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ملخص تنفيذي..
شــكلت مواقــع التواصــل االجتماعــي وفــي مقدمتهــا »تويتــر« ســاحة رئيســية لمعركــة أطلقــت 
فيهــا قــوى الشــر ســهامها المســمومة عبــر جيــوش إلكترونيــة لنشــر الشــائعات واألخبــار الكاذبــة، 
التــي تحطمــت عليهــا ســهام  الصخــرة  بالمرصــاد، فأضحــى  لهــا  الســعودي كان  المغــرد  لكــن 

المتآمريــن والحاقديــن.

فقــد وقــف المغــرد الســعودي بوطنيتــه المعهــودة مدافًعــا عــن المملكــة، حامــاًل علــى عاتقــه 
ــا أروع  ــل، مقدًم ــال كل ــو األخــرى ب ــة، ليتصــدى لهجمــات األعــداء الواحــدة تل تلــك المهمــة الجليل
النمــاذج فــي توظيــف مختلــف التقنيــات واألدوات االتصاليــة الحديثــة المتاحــة علــى المنصــة فــى 
ســبيل ذلــك الهــدف، فــكان المغــرد بمثابــة جنــدي يدافــع عــن وطنــه بســالح المعلومــة والحقيقــة 

ضــد الزيــف والكــذب والتضليــل فــي ســاحة المعركــة الرقميــة.

فــي ضــوء ذلــك، قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة بتحليــل خطــاب تفاعــالت المغرديــن 
الماضيــة  الفتــرة  خــالل  ُأثيــرت  قضايــا  مّثلــت  التــي  الهاشــتاقات  مــن  عــدد  علــى  الســعوديين 
واســتهدفت المملكــة العربيــة الســعودية وقيادتهــا الرشــيدة - حفظهــا اللــه - وذلــك مــن أجــل 
استكشــاف أنمــاط تغريدهــم، والتعــرف علــى العوامــل التــي شــّكلت قــوة المغــرد الســعودي.

واعتمــدت الدراســة علــى عينــة عشــوائية قوامهــا )300( تغريــدة متفاعلــة علــى هاشــتاقات 
)#مقاطعة_المنتجات_التركيــة(، )#شــربل_وهبة(، )#كلنا_محمد_بن_ســلمان(، )#اقالة_جــورج_

اختصاصهــا  التفاعــالت  عينــة  اختيــار  فــي  ُروعــي  وقــد  )#مقابلة_ســعد_الجبري(.  و  قرداحــي(، 
بموضــوع الهاشــتاق، وأن يكــون المغــرد ســعودًيا.

وقــد انتهــت نتائــج التحليــل إلــى مجموعــة مــن النتائــج التــي ُتظهــر األدوار الوطنيــة المهمــة التــي 
قــام بهــا المغــرد الســعودي، ومنهــا:

 تحويــل منصــة تويتــر إلــى حائــط صــد منيــع أمــام المخططــات الخبيثــة التــي ارتــدت وبــااًل علــى كافــة 
األصــوات الحاقــدة والجهــات التــي وقفــت خلــف تلــك الحمــالت المغرضــة الممنهجــة. 

 بنــاء وعــي عــام تجــاه مختلــف القضايــا المطروحــة علــى الســاحتين الداخليــة والخارجيــة، ينطلــق مــن 
فهــم واضــح للمصلحــة الوطنيــة وركائزهــا، وإدراك مكانــة المملكــة إقليمًيــا ودولًيــا.

 تقديــم صــورة للتفاعــل مــع القضايــا علــى المنصــة بشــكل مســؤول منضبــط، إذ لــم ينزلــق المغــردون 
الســعوديون فــي معــرض ردهــم علــى تلــك الحمــالت الحاقــدة إلــى مســتوى خطــاب متــدٍن، بــل 

كانــت ردودهــم علــى الــدوام تعكــس لغــة راقيــة عقالنيــة بعيــدة عــن أي تجــاوز.

 تقــوم النخبــة الســعودية بــدور مــزدوج يتمثــل فــي الدفــاع عــن المملكــة وقيادتهــا الرشــيدة، وكشــف 
حقيقــة اآلخــر، مثلهــم فــي ذلــك مثــل كل مواطــن غيــور علــى وطنــه ووالة أمــره، كمــا تقــوم بــدور 

آخــر غايــة فــي األهميــة يتمّثــل فــي تســخير قوتهــم التأثيريــة فــي قيــادة الــرأي العــام الســعودي.  
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على  حاماًل  المملكة،  عن  مدافًعا  المعهودة  بوطنيته  السعودي  المغرد  وقف  لقد 
كلل،  بال  األخرى  تلو  الواحدة  األعداء  لهجمات  ليتصدى  الجليلة،  المهمة  تلك  عاتقه 
مقدًما أروع النماذج في توظيف مختلف التقنيات واألدوات االتصالية الحديثة المتاحة 
وطنه  عن  يدافع  جندي  بمثابة  المغرد  فكان  الهدف،  ذلك  سبيل  فى  المنصة  على 
بسالح المعلومة والحقيقة ضد الزيف والكذب والتضليل في ساحة المعركة الرقمية.

وسيلة  كونها  السعوديين  المغردين  تجمع  التي  المظالت  إحدى  الهاشتاقات  وتعتبر 
لربط المحتوى على المنصة بموضوع أو حدث معين، إذ ارتبط كل منجز يتم تحقيقه 
على أرض المملكة المباركة، وكل قرار تتخذه قيادتها الرشيدة - حفظها الله - بإطالق 
وفخورة  ومساندة  داعمة  وأخرى  الُمتحققة،  التنموية  بالطفرات  تحتفي  هاشتاقات 
بقيادة هذا الوطن الغالي وما تبذله من خطوات عمالقة على كافة األصعدة من أجل 

تعزيز مكانة المملكة وتحقيق الرفاهية لمواطنيها.

الماضــي مــن مؤامــرات ومخططــات  العقــد  العربيــة علــى مــدى  المنطقــة  لــه  فــي ظــل مــا تعرضــت 
تهــدف إلــى إســقاط الــدول وهــدم مؤسســاتها وتمكيــن مــا ُيطلــق عليــه تيــار اإلســام السياســي مــن 
الهيمنــة علــى الســلطة عبــر أحــداث مــا يســمى بـ»الربيــع العربــي«، ومــا صاحبهــا أيًضــا مــن محــاوالت خبيثــة 
الســتهداف المملكــة العربيــة الســعودية، شــكلت مواقــع التواصــل االجتماعــي وفــي مقدمتهــا »تويتــر« 
ســاحة رئيســية لمعركــة أطلقــت فيهــا قــوى الشــر ســهامها المســمومة عبــر جيــوش إلكترونيــة لنشــر 
الشــائعات واألخبــار الكاذبــة، لكــن المغــرد الســعودي كان لهــا بالمرصــاد، فأضحــى الصخــرة التــي تحطمــت 

عليهــا ســهام المتآمرين والحاقديــن.

مقدمة..
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المساس  ا في مواجهة كل محاوالت  السعودي ظهيًرا قويًّ المغرد  المقابل، شّكل  في 
بأمن واستقرار المملكة والمساعي الخبيثة للنيل من قيادتها الرشيدة، حفظها الله، فدشن 
هاشتاقات للتصدي لتلك المحاوالت المغرضة، وإلظهار اتجاهات الرأي العام السعودي 
الذي كان له دور مهم وفّعال في إبراز الحقائق وإحداث تغييرات جوهرية على أرض الواقع 

عكست قوة المغرد السعودي وقدراته التأثيرية على القرارات اإلقليمية والدولية.

فقد اتخذ المغرد السعودي العديد من المواقف التي عبر خاللها عن رفضه القاطع ألي 
إساءات صريحة أو ضمنية توجه نحو المملكة، وهو ما تجلى على سبيل المثال في تفاعله 
الماضي  مايو  في  وهبة  شربل  السابق  اللبناني  الخارجية  لوزير  الموتورة  التصريحات  مع 

العربي  الخليج  ودول  للمملكة  إساءة  حملت  التي 
وكلفته االستقالة من منصبه، وكرر المغرد الموقف 
ذاته مؤخًرا تجاه وزير اإلعالم اللبناني جورج قرداحي 
المملكة ودول  بتصريحات مسيئة بحق  أدلى  الذي 
وانتهى  اليمن،  الشرعية في  لدعم  العربي  التحالف 
ليتأكد  استقالته،  تقديم  إلى  اآلخر  هو  المطاف  به 
على  كبيًرا  ضغًطا  شّكلت  الشعبية  الفعل  ردة  أن 

فال  ويقظته،  الضخمة  التأثيرية  قوته  السعودي  المغرد  ويثبت  التجاوزات،  تلك  مرتكبي 
تفوته شاردة أو واردة تتعلق بالوطن من قريب أو بعيد إال وكان حاضًرا راصًدا ثم متفاعاًل 

بالتعليق والتحليل. 

الوطن،  حول  التفافهم  عن  المواقف  مختلف  في  السعوديون  المغردون  عّبر  كما 
واصطفافهم خلف القيادة الرشيدة، وقد تحلى هؤالء المغردون بالثقافة وسعة االطالع 
والقدرة على مخاطبة اآلخر والدفاع عن المملكة في مواجهة الهجمات الحاقدة. إذ بادروا 
بالرد على تلك المحاوالت بكافة الطرق، ووّظفوا كل ما يمتلكون من أدوات وقدرات في 
التي تسعى للنيل من الوطن وتستهدف  سبيل التصدي للهاشتاقات المسيئة الحاقدة 

مقدراته وإعاقة مسيرة تقدمه وزعزعة أمنه واستقراره.

المغردين  تفاعالت  بتحليل خطاب  اإلعالمية  للدراسات  القرار  مركز  قام  ذلك،  في ضوء 
الماضية  الفترة  خالل  ُأثيرت  قضايا  مّثلت  التي  الهاشتاقات  من  عدد  على  السعوديين 
واستهدفت المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة – حفظها الله - وذلك من أجل 
استكشاف أنماط تغريداتهم، والتعرف على العوامل التي شّكلت قوة المغرد السعودي.

واعتمدت الدراسة على عينة عشوائية قوامها )300( تغريدة متفاعلة على هاشتاقات 
)#اقالة_ )#كلنا_محمد_بن_سلمان(،  )#شربل_وهبة(،  )#مقاطعة_المنتجات_التركية(، 

التفاعالت  عينة  اختيار  في  ُروعي  وقد  )#مقابلة_سعد_الجبري(.  و  جورج_قرداحي(، 
اختصاصها بموضوع الهاشتاق، وأن يكون المغرد سعودًيا.

وانتهت عملية التحليل بشقيها الكمي والكيفي إلى مجموعة من النتائج، تمثلت فيما يلي:

المغرد السعودي..
اتخذ العديد من المواقف التي عبر 

خاللها عن رفضه القاطع ألي إساءات 
صريحة أو ضمنية توجه نحو المملكة
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شخصية المغرد
مّثل الشعب السعودي بجميع أطيافه وفئاته جنوًدا في ساحة المعارك الرقمية للدفاع 
 – الرشيدة  وقيادتها  المملكة  من  للنيل  الممنهجة  الحمالت  ومواجهة  وطنهم،  عن 

حفظها الله -.

حيث أظهرت النتائج أن 91% من تفاعالت عينة الدراسة صدرت عن مواطنين سعوديين 
الجغرافي  والتوزيع  واالجتماعي  التعليمي  والمستوى  والجنس  العمر  في  مختلفين 

وغيرها من متغيرات.

المجتمع  نخب  ُتمثل  لشخصيات  موثقة  فجاءت من حسابات  التفاعالت  من   %9 أما 
السعودي مثل األمراء واإلعالميين والُكّتاب والمثقفين والمشاهير، ومن أمثلتهم:
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الدور المزدوج للنخبة السعودية:
في  مكانتهم سواء  من  نابعة  مجتمعية  السعودي مسؤولية  المجتمع  نخب  تتحمل 
بدور  قامت  السعودية  النخبة  أن  النتائج  وقد كشفت  االفتراضي،  أو  الفعلي  الواقع 

مزدوج تمّثل فيما يلي:

أ الدفاع عن المملكة وقيادتها الرشيدة، وكشف حقيقة اآلخر، مثلهم في ذلك مثل 	-
كل مواطن غيور على وطنه ووالة أمره.

أما الدور الثاني فتمّثل في تسخير قوتهم التأثيرية في قيادة الرأي العام السعودي، 	-أ
والذي ظهر جلًيا في طبيعة تعليقات المتابعين على تغريدات هؤالء النخب، حيث 
اتسمت التعليقات بالتأثر الواضح بتأطير النخبة للقضايا والموضوعات محل الدراسة، 
فجاء الطرح الغالب لهذه التعليقات مشابًها بدرجة كبيرة مع طرح النخب والزوايا 

التي ركزوا عليها خالل تناولهم لتلك القضايا والموضوعات.  

 

اللغة المستخدمة:
أظهرت نتائج التحليل حرص المغرد السعودي على إيصال رسالته االتصالية إلى الجمهور 
وفًقا  للغة  استخدامه  تنوع  ولذلك  مباشر،  بشكل  مخاطبته  ُيريد  الذي  المستهدف 

لطبيعة هذا الجمهور.

فجاءت اللغة العربية في المرتبة األولى بنسبة 69%، ويرجع ذلك إلى إن النسبة األكبر 
من القضايا محل الدراسة كانت عربية في المقام األول.
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أما اللغة اإلنجليزية فحّلت في المرتبة الثانية بنسبة 29%، إذ تم استخدام هذه اللغة 
بالتعليق  السعودي  المستخدم  فقام  الجبري،  سعد  الهارب  قضية  مع  خاص  بشكل 
باإلنجليزية على التغريدات المنشورة في الحساب الرسمي لبرنامج 60 دقيقة األمريكي 
على منصة تويتر - الذي أجرى المقابلة مع الجبري - والتي استعرضت مقتطفات من 

المقابلة.

المستخدمين  تفاعالت  من  عدد  في  أيًضا  اإلنجليزية  اللغة  على  االعتماد  تم  كما 
إلى  السعودي  المغرد  رسالة  على هاشتاق #كلنا_محمد_بن_سلمان، وذلك إليصال 
المجتمع الغربي، ومفادها أن الشعب السعودي يقف خلف والة أمره، وأي محاولة 

الستهدافهم هي استهداف للشعب كله، فالقيادة بالنسبة لهم خط أحمر.

استراتيجية التناول
اتبع المغرد السعودي االستراتيجية الهجومية في غالبية تفاعالته على القضايا محل 
الدراسة، حيث حصلت هذه االستراتيجية على 71% من إجمالي التفاعالت. فيما جاءت 

االستراتيجية الدفاعية في المرتبة الثانية بنسبة %29.

وُتؤشر هذه النتيجة إلى أن السعوديين انطلقوا في تفاعالتهم من موضع قوة وثبات 
وثقة، ولم يكونوا أبًدا في خانة الدفاع عن النفس، رافضين أساليب االبتزاز السياسي 
المملكة  على  الضغط  ممارسة  أجل  من  استغاللها  البعض  حاول  التي  واإلنساني 

وقيادتها الرشيدة.

اتباع هذه االستراتيجية التي  وكان هناك توافًقا بين كاًل من المواطنين والنخب في 
استحوذت على النسبة األكبر من تفاعالتهم كما هو موضح بالشكل البياني التالي:

%71
هجومي

%29
دفــاعــي
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التأطير
بشأن  السعوديين  المستخدمين  تفاعالت  عليها  ركزت  التي  الزوايا  وتنوعت  تعددت 

القضايا والموضوعات محل الدراسة، فجاء تأطيرهم لها على النحو التالي:

التأطير في غالبية تفاعالت المستخدمين السعوديين، . 1 إظهار حقيقة اآلخر: ظهر هذا 
حيث لم يتطرقوا إلى نفي االدعاءات الموجهة ضد المملكة وقيادتها الرشيدة لقناعتهم 
ركزوا  لذا  الباطلة؛  والمزاعم  األكاذيب  لمروجي  الخبيثة  األهداف  يدخل ضمن  ذلك  بأن 
تناولهم على كشف حقيقة اآلخر من خالل مجموعة من األساليب، منها إسقاط األقنعة 
الزائفة عنهم، وإظهار المغزى الحقيقي وراء هجومهم على المملكة وقيادتها والنابع من 
دافع العداء )الخفي أو المعلن( أو الحقد أو محاولة التغطية والتهرب من الجرائم، كما لجأ 
المغرد السعودي إلى تفنيد االدعاءات والرد عليها بالُحجة والمنطق والشواهد العقلية.

اإلصرار على الموقف: وفيها أظهر المغردون السعوديون دعمهم لكل ما تتخذه . 2
المملكة والقيادة من خطوات وإجراءات، وتأييدهم بل ومطالبتهم للدولة بضرورة 
تعامل  طريقة  أن  مؤكدين  الدراسة،  محل  القضايا  بشأن  مواقفها  في  االستمرار 

المملكة مع هذه الملفات تعكس الرغبة الشعبية للسعوديين.

حبها . 	 إظهار  على  التفاعالت  من  الفئة  هذه  اعتمدت  حيث  القيادة:  مع  التوحد 
الله - وتأكيدها على الوقوف خلف  وتقديرها وثقتها في والة األمر – حفظهم 
القيادة الرشيدة؛ واستخدمت هذا األسلوب إليصال رسالة واضحة ومباشرة لمن 
يسعى إلحداث فرقة بين مكونات المملكة مفادها أن الشعب السعودي متوحد 
خلف قيادته، وأن كل ما ُيحاك ضد المملكة من مؤامرات لن ُيحقق أهدافه الخبيثة 

ألن ثقة السعوديين بالقيادة الرشيدة ال تتزعزع أبًدا.
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إظهار الفخر باالنتماء للمملكة: ركزت هذه الفئة من التفاعالت على التعبير عن . 	
فخرها بقوة الدولة السعودية وحزمها في التعامل مع كل ما ُيهدد أمن وسالمة 
التي  الوطن والمواطنين، كما أكدت تفاعالتهم على اعتزازهم باالنتماء للمملكة 
ُتحقق طفرات تنموية غير مسبوقة في شتى المجاالت يشهد لها المواطن وأيًضا 

المنظمات والمؤسسات الدولية.

للمغرد . 5 التأثيرية  القوة  الفئة  تفاعالت هذه  أبرزت  السعودي:  المغرد  إظهار قوة 
السعودي الذي يقف كحصن منيع ضد كل محاوالت االستهداف والتشويه التي 

تتعرض لها المملكة وقيادتها الرشيدة.

واستشهد المستخدمون السعوديون بعدد من المواقف التي شهدت ضغًطا شعبًيا 
سعودًيا من جانبهم على المنصات الرقمية، ومنها:

التي 	  السابق شربل وهبة،  اللبناني  الخارجية  وزير  الصادرة عن  المسيئة  التصريحات 
أدت إلى استقالته من الحكومة.

السعودي 	  المغرد  التركية، والتي لعب فيها  المنتجات  الشعبية لمقاطعة  الحملة 
دوًرا محورًيا في تفعيلها واستمرارها.

التعبير الشعبي على المنصات االجتماعية عن مشاعر الحب  تجاه صاحب السمو 	 
الملكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد في ظل المحاوالت الخبيثة البائسة 

التي سعت – دون جدوى – للنيل من سموه.

الهجوم الضاري الذي شنه المغردون السعوديون على وزير اإلعالم اللبناني جورج 	 
قرداحي رًدا على تصريحاته المبررة لهجمات ميليشيا الحوثي اإلرهابية ضد المملكة.

التي أدلى بها في لقائه مع 	  الجبري  الرفض الشعبي السعودي لتصريحات سعد 
برنامج 60 دقيقة األمريكي. 
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وكان من الالفت أن القوة التأثيرية للمغرد السعودي لم تقف عند حدود المملكة، بل 
تخطتها إلى محيطها العربي، إذ تضامن األشقاء اللبنانيون مع الشعب السعودي ضد 
تصريحات مسؤولي بالدهم، كما حازت بعض المواقف على دعم عربي من المحيط 
إلى الخليج مثلما حدث في مظاهر الحب والتقدير واالحترام العربي لسمو ولي العهد 
األمير محمد بن سلمان- حفظه الله-، وتأكيدهم على التضامن مع المملكة وقيادتها 
وشعبها ضد المحاوالت الخبيثة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار السعودية وعرقلة 

مسيرة التقدم والتنمية فيها.

االستماالت المستخدمة
المستخدمين  تفاعالت  في  األولى  المرتبة  على  العقلية  االستماالت  استحوذت 
جاءت  فيما   ،%53 بنسبة  الدراسة  محل  والموضوعات  القضايا  على  السعوديين 

االستماالت العاطفية في المرتبة الثانية بنسبة %47.

وكشفت نتائج التحليل أن المغرد السعودي اعتمد على االستماالت العقلية للبرهنة 
وقيادتها  المملكة  يستهدف  الذي  اآلخر  ادعاءات  وتكذيب  وتفنيد  أطروحاته  على 
الرشيدة، بينما استخدم االستماالت العاطفية إلبراز المنطلقات التي تدفعه للوقوف 

بجانب وطنه ووالة أمره.

أواًل: االستماالت العقلية  
على الرغم من تعدد االستماالت العقلية التي اعتمد عليها المغرد السعودي، فإنها 
تتفق جميًعا في كونها ُتقدم الُحجج واألسانيد الواضحة والقوية سواء إلثبات وجهة 

نظر المغرد أو إظهار تضليل اآلخر. وتمّثلت أهم االستماالت العقلية فيما يلي:

والشواهد . 1 المعطيات  النتائج في ضوء  بناء  بها  وُيقصد  المنطقية:  االستنتاجات 
الرد على  النمط بشكل كبير في  السعودي هذا  المغرد  الواقعية، وقد استخدم 

ادعاءات سعد الجبري وكشف كذبه وفساده.

عقلية

53%
عاطفية 

47%
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المواقف التاريخية: وقد لجأ إليها المغرد السعودي إلثبات أن ادعاءات ومواقف . 2
األطراف المعادية للمملكة والتي تسعى للنيل منها ليست وليدة اللحظة، وإنما 
هي نابعة من األيديولوجيا الخاصة بها والتي تتحكم في سلوكياتها وسياساتها، 
الدموي  التاريخ  الشأن:  هذا  في  السعوديون  ساقها  التي  األمثلة  أبرز  ومن 
لحزب الله في لبنان ومواقف الشخصيات الموالية له التي تضمر العداء للدولة 
السعودية؛ كما استعرض المغرد السعودي سوابق التصريحات االستفزازية التي 
الرشيدة،  المملكة وقيادتها  التركية ضد  الحكومة  صدرت من المسؤولين في 
اتخذها ضد  التي  العقابية  إجراءاته  السعودي في  الشعب  وذلك إلبراز دوافع 

أنقرة.

الجارية، حيث اعتمد . 	 آنية: وتعني الشواهد الحاضرة واألحداث  وقائع وأحداث 
عليها المغرد السعودي إلثبات وجهة نظره والتدليل على طرحه تجاه القضية 
التي يتناولها، ومن أمثلة ذلك، استمرار النظام التركي في التدخل في الشؤون 
الداخلية لبعض الدول العربية، واستمرار جورج قرداحي في منصبه كوزير لإلعالم 
السعودي  المغرد  تأكيد  عن  فضاًل  تصريحاته،  من  الحكومة  تبرؤ  رغم  اللبناني 
نجاح حملته الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، مستشهًدا بانتقال تأثيرها إلى 

دول أخرى.

أرقام وإحصائيات: عّزز المغرد السعودي أطروحاته باألدلة اإلحصائية واألرقام . 	
المنتجات  تراجع  لمعدالت  استعراضه  ذلك  أمثلة  ومن  التأويل،  تقبل  ال  التي 
التركية أمام الدوالر،  2021م، والتراجع الحاد لليرة   – 2019 التركية بين عامي 
السعودي  المغرد  استخدم  التركي؛ كما  االقتصاد  للبرهنة على معاناة  وذلك 
المملكة  من  لبنان  استفادة  مدى  بين  للمقارنة  االستماالت  من  النمط  هذا 
طهران  قدمته  ما  بمراحل  يفوق  لبيروت  الرياض  قدمته  ما  أن  وإظهار  وإيران، 

ليس للبنان ولكن لحزب الله حصًرا.

بيانات رسمية: وفيها لجأ المغرد السعودي إلى االعتماد على البيانات الصادرة . 5
عن المؤسسات الحكومية أو المنظمات الدولية أو الشخصيات الرسمية لتدعيم 

وجهة نظره الخاصة بالقضية محل التناول.

ثانيًا: االستماالت العاطفية
كشفت نتائج التحليل عن اعتماد المغرد السعودي على مجموعة من االستماالت العاطفية 
والتي مّثلت منطلًقا له في دفاعه عن المملكة وقيادتها الرشيدة وهجومه على كل من يسعى 

إلى استهدافها بأي شكل من األشكال، وجاءت أهم االستماالت العاطفية على النحو التالي:
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االستماالت . 1 بين  من  األولى  المرتبة  في  جاء  والذي  للقيادة:  والوالء  الحب 
العاطفية التي استخدمها المغردون، حيث حرصوا على إظهار حبهم وتقديرهم 
وثقتهم في والة أمرهم – حفظهم الله – ووالئهم المطلق لهم، واعتبارهم 

رمًزا للوطن ال يمكن التهاون معه.

كما أكد المغردون اصطفافهم الكامل خلف القيادة ُممثلة في خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
سلمان ولي العهد - أيدهما الله - معتبرين أن المحاوالت المستمرة للنيل منهما 
تقودها  التي  واالزدهار  التقدم  مسيرة  لوقف  األطراف  بعض  برغبة  مدفوعة 

المملكة، وتصدي القيادة للمشاريع الهدامة التي تستهدف المنطقة كلها.

حسه . 2 هو  السعودي  للمغرد  الرئيسي  المحرك  كان  وفيها  الوطنية:  الدوافع 
وطنه؛  واستقرار  وسالمة  أمن  ُيهدد  ما  لكل  للتصدي  يدفعه  الذي  الوطني 
وتبنى السعوديون بعض العبارات الدالة على هذا الواجب الوطني، والتي تكررت 
في الكثير من التغريدات، ومنها على سبيل المثال ال الحصر »وطن ال نحميه ال 

نستحق العيش فيه«، و«الحياد في حضرة الوطن خيانة«.

توظيف األساليب اللغوية: إذ استخدم المغرد السعودي العديد من األساليب . 	
اللغوية مثل التشبيه واالستعارة والكناية التي من شأنها تقريب المعنى وتجسيد 
خالل  من  الموحي  والربط  األلفاظ  دالالت  على  اعتمدوا  كما  نظرهم،  وجهة 
إعطاء اآلخر )الذي يستهدف المملكة أو القيادة( وصًفا ما له داللة مثل إرهابي 

– فاسد - خائن – مختلس – وغيرها من التوصيفات.

التفاعالت . 	 من  الفئة  تغريدات هذه  على  غلب  حيث  والقيادة:  للوطن  الدعاء 
الطابع الديني، متمثاًل في الدعاء للوطن والقيادة باألمن واالستقرار والحفظ 
الكريم  القرآن  آيات  ببعض  السعوديون  المغردون  استشهد  كما  والسداد؛ 
واألحاديث النبوية الشريفة التي تدعو للدفاع عن األوطان وُتجّرم الخيانة والتآمر.

التخويف: جاء اعتماد المغرد السعودي على هذه االستمالة العاطفية كأسلوب . 5
تحذيري لشعوب بعض الدول التي ينتهج حكامها ومسؤولوها والنافذون فيها 
ُتراعي مصالح مواطنيهم؛ وتأكيده على أن هذه السياسات  سياسات رعناء ال 

سيترتب عليها نتائج وخيمة ُتلحق بهم وبأوطانهم الضرر الكبير.
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األدوات الرقمية
كشفت نتائج التحليل أن المغرد السعودي برع خالل تفاعله مع القضايا والموضوعات 

محل الدراسة في توظيف األدوات الرقمية سواء كانت وسائل إبراز أو عناصر انتشار.

أواًل: وسائل اإلبراز
ُيوضح الشكل التالي أن المغرد السعودي استخدم مختلف وسائل اإلبراز، والتي جاءت 

على النحو التالي:
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الرموز التعبيرية: جاءت متنوعة، وتم توظيفها بطريقة ُتعزز أو ُتكمل وجهة نظر . 1
المغرد، حيث استخدم إيموجي القلب األحمر واألخضر للتعبير عن مشاعر الحب 
للسخرية  الفرح  دموع  إيموجي  استخدم  بينما  الرشيدة،  والقيادة  الوطن  تجاه 
من ادعاءات اآلخر، فيما استخدم علم السعودية أثناء حديثه عن قوة المملكة 
وتقدمها في مختلف المجاالت، وريادتها وقيادتها للعالمين العربي واإلسالمي، 
فضاًل عن مكانتها الدولية، ولجأ المغرد السعودي إلى استخدام إيموجي ذراع 
الرسمي  السعودي  الفعل  رد  بقوة  واعتزازه  للتعبير عن فخره  والتحدي  القوة 
على تجاوزات هذا اآلخر سواء كان وزير الخارجية اللبناني السابق شربل وهبة أو 

وزير اإلعالم الحالي للبنان جورج قرداحي أو ادعاءات سعد الجبري.

أما إيموجي الورود فقد وّظفه المغرد السعودي للتعبير عن مشاعر الوفاء والعرفان 
والوالء للمملكة ووالة األمر.
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ورؤاه . 2 داعم ألطروحاته  إبراز  كعنصر  الصور  السعودي  المغرد  استخدم  الصور: 
واتجاهاته، وقد اختلفت طبيعة توظيفه لها باختالف مصمون الصورة، وذلك 

على النحو التالي:

أ صور شخصية إلظهار الدعم والتأييد والوالء واالحتفاء والثناء، وتمّثلت في 	-
صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو 
والملك   - الله  حفظهما   – العهد  ولي  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي 
المؤسس عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -، إضافة إلى صور أخرى لملوك 

السعودية السابقين – طيب الله ثراهم جميًعا -.

أ حقيقتهم، 	- وكشف  اآلخر  من  والسخرية  التهكم  سبيل  على  شخصية  صور 
الملك  الله، عبد  نصر  وتمّثلت في صور شربل وهبة، جورج قرداحي، حسن 

الحوثي، وسعد الجبري.

أ صور موضوعية وقد جاء مضمون أغلبها مرتبًطا بأحداث ووقائع ُتبرهن وُتعزز 	-
موقف ووجهة نظر المغرد السعودي.

المستخدمين . 3 لتغريدات  ُمصاحب  كوسيط  ظهر  والفيديوجرافيك:  الفيديو 
المتفاعلين على القضايا والموضوعات عينة الدراسة، وتم توظيفه بهدف إظهار 
كذب وتدليس اآلخر، كما تم استخدامه إلظهار مدى ارتباط السعوديين بوطنهم 
المملكة في  ُتحققها  التي  المتالحقة  باإلنجازات  لقيادتهم وفخرهم  ووالئهم 

المجاالت كافة.

وبيانات . 	 حقائق  يتضمن  معلوماتي  كوسيط  استخدامه  تم  اإلنفوجرافيك: 
وإحصائيات رسمية توضح كذب اآلخر وعدم صحة مزاعمه؛ أو إلبراز اإلنجازات التي 
تحققها المملكة في شتى المجاالت، وتكشف عن سبب من أسباب الحقد الذي 

ُيكنه البعض تجاه السعودية وشعبها.

الكاريكاتير: ظهر هذا الوسيط للسخرية والتهكم على أطروحات اآلخر، ومن أمثلة . 5
وازدهار  تقدم  بين  المقارنة  خالل  من  وهبة  شربل  تصريحات  من  السخرية  ذلك 
المملكة ووضع لبنان الحالي، والتهكم على حزب الله ووصفه بحزب »الكبتاجون«.

17

www.alqarar.sa @alqarar_sa



ثانًيا: عناصر االنتشار
قام المغرد السعودي باستخدام الهاشتاق في 66% من إجمالي عينة الدراسة، حيث 
حرص على استخدام الهاشتاق الرئيسي الخاص بكل قضية من القضايا المتناولة، وذلك 
إلظهار توافق الرأي العام الجمعي السعودي المصطف والمتوحد خلف وطنه وقادته، 
وكشف حقيقة اآلخر وزيف ادعاءاته الكاذبة. كما استخدم المغرد أيًضا هاشتاقات أخرى 
عامة بأسلوب ال يخلو من داللة واضحة مثل #السعودية_العظمى، إذ سعى من خالل 
ذلك إلى إيصال رسالة واضحة ومباشرة بأن المملكة أكبر من هذه المهاترات، ولكنها 
تمتلك - في الوقت ذاته - من األدوات ما يمكنها من عقاب كل من تسول له نفسه 

التجاوز بحقها.

أما فيما يتعلق بـ »اإلشارة« أو »المنشن« فقد استخدمه المغرد السعودي إليصال 
رسالته االتصالية إلى حسابات بعينها سواء كانت خاصة بأشخاص أو مؤسسات، ومن 

أمثلة ذلك:

	.اإلشارة إلى الحساب الرسمي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان

	.اإلشارة إلى الحساب الرسمي لجورج قرداحي

	.اإلشارة إلى الحساب الرسمي لبرنامج 60  دقيقة األمريكي
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النتائج العامة للدراسة:
انطالًقا من قناعة السعوديين »الحياد في حضرة الوطن خيانة« »وطن ال نحميه ال 
نستحق العيش فيه«، فقد أبى المغرد السعودي أن يصمت أمام أي تجاوز أو تطاول 

أو استهداف يسعى للنيل من المملكة وقيادتها الرشيدة.

ولذلك، فقد شّكل المغرد السعودي ظهيًرا قوًيا في مواجهة كل محاوالت المساس 
الله،  الرشيدة، حفظها  للنيل من قيادتها  الخبيثة  المملكة، والمساعي  بأمن واستقرار 
حيث مارسوا مجموعة من األدوار الوطنية المهمة التي يمكن استعراضها على النحو 

التالي:

	 تحويل منصة تويتر إلى حائط صد منيع أمام المخططات الخبيثة التي ارتدت وبااًل
على كافة األصوات الحاقدة والجهات التي وقفت خلف تلك الحمالت المغرضة 

الممنهجة. 

	 ،بناء وعي عام تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية
ينطلق من فهم واضح للمصلحة الوطنية وركائزها، وإدراك مكانة المملكة إقليمًيا 

ودولًيا.

	 التصدي لخطر المعلومات الُمضللة المنتشرة على تويتر وتفنيد األكاذيب عبر عرض
األدلة المنطقية القاطعة، واالستناد إلى األرقام واإلحصاءات في التغريدات.

	 التأكيد على دعم السياسات التي تتخذها الحكومة الرشيدة واتخاذ خطوات على
الصعيد الشعبي تعزز من أهداف السياسة الخارجية للمملكة. 

	 تقديم صورة للتفاعل مع القضايا على المنصة بشكل مسؤول منضبط، إذ لم ينزلق
المغردون السعوديون في معرض ردهم على تلك الحمالت الحاقدة إلى مستوى 
خطاب متدن، بل كانت ردودهم على الدوام تعكس لغة راقية عقالنية بعيدة عن 

أي تجاوز.

	 وقيادتها المملكة  عن  الدفاع  في  يتمثل  مزدوج  بدور  السعودية  النخبة  تقوم 
الرشيدة، وكشف حقيقة اآلخر، مثلهم في ذلك مثل كل مواطن غيور على وطنه 
ووالة أمره، كما تقوم بدور آخر غاية في األهمية يتمّثل في تسخير قوتهم التأثيرية 

في قيادة الرأي العام السعودي.  

	 المملكة ووالة األمر استراتيجية هجومية المغرد السعودي في دفاعه عن  اتبع 
نابعة من موقف القوة في الطرح والثبات والثقة، ولم يضع نفسه في موقف 

الدفاع عن النفس الذي يعكس حالة الضعف.

	 برع المغرد السعودي خالل تفاعله على القضايا والموضوعات محل الدراسة في
توظيف األدوات الرقمية سواء كانت وسائل اإلبراز أو عناصر االنتشار .
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الخاتمة:
إجمااًل، ُيثبت الشعب السعودي كعادته أنه واٍع ومدرك للمشاريع والمخططات الخبيثة 
التي تستهدف وطنه ووالة أمره، كما ُيثبت دائًما أنه الداعم األول للدولة السعودية 
وقيادتها الرشيدة، وحائط الصد المنيع ضد حمالت التشويه المغرضة. وهو ما يعكس 
تحلي المواطن السعودي بسمة مهمة للغاية وهي استشعاره المسؤولية والواجب 
في الدفاع عن الوطن، ليقدم بذلك نموذًجا ُيحتذى به في الوطنية ووعي الشعوب 
والعبث  الداخل  من  الدول  تفخيخ  تستهدف  التي  الهدامة  المخططات  بخطورة 

بمقدراتها.

ويبقى التأكيد على أن المغرد السعودي يتسم بمميزات نوعية تجعله دائًما رقًما صعًبا 
في معركة الوطن، أهمها:

الحس الوطني العالي واالستعداد للتضحية بكل غاٍل ونفيس من أجل المملكة 	 
ووالة األمر - حفظهم الله -.

الثقافة واالطالع، التي مكنته من تقديم أطروحات قوية ال يمكن التشكيك فيها.	 

من 	  حال  بأي  تجاوزه  يمكن  ال   – أحمر  خًطا   – الرشيدة  والقيادة  الوطن  اعتباره 
األحوال، ومن أي شخص كائًنا من كان.

باإلضافة إلى ما سبق، فقد أظهر المغرد السعودي أنه رؤاه تتفق تماًما مع وجهة النظر 
الرسمية، وذلك نابع من مقدار الثقة والمصداقية التي تحظى بها القيادة الرشيدة.

ومن هذا المنطلق، تأتي وجهة نظر المغرد السعودي متفقة وداعمة دائًما للخطوات 
الرسمية  التوجهات  ُيكسب  الذي  األمر  السعودية،  الدولة  تتخذها  التي  واإلجراءات 
قوة شعبية، يمكن تلمسها في النتائج التي وصلت إليها القضايا والموضوعات محل 

الدراسة، وذلك على النحو التالي:

• تقديم وزير الخارجية اللبناني السابق شربل وهبة استقالته.	

• رغم محاوالت وزير اإلعالم اللبناني جورج قرداحي االلتفاف والمراوغة، إال أنه رضخ 	
في النهاية وقدم استقالته بعدما وجد إصراًرا سعودًيا ورفًضا شعبًيا لتجاوزاته غير 

المقبولة.

• لم يتم أخذ تصريحات الهارب سعد الجبري على محمل الجد من جانب الدوائر الغربية 	
التي حاول استثارتها ضد المملكة، بل جاءت تصريحاته بنتائج عكسيه بعدما كشفه 

المغرد السعودي على حقيقته.
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• على 	 التركية  المنتجات  لمقاطعة  الشعبية  للحملة  والكبير  الواضح  التأثير  ظهر 
االقتصاد التركي، وذلك باعتراف عدد من المسؤولين األتراك أنفسهم.

• أما فيما يتعلق بالمحاوالت الخبيثة والمستمرة للنيل من صاحب السمو الملكي 	
األمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله – فقد ظهر للعالم أجمع حجم 
الشعبية التي يحظى بها سموه، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل وعلى 
العرب وعيهم وإدراكهم  تفاعالت األشقاء  أكدت  ، حيث  العربي  الوطن  مستوى 
لألسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا االستهداف، وبشكل خاص النقالت الضخمة 
السعودية  رؤية  مهندس  يد  على  المجاالت  مختلف  في  المملكة  ُتحققها  التي 

2030 سمو ولي العهد األمين، حفظه الله.
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