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في ندوة عقدتها جمعية املهندسني الكويتية حول قانون النشر اإللكتروني

إعالميون وأمنيون: قانون النشر اإللكتروني يحمي الناشر واجلمهور
وسائل اإلعالم متت إلكترونيا 
عبر حواسيب خاصة، مضيفا 
أن املشكلة الكبرى تتعلق بأن 
املستخدم أو الناشر يستطيع 
سحب بياناته أو مسحها فور 
ادراكه بأنه ميكن مس���اءلته 
عليها مما يصعب عملية اثبات 
األدل���ة اجلزائية أو اجلرمية 

عليه.
وأوضح أن هذه الطبيعة 
اخلاصة للقانون اإللكتروني 
تستوجب وجود اختصاصيني 
ف���ي اجلرائ���م اإللكترونية 
ويقومون بدراس���ته بشكل 
تفصيلي مما يحد من املثالب 
التي قد يشوبها عند صياغته 
دون مشاركة من املتخصصني 

واملهنيني.
الغوين���م م���ن  وح���ذر 
االس���تمرار في ت���رك اجليل 
والشباب عرضة إلى التسيب، 
وعدم االنضباط، مضيفا أن 
القانون يحفظ الش���باب من 
اجلرائ���م اإللكتروني���ة بكل 

أنواعها.
وأوضح أن مشكلة اجلرائم 
اإللكترونية متنوعة ومتعددة 
جدا تصل إلى نحو 20 جرمية 
من اإلرهاب والس���رقات بكل 
أنواعه���ا واالبتزاز والدعارة 
الوط���ن، وجتارة  وخيان���ة 
السالح، وانتحال الشخصية 
والتجسس، وغسيل األموال، 
واإلباحية، والنصب باجلوائز 
والبطاقات االئتمانية وسرقة 

البريد اإللكتروني، الفتا إلى 
أنه شخصيا تعرض إلى سرقة 

إلكترونية. 
وحدد عددا من أس���باب 
اجلرائم اإللكترونية بسرعة 
ارتكابها وصعوبة متابعتها، ال 
حتتاج إلى كلفة مالية، الدقة في 
التنفيذ وإخفاء املادة بسهولة، 
وهذا يجعلنا بحاجة ملزيد من 
اخلبراء واألكفاء ملتابعة مواد 
هذا القانون ومناقش���ته مع 
اجله���ات املعنية من الفنيني 

والناشرين واملتخصصني. 
إلى  الغوين���م  وتط���رق 
مخاطر اجلرائم اإللكترونية، 
محددا إياها ب� »انهيار املجتمع، 
الش���باب، األضرار  تضييع 
النفس���ية ألط���راف أخرى، 
وص���ول املس���تخدم ملرحلة 
االدمان اإللكتروني، وإشاعة 
اإلباحي���ة، والتغرير ببعض 
الفتيات، مش���يرا إلى وجود 
أع���داد كبيرة من الس���جناء 
املواطنني بسبب سوء استخدام 

الكمبيوتر والنت«.
وشدد على ضرورة وجود 
التصرفات  قان���ون يحم���ي 
املنبثق���ة ع���ن اس���تخدام 
وسائل التكنولوجيا وخاصة 
املتعلقة بالنشر اإللكتروني، 
موضح���ا أنه البد من حماية 
طرفي املعادل���ة ومبا يحقق 
أم���ن املجتمع أوال، ومن غير 
الصحيح ترك األمور تسير 

على ما هي عليه.

حقيقية، مشيرا إلى أن املادة 
القانون للنش���ر  الثالثة من 
اإللكترون���ي عل���ى س���بيل 
الدولة  املثال تتضمن رعاية 
للناشرين اإللكترونيني، فكيف 
ترعاهم الدولة وهو أمر لم يتم 
توضيحه بشكل كاف، إننا ال 
نحتاج إلى مزيد من األمور التي 
تزيد م���ن اختالفنا وجدالنا، 
مش���يرا إلى ج���دل أكادميي 
ش���هدته أروقة قسم اإلعالم 
حول هذا القانون وشارك فيه 
عدد من األكادمييني، ولفت إلى 
أن هناك من يراهن على مرور 
هذا القانون، لكن قبل متريره، 
علين���ا أن نناقش���ه ونطرح 

مشاكله على النواب.
أما مدير معهد القادة األمني 
واخلبير الفريق متقاعد مساعد 
الغوينم فتطرق بإسهاب إلى 
اجلرمية اإللكترونية معرفا 
إياها باجلرائم املس���تحدثة، 
العديد من  أنه هناك  مضيفا 
اجلرائم التي ترتكب بواسطة 
هذا العالم االفتراضي، حيث 
تسببت اجلرائم االلكترونية 
في ه���دم العديد من األس���ر 
املس���تقرة ودفع���ت أزواجا 
إلى تطلي���ق زوجاتهم، كما 
كان���ت وراء العديد والعديد 
من اجلرائم حي���ث كان يتم 
استدراج أحداث ومن ثم وقوع 

جرائم.
الكثير من  وأض���اف: أن 
اجلرائ���م التي تتط���رق لها 

املليف���ي فقال في  إبراهي���م 
مداخلت���ه: ال نزال نعاني من 
مشكلة أولى وهي حتديد حدود 
شريحة هذا القانون املقترح، 
الفتا إلى أن محاسبة املغردين 
أو أصحاب احلسابات اخلاصة 
على مواقع التواصل أمر غير 
دستوري، متمنيا أال يشملهم 
القان���ون كما ذك���رت وزارة 
اإلعالم في بيانها الصحافي 

أخيرا.
وأضاف املليفي: كما نعاني 
في التخصص املطلوب ملراقبة 
احلسابات، موضحا أن هناك 
مواقع أو حسابات متخصصة 
ببيع األدوية، وهناك مواقع 
جتارية، أو ذات عالقة بالبلدية، 
فإلى من ستتبع عند تطبيق 
القان���ون، الصحة أم البلدية 
أم اإلعالم، وان هذا أمر يجب 
حتديده في القانون اجلديد.

وزاد: نعي أننا منر بفترة 
س���ن تش���ريعات لترتي���ب 
بعض األوض���اع، مضيفا أن 
هن���اك تخوفا م���ن مثل هذا 
القان���ون من قب���ل املؤيدين 
فاملؤي���دون  واملعارض���ني، 
يخافون من صعوبة تطبيق 
بعض املواد، واملعارضون من 
أدباء ومفكرين يخافون من أن 

يطولهم مثل هذا القانون. 
جدل أكادميي:

أما اإلعالمي طارق إدريس 
التواصل  فقال: إن وس���ائل 
اإللكتروني���ة ث���ورة وثروة 

التي  للصحيفة اإللكترونية 
يقرؤه���ا، لكن���ه يحتاج إلى 
مناقش���ة مع النواب وعليهم 
أن يطلعوا على املشاكل التي 
يعاني منها الناشر اإللكتروني، 
مشيرا الى ان املادة التي تتعلق 
بالكفالة البنكية املقدرة ب� 5 
آالف دينار التي ميكن للوزارة 
أن تس���حبها بأي وقت ومن 
دون حكم قضائي بحاجة الى 
مراجع���ة، وكذلك املادة التي 
تتعلق بتأم���ني مدير حترير 
كويتي ملوقع الصحيفة والتي 
برأيه م���ادة يجب مراجعتها 
بشكل متأن، ولكنه باملجمل 
مع وحود القانون كضرورة 

تنظيمية.
وشدد املطوع على ضرورة 
أن يعود النواب إلى أصحاب 

الشأن الناشرين اإللكترونيني 
لتعديل بعض مواد القانون، 
مضيفا أن الصحف اإللكترونية 
ليس���ت كوس���ائل التواصل 
االجتماعي فه���ي تعاني من 
نقص املوارد، وناشد أعضاء 
مجلس األمة أن يجتمعوا مع 
الناشرين اإللكترونيني وأن 
التوافق معهم والتفاهم  يتم 
على الكثير من األمور ووضع 
قيود معقولة في بعض املواد 
خاصة املتعلق���ة بالكفاالت 
البنكية، مؤكدا أن هناك مواد 
في القانون يصعب تطبيقها 
مثل وجود محاسب كويتي.

حدود القانون

أما ممثل رابط���ة األدباء 
االعالمي والكاتب الصحافي 

الندوة كل م���ن وجهة نظره 
كإعالمي أو متخصص أو مهني 
إلى بعض اجلوانب  قانوني 
التي ميك���ن أن تدف���ع بهذا 
القانون إلى األمام أو تعيده 
مرة أخرى ملزيد من الدراسة 
واملناقسة من قبل مقترحيه في 
احلكومة أو من قبل مناقشيه 
في مجلس األم���ة، مزيد من 

التفاصيل فيما يلي:
ب���دأت الن���دوة بحدي���ث 
الناشر اإللكتروني ورئيس 
حتري���ر صحيف���ة ص���وت 
الكوي���ت اإللكتروني���ة فهد 
املطوع الذي قال: إن القانون 
املقترح سيحفظ حق صاحب 
الترخيص مصدر الصحيفة 
اإللكترونية وحق اجلمهور 
كذلك في معرفة اجلهة املصدرة 

محمد الجالهمة

اليزال موض���وع قانون 
اإلع���الم اإللكتروني موضع 
اهتمام من قبل مختلف شرائح 
املجتم���ع، فقد عق���دت ندوة 
ملناقشة هذا القانون في جمعية 
املهندسني الكويتية مساء يوم 
أول من أمس )األحد( بحضور 
عدد من النشطاء واإلعالميني 
هم: مدير معهد القادة األمني 
واخلبير الفريق متقاعد مساعد 
الغوينم، والناشر اإللكتروني 
ورئي���س حتري���ر صحيفة 
ص���وت الكويت اإللكترونية 
فهد املطوع، واحملامي أحمد 
املليفي، واملستشار اإلعالمي 
طارق إدريس، وممثل رابطة 
األدب���اء اإلعالم���ي والكاتب 

إبراهيم املليفي.
الندوة مناقشة  ش���هدت 
صريحة ومستفيضة من قبل 
املشاركني، حيث انهم أجمعوا 
على ض���رورة وجود قانون 
النشر اإللكتروني كضرورة 
تنظيمية مع مناقشته بشكل 
مس���تفيض مع الن���واب في 
التعليمية مبجلس  اللجن���ة 
األم���ة، وخاص���ة بحضور 
أصحاب الشأن من ناشرين 
وأفراد في املجتمع، للوقوف 
ميدانيا على أساسيات القانون 
وتعديلها مبا يحقق املصلحة 

العليا للمجتمع والدولة.
وتطرق املش���اركون في 

الفريق متقاعد مساعد الغوينم وفهد املطوع وأحمد املليفي وطارق إدريس وإبراهيم املليفي خالل الندوة


