
عالم " تويتر " أصبح اليوم من المنصات ا�عالمية المؤثرة 
في المشهد السياسي العربي والدولي معا .. وهي منصة 
تكسب الماليين من المتابعين لها والمعلقين على ما 
يكتب بخصوص الشأن العربي بشكل عام ، وا4زمة الخليجية 
.. وما أن يغرد المشاهير اال  المفتعلة على وجه الخصوص 
وتجد من يتناقل تلك التغريدات وينشرها بسرعة البرق نظرا 
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فـــي كـــل يــــوم يــــــزداد اهـــتـــمـــام املـــتـــابـــع الــقــطــري 
والــخــلــيــجــي والــعــربــي بــمــا يــنــشــر عــبــر عــالــم « 
حــســاب تــويــتــر « ملــا تــتــوفــر فــيــه مــن معلومات 
الــرأي العام وتقدم  وآراء تؤثر بشكل كبير في 
بعض اآلراء التي قــد تكون غائبة عــن الشارع 

الخليجي خاصة من ناحية املصداقية ؟!! .

◄ ولهذا نجد 

أن التغريدات عندما تنطلق مــن قطري تكون 
الــغــالــب - نابعة مــن قلب مخلص لبلده  – فــي 
ولــعــروبــتــه ولــقــضــايــا أمـــتـــه الـــتـــي تـــكـــون أكــثــر 
املــتــابــعــني ملــثــل هــذه  قــبــل  متابعة وتعليقا مــن 
الحسابات التي ال يتابعها اال مــن يجد فيها 
املــتــعــة والـــفـــائـــدة .. خــاصــة إذا كــانــت تــتــنــاول 
األحـــداث الجارية بموضوعية تامة وحيادية 
الــوضــوح في  متناهية وشفافية واضــحــة كــل 

توجيه املجتمع ؟!! .

◄ حمد بن جاسم يكشف الحقيقة 

حيث جاء إطالق حساب تويتر ملعالي الشيخ 
« حــمــد بـــن جـــاســـم بـــن جــبــر آل ثـــانـــي رئــيــس 
الـــوزراء ووزيــر الخارجية سابقا في قطر قبل 

أيام ، وهو ما أزعج كل ساسة وحكومات دول 
الحصار التي ال تريد ألمثاله املؤثرين أن يكون 
ــة الخليجية املفتعلة  مــتــواجــدا فــي هـــذه األزمــ
.. ألنـــهـــم يــعــلــمــون عــلــم الــيــقــني بــــأن صــراحــتــه 
املــعــهــودة ســتــكــون لــهــا الــيــد الــطــولــى فـــي قــول 
.. وستؤثر فــي املشهد  الحقيقة املعهودة منه 
الــذي يعيش أزمــتــه التي  السياسي الخليجي 
الــجــور والــحــصــار  الــصــغــار مــن دول  اختلقها 
ضد قطر ؟!! . وقد استطاع « حمد بن جاسم بن 

القليلة املاضية والتي  جبر « خــالل تغريداته 
كانت موجزة في كسب املتلقي العربي وسحب 
البساط من عشرات السياسيني العرب الذين 
يــغــردون فــي تويتر بــتــغــريــدات ال يــقــرأهــا احد 
وال يتابعها املثقف العربي بسبب رداءتها في 
التقديم والطرح واملعالجة لألحداث بواقعية  .  

◄ األزمة الخليجية املفتعلة تتطلب املصارحة

 ومـــــــا مـــــن شـــــك أن دخــــــــول ســــمــــو أمــــيــــر قــطــر 
الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني قبل شهور في 
عــالــم تــويــتــر كـــان الــبــدايــة لـــولـــوج هـــذا املــجــال 
املــهــم الـــذي يتابعه الــشــارع الــعــربــي .. ووجــود 
شــخــصــيــة أيـــضـــا بــثــقــل « حـــمـــد بــــن جـــاســـم « 
فـــي تــويــتــر ســيــكــون لــهــا الــتــأثــيــر الــكــبــيــر في 
الــتــي يتمنى  الــســاحــة  طــرح اآلراء الغائبة عــن 
الجميع  سماعها واإلصغاء لشخصية محنكة 
ــذا يــؤكــد كذلك  ومــمــارســة فــي الــســيــاســة  . وهــ
على أن الساسة البد لهم من االستماع للشارع 
ــارجــــي بـــكـــل شــفــافــيــة لــتــحــقــيــق  ــخــ املـــحـــلـــي والــ
الـــرســـالـــة الــصــحــيــحــة لــعــالــم تــويــتــر .. خــاصــة 
أن أزمــــة الــخــلــيــج الــحــالــيــة كــشــفــت الــكــثــيــر من 
الزيف والفبركات تجاه قطر وسياستها التي 

قدمها إعالم دول الحصار بشكل ال يقوم على 
املصداقية وتعامل معها بدون مهنية  .

 عالم «تويتر» لم يعد 
محصورا على أحد وأصبح 

مفتوحا للرأي والرأي اآلخر

وجود شخصية سياسية مؤثرة 
مثل «حمد بن جاسم» ستؤثر 

في املتلقي العربي 

حمد بن جاسم بن جبر يرَدع دول الحصار بدخوله عالم «تويتر»
يغرد بأمانة وإخالص لخدمة وطنه

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
الدخول إلى عالم " تويتر " في مثل هذه الظروف 
الــتــي تــمــر بــهــا منطقة الخليج يجعل  العصيبة 
الرأي العام يتفاعل أكثر مع كل من يدلو بدلوه في 
هذه التوقيت لخدمة كلمة الحق .. كما يؤكد على 
: أن الساسة لهم وزنهم وقدرهم  حقيقة مفادها 
في مجتمعاتهم ، خاصة إذا اشتهروا في السابق 
باملصارحة واملكاشفة دون لف أو دوران في كل 
ما يقولون ويفعلون .. ولعل " حمد بن جاسم بن 
جبر " أول هؤالء الذين تفوقوا وما زالوا يتفوقون 

في دهاليز السياسة وعالم اإلعالم .
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