
حــقـوق اإلنـسـان إلى أن قـررت الـهـجـرة إلى
السويد عام .2008
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انـتـقـلت نسـرين إلى مـديـنة فـيـسـتروس في
ــقــدورهــا الـــســويــد عــام  2008لـــيــكــون 
ـارسـة النـشاطـات الـسيـاسـية الـتي كانت
مـحـظورة عـلـيـها في سـوريـة. وكغـيـرها من
الالجــئـ لم يـكن ســهال عـلـيــهـا الـبـدء من
الـصفـر بعد أن كـانت قد أنهت دراسـتها في
كــلـــيــة احلــقــوق ولـم تــلق تــشـــجــيــعــاً من
ـسـيــر إلى األمـام لـكــنـهـا الالجــئـ عـلـى ا
قـررت أن تغيـر فكرة الالجـئ وطمـوحاتهم
الـغـائــبـة وتـفـعل مـا لم يـكن مـسـمـوحـا لـهـا
فـعله فـي بالدها.وعن جتـربتـها في الـسويد
تتابع: " قررت أن أكون قوية بل مصرة على
فــعـل شيء يــغــيــر نــظــرة الــســويــديــ عن
".وعـــنــدمــا وصـــلت إلى مـــديــنــة الالجـــئــ
فــيــسـتــروس لم يــكن لـهــا دور في تــغـيــيـر
ـــوضــوع االنـــدمــاج لــدى وجـــهــة الـــنــظــر 
الالجـئ الذين يـشعرون بأنـهم غير مرحب
بـــــهم. وأرادت أن تـــــلـــــعب دور ســـــفـــــيــــرة
جملـتـمـعهـا لـدى اجملـتـمع السـويـدي وتـثبت
لـهم أنهم شعب يسـتطيع فعل الـكثير إذا ما
أُتـيـحت لـهم الـفـرصـة.أنـهت نـسـرين دراسة
الـلغة السويـدية التي درستهـا بشكل مكثف
جــداً خـالل أقل من عــام وفي نــفس الــوقت
عـملـت مع منـظمـات الالجئـ بشـكل طوعي
الكـتـسـاب اخلبـرة في الـقـوان الـسـويـدية
ــارسـة الـلـغـة. وكـانـت من خالل عـمـلـهـا و
تــقــدم الـنــصح واإلرشــاد لالجــئــ وكل مـا
يـخـص حـيـاتـهم اجلـديـدة هـنـاك من تـعـلـيم
وانــدمـاج في اجملـتــمع وقـضـايــا لم الـشـمل
وأي شيء قـــانـــوني لـــرسم مـــســتـــقـــبـــلــهم
بـالـطــريـقـة الـصـحـيـحـة. ثم تـوظـفت بـشـكل
رســمي فـي مـكــتـب الـعــمل حــيـث أصـبــحت
ـسـؤولـة عن الالجئـ الـسوريـ والـعرب ا
بـشكل عام.وبعد عام من وصولها انخرطت
نــسـرين في الـنـشـاط الــسـيـاسي الـسـويـدي
بــــاالنـــــضــــمــــام إلى احلـــــزب االشــــتــــراكي
ـــقـــراطي وعن هـــذا تـــقــول: " تـــزامن الـــد
انــضـمـامي لــلـحـزب مع دخــولي لـلــجـامـعـة
لـدراسة الـعلـوم السـياسـية ألنني أدركت أن
الـتـغيـيـر يأتي من األعـلى من مـركز الـقرار.
آمـنت بأفـكار وأيـديولـوجيـة احلزب ألنه في
مــبـادئه يـركــز عـلى عــامـة الـشــعب".بـعـد أن
اصـبحت عـضوة رسـميـة بدأت بـالبحث عن
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تــكـلـيـف عـدد كـبــيـر من الــنـاس بـدعم
جـهدٍ ما و"الـدعاية الشـعبيـة الزائفة"
(Astroturfing) الــــذي يـــشــــيـــر إلى
اخـتالق وجـود دعـم شعـبي لـشيء أو

قضية بعينها.
ورغـم أن تـــكـــلــــفـــة تـــوظــــيف هـــؤالء
ـسـتــأجـرين" حتـد بـشـكلٍ ــعـلـقـ ا "ا
كـبيـر من انتشـار التـقييـمات الـزائفة
فــــإن الـــبــــاحـــثــــ يــــحـــذرون من أن
االســـتـــعـــانــــة بـــتـــقـــنـــيـــات الـــذكـــاء
عـادلة في هذا االصـطنـاعي ستـغيـر ا

الشأن.
فقد بيّن علماء في جامعة شيكاغو أن
هــنـاك إمـكـانــيـةً لـتـوظــيف شـبـكـة من
اخلــوارزمــيـات الــقــادرة عـلى تــولــيـد
مـراجـعات وتـقيـيـمات آلـيه ذات طابع
مـقـنع بل ونـشـرهـا عـلى مـواقع تـقدم
مــسـاعـدة ونـصــائح لـلـجــمـهـور مـثل

Tripadvisor.و  Yelp موقعي
وفـي هـذا الـسـيـاق يــحـذر الـعـالم في
مـجال الكمبيـوتر بن تشاو وهو أحد
الــبـاحـثـ الـذين شـاركـوا في دراسـة
أُجــريت بـجــامـعـة شــيـكــاغـو في هـذا
ـكن لـلـخـوارزمـيات الـصـدد من أنه 
ُـستخدمـة في إطار مفهوم "الـتعهيد ا
حلــشـدٍ مـؤيـدٍ زائف" إعـداد أكـبـر عـددٍ
ــراجـعــات والـتــقـيــيـمـات ــكنٍ من ا
الــزائـفــة إلى حـد أن ذلك ســرعـان مـا
سـتحيل سـيؤدي إلى أن يـصبح من ا
حتـديـد أي الـتـقيـيـمـات جـدير بـالـثـقة
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ويـضـيف تشـاو: "لـقد شَـهِـدنا بـالـفعل
كن استخدام القدرة على نشر كيف 
األخـبار الزائفة كوسيـلةٍ للتأثير على
الـرأي الــعـام و(نـتـائج) االنـتـخـابـات.
ـهـاجـمـون من اسـتـغالل وإذا تـمـكن ا
تـقـنـيـات الـذكاء االصـطـنـاعي لـفـبـركة
مــراجـعــات وتــقـيــيـمــات حتــاكي تـلك
الــفـعـلـيـة والــواقـعـيـة بــأعـداد كـبـيـرة
وعـــلى نــطــاق واسع فـــســيــكــون من
الـعسـيـر للـغايـة تمـييـز احلقـيقي" من

الزائف.
عـانـى عـدد من الـشـركـات الـكـبـرى من
تــسـرب مــعـلــومـات حــسـاســة تـخص
مـستهلكيها وبيانات مهمة ذات طابع
جتــاري إلى الـعــلن جــراء تـعــرضـهـا
لهجماتٍ شنها قراصنة إلكترونيون.
وقـد أدى هجـوم من هذا الـقبـيل حمل
اسم " "WannaCryإلـى شل الـكـثـيـر
من األنـظـمـة الـتي تسـتـخـدمهـا هـيـئة
اخلــدمــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة في
ـتـحـدة "إن إتش إس" وهو ـمـلـكـة ا ا
ـســتــشـفــيـات عــلى إلــغـاء مــا حــمل ا

اجلراحات غير الضرورية للغاية.
لـــكن فـي ظل تـــصـــاعـــد الـــنـــزال بــ
الــقـراصــنــة اإللـكــتـرونــيـ من جــهـة
ــسـؤولـ عن الـدفـاع عن شـبـكـات وا
الـكـمبـيـوتر ذات الـطـبيـعـة احلسـاسة
مـن جـهـة أخــرى يـتــوقع اخلـبـراء أن
تُــســتــخـدم تــقــنــيــات "الــتـعــلم اآللي"

إليجاد مكامن ضعف جديدة.
ـهـاجـمـون كـمـا يُـتـوقع أن يـسـتـفـيـد ا
اإللــكـتــرونـيـون مـن تـقـنــيـات حــديـثـة
تـستـع ببـرمجـيات ذكاء اصـطناعي
كنها التظاهر بأنها تمثل مـتطورة 
أشــخــاصــاً حــقـيــقــيــ عــلى شــبــكـة
اإلنـــتـــرنت وذلك إلجـــراء مـــحــاورات
عـــلـى مـــواقع الـــدردشـــة حتـــاول من
خاللـها احلـصول بشـكل غيـر مشروع
على معلومات حساسة مثل تفاصيل

حساب مصرفي.
ــــكـــافــــحـــة لــــكن شــــركـــة "مــــكـــافي" 
ـــمــكن الـــفــيـــروســات تـــقــول إن من ا
االســـتـــفــــادة من تـــقـــنـــيـــات الـــذكـــاء
االصــطـنــاعي لــتـحــسـ مــسـتــويـات
األمـان اإللـكـتـروني أيـضـاً وذلـك عـبر
تــوظـيـفــهـا لــلـمـســاعـدة عــلى حتـديـد
ــشــكـالت ونــقــاط الــضــعف قــبل أن ا
يـســتـطـيع الـقـراصـنـة اإللـكـتـرونـيـون

لسلحفاة هو بندقية.
ويـحذر أندرو إليـاس - الذي قاد هذه
الــتـجـربـة - من أن الـراغـبـ في شن
هــجــومٍ مـا قــد يـلــجــؤون السـتــخـدام
طـريـقـة مـشابـهـة لـتغـيـيـر قـوام جسم
صــلب أو نــســيـجـه وهـو مــا يــجـعل
الـسيـارات ذاتيـة القـيادة تـتصور أنه
جـــزء مــعـــتـــاد من امــتـــداد الـــطــريق
أمـامها لـتصطـدم به بدالً من التوقف

قبل الوصول إليه.
ويـــقــول إلـــيــاس: "هـــنــاك مـــخــاطــرة
بــالـقـطع. رغم أنـنـا لم جنـرب - حـتى
اآلن - بـأنـفـسنـا مـهـاجمـة الـسـيارات

ذاتية القيادة".
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يـقول احملـلل في مجـال التكـنولـوجيا
ـكن أن جـيه. والـتـرز تـومـسـون إنه 
يـتـسـنى لنـا قـريبـاً الـتـحكم بـواسـطة
األوامــر الـــصــوتــيــة في الــعــديــد من
ــنـزلــيــة مـثل أجــهــزتـنــا وأدواتـنــا ا
ـــرايــا والـــســـيــارات وصـــنــابـــيــر ا
يـكروويف بل االسـتحـمام وأفـران ا
ـــراحـــيـض وذلك عـــلى غـــرار مـــا وا
ــســـاعــد يـــحــدث مـع أجــهـــزة مــثـل ا
الـرقمي الذي ابتـكرته شركة "أمازون"
ويــحــمل اسم "ألــيـكــســا" أو نـظــيـره
الـذي ابتكرته "غوغل" ويُسمى "غوغل

هوم".
جتــمع األجــهـزة اإللــكــتـرونــيــة الـتي
ـكن للمرء ارتداؤها مثل "فيت بيت"
و"آبـل ووتش" (ساعة آبل) كـماً كـبيراً
ــعــلــومــات والــبــيــانــات بــشـأن من ا
صـحـته ونـشـاطه. ويـعـد مـصـنـعـوها
ـا هو أكـثر من مـجرد ـسـتخـدم  ا
مــسـاعـدتــهم عـلى حتــسـ لـيــاقـتـهم
كن أن نـبدأ في إضافة الـبدنيـة.كما 
ـــعــلـــومــات الـــتي جتــمـــعــهـــا هــذه ا
األجــــــهـــــزة إلى ســــــجالت احلـــــاالت
الـصحـية لـلمـرضى التي يـحتـفظ بها
األطـبـاء في مـا يُـعـرف باسم "األدوات
(Mobile Health) "الـطـبـية الـنـقـالة
ولـذا لن تـكـون بحـاجـة بـعد اآلن إلى
أن تـشرح لـلطـبيب - وبـشكلٍ مـبهمٍ -
ـكن أن تـكــون قـد اخـتـفت أعــراضـاً 
فـي ظــروف غــامــضـــة في الــســاعــات
األربـع والـعـشــرين الـتي فــصـلت بـ

وعدك معه وذهابك إليه. حجزك 
إذ ســيـتــمـكن الــطـبــيب أو الــطـبــيـبـة
قــريــبـــاً من االطالع عــلى الــبــيــانــات
اخلـاصـة بحـالتك الـصحـية من خالل

ــعـلـومـات الــتي جتـمـعــهـا األجـهـزة ا
الــــطـــبـــيــــة الـــتـي تـــرتـــديــــهـــا وذلك
ـرض لــلـمــسـاعــدة عـلى تــشـخــيص ا
وحتــســ عــمــلـيــة مــراقــبــته ورصـد

تطوراته.
تـــعـــكف مـــؤســســـة "أوشَن كـــلــ آب
فــاونــدايــشِن" خـالل هـذا الــعــام عــلى
تـنــظـيف احملـيط الـهـاد من الـتـلـوث
ــواد الـــبالســتـــيــكـــيــة الـــنــاجم عـن ا
ــــــــــــوجـــــــــــودة بـه وذلـك مـن خـالل ا
اسـتــخـدام حـاجـز عـائم يـسـحب هـذه
واد نحو الشاطئ إلعادة تدويرها. ا
رغـم أن تــقــنــيــة الــشـــحن الالســلــكي
مُــســتـخــدمـة مــنــذ سـنــوات مع فـرش
األسنان الكهربائية فإن عدد األجهزة
ـكن إعـادة شـحن بـطـاريـاتـهـا الـتـي 
بـهــذا األسـلـوب سـيـزيـد بـشـكل كـبـيـر

خالل العام اجلاري.
ــقــرر أن تـطــرح "آبل" - وبــعـد فــمن ا
تـــأخـــر طـــويـل - لـــوحـــة "أيـــر بــاور"
لـلـشـحن لـكـي يـسـتـخـدمـهـا أصـحاب
أحدث إصداراتها من هاتف "آي فون"

وساعة "آبل".
فـقد تـبنت هذه الـشركـة - مثل الكـثير
مـن الشركات األخـرى كـ"سامسونغ" -
ـوذج الـشحن الالسـلكـي بتـقنـية أو
معيار "تشي" ( ?(Qiوالذي يقوم على
إيـجـاد مجـال كـهرومـغنـاطـيسي حلث
تــيــارٍ في مــلف مــوجـود في بــطــاريـة
ُــســتـقــبل لــلـطــاقـة. وتــبـدأ اجلــهـاز ا
عــمــلـــيــة إعــادة الــشــحن عــنــد وضع
ُــراد شــحـــنه فــوق جــهــاز اجلـــهــاز ا
إرســال دون أن تُــوصِـلَ بــيــنــهــمـا أي
توقع نطلق فمن ا أسالك.ومن هذا ا
ـــزيـــد من ألـــواح الـــشـــحن أن نـــرى ا
الالســـلــكــيــة الــتي تــعــمل بــأســلــوب
"تــشي" وقــد ظـهــرت وتــزايـد عــددهـا
بـشــكل سـريعٍ ومـفـاجئٍ في كلٍ مـكـان
قاهي إلى السيارات. طارات وا من ا
فـسلسلة مطـاعم "ماكدونالد" - مثالً -
تـــعـــكـف خالل الـــعـــام اجلـــاري عـــلى
تـركيب مـحطـات شحنٍ السـلكيٍ تـعمل
ختلف بـهذه التـقنية في ألف مـوقعٍ 
ـتـحـدة. وفي الـوقت ـمـلـكـة ا أنـحـاء ا
نـــفــسـه أعــلـــنت شـــركــات تـــصـــنــيعٍ
لـلسـيارات - من بـينـها "بي إم دبـليو"
و"فـورد" و"تويوتـا" و"فولكس فاغن" -
أنـها ستُدمج ألواح الشحن الالسلكي
هــــــذه فـي الــــــطــــــرز اجلـــــــديــــــدة من

سياراتها.

qðUIÐ fO  ’U — rK sL¦ « WŽu b   U1uIð WÐU²J  ’U ý√ —U−¾²Ý≈ v ≈ bLFð  U dý

œ«d  rÝUł

هلسنكي

إطـارها إما إلرسال نـبضات كهـربائية
إلـى اخلاليا الـعصـبـية في الـدماغ أو

كبح إرسال هذه النبضات.
وبــيـنــمـا يُــسـتــفـاد من هــذا األسـلـوب
الــطــبي بـالــفــعل في مــعـاجلــة حـاالت
مـرضية مـثل "مرض باركـنسون" الذي
يُـــعــرف بــاسم "الــشـــلل االرتــعــاشي"
هـنـاك جتارب تُـجرى عـلى االنتـفاع به
ـــرضى الــذيـن يــعـــانــون من لـــعالج ا
مـشكالت صحيـة أخرى مثل "متالزمة
ــزمـن واالكــتــئــاب تـــوريت" واأللم ا
رضي واضطرابات وفـقدان الشهية ا
ــــزاجــــيـــــة واضــــطــــراب احلــــالـــــة ا

الوسواس القهري.
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ويـحذر بـاحثون في جـامعة أكـسفورد
من أن مـنـظـومـة الـبرمـجـة الالسـلـكـية
الـــتي يـــتم من خاللـــهــا الـــتــحـــكم في
ـــــزروعـــــة في األجـــــهــــــزة واألدوات ا
ـــكن اخــتـــراقــهــا عـــلى يــد الـــدمــاغ 
قـراصنـة إلكـترونـي من أجـل إشعار
عني باأللم أو بث الرجفة الـشخص ا

في أوصاله أو حتى تغيير سلوكه.
يُـسـتعـان بخـوارزميـات "التـعلم اآللي"
- وهـو أحد فـروع الذكاء االصـطناعي
رء عـلى سداد - لـتـحديـد مدى قـدرة ا
ــصــرفي مــبــلـغ مــا وفــقــاً لــســجــله ا
ولـــتــقــيــيـم طــلــبــات احلـــصــول عــلى
بــولــيـصــة تــأمــ أو قـواعــد وبــنـود
. كمـا تـفيـد تلك تـشـغيل بـرنـامج معـ
اخلـــــوارزمــــيـــــات في الـــــتــــوصـــــيــــة
ـقطوعات موسيقـية قد تروق للمرء
وإســــــداء الـــــنـــــصـح له فـي مـــــجـــــال
ساعدة عـلى تشخيص االسـتثمـار وا

اإلصابة بالسرطان.
ــــكـن االنـــــتـــــفــــاع فـــــضـالً عن ذلـك 
بـتـقـنـيـات الذكـاء االصـطـنـاعي لـرصد
الي. وفي الـواليات وقـائع االحـتيـال ا
ـــتـــحـــدة تُــــســـتـــخـــدم في احملـــاكم ا
لـــلـــمــســـاعـــدة في اتــخـــاذ الـــقــرارات
اخلـاصـة بإصـدار األحـكام الـقـضائـية

. أو اإلفراج بكفالة عن مدان
لـكن عـلى الرغـم من أن هذه الـتـقنـيات
ـكن أن تـعطي نـتائـج دقيـقةً عـلى ما
يـبدو خالل مرحلة التـجارب فإنها قد
تــكــون مــشــوبــةً بــالـثــغــرات في واقع
األمـر. فمـدى دقتهـا يعـتمد بـشكل كلي
ـعلـومـات والـبيـانـات التي عـلى دقـة ا
دُرِبَتْ عـليهـا خالل عمـليات تـطويرها
وهـو مـا يـعني أنـهـا قد تـعـطي نـتائج
مـتحيزةً. كـما أن الشفـرة اخلاصة بها
ـــكن أن تـــتـــضـــمن حتـــيـــزات غـــيــر

مقصودة يُضمرها من وضعوها.
وتـقـول كـاثـرين فـلـيـتـشـر الـتي تـعمل
مـنـسقـةً ألبحـاث األمن اإللكـتروني في
جـامـعة أكـسفـورد: "إذا كـان هنـاك قدر
ضـئيل من التـحيز شـاب هذه العـملية
في مــرحـلـة مـبـكـرة بــسـبب الـبـيـانـات
الـــتي يـــتم اســـتـــخــدامـــهـــا فــإن ذلك
ـكن أن يتـضخم مع كل جيل (الـقدر) 
جـــديـــد يــتـم تــطـــويـــره من الـــشـــفــرة
ُـستـخـدمة".يـلجـأ غالـبيـتنـا - عنـدما ا
نـكون بصـدد شراء منـتج ما أو إجراء
حـجز بعينه - إلى مطالـعة التقييمات
ـراجـعات الـتي دونَّهـا مـستـهلـكون وا
آخـرون ونُـِشرَتْ عـلى شـبكـة اإلنـترنت
حـتى يـساعـدنـا ذلك علـى اتخـاذ قرار.
ـة الـضمـير لـكن بـعض الشـركـات عد
تــوظـف أشــخــاصــاً بــاألجــر لــكــتــابــة
ـنــتـجــاتـهـا أو تــقـيــيـمـات إيــجـابــيـة 
خـدمـاتـهـا بـهـدف تـرجـيح كـفـتـهـا في

. ستهلك احملتمل نظر ا
كـما أن شركاتٍ أخرى تـستخدم هؤالء
ـأجـورين لـتـشـويـه سـمـعة ـعـلـقـ ا ا
مــنـافـسـيــهـا من خالل دفـعــهم لـنـشـر
دفوعة. عـشرات التعلـيقات السلـبية ا
ويُــعـرف ذلك بـاسم "الـتــعـهـيـد حلـشـدٍ
مـــــــؤيـــــــدٍ زائـف" وهـــــــو مـــــــزيـج من
مــصــطــلـحـيْ "الـتــعــهــيــد اجلــمـاعي"
(Crowdsourcing)الــــــذي يــــــعــــــني
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تـسـتـكشف "بي بـي سي فيـوتـشر" في
ـقـبـلـة بـعض الـتـعـبـيـرات الـســطـور ا
ــثــيــرة ــألــوفــة وا الــتــقــنـــيــة غــيــر ا
لالهـــتــمــام الــتي نُــحِــتَتْ بــفــضل مــا
حتـقق من خطوات علـى طريق التقدم

العلمي خالل العام اجلاري.
يــألـف غــالــبــيــة من يــســافــرون جــواً
احلـــــاجــــة إلـى ضــــبـط أجــــهـــــزتــــهم
اإللـكـتـرونـيـة على خـاصـيـة الـطـيران.
كن استخدامها ولـكن تقنيةً جديـدةً 
عـلى م الطـائرات قد تسـمح للركاب
بـالـبـقـاء مـتـصـلـ بـشـبـكـة اإلنـتـرنت
حـــــــتـى خالل مـــــــرحـــــــلـــــــتـيْ اإلقالع

والهبوط..
ـصـابيح وتُـسـتـخدم فـي هذا اإلطـار ا
ـوضـوعة فـوق الـرأس في مقـصورة ا
الـطائـرة والتي تـعمل بـتقـنية "إل إي
دي" (الـــصـــمـــام الـــثـــنـــائي الـــبـــاعث
لـــلــضـــوء) حــيث تـــضيء وتــنـــطــفئ
ـرات في كل ثـانــيـةٍ بـسـرعـةٍ مـاليـ ا
ـستـحيل خـارقةٍ وهـو ما يـجعل من ا
عـلى الـعـ البـشـرية مالحـظـة حدوث

ذلك من األصل.
ــــصــــابـــيـح إرســـال وبــــوسع هــــذه ا
الـبـيانـات بـوتيـرةٍ أسـرع مئـة مرة من
تـقنية "واي - فـاي" التقلـيدية. وتعمل
شركة "أيرباص" على تزويد طائراتها
بـهـذه الـتـقـنـيـة اجلـديـدة التـي تؤدي
إلـى جتـــــنب حـــــدوث الـــــتـــــداخـل مع
األجــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة األخــرى في
الـطائرة وهو ما كان يدفع إلى وضع
قـيودٍ عـلى استـخدام الـ"واي فاي" في
الـطـائـرات. كـمـا أن اسـتـخـدام تـقـنـيـة
"الي - فــاي" تـزيـد كـذلك من مـسـتـوى

األمن.
لــكن االسـتــفـادة من هــذه الـتـقــنـيـة ال
تــــزال تـــتــــطـــلـب في الـــوقـت الـــراهن
ـفتـاحٍ إلـكتـرونيٍ خاصٍ االسـتـعانـة 
يُـوصل بـجـهـاز الـكـمـبـيـوتـر احملـمول
اخلـــاص بـــالـــراكب. غـــيـــر أن هـــنــاك
مـؤشراً على أن تـقنيـة "الي - فاي" قد
ــــســـتـــقــــبل جـــزءاً من تــــصـــبح في ا
ـتـاحـة بـشـكل أسـاسيٍ اخلـصــائص ا
في األجــهـزة اإللـكـتـرونـيـة اخملـتـلـفـة
وذلـك في ضـوء أن إمــكــانــيـة تــفــعـيل
هــذه اخلـاصــيــة ظـهــرت في الـشــفـرة
اخلـــاصـــة بـــأحــدث إصـــدار لـــنـــظــام
تــشـغــيل "آي أو إس" الـتــابع لــشـركـة

"آبل".
يـــومـــاً بـــعـــد يـــوم تـــصـــبح األدوات
واألجـهزة االصطناعية التي تُزرع في
جـسم اإلنسـان ألغراضٍ طـبيـة وتعمل
كن بـشـكل السـلـكي أكثـر شـيـوعـاً. و
بـرمـجة هـذه األدوات وإعادة شـحنـها
والـسيطرة عليهـا والتحكم فيها دون
احلـاجـة إلى إجراء تـدخل جراحي أو

وصلها بأسالك.
رضى ورغم الـراحة التي يشـعر بها ا
بـــفــضل اســـتــخـــدام هــذا الـــنــوع من
ــزروعــة في األجـــهــزة الالســلــكـــيــة ا
أجـسـادهم فـإنـهـا أكـثـر عـرضـةً كذلك

لالختراق والقرصنة اإللكترونية.
ـثال عُطـلت اخلـاصية وعـلى سبـيل ا
ـتعـلقـة بالتـشغـيل الالسلـكي جلهاز ا
تـنـظـيم ضـربـات الـقـلب الـذي زُرِعَ في
جـسـد "ديك تـشـيـني" الـنـائب الـسابق
لـلرئـيس األمريـكي للـحيـلولة دون أن
حتـاول أي قوة أجـنبيـة اغتيـاله بهذه

الوسيلة.
وفـي الــوقت الــراهـن يــحــذر خــبــراء
األمـن اإللكـتروني من أن قـرصنـة مثل
ــزروعـة في هــذه األجـهــزة الـطــبـيـة ا
ـكن أن تأخـذ مـنعـطـفاً أكـثر اجلـسم 
إزعـاجـاً وإثـارةً لـلـقـلق في ضـوء بدء
رضى. زرع تلك األدوات في أدمغة ا
وجتــــري عـــمــــلـــيــــات زرع األجـــهـــزة
اإللـكـتـرونـية هـذه في إطـار مـا يـعرف
بـ"الـــتـــحــفـــيـــز الـــعــمـــيق لـــلـــدمــاغ".
وتُــســـتــخــدم األدوات الــتي تُــزرع في
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نـسـرين حسن شـابة كـرديـة سوريـة خاضت
غــمــار جتـربــة فــريــدة كالجـئــة اســتــطـاعت
االنـدمــاج في مـجـتـمع غـريب بـزمن قـيـاسي
تـصل من خالله إلى احملافل الدولـية للدفاع
ـرأة وحــقـوق اإلنـسـان. تـروي عـن حـقـوق ا
نسرين وهي عازفة غيتار لبي بي سي كيف
اسـتــطـاعت أن تـصـبـح مـلـهـمـة لــقـريـبـاتـهـا
وصــديـقـاتـهـا من الــشـابـات الـسـوريـات في
ـهجـر الذي عـادة ما يـنعـزل فيه الـالجئون ا
عن اجملــتـمــعـات اجلـديــدة الـتي يـنــضـمـون
إلـيـهـا.تـقول نـسـرين عن جتـربـتهـا:" عـنـدما
كــنت أمــشي وسط حــيـنــا في مــديـنــة حـلب
ـوسـيـقي والـغـيـتار ـعـهـد ا مـتـوجـهـة إلى ا
عـلى ظهـري وأنا لم أجتـاوز الرابعـة عشرة
ـا من عــمـري كــان اجلـيــران يـنــدهـشــون 
أقـوم به ألن والدي كـان رجالً ملـتزما ديـنياً
وجـميع أهالي احلي يكنون له كل االحترام
فكيف البنة شيخ أن حتضر معهداً كهذا".
وتـــضـــيـف أن " الـــكـــثـــيـــرات تـــأثـــرن بي و
ــارســـة هــوايــتي بـــيــنــمــا بــجـــرأتي في 
أخـريـات كن يـشـعـرن بـالـشـفـقـة علـى حالي
وكـيف أن طريـقة تفـكيري بـعيدة عـنهن فلم
ساحـيق التـجميل ـن يتزين كـثيـرا  أكن 
واإلكــــســــســــوار ولم أحــــصــــر أحـالمي في

رأة في كلـية احلقوق الـقوان اخلاصـة با
تـخرجت منهـا بدرجات عاليـة جداً تؤهلني
لـلـدراســة في مـعـهـد الـقـضـاة ولـكن لم يـتم
قـبـولي لسـببـ وهمـا سـمعـتي في النـشاط
الــسـيـاسي وخـاصـة فـي فـتـرة الـدراسـة في
اجلــامـعـة والــتي كـانت بــاجملـمل مــعـارضـة
لــلــحـكم وعــدم انــتـســابي لــلـحــزب احلـاكم

البعث الذي كان ومازال يحكم سوريا".
وعـن أيام الدراسة تضيف: " كانت أعوام ما
ب  2004و  2008مـن أكـثـر األعــوام الـتي
لم أهــدأ خاللــهــا عن الــقـيــام بــالـنــشــاطـات
الـفـنـيـة والـسـياسـيـة بـ فـئـة الـشـباب. من
ضـمن الـنشـاطـات الطالبـية الـتي نـقوم بـها
أنــــا و زمـــــيالتي هـي تــــنــــظــــيـم الــــرحالت
الـطالبـيـة الـتي كـنـا نـلقـي فيـهـا خـطـابـاتـنا
وبــيــانــاتــنــا الــســيــاســيــة بـاإلضــافــة إلى

ارسة فلكلورنا وأغانينا الكردية.
وكــنت من الـعـازفــات الـلـواتي يــسـعـ إلى
إضـافة الصبـغة الغربـية الشرقـية. كما كنت
صبوغة بالطابع السياسي أقـدم احلفالت ا

عارض وخاصة في أعياد النوروز. ا
كـانت تـقـوم بـنـشـاطـات فـنـيـة لـنـشر الـوعي
الـــســـيـــاسـي في أوســـاط الـــطالب األكـــراد
ضايقات تالحقـها حيثما حتركت وبـدأت ا
لم يـكن باسـتطاعـتها أن تـقوم بعـمل خلدمة

ـشـاريـع واألفـكار الـتـي تـخـدم هذه أفـضل ا
الــشــريـــحــة وتــمــكــنت مـن عــمل الــكــثــيــر
لالجــئــ مــثل إعــفــاء أبــنـائــهم مـن شـراء
بــطــاقــات الــسـيــنــمــا وتــعــلــيـمــهم دروس
ـوسيقى مـجاناً وإشـراكهم في الـنشاطات ا
الـفـنـيـة لألطـفـال مـثل لـعب أدوار تـمـثـيـلـية
مـسرحية ونـشاطات رياضـية باإلضافة إلى
زيد من اجـتماعات أولياء أمـورهم لتقد ا
اخلــدمـات.ثم حــصـلت نــسـريـن عـلى بــعـثـة
دراســيـة إلى بـروكــسل وفـرهــا لـهـا احلـزب
لـلتعـمق في كيـفية طـرح ومناقـشة القـضايا
ـيـة وقـضـايـا الالجـئـ وأمـور أخرى. الـعـا
تــلى ذلك مــنــحــة من مــفـوضــيــة الالجــئـ
الـدولـية لـلـذهاب إلى جـنـيف واالطالع على
نظمات الدولية هناك. وكانت جتربة عمل ا
جـنيف بالنسبـة لها القفزة النـوعية الثانية
الــتي غــذت طـمــوحــهـا وعــززت من ثــقـتــهـا
ـــرأة تـــقـــول إن بـــقـــدراتـــهـــا.عن حـــقـــوق ا
نـشاطاتها توسعت لكن تركيزها األكبر كان
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وفـي عـــام  2014 أُنــــتـــخـــبـت عـــضـــوة في
ـــديــنـــة فـــيــســـتــروس ـــان احملـــلي  الـــبــر
دينة. كانت مسؤولة واسـتلمت عملها في ا
ستطاع عن شـؤون الالجئ وعملت قدر ا
عـلى نشر الوعي ب القادمات اجلدد ليس
فــقط الــكـرديــات والـســوريـات بـل مـخــتـلف
اجلـنـسـيات لـتـغـييـر نـظرة الـسـويـدي عن
الالجـئ الـسوريـ إلى اإليجـابيـة وبأنهم
مــنــتـجــون ومــبــدعـون إذا مــا تــوفــرت لـهم
الـــظــروف.وبــعـــد مــبــادرة االنـــدمــاج الــتي
أطـلقتها وعـملت بها لفـترة حازت على ثقة
ـسـؤولــ جلـهــودهـا والــنـتـائج وتــقـديــر ا
ـثمرة التي حققتها. ثم عملت مراقبة على ا
األحــكــام الــنــهــائــيــة الــتي كــان يــصــدرهـا
الـــقــضـــاة في مــحـــمــكـــة االســتــئـــنــاف في
ســتـوكــهـولـم واكـتــسـبت خــبـرة قــانـونــيـة
اعـتـبرتـها قـفـزة نوعـية كـبيـرة في حـياتـها
سـاعدتهـا على القـدرة على اتـخاذ القرارات
وهي ال تزال في عمر السادسة والعشرين.
واصــلت نــسـرين طــريـقــهــا الـذي اخــتـارته
بـإكـمـال دراسـتـهـا الـعـلـيـا مـتـخـصـصـة في
"سـياسـات االحتاد األوروبي" دون أن تـلغي
حـــيــاتـــهــا اخلـــاصــة الـــتي تــريـــدهــا أن ال
تــتـنـاقض مع تـاريـخــهـا ودورهـا كـإنـسـانـة

تنشط في اجملال العام.

احلــصــول عــلى زوج بل كــان كل تــركــيـزي
ــشــاركــة في ــوســيــقى وا ــارســة ا عــلى 

احلفالت الطالبية من عزف وغناء".
ــا تُـقــدم فــقــد كـان كــانت نــســرين تــؤمن 
حـلمـهـا أن تُدخل مـوسيـقى الفالمـينـكو إلى
األغـاني احمللـية خللق نـوع يتذوقه الـشباب
بـعيداً عن اإليـقاع البـطيء الذي كانت جتده
."لم يــكن مــا أقــوم به يــروق ألقــربــائي ـالً
وسـيقى الـذين كـانوا يـظنـون أننـي أتعـلم ا
ـسـتــقـبل والـعـائـلـة من أجـل تـسـلـيـة زوج ا
فـــقط وأن عــزفي لــعـــامــة الــنــاس هــو دون
ــــســــتــــوى. لــــكن رفــــضــــهم أزادنـي قـــوة ا

وإصراراً على متابعة قناعاتي".
وتــتـابع: "كــنت أدرك أنــني لن أسـتــطـيع أن
أعـيـش حـيـاة عـاديـة كـزوجـة وأم فـقط فـقـد

أصبحت السياسة جتري في عروقي".
وحتـدثت نسـرين عن كيف كانت الـنساء من
قـريباتها مؤمـنات بأنها ستـترك ما تمسكت
به وقـتـها ألنـهـا ستـصبح يـومـاً ما في عـمر
الـزواج وبـالـتـالي تـتـفـرغ لـلـزوج وواجـبات

األسرة.
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لـكن نظـرة اجملتمع الـسلبـية للـمرأة دفعـتها
إلـى أن تــخـتــار دراســة احلــقــوق وعـن هـذا
تــقــول: "كــنت شــغـوفــة بــتــفــاصــيل جــمـيع

الصـحافـة  في كل العـصور واالزمـان هي  مع البـناء ولـيس مـعول هـدم النها
الـسـلـطـة الــرابـعـة في مـسـاعـدة الـسـلـطـات االخـرى الــتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة
ـر بـهـا الـبالد امـنا والـقـضـائيـة وخـاصـة في هـذه الـظـروف الـعـصيـبـة الـتي 
نبر االعالمي الوطني احلقيقي من مسؤوليته ان واقتـصادا وسياسة مع ان ا
يـدعـو إلى الـصـدق ويـنـادي بـأمـانـة الـقـلم والـكـلـمـة وكشـف احلـقائـق وإظـهار
عـلومة تـابع بكل امـانة وحيـادية الن ا اخلفايـا عبـر طرح القـضايا الـتي تهم ا
الصادقـة الحتتـاج إلى تـزويق للـكلـمـة وتـغليـفهـا باوراق زاهـية مـلونـة من قبل
ـنصـرمة بـعد مـحتـرفي فن اخلـديعـة و تلـفيق الـتهـم.. فقـد شهـدت السـنوات ا
االحـتالل عـام 2003 في مـجـال االعالم عـامـة والسـيـما الـعـراقـي العـديـد من
ــا فـرضـته مـتـطـلـبـات ـتـغـيـرات اإليـجـابــيـة والـسـلـبـيـة  كـإســتـجـابـة عـمـلـيـة  ا
التكـنولوجـيا وتنـوعها الـتي تتسم  بـالسرعـة فى مجـاالت احلياة كـافة كما ان
االمكـانيات االعالمـية العـربية واالجـنبـية تعـاطت  مع األحداث اجلاريـة بشكل
عـمـلي ومـتـابعـة مـسـتـمـرة مع اول بـروز اخلـبـر وتـواصل حـلـقـاتـهـا واغـنـائـها
ـطلـوبة مـن قلب احلـدث ولكن مع كل تـلك التـحوالت من ـعلـومة ا بالـصورة وا
ـفـتـرض ان تـكـون نـتـائـجـهـا ايـجـابـيـة في الـتـعـامل مع احلـدث اال ان بـعض ا
وسـائل االعالم واحملـلـيـة خـاصة والعـتـبـارات حـزبـية او جـهـويـة او مـجامالت
ظلت  سـطحية التناول لإلحداث والقضـايا إلى جانب إنتشار بعض الظواهر
الدخـيلة مثل نـشر األكاذيب وإثـارة الفضائح مـن خالل التناول والـتداول غير
وثـوق و غير الـصحيح من  دون حتـرى الدقة ومـراعاة البـحث والتأكـيد قبل ا
العـرض والنشر واغـفال مسـؤوليتهـا  جتاه اجملتـمع وغدت مع االسف ظاهرة
دخـيـلـة يحـمل اإلسـاءة إلى االعالم واالعالمـيـ ويـثيـر الـسـخريـة احـيـانا وان
ـواد اإلعالمـيـة الـتى ال تكل وال الـبث الـيـومي هي سـمـة غالـبـة عـلى مـختـلف ا
تــمل بــعض الــقــنــوات أرضــيــة كـــانت ام فــضــائــيــة وعــدد من الــصــحف من
ـهـنـة الـصــحـفـيـة الـشـريـفـة إسـتــعـراضـهـا وإبـرازهـا ذلك مـتــنـاسـ اصـول ا
ـصـداقـيـة والـشـفافـيـة وكـأن هـؤالء لم يـسـتـوعـبوا في مـبـتعـدين عـن مفـاهـيم ا
ـهـنة ـفـاهـيم وشـرف ا ـيـة في كـليـات االعالم تـلك الـقـيم وا دراسـتـهم االكـاد
والقـلم احلر وكانها كـانت عند ذلك  مواد دراسيـة حبرا على ورق !! وحتولوا
الى ابواق كـاذبة مـنافـقـة من محـترفـي فن اخلديـعة واحلـمد لـله انـهم قلـة وقد
ألون كـشـفت  اســالـيـبـهم ومــا عـادت تـنــطـلي عـلى الــعـراقـيــ زيـفـهم وهم 
ساعـات الـبث في الـفضـائـيـات وخاصـة مـقـدمي بـعض البـرامج !! من انه مع
العـراق وحريص على الـوطن وعبارات ( وين  فـلوسنه  او احـنه  الشعب وين
) بحق الشعب شـاريع وووالخ ) وغيرها في الوقت الذي يدافع عن (مسيئ ا
والوطن وقـيم اجملـتـمع وأظـهـارهم (ابريـاء )!! بـراءة الـذئب من دم ابن يـعـقوب
سؤول أي وبكل بـساطة يسير وفق االنتقائيـة في مهاجمة هذا السياسي او ا
ومدح االخـر العتبـارات معروفـة لدى القـائم علـى القناة وهـم معروفون وفق
ـثل الـشـعبـي (إلي على راسه بـطـحه يـحسـس علـيـها ) مـن أصوات الـنـشاز ا
عند الـبعض ومجـرد متابعـة بعد الـساعة الثـامنة مسـاء لعدد من تـلك القنوات
الـفـضـائـيـة تـتـجـلى بـوضـوح لــلـقـاصي والـداني  ومن خالل مـا تـطـرحـهـا في
ـقال دون حـتى التـجني الحـظات الـتي تطـرق اليـها ا برامـجهـا اليـوميـة تلك ا
على أحـد بل وعلى الطـبيعة وكـما يقـال (اليف )!! مع التشديـد ان للكـلمة أثرا
كبـيرا في حتديد إجتـاهات الرأي العام نـحو  أهداف وغايـات محددة وقد عدّ
البـعض حرب الـكـلمـة من أشد وظـائف أجهـزة االعالم ضـراوة وعنـفا خـاصة
ان قلب احلـقائق في وسائل اعالم هذا الـبعض يعني االبـحار بسفـينة العراق
إلى مصـير مجهـول وتلقي به وبشـعبه الصابـر اجلريح إلى مهاوي ومـنزلقات
يـراد مـنـها الـتـفـكـيك والتـقـسـيم وجـره إلى حـرب أهلـيـة (السـمح الـله ).. متى

يشـعر هذا البعض ان  القلم رصاصا كان ام حبرا يؤسس
حلـامـله مـسـيـرة وتـاريـخـا نـزيـهـا ان كـان صـادقا دون
انحـيـاز حلـزب او طائـفـة  او جـهـة  بل لشـرف مـهـنة
صــاحـبـة اجلاللـة ..او يــكـون مـثـار لــعـنـة من زمالئه

وقرائه عكس ذلك (او ..دك ..عيني .. دك ) .

عـادلة الدولية  بعد مـؤتمر هلـسنكي في فنـلندا ب تـرامب وبوت  تـغيرت ا
واصبح االقـرار وان لم يكن معلنا لكنه واضح  بـان العالم يعيش وفق قطبية
ثنائية امريكا وروسيا  إن لم تكن ثالثية تضاف اليها الص  فالعالم الذي
تحـدة االمريكية بـعد انهيار االحتـاد السوفيتي  حتول حتكـمت به الواليات ا
الى عــالم مـكــبل بــاالزمـات واالخــتــراقـات  واحلــروب واحلـصــارات  فـاال

ية الثانية  تحـدة التي تشكلت بعد انهيار عصبة اال وانتهاء احلرب العا ا
نـظومـة الدوليـة  فكـثيـرا ماخرقت لم تعد لـها قـيمـة وسطـوة لقراراتـها عـلى ا
تـحدة االمريكـية  وكثيـرا ماحركت جيـوشها واساطـيلها قراراتهـا الواليات ا
واحـتــلت بـلـدانــاً بـدواعي حــقـيـقــيـة أو مـصــنـوعــة بـكـذبــات لـتـحــقـيق اهـداف
استـعمارية  وكذلك حلفـاء امريكا ومن بينهم اسـرائيل التي لم تلتزم وال مرة

واحدة بقرار دولي .
اجـتـماع هـلـسـنـكي هو اعـتـراف امـريكي بـشـراكـة روسـيا في قـيـادة الـعالم 
وبـغض الـنــظـر عن رفض بـعض اعــضـاء الـكـونـغــرس لـهـذا االعـتـراف  فـان
االحداث الـدوليـة عمـوما سـيـما احـداث الشـرق االوسط وكوريـا والصـراعات
مـكن معاجلـتها  وكان االقتـصادية اثـبتت بدون روسـيا االحتاديـة ليس من ا
اكثـر القضـايا احلاحـا هو االرهاب الكـوني في سوريا بـدعم امريكي اوروبي
ـنظومات الـعربيـة  حيث تمـكنت روسيا واحلـلفاء االيـرانيون وحزب وبعض ا
نـاطق االكثـر حسـاسية ـقاومـون من محاصـرته وطرده تـدريجـيا من ا الله وا
ناطق احمليطة بـها وكذلك مخيم اليرموك  خاصة مـناطق الغوطة الشرقـية وا

ة . عادلة واجبر كل االطراف لالعتراف ضمنا بالهز ا غير ا
إن هـذه الـتـحوالت الـتي جـعـلت من سـوريا  الـدولـة  مـحوريـة االسـتـقرار في
ـيـة بـحـكم الـتـأثـيـر الروسـي  اجـبـرت واشنـطـن اليجـاد صـيغ اخلـارطـة الـعـا
ستـوي العسكري والسياسي  يضاف التـعاون والتنسيق مع روسيا على ا
سـألـة الكـورية الـشـمالـية  ومـا اضيف الى ذلك تأثـير روسـيـا والصـ في ا
لـهــمـا من قـوة وفــعـالـيــة جتـمع بــريـكس وشــنـغـهــاي من فـعـالــيـة اقـتــصـاديـة
وجيوسياسية  حيث اشار الى ذلك الرئيس الصيني عندما اكد إن التحالف
ي حيث تمتلك الص االستـراتيجي الصيني الروسي يشـكل اهم حتالف عا
اكبر نـسبة سكانية في العالم واقتصاداً مزدهـراً متنامياً وتمتلك روسيا اكبر
مـسـاحة جـغـرافـيـة في كل العـالم اضـافـة لـتطـورهـا الـعـسكـري واالقـتـصادي

ؤثر . ا
ـا هو اجـتـماع هـيـلسـنـكي  لم يكن اخـتـيارا مـريـحا لـالدارة االمريـكـية  وإ
اختـيار اجباري بـحكم ماتمـثله روسيا مـن قطب دولي يحتـرمه العالم وتثق به
مـعــظم شـعـوب الــكـرة االرضـيـة  ولـقــد كـان لـدورة الـفــيـفـا الـريــاضـيـة لـعـام
ـيـة اكـثـر من اربـعـة ماليـ (2018)  وحـضـرهـا حـسب االحـصـائـيـات الـعـا
ـيـة عـلى االطالق  ولم يـحث ـبـيـة الـعـا زائـر وكـانت من افـضـل االلعـاب االو
فيـها شجار ينـغص االنفس  رغم كل محاوالت الغـرب وامريكا لتـخريبها إال
ـتابع واخملـتص وبحـضور اكثر من (20) انهـا جنحت جناحا بـاعتراف ا
رئـيس دولـة  هـذا االمـر يـحــسب لـروسـيـا وقـيـادتــهـا وتـطـورهـا االقـتـصـادي

واجملتمعي والعسكري .
الـكولـونـيالـية الـغـربيـة االمـريكـية اصـبـحت مرصـودة في حتركـاتـها  ومـحور
قـاومـة صار حـارسـا وشاهـدا عـلى اختـالل موازين الـقـوى  وبالـتـالي فان ا
ــعــادلـة الــدولــيـة اجلــديـدة  ‘هي لــيـسـت تـلك الــتي غــزا فـيــهـا الــغـرب دوال ا
ومجـتمعـات واقتصـاديات  فـالعالم في تـغير مـستـمر  وموازين الـقوى باتت
ـسـارات وهـذا تـقف عـلى جـبـهـات مـتـقـابـلـة  فالبـد من الـتـهـدئـة  وحتـديـد ا
مايـحدث فـعليـا  فال امريـكا والـغرب واسـرائيل واالرهـاب تسـتطـيع ان تقرر
الــوضع في ســوريــا ومـحــيط مــنـطــقــة الـشــرق االوسط  بل االكــثــر تـقــريـرا
ـسـافات الـتـعـاون هي روسـيـا وسـوريا وايـران وحـزب الـله وجـبـهة وحتـديـدا 
قاومـة بكل تـفاصيـلها  وهـذا التـحول يضـاف كقوة مـؤثرة لـلقطـبية الـدولية ا
ـثـلـهـا االحتـاد الـروسي والـص وجـبـهـة شـنـغـهاي . لـعل من الـثـانـية الـتي 
فـيد الـتأكـيد بـان الـرفض الذي مـثله بـعض شـخصـيات احلـزب اجلمـهوري ا
عادلة قراطي للـقاء بوت ترامب  اليغير من ا االمريـكي ومعهما احلزب الد

عادلة ب القطب ا يضيف حتمية تطور ا اجلديـدة شيئا وإ
ي الـروسي واالمريكي  ولعل من يـخسر في هذه العـا
ـنـطـقة ـيـة هي الـدول الـتي تـسـبح في ا الـتـغـيـرات الـعـا
ـنـطـقـة الـرمـاديـة  ولم نـر حـتى االن دور روسـيـا في ا

العربية وامكانية التعاون والتنسق معها . 
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اسـتـغاللـهـا وهـو مـا سـيـقـود إلـى ما
يُــــشـــبه "ســــبـــاق تــــســـلح" بــــ تـــلك

واجهة. التقنيات على جانبي ا
تـزحف الـصـور الـتي تُـشَكِّـلُـهـا أجـهزة
الـكمبيوتر إلى سياراتنا بالفعل خالل
ســـيــرهــا عــلـى هــذا الــطــريق أو ذاك.
فــالـكـثـيـر مــنّـا يـسـتـخــدم الـكـامـيـرات
والــبـــرمــجــيــات الــتـي تــتــعــرف عــلى
األشـياء احمليـطة لتـفعيل تـقنية صفّ
. ومع اكـتـسـاب "ركـن" الـسـيـارة ذاتـيــاً
الـسيارة قدراً أكبر من االستقاللية في
ـهامـهـا ستـعتـمـد أكثـر على الـقـيام 
الــصــور الــتي تــوفــرهــا لــهــا أجــهـزة
الـكـمـبـيـوتر لـشق طـريـقـهـا آلـيا خالل
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ورغم أن أجــهـزة الـكــمـبـيــوتـر أثـبـتت
بـراعــتـهـا في الـتـعـرف عـلى األجـسـام
ورصـــــدهــــا فــــإن دراســـــات أُجــــريت
مكـن خداعها مـؤخراً أظهـرت أن من ا
بـأشكال تثير القـلق بشدة. فقد كشفت
دراسـة أجـرتـهـا جـامـعـة واشنـطن عن
ـــــلـــــصـــــقـــــات أو أن وضـع زوجٍ من ا
إشـارات الـكـتابـة اجلـداريـة في مواقع
رور التي اسـتراتيجية على عالمات ا
تــــشــــيــــر إلى أنـه من الــــواجب عــــلى
كن الـسـيارة الـتـوقف في نـقطـة مـا 
أن تــربك اخلـوارزمــيـات الــتي تُــسـيّـر
ــا ال الـــســيــارات ذاتـــيــة الــقـــيــادة 
يــجـعـلــهـا تـمــيـز هـذه الــعالمـات عـلى
اإلطـالق.كــمــا أظــهــرت دراســة أخــرى
ـمـكن حـتى الـتـسـبب حـديــثـة أن من ا
في حـالـة "هلـوسـة" تشـوب مـنظـومات
الـرؤيـة لدى أجـهزة الـكمـبيـوتر وذلك
عــبــر تــغـيــيــر نــســيج وقــوام اجلـسم
ـوضــوع أمـامـهـا. وبـيـنـمـا قـد يـبـدو ا
لـلع البشـرية - في هذه احلالة - أن
لـــون هـــذا اجلــسم وشـــكـــله ال يــزاالن
ا كـانا عليه عـادييْن تمـاماً ومُماثـليْن 
ا يظهر ذلك اجلسم قـبل التغيير فـر
نــفــسه لــلــكــمــبــيــوتــر عــلى أنـه مـادة

مختلفة بكل معنى الكلمة.
وقـــد تــــمـــكن بـــاحـــثــــون في مـــعـــهـــد
مـاســاتـشـوسـتس لـلـتــكـنـولـوجـيـا في
ــتــحــدة من خــداع جــهـاز الــواليــات ا
كـمـبــيـوتـر يـسـتـخـدم مـنـظـومـة رؤيـة
شـائـعـة تـعـتـمـد عـلى تـقـنـيـات الـذكـاء
االصـطنـاعي ابتكـرتها شـركة "غوغل"
نظومة تظن إذ جـعل الباحثون هـذه ا
ـوذجاً مطـبوعاً بطـريقة مُـجسمة أن 

ستخدم تستخدم بعض الشركات معلق مستأجرين لنشر صورة إيجابية أو سلبية عن منتجات بعينها على مواقع التواصل االجتماعي وقد تنجح في خداع بعض ا

إحدى
جلسات
ان البر

احمللي في
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