهجيــات المتقدمــة فــي 
دراســة تحليــل الخطــاب والتــي تتعامــل مــع اللغــة كأحــد أشــكال الممارســات االجتماعيــة، 
اســتطاع الســفير اليابانــي لــدى المملكــة الســيد »فوميــو إيــواي« أن يكتســب مكانــة 
اجتماعيــة ُترجمــت فــي حــب وتقديــر المواطــن الســعودي لــه، وذلــك مــن خــالل اعتمــاده 

علــى مجموعــة مــن األدوات، أهمهــا:
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..نــــخـــــطـــــو
بـــــقــــــرارك
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