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 النواب و«تويتر»: تواصل ونقاش.. وأحيانًا تجريح
 وسيلة لقياس الرأي العام وردود الفعل حول األحداث

 الشيخ أحمد الفهد 

 الفهد للمغردين:
  «يواش.. يواش تراني عليمي»

 نجوم «تويتر»  

 اقتراحات داهم ومشاغبات 
المطيري والسعيدي

 الجاسم من السجن إلى «تويتر»

 اإلعالميون والنواب

 البراك مغردًا مع وقف التنفيذ
  إلى أن ينفي أو يثبت وجوده

 المال والغانم والمسلم تعرضوا لسرقة 
أسمائهم والحديث نيابة عنهم

 أسيل العوضي األولى «تغريدًا» 
ومتابعوها تجاوزوا ١٥ ألفًا

 عاشور يدعو متابعيه إلى مشاهدة 
لقاءاته التلفزيونية 

 الزلزلة أعلن عن نفسه
  وزيرًا سابقًا لوزارة التجارة

 دشن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشـــؤون التنمية ووزير االسكان دخول 
الوزراء الى عالم «تويتر» معلنا استعداده للتواصل مع 
جموع املغردين وتلقي اقتراحاتهم وافكارهم حول العديد 
من املواضيع وفي مقدمتها خطة التنمية. وواجه الفهد 
سيل االسئلة واالقتراحات بالقول «ترى الضيافة ثالثة 
أيام واعدكم باوقات حوار مفتوح»، وهو القول الذي تفاعل 
معه البعض واعتبره البعض اآلخر طويال مطالبني بان 
تكون سعة صدر الفهد على قدر انتقادات واسئلة املغردين 
وهو ما اكده، مشـــيرا الى ان حرية الطرح موجودة في 

الكويت وبكل املستويات مبا فيها الدواوين.
  الفهد الذي اعلن عدم قدرته على التعامل مع البرنامج 
للتواصل مع اجلميع كمـــا يجب خاطب متابعيه الذين 
جتاوزوا خمسة آالف بالقول: «يواش يواش تراني عليمي.. 
احملوني ببطء» ليعلن االنسحاب بهدوء دون الدخول 
في اي حوار مع اي طرف على ان يكون االسبوع املقبل 

موعدا للحوار بني الفهد ومتابعيه. 

 هناك العديد من «املفردين» الذين يعتبرون من جنوم 
تويتر من غير النواب واالعالميني والذين يســـتحقون 
تسليط الضوء على مشاركاتهم ومنهم: مشاري بويابس، 

فاطمة احليان، حنان وهيفاء الناصر. 

 من اكثر الصحافيني نشاطا في «تويتر» املدون الزميل 
داهـــم القحطاني الذي جتاوز عـــدد متابعيه الف متابع 
ويكاد يكون االعالمي الوحيد الذي يهتم بجميع ما يطرح 
ويبدي وجهة نظره بكل شفافية وهو صاحب االقتراح 
بان تكون «تغريدات» املغردين بعد الثانية عشرة ليال 
بعيدة عن السياســـة وهو االقتراح الذي حالت االحداث 
املتوالية دون تنفيذه والذي من الصعوبة تطبيقه لشغف 
كل الكويتيني مبتابعته والتعليق على االحداث السياسية 

سواء داخل الكويت أو خارجها.
  ويأتي ضمن االعالميني النشيطني الزميالن خالد خميس 
املطيري وســـليمان السعيدي من جريدة «الراي» وهما 
االكثر مشـــاغبة بعكس الزميلني فليح العازمي ورشيد 

الفعم اللذين يكتفيان باملتابعة في اغلب االوقات. 

 انضم احملامي محمد عبدالقادر اجلاســـم الى جمهور 
املغردين في اليوم الذي خرج فيه من الســـجن واختلف 
التواصل مع اجلاسم عن التواصل مع أي شخصية اخرى 
حيث كانت ايام الســـجن هي محور احلديث والتي سرد 
يومياته خالل حبســـه وجدوله اليومي الذي يتوزع بني 
القراءة والنوم وتبادل االحاديث مع السجناء. كما روى 
اجلاسم ملتابعيه عالقته بالسجناء ونوعية الطعام ونسبة 
الكويتيني بني الســـجناء في العنبر الذي قضى فيه مدة 
احلبس وكثيرا من االحداث التي حصلت داخل السجن. 

 يحـــرص عدد من النـــواب على متابعـــة اإلعالميني 
والصحافيـــني املتواجديـــن في «تويتـــر» كما يحرص 
الصحافيون على متابعة جميع النواب باعتبارهم مصدرا 
رئيسيا لألخبار ويالحظ املتابع للنواب واإلعالميني الروح 
احلميميـــة التي جتمعهم وتواصلهـــم بصورة مختلفة 
لدرجة اعتماد كل طرف على اآلخر في كثير من األخبار 
بل يصل األمر الى تبادل اآلراء حول قضايا مهمة وإيصال 
اإلعالميني بعض االقتراحات واألسئلة الى النواب لتبنيها 
وإيصالها الى املجلـــس. ويتضح ذلك من خالل اإلعالن 
عن اخلطوط العريضة عن االقتراح أو الفكرة أو السؤال 

لينتقل احلديث بعد ذلك الى االتصال أو اللقاء. 

 هادي العجمي
  «أنا اغرد إذن انا موجود»، قد 
يكون ذلك هو احساس الكثير من 
املشتركني في برنامج التواصل 
االجتماعي «تويتر» الذي اصبح 
حديـــث اجلميع، فمـــن خالله 
ميكنك قول ما تشـــاء جتاه من 
تشاء دون خوف على االقل الى 
ان يصدر تشريع ينظم التعامل 
مع االنترنـــت، وهو االمر الذي 
معه قد تتبدل االحوال وتختلف 
لهجة «مغردي تويتر» عما هي 

عليه اآلن.
  هذا البرنامـــج الذي ترددت 
اصداؤه فـــي كثير مـــن الدول 
وصاحب اسمه كثير من االحداث 
لعل آخرها ما حدث في تونس 
وما يحدث في مصر لم يقتصر 
مستخدموه على االحداث الكبيرة، 
بل اختلفت استخداماته بني اجلد 

واللعب.
  وان كان املعروف عن العرب 
اســـتخدامهم السلبي لالنترنت 
بشكل عام، اال ان «تويتر» اقتحم 
الشارع العربي بكثير من اجلدية، 
ففي الكويت اصبح «التغريد» من 
خالل هذا البرنامج وسيلة لتبادل 
اآلراء ومقارعة احلجة باحلجة 
وايصال الصـــوت الى كثير من 
االطراف بل احيانا كثيرة يكون 
مصدرا اساسيا في تأكيد العديد 

من الشائعات او نفيها.
  اعضاء مجلس االمة لم يكونوا 
بعيدين عـــن «تويتر»، بل ان 
وجودهم زاد من شهرة البرنامج 
واتســـاع رقعة املســـتخدمني 
للتواصل مـــع ممثليهم بعيدا 
عن السكرتارية واالبواب املغلقة 
بحجج االجتماعات واجللسات، 
الذي ينطبق كذلك  وهو االمر 
على التواصل ما بني اجلمهور 
والـــوزراء والنواب انفســـهم 

والوزراء.
  «األنباء» استعرضت التواجد 
النيابـــي في برنامـــج «تويتر» 
وتنقلت بني تغريـــدات النواب 
لقراءتها والوصول الى شخصيات 
النواب انطالقا من مقولة «قل لي 
ماذا تغرد اقول لك من انت»، وألن 
الســـيدات اوال كانت البداية مع 
النائب د.اسيل العوضي والتي 
تعتبر اكثر النواب تغريدا ويطرد 
لتغريدها الكثير من املتابعني، اذ ال 
يقتصر وجودها على طرح اآلراء 
بل انها تتنقل بني االخبار وابداء 
الرأي واحيانا الطرفة ليصل بها 
االمر الى ارسال الصور النادرة 
ملتابعيها كما حدث مع مصوري 
الصحف اليومية الذين اصطادتهم 
عدستها اثناء دخولهم لتصوير 
احدى اللجان التي شـــاركت في 

اجتماعها.
  وتعتبـــر النائـــب العوضي 
اكثر النواب تغريدا وتواصال مع 
متابعيهـــا الذين جتاوز عددهم 
خمسة عشر الف متابع وهي ال 
تتردد في مناقشتهم في االمور 
واالفكار التي تنوي طرحها في 
املجلس واللجـــان وان كانت ال 
تستطيع متابعة جميع ما يصلها 
اال انها حترص دائما على االعتذار 
ملن لم تستطع الرد على تساؤالتهم 
او مناقشة اطروحاتهم، وبذلك 
تكون العوضي هي جنمة «تويتر» 
من اعضاء مجلس االمة المتالكها 
اكبر عدد من التغريد والرقم االول 

في عدد املتابعني.
  اما النائب االكثر غرابة فهو 
النائب مسلم البراك الذي اعلن 

انضمامه الى عالم املغردين ليصل 
عدد متابعيه الى اكثر من ثالثة 
آالف متابع، لكن الغريب في االمر 
ان البراك بهذا العدد من املتابعني 
لم يصدر عنه أي تغريدة حتى 
هذه اللحظة وبذلك يعتبر البراك 
مغردا مـــع وقف التنفيذ، بل ان 
األمر وصل الى ان خلف االســـم 
شخصا غير النائب البراك وهو 
األمر الذي مينعـــه من التغريد 
حتى ال ينكشـــف أمره، والى ان 
يعلن البراك اول تغريدة او ينفي 
عالقته باالسم والصورة يبقى 
األمر معلقا ويبقى عدد املتابعني 

في ازدياد.
  أما نائـــب رئيـــس مجلس 
األمـــة النائب عبـــداهللا الرومي 
الذي يتابعه مـــا يقارب ٣ آالف 
متابع، فقد اكتفى بعدد قليل من 
التغريدات جـــاء أغلبها تعليقا 
على موقفه من استجواب رئيس 
الوزراء وامتناعه عن طرح الثقة 
حاول مـــن خاللها نفي ما تردد 
من إشـــاعات حـــول رغبته في 
كرسي الرئاســـة كما جاء جزء 
منها حول تقدمي االقتراح بقانون 
لتعديل قانون اإلجراءات اجلزائية 
وبذلك يتضح ان النائب الرومي 
لم يستخدم «تويتر» إال من باب 

الضرورة.
  أما النائب أحمد السعدون الذي 
قارب عدد متابعيه الـ ٥ آالف، فلم 
يكن بعيـــدا عن النائب عبداهللا 
الرومي إذ اقتصرت «تغريداته» 
على إيضاح عدد من املواقف كان 
آخرها موقفه من تأجيل جلسات 
مجلس األمة الى شهر مارس وهو 
الرأي الذي اطلع عليه مستخدمو 

«تويتر» قبل غيرهم.
  كما مت استخدام البرنامج لبث 
عدد من مقاطع الڤيديو للنائب 
أثناء مشاركته في  الســـعدون 
عدد من الندوات ونفيه لعدد من 
االخبار مـــن ابرزها ما ورد في 
املالية  التصريحات لوزير  احد 
مصطفى الشمالي وما تردد عن 
دعوته حملمد اجلويهل حلضور 
الندوة التي أقامها وتعرض فيها 

اجلويهل للضرب.
  النائب مـــرزوق الغامن الذي 
عانى من انتحال أحد األشخاص 
السمه وصورته والتغريد عكس 
ما يؤمـــن به أعلن أكثر من مرة 
للتنبيه حول هذا األمر وهو األمر 
الذي تعرض له النائبان فيصل 
املســـلم وصالح املال وساعدهم 
جمهـــور املغردين فـــي تثبيت 
اســـمائهم احلقيقيـــة ونفى اي 

اسماء سواها.
  النائـــب الغـــامن الذي وصل 
عدد متابعيه الـــى ما يقارب ٩ 
آالف متابـــع كان محـــط أنظار 
الكثير مـــن املغردين وحتديدا 
فـــي موضوعني مهمـــني، األول 
تكليفه بإعالن رأي الكتلة حول 
استجواب رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والثاني عضويته في 
جلنة التحقيق في وفاة املواطن 
محمـــد املطيري وهي املواضيع 
التي جعلت الغامن يعتذر ملتابعيه 
عن إعالن اي موقف قبل الوقت 

املناسب.
  كما خصص الغامن جزءا من 
القاعة  تغريداته حلديثه داخل 
واالقتراحات التي تقدم بها وبعض 
املواقف حول ما ينشر في الصحف 

اليومية.
بالنائب    وفي االسم اخلاص 
حســـني مزيد لم يجد سبعمائة 

متابع ما يتابعونه سوى التهنئة 
للشـــعب الكويتي على املكرمة 
األميرية وهو بذلك يكون النائب 
صاحب التغريدة الواحدة، فهل 
يستمر في التغريد أم ينسحب 
بهدوء؟ هذا ما ستكشـــفه االيام 

املقبلة.
  والى النائب يوسف الزلزلة 
الذي دون اسمه في املوقع «عضو 
مجلس األمـــة الكويتي ورئيس 
اللجنة املالية حاليا ووزير التجارة 
والصناعة االسبق» مما أدى الى 
قول احد املغرديـــن ان الزلزلة 
مازال يحن الى كرســـي الوزارة 

أكثر من أي وقت مضى.
الزلزلة اســـتخدم    النائـــب 
البرنامج إليصال صوته حول 
عدد من القضايا وموقفه منها، كما 
اعتمد على «التغريد» في ايصال 
مواعيد اللقاءات التلفزيونية التي 
يشارك فيها والقنوات الفضائية 
التي تدعوه الى املشاركة، مطالبا 

من تصله التغريدة باملتابعة.
  النائب صالح عاشـــور الذي 
لم يصـــل عدد متابعيه الى ألف 
متابع هـــو النائب الوحيد الذي 
ميكـــن أن حتـــدد ان كان خارج 
البالد أو داخلها من خالل اسمه 
في البرنامـــج، حيث يعلن أوال 
بأول سفره وعودته الى الكويت، 
كما يتشارك مع النائب الزلزلة في 
الدعوة الى متابعته في القنوات 
الفضائيـــة محددا اســـم القناة 

وموعد البث.
  بدوره، حرص النائب علي 
العمير على ان يكون أحد مغردي 
تويتـــر ليصل عـــدد متابعيه 
الى ما يقارب ألفا وخمسمائة 
متابـــع دعاهم أكثـــر من مرة 
ملتابعته في قنـــوات فضائية 
واستقبل أسئلتهم حول عدد 
من القضايا من أبرزها وجوده 
علـــى رأس جلنة التحقيق في 
وفاة املواطن محمد املطيري، 
التي اســـتخدم  القضية  وهي 
فيها االسلوب الذي استخدمه 
زميله في اللجنة النائب مرزوق 
الغامن، رافضا االفصاح عن أي 
معلومة أو موقف قبل االنتهاء 

من التحقيق.
  ولعل آخر ما صدر عن العمير 
إعالنه رفض تأجيل جلســـات 
مجلس االمة الى شـــهر مارس 
مبررا عدم وجـــوده في القاعة 
التصويت بعدم  وخروجه قبل 
وجود موضـــوع التأجيل على 

جدول أعمال املجلس.
  النائب فيصل املسلم يعتبر 
من أكثر النواب نشاطا في عالم 
«تويتر» إذ يتجاوز عدد متابعيه 
تسعة آالف متابع يتناقش معهم 
في الكثير من القضايا ويتلقى 
منهـــم الكثير مـــن الدعم حول 
مواقفه وحتديـــدا محاكمته في 

قضية بنك بوبيان.
  ويحرص املسلم على الرد على 
جميع وجهات النظر وقد يكون 
النائب الوحيد الذي يحرص على 
متابعة عتب املتابعني والرد على 
أسئلتهم الى درجة انه قد يطلب 
من «املغرد» االتصال به أو حتديد 
موعدا للقائه ملناقشة املوضوع 
بشكل أكبر وفي أحيان جتده يرد 
على بعض االنتقادات قائال: «اهللا 
يســـامحك» ليغلق باب النقاش 

بأسلوب راق.
  كما ال يتردد املسلم في طرح 
ما يواجهه في الدواوين ملناقشته 
مع املتابعني واســـتطالع آرائهم 

حول املوضوع.
  النائب الوحيد الذي استغنى 
عن وضع صورته في البرنامج 
النائب  مكتفيـــا باســـمه هـــو 
عبدالرحمـــن العنجري، مكتفيا 
بعدد قليل من التغريدات القدمية 
مفضال االبتعاد عن عالم «تويتر» 
الى أجل غير مســـمى وليستقر 
عدد متابعيه عند الرقم ثمامنائة 

متابعة.
  النائب صالح املال اختلف عن 
النواب اآلخرين من حيث التعامل 
مع املغردين فهو النائب الوحيد 
الذي يعلن مسبقا عن يوم محدد 
للتحاور مع اجلميع والرد على 
تســـاؤالتهم وهـــو املوعد الذي 
يلتزم به املال أســـبوعيا ليصل 
عدد متابعيه واحلريصني على 
مناقشته واالطالع على أخباره 
الى ما يقارب تسعة آالف متابع، 
يحرص على التعامل معهم بكل 
سعة صدر مهما اختلفت وجهات 

نظرهم حول مواقفه.
  أما النائب د.جمعان احلربش 
الذي وصل عدد متابعيه الى ما 
الذي  يقارب ثمانية آالف مغرد 
يرصد متابعوه حتركاته من خالل 
تغريداته فهو النائب الذي يعلن 
عن تواجده اما في مجلس األمة 
او فـــي احدى اللجـــان وأحيانا 
الدعاء  في قاعات احملاكم طالبا 
املتابعني، كما يحرص على  من 
ايضاح اي لغط ميكن ان يحدث 
بعد تصريحاته لوسائل اإلعالم 
ولعـــل آخرهـــا تصريحه حول 
الندوات والنزول الى الشارع اثناء 
االحتفاالت وحضور رؤساء دول 
العالم، مؤكـــدا ان ما ذكره كان 
تخوفا وليس دعوة الى النزول 

الى الشارع.
  أما زميله في كتلة «التنمية 
واإلصـــالح» النائـــب د.وليـــد 
الطبطبائي الذي يتابعه أكثر من 
خمسة آالف والذي يتواجد من 
حني الى آخر ليعلن عن موقف 
او رأي معني دون الدخول في اي 
نقاش مع احد وكان آخر مواقفه 
االعالن الســـاعة الثانية عشرة 
ليال بعد اجتماع مجلس الوزراء 
انتهاء املهلة التي حددها مقدمو 
استجواب وزير الداخلية ونية 
املستجوبني تقدمي االستجواب 
خالل ساعات وهو ما حصل في 

اليوم التالي.
  وفـــي موضوع آخـــر، أعلن 
د.الطبطبائي مـــن خالل احدى 
تغريداته عزمه على تأســـيس 
مرصد امليموني حلقوق االنسان 
لرصد عمليات التعذيب وانتهاكات 
أماكن  فـــي  حقـــوق االنســـان 

االحتجاز.
  من املالحظ تســـجيل بعض 
االشخاص باسماء وصور النواب 
وطرح آراء مخالفة للنواب انفسهم 
بل ان األمر احيانا يتعدى اآلراء 
التجريح بالنواب وأسرهم  الى 
ونشر تعليقات متعلقة بحياتهم 
اخلاصة وهو األمر الذي يتعرض 
له جميع النواب دون اســـتثناء 
وليس بايديهم ســـوى املتابعة 
واالبتســـامة احيانا والغضب 
احيانا أخـــرى واخذ املوضوع 

من باب حرية الرأي.
  يذكـــر ان هناك عددا آخر من 
النواب يتواجدون بشكل متقطع 
مثل د.روال دشـــتي ود.سلوى 
اجلسار وعلي الدقباسي، وميكن 
استعراض نشـــاطهم في عالم 

«تويتر» الحقا. 
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