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»المواصالت«: أمن البلد فوق كل شيء
 ويجب وقف أي خدمات تشكل خطراً عليه

قطع خدمات 
»البالك بيري« أمر في غاية الصعوبة

اجتماعات مكثفة لشركات االتصاالت 
مع »الداخلية« و»المواصالت« هذا األسبوع

مصادر أكدت أن وقفها سيؤثر بشدة على إيرادات الشركات الثالث

أحمد مغربي 
كش����ف مصدر مس����ؤول في الش����ركة الوطنية 
لالتصاالت عن أن الشركة لم يصلها أي كتاب رسمي 
سواء من وزارة الداخلية او املواصالت يفيد بضرورة 
وقف خدمات »البالك بيري«، مشيرا الى أن تطبيق 
األمر من الناحية العملية والفنية صعب جدا ولن يتم 
في يوم وليلة. وأشار املصدر املسؤول الذي فضل عدم 
ذكر اس����مه ل� »األنباء« الى أن عدد مشتركي الهاتف 
النقال الفاعلني في »الوطنية لالتصاالت« وصل الى 
1.6 مليون مشترك، ومن بني هؤالء املشتركني يوجد 
عدد ال يستهان به من مشتركي »البالك بيري« وهو 
م����ا يجعل عملية فصل اخلدمات عنهم أمرا في غاية 
الصعوب����ة. وذكر املصدر أن االجتماع الطارئ الذي 

عقد بني وزارة الداخلية ووزارة املواصالت والشركات 
الثالث إليجاد وسيلة متكن املعنيني من مراقبة املواقع 
االلكترونية التي يتم الدخول إليها عبر جهاز »البالك 
بيري« لم يتوص����ل إلى صيغة نهائية بني األطراف 
الثالثة، حيث عزت شركات االتصاالت صعوبة تطبيق 
هذا األمر إلى أن مركز بيانات الشركة املزودة خلدمات 
»البالك بيري« في مناطق الشرق األوسط وأفريقيا 
وأوروبا، والتي تدخل ش����بكة الكويت في نطاقها، 
يق����ع في اململكة املتحدة.  وتعجب املصدر من إقدام 
الكويت على تنفيذ مثل هذه اخلطوة التي تعتبر في 
حد ذاتها حسب قول املصدر »تقييدا للحريات« في 
ح����ني أن الكويت تنادي منذ فترة بضرورة التحول 

إلى مركز مالي وجتاري مهم في املنطقة.

عمر راشد
نفت مصادر مطلعة ل� »األنب����اء« احتمال وقف 
خدمة »البالك بيري« املقدمة من شركات االتصاالت 
الثالث في الكويت، مستدركة بأن وقف تلك اخلدمة 
لن يجدي خاصة ان األفراد ميكنهم شراء »بالك بيري« 

من البحرين وتشغيل اخلدمة.
وبينت ان اللجنة املش����كلة من الشركات الثالث 
ملتابعة األمر مع وزارتي املواصالت والداخلية ستعقد 
اجتماعات مع املعنيني في وزارتي املواصالت والداخلية 
هذا األسبوع ملعرفة كيفية االتصال بالشركة األم في 

كندا لعالج املشكلة، وان الشركات مستعدة للمساهمة 
ف����ي مخاطبة الش����ركة األم إذا طلب منها ذلك. وردا 
على سؤال حول تأثير انقطاع اخلدمة على إيرادات 
الشركات، قالت املصادر ان انقطاع اخلدمة سيؤثر 
بشدة على إيرادات الشركات الثالث باعتباره مكونا 
مهما في مجمل اإليرادات، مشيرة الى ان عالج املشكلة 
لن ينتهي خالل شهر أو شهرين وإمنا قد يأخذ وقتا 

طويال.
وبينت أن حل اإلشكالية يتطلب تغيير »السيرفر« 

اخلاص باخلدمة وهو ما يحتاج الى وقت طويل.

فرج ناصر
قال مدير اخلدمات الهاتفية 
في محافظة الفروانية عبدالهادي 
املري ح����ول التوج����ه إليقاف 
»الب����الك بي����ري« ان االهم هو 
االس����تفادة م����ن التكنولوجيا 
املتطورة واحلديثة والتي تتوافق 
مع واقعن����ا ومتطلباتنا، لكن 
بشرط أال تتعارض مع مصلحة 
البلد، وأال يساء استخدام هذه 

االجهزة.
وأضاف: نطالب من املسؤولني 
بالتأكد من هذه االجهزة ومدى 

خطورتها إن وجدت فعال، واذا كانت تس����تخدم 
اس����تخداما غير جيد، فالبد أن يكون للمسؤولني 
وقفة جادة وحازمة، مشيرا الى ان أمن البلد فوق 
كل شيء، وبالتالي فإن مصلحة وأمن البلد لهما 
وضع خاص جدا، وخط أحمر في آن واحد. وقال: 
اذا كانت اجهزة البالك بيري تشكل خطرا، فالبد 

من مصادرة هذه االجهزة بالكامل من حامليها.
من جانبه، قال مراقب سنترال الساملية م.أحمد 
الذهبي ان����ه ال يؤيد منع أجه����زة البالك بيري، 
مؤك����دا انها تعتبر خدمات عاملية وبنفس الوقت 

هذه االجهزة مرتبطة بخدم����ة االنترنت، كما ان 
العال����م اآلن تطور وعلينا ان نواكب هذا التطور 

احلديث.
وأضاف ان هذه اخلدم����ة تعتبر تواصال بني 
افراد املجتمع من حيث س����رعة التواصل ونقل 

املعلومات بطريقة حديثة ومتطورة.
وقال: ان الكالم غير صحيح بأن هذه االجهزة 
تقوم بالتجسس والدخول على معلومات تخص 
وزارة الداخلية، مؤكدا ان هذا الكالم اذا كان بالفعل 

صحيحا، ملاذا لم يتم منعها في دول العالم؟!

إيجاد نوع من الرقابة التي تسير 
في خط مواز مع التوعية.

 »B.B« �����وأوض����ح باقر أن ال
أحدث أجهزة االتصال والتي تعزز 
التواصل بني الناس بتقنية عالية 
جدا، وأن الضج����ة املثارة حوله 
سببها أنه ميثل اجتاها جديدا في 
التواص����ل، إال أن ذلك ال مينع أن 
علينا دراس����ة السلبيات بصورة 
علمية دقيقة ووضع التصور املالئم 

لتجنبها.
من جهته، أشار أحمد الفيلكاوي 
إلى عدد من املخاطر التي أثبتتها 
الذي  الفعلية للجهاز  املمارس����ة 
أضحى أس����رع وس����يلة لنش����ر 
الشارع مما  الش����ائعات وتهييج 
يجعله أحد أخطر عناصر تهديد 
األمن االجتماعي، الفتا إلى ان أي 
ش����خص موتور أو س����يء النية 
يستطيع أن يحرك أعدادا كبيرة من 
الناس مبعلومة خاطئة ومدسوسة. 
وأوضح الفيلكاوي أن قرار الرقابة 
يجب أن يكون سريعا وحاسما لردع 
كل من تسول له نفسه العبث بأمن 
البلد أو على األقل كإجراء وقائي 
مينع حدوث مث����ل هذه املخاوف 
في املستقبل، الفتا إلى أن الشعب 
الكويتي يتقبل أي إجراء يعزز من 
الكويت لنفسها ووحدتها  حماية 

الوطنية.
المنظومة القيمية للمجتمع

أما خلف الدريب���ان، فأكد أن 
املجتمع الكويتي مجتمع محافظ 
ال يتسامح مع ما ميس املنظومة 
القيمية وال العقائدية له، موضحا 
أنه من واج���ب الدولة أن تتخذ 
أي إج���راء تراه مناس���با حينما 
تش���عر بأن هناك ما يهدد األمن 
االجتماعي، مشيرا إلى خطورة ما 
نسمعه عن املشاكل املترتبة من 
 »B.B« �جراء االستخدام السيئ لل
والتي طال���ت األعراض. وطالب 
الدريبان بضرورة توافر وسائل 
رقابي���ة حديثة تس���تطيع احلد 
من املمارسات اخلاطئة ومعاقبة 
املسيئني، داعيا أولياء األمور الى 
الرقابة األسرية  ضرورة تشديد 
على الشباب ألنهم مستقبل بلدنا 

وعمودها الفقري.
ب���دوره أكد يوس���ف يعقوب 
املاجد أننا نعيش في عالم مليء 
باملتغيرات وال� »B.B« لن يكون 
آخر وس���ائل االتصال احلديثة 
وستظهر وسائل أخرى غيره أحدث 
من حيث التقنية واخلدمات، ولذلك 
علينا أال نعادي كل جديد بل يجب 
أن نتعايش مع���ه وفق ضوابط 
بطريقة تتوافق م���ع معتقداتنا 
وعاداتنا وتقاليدنا، مش���يرا الى 
رفضه إلساءة استخدام البعض 
لتقنية اجلهاز، داعيا الى ضرورة 
توعية املراهقني بضرورة احلفاظ 
على السلوك القومي والبعد عن كل 

ما يخالف الدين واملعتقدات.
من جهته، أكد ثامر عوني بائع 
في مح����ل هواتف أن قرار مراقبة 
أو منع خدمات ال� »B.B« ال يعني 
أصحاب محالت الهواتف في شيء 
من قريب أو من بعيد فنحن نبيع 
املنتج املتوافر في السوق فإذا مت 
منعه فلن نتأثر لكن املسألة تخص 
بشكل مباشر شركات االتصاالت 

املستفيدة من رسوم اخلدمة.

معها بالص����ورة الصحيحة التي 
حتقق الفائ����دة التي صنعت من 
التي  أجله����ا، ولنتمت����ع باملزايا 
توفرها لن����ا التكنولوجيا علينا 
ان نتقن التعامل مع الس����لبيات 
وفق إطار علمي سليم، فاحتواء 
شبكة االنترنت على مواقع غير 
مرغوب فيها ليس مبررا لغلقها 
أو وق����ف التعامل معها بل علينا 

املواقع ونقل املعلومات،  اختراق 
الفتا إلى أن رس����وم اخلدمة تزيد 
من أعباء األس����رة في ظل موجة 
غالء األس����عار التي ضيعت دخل 

املواطن محدود الدخل.
أما علي عبدالرضا باقر فأكد أن 
التكنولوجية  الوسائل  استخدام 
نقمة ونعمة وس����الح ذو حدين 
علينا أن نعي جيدا كيفية التعامل 

املناعي خصوصا في ظل ما أثبتته 
الدراسات من أن استخدام هاتف 
صغير احلجم لفترات طويلة يقلل 
م����ن عمل وظائ����ف حدقية العني 

املتصلة باألعصاب.
 »B.B« �وأشار إلى ما يحمله ال
من تهدي����د أمن����ي صريح ميس 
كي����ان الدولة ويؤث����ر على األمن 
االجتماع����ي من خالل قدرته على 

ف����ي البداية أكد داود حس����ني 
دشتي أنه يؤيد الرقابة على جهاز 
البالك بيري بصورة سريعة ملا له 
من مخاطر كثيرة على مستخدميه 
من املراهقني، مش����ددا على أن ال� 
البالك بيري« أصبح أحد أهم عوامل 
التشتيت الدراسي وضعف التركيز 
حيث ان����ه ال يفارق أيدي الطالب 
والطالب����ات حتى داخ����ل قاعات 
الدراسة، باإلضافة إلى أنه أصبح 
أهم عناصر استهالك وقت الطالب 
وتضييع الوقت املخصص للدراسة. 
ولفت دشتي للمخاطر األخالقية 
املترتبة على اس����تخدام املراهقني 
واملراهقات للجهاز وخصوصا في 
ظل إمكانيته التواصل مع كل مالك 
البالك بيري على اختالف خلفياتهم 
الثقافية، األخالقية والعقائدية مما 
له بال����غ األثر في تأثرهم بعادات 
وتقالي����د غريبة عل����ى املنظومة 
القيمي����ة للمجتمع، باإلضافة إلى 
قدرة اجلهاز على اختراق املواقع 
غير األخالقية احملظ����ورة، الفتا 
إل����ى عامل في غاي����ة األهمية هو 
أن بعض املراهقني يس����تخدمون 
الدعوة »للهوش����ات«  اجلهاز في 
وجتميع الشباب عند حدوث مشكلة 

ألحدهم.
التوعية أفضل من المنع

أما وليد العسعوسي فيري أن 
لكل جه����از إلكتروني جديد مزايا 
وعيوبا حتددها طريقة االستخدام، 
مش����يرا إل����ى ان التوعية أفضل 
من املنع وتعزي����ز القيم الدينية 
والروحية أجدى من املراقبة، الفتا 
لضرورة وجود حمالت توعوية 
توضح مزايا وعي����وب كل جهاز 
قبل عرضه في األسواق ألن الوقاية 
خير من العالج.وبني العسعوسي 
أن عيوب اس����تخدام منتج جديد 
ليس����ت مبررا ملنعه لكنها حافز 
إلع����ادة النظر في طريقة تعاملنا 
مع الش����باب وتفتح باب مخاطر 
غياب احلوار داخل األسرة وآثاره 
السلبية على الناشئة، فنحن نعيش 
في عال����م مفتوح حت����ول لقرية 
صغيرة يستحيل معها استخدام 
أنظمة الرقابة التقليدية في عالم ال 
يسمح بالرقابة في ظل السماوات 
املفتوحة واإلنترنت، موضحا أنه ال 
يؤيد االستخدامات السلبية للجهاز 
وال الس����كوت عنها لكن يختلف 
على طريقة التعامل، مش����يرا الى 
ضرورة مشاركة رجال الدين في 
توعية الش����باب ومناقشة أحدث 
املستجدات على الساحة من الناحية 
الشرعية خللق وعي ديني صحيح 
يعصم الشباب من االستخدامات 

اخلاطئة.
مخاطر صحية

بدوره، أكد الفنان التش����كيلي 
خالد الشطي أنه يؤيد الرقابة أو 
املنع من منطلق أن درء املفاس����د 
مقدم على جلب املنافع، مش����يرا 
الى املخاطر الصحية التي تناولتها 
وسائل اإلعالم على خلفية اإلفراط 
في استخدام أجهزة البالك بيري، 
حيث أعلن أن الذين يستخدمونه 
لفت����رات تتجاوز ال� 5 س����اعات 
يوميا س����يعانون من اختالل في 
األعصاب بحيث تقلل من قدرتهم 
على التركيز وستؤثر على اجلهاز 

الماجد: م�ن الض�روري أال نعادي كل جدي�د بل يجب 
أن نتعاي�ش معه بم�ا  يتوافق مع معتقداتن�ا وعاداتنا وتقاليدنا

العسعوس�ي: لكل جهاز إلكتروني جديد مزايا وعيوب.. 
والتوعية أفض�ل من المنع وتعزي�ز القيم أجدى م�ن المراقبة

باقر: استخدام الوس�ائل التكنولوجية سالح ذو حدين 
وعلين�ا إيجاد نوع من الرقابة يس�ير في خط م�واٍز مع التوعية

الفيل�كاوي: الش�عب يتقب�ل أي إج�راء يع�زز القي�م 
صري�ح دلي�ل  دون  رقاب�ة  أي  إج�راء  ونرف�ض  المجتمعي�ة 

الشطي: األشخاص الذين يس�تخدمونه لفترة تتج�اوز 
ال� 6 ساعات يقل تركيزهم وربما يعانون من اختالل باألعصاب

محاف�ظ  مجتم�ع  الكويت�ي  المجتم�ع  الدريب�ان: 
اليتس�امح مع م�ا يم�س المنظوم�ة القيمي�ة و العقائدية له

أسامة دياب
حالة من اجلدل بني مؤيد ومعارض تسود املجتمع سببها ما تناقلته وسائل 
اإلعالم حول توجه احلكومة ملراقبة أجهزة البالك بيري بسبب مخاطرها األمنية 
ومساسها باألمن االجتماعي وخصوصا بعد أن أقدمت عدد من الدول على منع 
استخدامها  لتفادي مخاطر العمليات االستخبارية ومحاوالت اختراق أنظمة 
املعلومات باإلضافة إلى املخاطر التي أثبتتها املمارسة الفعلية للجهاز كأسرع 
وسيلة لنشر الشائعات وتهييج الش�ارع مما يجعله أحد أخطر عناصر تهديد 

األمن االجتماعي.
املؤيدون ملراقب�ة اخلدمات اإللكترونية التي يقدمها اجلهاز أو منعها في 
حال تعذر ذلك يرون أن للبالك بيري مخاط�ر جمة متس املنظومة القيمية 
للمجتمع وخصوصا في ظل ولع املراهقني واملراهقات باستخدامه وإمكانية 
تواصلهم مع كل مالك البالك بيري على اختالف خلفياتهم الثقافية واألخالقية 
مما يؤدي خللق مشاكل ال حتمد عقباها، ناهيك عن العبء املادي الذي تشكله 

رسوم اخلدمة على كاهل األسرة الواحدة في ظل 
موجة غالء األسعار التي ضيعت دخل املواطن محدود 

الدخل، ضعف الرقابة األسرية بسبب عدم وعي اآلباء 
واألمهات باملخاطر األخالقية للجهاز.

في حني يرى املعارضون أن الرقابة نوع من الردة الثقافية 
وانقالب على احلريات، مشيرين إلى أن التوعية هي أفضل أنواع 

الرقابة وسالح أجدي من املنع فكل األجهزة واالختراعات احلديثة 
بداية من التلفزيون مرورا بالكمبيوتر وصوال لالنترنت هي سالح ذو 

حدين ترتبط بشكل مباشر مبستوى وعي املستخدم ومدى حفاظه 
على منظومته القيمية وتأثره بها، فالرقابة املثلى هي إعداد جيل واع 

قادر على التعامل مع املستجدات احلديثة بشكل صحيح.
»األنباء« استطلعت آراء املواطنني في مزايا ال� »البالك بيري« وعيوبه ومدي 

تقبلهم للرقابة أو اإللغاء الكامل خلدمات اجلهاز فإلي التفاصيل:

بعد اإلعالن عن توجه الحكومة لمراقبته بدعوى وجود مخاطر أمنية الستخدامه

»البالك بيري« 
اتهامات في غير محلها؟


