تحقـيـق.....

النا�س تتوا�ص��ل من �ش��تى �أنحاء العامل ،ولكن
يف الوق��ت ذات��ه حتولت هذه املواق��ع �إىل حلبة
�صراع خ�صو�ص��ا يف املجتمعات العربية لكونها
مل تتعود على ثقاف��ة الدميقراطية فقد اعتدنا
على قمع من يخالفنا ،وامل�شكلة التي بتنا نعاين
منه��ا ان االختالف بالر�أي مهما كان �سيا�س��يا
�أو ديني��ا �أو اجتماعيا مل يعد يتم ب�ش��كل فردي
ع��دواين فقط بل �أ�ص��بح يجر حمل��ة هجومية
ت�س��مى بالفزعة االنرتنتية ،وهذه املواقع باتت
تظهر النف���س الطائفي واملذهبي ب�ش��كل كبري
ولك��ن مع ذلك رغ��م الوجه ال�س��لبي ملا يجري
يف مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي �إال انه مبثابة
مرحل��ة تدريب لنا كي نعتاد على النقا�ش احلر
واملفت��وح م��ن غري �ضواب��ط و�س��وف ي�ستوعب
النا���س تدريجي��ا وننتق��ل �إىل مرحل��ة الن�ضج
الدميقراطي.
حدة العنف
 م��ن جهته��ا ،قال��ت الدكت��ورة يف كلي��ةالعلوم االجتماعية يف جامعة الكويت� ،س��هام
القبندي:
«ال�شب��اب ميثل��ون �أك�بر �شريح��ة مل�ستخدم��ي
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،و ال�شباب �صناعة

قمن��ا نحن بعملها ،مل ُيخل��ق ال�شاب وهو يحمل
الدم��ار وال�شجار والقتل واالنح��راف ،بل نحن
م��ن ربيناه عل��ى ذلك� ،إنه��ا م�س�ؤولي��ة املربني
�سواء كانوا يف الأ�سرة ،ك�آباء مل يقوموا بدورهم
يف بن��اء �سلي��م للقيم والأخ�لاق ،ومنو ال�ضمري

احل��ي ،الذي يحا�س��ب الإن�سان عل��ى �أخطائه.
م�ضيف��ة �أن ال�شب��اب �أي�ض��ا نتاج ف��راغ ذهني،
ويعان��ون من ع��دم حتقيق ال��ذات .لي�س هناك
�سب��ب تاف��ه �أو �سبب ق��وي ل�سل��وك العنف لدى
ال�شب��اب ،ولكن بالت�أكيد هن��اك �أ�سباب عديدة
التب��اع �سل��وك العن��ف تدف��ع ب�صاحبه��ا �إىل
ارت��كاب جرمية ق��د ت�صل �إىل قت��ل النف�س ،يف
الكثري من الأحيان مل يكن هدف اجلاين القتل،
ولكن��ه قت��ل �ضحيت��ه لأ�سب��اب منه��ا� :أن حدة
العنف يف املجتمع الذي يعي�ش فيه بازدياد ،مما
ي�ؤثر فيه ب�شكل �أو ب�آخر ،ويكت�سب دافعا وخا�صة
يف مرحلة ال�شباب التي تتميز باحلما�س والقوة
واالندفاع وعدم ال�سيطرة على الأع�صاب.
تهديد الأمن الوطني
 من جهته ،قال ا�ستاذ علم االجتماع ورئي�سمرك��ز درا�س��ات اخللي��ج واجلزي��رة العربية
بجامعة الكوي��ت د.يعقوب الكن��دري :مثلما
ميك��ن للمعلوم��ات الإيجابي��ة �أن تنتقل ب�سرعة
وجتد لها الأثر البال��غ يف املتابعة والر�صد ،ف�إن
املعلوم��ات ال�سلبية �ستنت�شر بال�سرعة نف�سها �إن
مل يك��ن �أكرث ،وميك��ن �أن ترتك ت�أثريا جمتمعيا
بالغ��ا مماي�ساع��د على زيادة التبع��ات ال�سلبية
الت��ي �ست�ؤثر دون �شك على العديد من اجلوانب
احلياتي��ة والأ�سري��ة واملجتمعي��ة وت�ساه��م يف
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الكندري:قد ت�ؤثر على الأمن
القومي وتعمل على زعزعة
مفاهيم و�أبعاد املواطنة

القبندي� :أكرب �شريحة
مل�ستخدمي تلك الو�سائل من
ال�شباب ويعانون من الفراغ
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