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النواب ومواقع التواصل
نتف��ق جميعا على اهمية برام��ج التوا�صل االجتماعي يف حياتن��ا اليومية  ،وال ميكن
تقب��ل او تخيل خلو هواتفنا من وجوده��ا ..وال نختلف اي�ضا حول فوائدها الكثرية يف
�سرعة التوا�صل بني النا�س ومتابعة جمريات االحداث من حولنا.
ولكن البع�ض �أ�ص��بح ي�سئ ا�س��تخدامها من خالل ن�شر االكاذيب واثارة الفنت والبلبة
بني النا�س ،بق�ص��د او بدون ق�صد ..فاالمر ا�صبح �سهال وال يتطلب �سوى دقائق قليلة
تكتب ما تريد وتتهم من ت�ش��اء بالباطل وتنتقم ممن تريد وتختلق الق�ص���ص وتن�شر
اخبارا ال ت�ستند على واقع او معرفة اكيدة بامل�صدر  ..فيتم تداولها بني النا�س وتنت�شر
على �إنها حقائق م�سلم بها..
اىل هذا احلد والق�ض��ية اعتدنا عليها وا�ص��بحت واقع نتعاي�ش معه ر�ضينا �أم �أبينا ،يف
ظل عدم وجود رقابة ملثل هذه الربامج وما ين�ش��ر من خاللها ..و�أ�ص��بحت االكاذيب
واالفرتاءات تطال اجلميع وتهدد امن وا�ستقرار املجتمعات..
ولكن ما �أ�س��توقفنا و�أ�صابنا باحلرية ونود الرتكيز عليه يف هذا املقال هو �إعتماد بع�ض
نوابنا ممثلي الأمة الأفا�ض��ل على ما ين�ش��ر يف هذه الربامج و�إعتربه البع�ض م�صدر
ي�س��تقون منه املعلومات واالخبار ويتحرك��ون على اثره ويتخذون املواقف بناء على ما
يكت��ب يف هذه الربامج دون التحري عن �ص��حة اخلرب واملعلوم��ة او حتى الت�أكد من
�ص��احب اخلرب وهو يف الغالب جمهول ..كون هذه احل�س��ابات جمهولة امل�صدر وتدار
الغرا�ض �شخ�ص��ية او مدفوعة الثم��ن ..والكل يغني على لياله ول��كل منهم اهدافه
وم�آربه..
ونقول ملن يعتمد هذا اال�س��لوب من نوابنا االفا�ض��ل قال اهلل تعاىل يف حمكم تنزيله }
ين �آَ َم ُنوا ِ�إ ْن َجا َء ُك ْم َفا�سِ ٌ
َيا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
��ق ِب َن َب�أٍ َف َت َب َّي ُنوا َ�أ ْن ُت ِ�ص��ي ُبوا َق ْو ًما ِب َجهَا َل ٍة َف ُت ْ�ص ِب ُحوا
َعلَى َما َف َع ْل ُت ْم َنادِمِ َ
ني{ �سورة احلجرات ..فعليكم نوابنا الأفا�ضل حتري الدقة والت�أكد
م��ن االخبار التي تن�ش��ر عرب هذه املواق��ع وعدم االعتماد عليها كم�ص��در لبناء االراء
واتخاذ املواقف ..خا�صة و�أنتم متثلون هذه االمة وتتحدثون بل�سان ناخبيكم ومتتلكون
االدوات واالمكاني��ات التي ت�س��اعدكم يف التاكد من كل معلومة ت�ص��ل اليكم ومعرفة
مدى �صدقها..
ونقول ملن ي�س��ي�ؤن ا�س��تخدام هذه الربامج ويجريونها خلدمة م�ص��احلهم وم�صالح
من ا�س��ت�أجرهم� ..إتقوا اهلل فيما تكتبه ا�صابعكم ..واتقوا اهلل فيما يخرج من عقولكم
املري�ض��ة من �سموم ت�صيبون بها خلق اهلل وتثريون الفتنة والبلبلة يف جمتمعكم الذي
تربى �أهله على قول ال�صدق ونقل احلقيقة..
وي�س��عدنا مبنا�سبة حلول �شهر رم�ض��ان املبارك ان نهنئ الكويت قيادة وحكومة ونوابا
و�ش��عبا ،وندعوه تعاىل يف هذا ال�شهر الف�ضيل ان يعيننا على طاعته ويتقبل منا �صالح
االعمال.
وفقنا اهلل جميعا ملا فيه خري و�صالح وطننا العزيز الكويت..
وكل عام واجلميع ب�ألف خري..

