
d¹—UIðË —U³š√3

www.azzaman.com

 w−Oð«d²Ý wŽU œ l u  s¹b « Õö  WFK

 …d¼UI « ÃdÐ …uý— W¹UJŠË

©¥≠¥® …d¼UI « w  WOŠUO « r UF*« lKD² ð ©ÊU e «® 

oKI « dO¦¹ oOLF « nO¹e² « WOMI²Ð u¹bO

d¹
—U

I
ð

وأضاف : يـدور الـنـقـاش حـول الـسـيـاسة
دى القريب أو االحتيال والـتهديد عـلى ا
واد لكن الـكـثـيـر من الـناس يـنـسـون أن ا
ــثــيــرة لـلــقــلق تــعــد ظــاهـرة اإلبــاحـيــة ا
حــقـيــقــيــة لـلــغــايــة وتـؤذي الــكــثــيـر من
النساء. ويعد وجـود مؤسسة ديب تريس
في حــد ذاته دلــيال عـلـى سـرعــة انــتــشـار
ظاهرة التزييف العـميق على نحو أصبح
مــصــدر قـــلق لــلــشــركـــات واحلــكــومــات.
ـؤسـسـة مـهمـتـهـا بأنـهـا تـهدف وتصف ا
ـنـظـمـات من اآلثار إلى حـمايـة األفـراد وا
الــضــارة الــنــاجــمــة عـن الــوســائط الــتي
تـستـعـ بـتـقـنـيـات الـذكـاء االصـطنـاعي.
واستخدم مصطلح التزييف العميق ألول
مرة في تقرير نـشره موقع ريديت في عام

2017 وأوضح هذا التقرير أنه في
غـضـون عــامـ فـقط ســيـسـتـفــيـد قـطـاع
التـكـنـولوجـيـا بـأكـمله من هـذه الـظـاهرة.

لندن - روي سيالن  –جونز
رصد بحث تكنولوجي جديد وجود طفرة
مـثـيـرة لـلـقـلق فـي إنـتـاج مـا يـطـلق عـلـيه
مقـاطع فـيـديو بـتـقـنيـة الـتزيـيف الـعـميق
قاطع Deepfake وتضاعف عدد هذه ا
عــلى اإلنــتــرنت خالل األشــهــر الــتــســعــة
اضـيـة تـقريـبـا وهنـاك مـا يـشيـر أيـضا ا
إلى أن إنتاج مـقاطع الـفيديـو هذه أصبح
عمال مربحـا. وعلى الرغم من تركـيز حالة
ــقـــاطع الـــقــلـق عــلـى اســتـــخـــدام هـــذه ا
وألغـراض سـيـاسـيــة إال أن األدلـة تـشـيـر
ـواد اإلبــاحـيـة تــمـثل الــغـالــبـيـة إلى أن ا
ـقاطع. العـظمى من اسـتـخدام مـثل هذه ا
أجرى الـبحث مـؤسسـة ديب تريس لألمن
اإللــكـتــروني ورصــد الــبــاحــثــون إنــتـاج

14698 مقطع فيديو على اإلنترنت
مقـارنة بـ  7964مقـطعـا في كـانون األول
ئة 2018. وقال الباحثون إن 96 في ا
ـواد كـانـت إبـاحـيـة فـي طـبـيــعـتـهـا من ا
وغالبا ما يـكون الوجه لشخـصية شهيرة
صور مثل األصـلي ا يستـبدل بهـا وجه ا
ـارس نشـاطا جـنسيـا. وعلى في مشـهد 
ـــوضــوعــات الــرغم مـن أن الــعــديـــد من ا
ـــمــثالت أمــريــكــيــات ــعــروضــة كــانت  ا
وبريـطانـيـات إال أن البـاحثـ وجدوا أن
مـغــنـيــ بـوب من كــوريـا اجلــنـوبــيـة قـد
استُخدموا أيـضا بكثـرة في إنتاج مقاطع
ــا يـؤكــد أنـهــا ظـاهـرة فـيــديـو مـزيــفـة 
ــيــة. ويـســلط الــتـقــريـر الــضــوء عـلى عـا
إمكانية استخدام تقـنية التزييف العميق
في احلمالت الـسياسـية وعـلى الرغم من
ذلك من الواضـح أن اخلطـر احلـقـيقي في
الـــوقت الــــراهن يـــكــــمن في اســــتـــخـــدام
الــتــكـــنــولــوجـــيــا في أغـــراض االنــتــقــام

اإلباحي والتنمر عبر اإلنترنت. 
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ويـــقـــول هــنـــري أجـــدر رئـــيس حتـــلـــيل
األبــحــاث في مــؤســســة ديب تــريس  إن
ـنـاقـشـات الـتي تـثـار بـشـأن الـكـثـيـر من ا
تقـنيـة التـزييـف العـميق تـخطيء الـهدف.

مستـقل أن البـرامج األخرى سهـلت إنتاج
ـا سبق. مـقاطـع فيـديـو مـزيـفـة مـقـارنـة 
وقالت كاتيا بيجو الباحثة الرئيسية في
مـؤســسـة نــيــسـتــا لالبـتــكــار (أصـبح من
ــمـــكن اآلن إنـــتـــاج مـــادة بــاســـتـــخــدام ا
الـتـزيـيف الـعـمــيق عن طـريق االسـتـعـانـة
بــكم صــغــيـــر فــقط من مــواد اإلدخــال إذ
حتـــتـــاج اخلـــوارزمـــيـــات إلـى كم أقل من
ـعـاجلـتـها). مـقاطـع الفـيـديـو أو الـصـور 
ـا أن الـتــكـنـولـوجــيـا تـتـقـدم وأضـافت (
ــهم بــالــنــســبـة بــســرعـة كــبــيــرة فــمن ا
لـصـانـعـي الـسـيـاســة أن يـفـكـروا اآلن في
االستجابـات احملتمـلة. ويعـني ذلك النظر
في تطويـر أدوات االكتـشاف ورفع الوعي
الـعــام والـنــظـر أيــضــا في الـديــنـامــيـات
االجتـماعـية والـسيـاسية األسـاسيـة التي
جتـعل الـتـزييـف الـعمـيـق احملتـمـل يتـسم
باخلطورة الشديدة). كـما يتحدث محررو
تـقـريـر مـؤسـســة ديب تـريس عن بـوابـات
اخلــدمـــة أي األعــمــال الـــتــجــاريـــة عــبــر
اإلنترنت التي تنشئ وتبيع مقاطع فيديو

من خالل تطبيقات التزييف العميق. 
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وحتـــتـــاج احـــدى هـــذه الـــبـــوابــات 250
سـتهـدف ويوم من صورة للـموضـوع ا
ؤسسة عاجلة إلنشاء الفيديو. وتقول ا ا
إن األسعار الـتي يتم حتـصيلـها تـتفاوت
ـــكن أن تـــكـــون أقل من 3 دوالرات لـــكن 
لــكل مـــقــطع فــيـــديــو. وكــانـت مــؤســســة
ويتنس مـيديـا الب قد أصدرت تـقريرا في
وقت سابق بـالتـعاون مع مـنظـمة حلـقوق
اإلنسـان وشـركة غـوغل وخـلص التـقـرير
إلى أن إنــتــاج مــقـاطـع فـيــديــو بــتــقــنــيـة
الـتـزييـف الـعمـيـق ال يزال يـتـطـلب بـعض

هارة لكن ذلك يتغير بسرعة.  ا
ويقـول الـتـقـرير اآلن إن مـحـاكـاة الـوجوه
الـفــعــلــيـة بــشــكل واقــعي تـمــامــا ال يـزال
يـحــتـاج إلى فــريق كـبــيـر مـن األشـخـاص
ـتخـصصة. هارة والـتكـنولـوجيا ا ذوي ا
ـعاجلـة الطـويلـة حتدث تـلقـائيا بيد أن ا

واكتشـفت مؤسـسة ديب تـريس أن مواقع
اإلنتـرنت اإلبـاحـيـة األربـعـة الـرائـدة التي
تــســتـخــدم تــقــنــيــة الــتــزيـيـف الــعـمــيق
وتدعـمـهـا اإلعالنـات جذبت  134مـلـيون
قاطع الفيـديو اخلاصة بها منذ مشاهدة 
شباط 2018. وتنتـشر حالـيا الـتطبـيقات
ــمـكن إنــتـاج مــثل هـذه الـتي جتــعل من ا
ـواد. وأحــد هــذه الـتــطـبــيــقـات يــسـمح ا
لـلـمـسـتـخـدمـ بـخـلع مالبس مـوضـوعـة
بـطــريـقــة مـصــطــنـعــة عـلى صــور ثـابــتـة
لـنـســاء ويـصل ســعـر الـتــطـبـيق إلى 50
ـائــيـة من دوالرا مـقـابـل إزالـة الـعـالمـة ا
ــادة. وســجــلت عــلى كل مــنــتـج نــهــائي 
زيارات مـوقع الـتطـبـيق زيادة بـعـد كتـابة
ـوضــوع. لـكن مـقــال نـقــدي بــشـأن هــذا ا
الـبــرنــامج ال يـزال مــوجــودا حـيـث تـمت
إعادة إصـداره من جانب مـنـتجـ آخرين
يسـعـون إلى االستـفـادة مـنه. وأكد خـبـير

على نحـو يسـمح لألشخـاص الذين ليس
لديهـم معرفـة متـخصـصة بـإنتـاج مقاطع
كن فيـديـو قـد تـكـون أقل تـطـورا ولكـن 
إنـتـاجـهـا بـطـريــقـة أسـرع. وبـالـنـظـر إلى
مقـاطع الفـيـديو الـتي وضع عـليـها وسم
ـكن رصد تزيـيف عمـيق عـلى يوتـيوب 
ـثيرة لإلعجـاب عن كيفية بعض األمثلة ا
اسـتـخـدام فـرق مــهـنـيـة لـلـتــكـنـولـوجـيـا.
ويـحـذر مــبـتــكـر مـجــهـول عـلـى قـنـاته (ال
تـــصــــدق كل مـــا تــــراه عـــلى اإلنــــتـــرنت
حسـنا)? ويـهدف الفـنان الـذي يطـلق علي
نفـسه (الوجـوه البـديل) إلى الـترفـيه بدال
من اخلــداع لــكن من الــواضح أن هــنــاك
زيـفة مخـاوف من أن مـثل هذه األشـيـاء ا
ـكن أن تـسـتـخـدم لـلـتـأثـيـر عـلى حـمـلـة
انـتـخـابــيـة أو إثـارة الـكـراهــيـة ضـد فـئـة
مــعـيــنــة. وعــلى الــرغم مـن ذلك يــبـدو أن
هناك حـاالت قلـيلـة إن وجدت حتى اآلن
حلـاالت تـزيـيف عـمـيق جنـحت في خـداع
الــنــاس ألغــراض ضـارة. وقــد يــكــون من
مصلحة مؤسـسة ديب تريس اآلن ككيان
نظمات من هذه جتاري أُنشيء حلمايـة ا
ـقـاطع. الـظـاهـرة زيـادة تـهديـدات هـذه ا
وتــســأل بــيــجــو عــمـا إذا كــانـت تــقــنــيـة
اكــتــشــاف الـــتــزيــيف الــعـــمــيق طــريــقــة
ــكـن أن يــصل صــحـــيــحـــة. وأضـــافت (
مقطع الفيـديو بسرعة هـائلة إلى جمهور
اليـ ويـتصـدر الـعنـاوين الـرئيـسـية با
لـلــصــحف في غــضـون ســاعــات). وقـالت
(يخبـرنا وسـيط تكـنولوجي بـأن الفـيديو
ــعــاجلــة في وقت مــتــأخــر جــدا. خــضع 
ويــبـــدو عـــلى أي حـــال أن الــضـــحـــايــا
احلقيـقيـ للـمستـخدمـ اخلبـثاء الذين
ينـتجـون مقـاطع فيـديو بـتقـنيـة التـزييف
ـدى الـقـصـير الـعمـيق لن يـكـونـوا عـلى ا
حكومات وشركات بل األفراد ومعظمهم
من النـساء. ولـيس من احملـتمل أن تـكون
لـــديــهـم الـــقــدرة عـــلـى حتــمـل تـــكــالـــيف
ــكــافـــحــة ســوء االســتـــعــانــة بـــخــبـــراء 
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ـعاصـر  حـيث زوال الـديـكتـاتـور ونـظامه مـنـذ التـحـول األكـبـر بتـاريخ الـعـراق ا
الدمـوي الذي لم يـبق للعـراق صديـقاً وال رفـيقـاً وال حتى وسـيطـاً يتـدخل حيـنما
حتـتـدم األزمـة  يالحظ أن تاريخ الـزائل سـلـسلـة مـتصـلـة من األزمـات الداخـلـية
واخلارجـية فلم تـكد تـنجلـي غيمـة اال وتتـبعهـا األقتم  حـتى راح العـراق وشعبه
مـثـاالً يـحـتـذى به لـلـمـنكـوبـ الـصـابـرين  ولـيس اإلشـكـال كـله فـي زمن الـنـكـبة
ورجـالــهـا  لـكـن اإلشـكــال في اإلرهـاصــات الـتي رافــقت الـرحــيل  فـقــد كـانت
ة على يـد احملتل  ويقـينـا ان كل نصر يـأتي بيد احملـتل وأدواته وجيوشه الهـز
ــة  فـالـشـر ال يـزيـله شـر  والـوغـد وغـد وإن قـاتل األوغـاد  وعـدته وعـدده هـز
رافق هــذا االسـتــثــنـاء صــد األشــقــاء مـنــاصــبـة الــقــادم اجلــديـد الــعــداء  قـبل
استـشراف خيره ومعرفة خـلفياته  بل راح األشقاء يسـتجمعون حطب اإلرهاب
ـول  من كل بقـاع األرض  ويـزيدون في مـضـافاتـه محـرضـ ومشـجـع و
مـعـتـقـدين أن ذلك سـيــسـقط الـقـادم ويـأمـنـهم مـن شـروره الـطـائـفـيـة  فـأضـحى
الـعـراق بــؤرة اإلرهـاب بل تـورا بـوره الـعـرب والـشـرق األوسط  ويـحـدثـونك عن
الدم الـعربي الـواحد وعـن وحدة األصل ومـشتـرك التـاريخ واجلغـرافيـة والدين 
والعـراق مالم باندفاعه لهذا واالرتماء باحضان ذاك  أمـا الشعب فقد عُبّأ بينياً
ظلوم الشيعي الشيعي يخشى عودة السني الذي ظلم  والسني يخشى بطش ا
ن ظــلم وأثــرى وحــكم وبـطش  الـقــادم تــواً  والـكــوردي يــريـد االقــتــصـاص 
والعـربي يخشـى القادم اجلـديد الشـريك الذي غ حـقه وقُمع صـوته وبقى على

مدى تاريخه محاصراً مظلوماً مقموعاً . 
ـتعـاهـد على إسـقـاط التـجربـة الـوليـدة  على وحتـالف اجلـوار واإلقلـيم والـعالم ا
جمع كل فـاشلي وفاسدي مكونات الشعب الـعراقي أو من احملسوب عليه ظلما
وعـدوانـا لــتـنــاط بـهم إدارة مـقــدرات الـشـعـب  اخلـارج تـوا من ويالت ونــكـبـات
ـتوقع من بطون جاعت واسـتجدت وافترش اقسى شـمولية عرفـها العالم  وما ا
ـعهـود من فاسد سـارق محـكوم هارب عن األرض من اجل لقـمة الـعيش  وما ا

فساد ال عن مبدأ ? 
ن فشل في إدارة شأن  نفسه أن ينجح في إدارةشأن بلد وشعب هل يـرجتى 
وأمه?  وهل يـتعـفف من سـرق الـفتـات واآلخـرين عن سـرقة ثـروة شـعب وأموال
فـقـير ويـتـيم ومـنكـوب ? واحلـصيـلـة فسـاد وفـشل وبأس وتـراجع في اخلـدمات 
ويحـدثونك عن فـشل طائـفـة وفسـاد رجالـها  وكـأن الطـائفـة هي من تولت إدارة
فردها بعيداً عن تخريب اآلخرين  وما تدخل اخلارج سوى كذبة أراد الشـأن 
بها ابـناء الطائفة تبرير النكسـة والفشل واإلخفاق  لقد اشترك في حكم العراق
بـعـد سـنـة 2003 كـل الـطـوائف والـغـالب من الـقـومـيـات  وعـلى اجلـمـيع حتـمل
مـسـؤولـيـة مــا حـدث  ويـقـيـنـا ان اإلنــصـاف يـوجب عـدم حتـمــيل اجلـمـيع نـفس
ـسؤولية النـسبة من اإلخـفاق بلـحاظ حجم االشـتراك وطبـيعته وتـأثيره  بل أن ا
ن اشـترك في إدارة الشأن من الـطائفـة ذاتها  فهـناك من اشترك ليـست ذاتها 
شترك دون ان يكـون محوراً  وهناك من حاز الـقرار واتخاذه  لكن مسـؤولية ا
ـانـا   ولكن رغـبـة في الـقرار تـبـقى قائـمـة شـاخصـة  فـهـو ما اشـتـرك حبـا وا
واحلـصـة والـتصـدر والـتـصدي  فـضال عـمـا حـصل علـيه بـفـعل تـنازل من أراد
ــا يــزل  والالفـت أن مــا من حـــكــومــة من ســدة الـــعــرش  والــتـــاريخ ســجـل و
تـعاقـبة بـعد سـنة 2003 اال ووجهـت اليـها سـهام الـنـقد ورافـقتـها احلـكومـات ا
التـظاهرات والحقتـها االتهامات  وأحـيل عدد من وزرائها إلى النـزاهة والقضاء
وألـصـقت بـها سـمـة الـفـشل والـفـسـاد  حتـى تراكـمت الـتـركـة ولم يـعـد الـشعب
ـتــراكم من الـعـبث والـفـشل والـفـسـاد ونـهب الـثـروات قـادراً عـلى حتـمل اعـبـاء ا
ـال  وتــهـريب األمـوال بـعـد تـبــيـيـضـهـا  كال لـم يـعـد األمـر بـحـاجــة لـتـبـيـيض ا
ال العام عادة وحماية الفاسد كرامة ومشاركة العابث فالفـساد ثقافة والعبث با
ال شـجـاعة  واجلـمـيع يتـهم اجلـميـع بالـفـساد ويـدعي الـنزاهـة ويـتبـاكى عـلى ا

هرب  فإذا كان اجلميع نزيهاً فمن الفاسد ?  هدور ا ا
ن اعـتــلى وتـصـدى وحـكم  مـتـهـمــاً مـتـورطـاً فـمن يـقـاضي وإذا كـان اجلـمـيع 
ويالحق ويسـتـرد ? والالفت حتى في احـلك الظـروف وأقسـاها حـيث الدمـاءالتي
ســالـت واألرواح الــتي ازهـــقت  ال يـــزال الــصـــراع احلــزبي فـي أوجه من اجل
ا هرب  بل أن الصراع نزل إلى الظفر باحملافظة وكسب العقد  ونيل حصة 
ناصب وكالة  فراح الصراع وعد أزف خلتام ا ما هـو ادنى من احملافظ  أن ا
ـديـر الـعام  فـفـيـهـا احلصـيـلـة واحلـصاد  عـلى اشـده عـلى منـصب الـوكـيل وا
ويحدثونك عن فشل القائم ومسؤوليته عن اخلراب والفساد والفشل  فهل حكم

صائب والويالت ?  سنة واحدة خلّف كل هذه ا
لـيارات  واخفـق البنـاء والعمـران  وفيهـا تراجعت ـال  وأهدرت ا هُرب فـيها ا
ال الزراعة وماتت الصناعة وفسدت التجارة  وتراجع األمن وامتدت اليد إلى ا

العام ? ويحدثونك عن النهضة السياسية اإلصالحية . 
لـقد أزف الـوقت من اجل الـتـصـحـيح  وآن األوان من أجل تـصويـب ما وقع من
ـتـعاقـبة دون خـطـا وتصـحيح مـسـار ما انـحـرف على مـدى مسـيـرة احلكـومات ا
ـرتكزات ال أن استـثنـاء  لكن هذا الـتصـويب البد أن يـتجه صوب احملـوريات وا
يذهب بـاجتاه األطـراف والهـامـشيـات  التـعيـ مطـلـوب وفرصـة العـمل ضرورة
وحتويل األجـر والـعقـد إلى دائم حاجـة  لكـن اإلصالح ليس في هـذه اجلزئـيات

عـلى ضـرورتـها  لـكن الـتـغـيـير والـتـصـويب يـبدأ بـالـكـلـيات
ـعــاني  فال إصالح دون ــبـاني واألسـس وا ـبــاد وا وا
نـزيه  وال بـنــاء دون كـفــــوء قـادر  فــسـاد احلـاكم أس
اخلـراب والدمار  إن صلح صلحت الرعية  وإن فسد
راحت الرعـية تعبث فسادا باألمة ومقدراتها  " يا أبت

استأجره أن خير من استئجار القوي األم .

في جمـهورية الـعراق الـتي أحمل إنـتسـابي اليـها وجـنسـيتـها وجوازهـا لم أتوقع
يومـا أن أكتشف حقـيقة خدر ورفـاهية الـشعب الذي أعيش مـعه كل سني عمري
ســــــــته أخيرا ..أعترف ا هو الواقع الذي   وكالمي ليس بطرا أو تـــــورية إ
عايـير العراق اجلديد بل نـلت لقب أج مواطن ح خلعه أني جبـان جدا طبقا 
علي وبـاستـحـقاق تـام صديـقي اخملـرج لؤي صـديق مـازحا ومـؤنـبا .. فـلم أحتل
قطـعـة أرض ( حواسـم )ولم أجتاوز عـلى الـرصيف ولـم أطالب بـحق من حـقوقي
في عالجي أو سـكني أو راتـبي الـتقـاعـدي بل سـددت كل ما بـذمـتي من (قوائم)
اء والتبليط والتنـظيف والضرائب والرسوم وكل ما يثبت اني مواطن الكـهرباء وا
صالح .. أخـيرا اكتشـفت أنني غبي لدرجـة أني ضحكت على نـفسي وعضضت
عـلى نـاجـذي أسفـا عـلى مـا فاتـني من فـرص مـباحـة ومـشـروعة في عـراق الـيوم
..مـشـكلـتي أن جـبني هـذا تـيقـنت أن بـاعثه الـغـباء ..كـيف ? خرجـت يوم الـثالثاء
راجعـة دائرة التقاعد في الوثبة بعد مقابلة حددوا فيها موعدا لي وفي منتصف
الطريق فـوجئنا بـغلقه تـيسيرا لـزوار األربعيـنية فأجـلتهـا الى الغد بعـد اكتشافي
ـراجعـ تالفيا طريقـا جديـدا وبالـفعل توجـهت صبـاحا مبـكرا لـعلي أكون أول ا
راجعـ وإذا بي أدخل دائرة خاوية اال من شـرطي التفتيش في للـزخم وزحام ا
عتاد ونـفر قلـيل جدا ..دخلت وإذا بي أواجه مـدير القسم مدخـلها عـلى خالف ا
ـراجعـ فاحتـا نافذته مـبتـسمـا ومرحـبا ..قدمـت له طلبي يجلـس في استقـبال ا
ـقابلـة مع رئيس الهيـئة الذي وجـهه بإتمامـها فقال ومستـمسكـاتي مع استمارة ا

اذا ?  نصا : (تعال ورة الزيارة )!! قلت : 
وظـف ذهبـوا ألداء واجبهم فكـان رده : ( ماكو مـوظف ) !!! عـرفت حينـها أن ا
قـدسة وهذا من حقـهم حسب الدستـور وأيضا إكتـشفت أنني شاذ وشعـيرتهم ا
وطـلـبت الـتـوبـة من الـله ألني لم أمـارس هـذه الـعـبـادة والـواجب الـديـني والـوطني
ـا .. رجـعت خـائــبـا ألـوم نـفـسي ألنـي كـافـر وغـيـر مـلــتـزم فـوجـدت كل أفـراد ر
عائـلتي وبعض جـيراني عادوا خائـب مثـلي بعد أن طـرق كل منهم بـاب كليته أو
مـدرسـته فـرأى الـريح فــقط تـداعب أشـجـارهـا بـسـكــيـنـة وهـدوء في جـو خـريـفي
سـاحـر… قد يـكـونون أصـغـر سنـا مـني ومازالـوا مـغررا بـهم أو مـخدوعـ بـدولة
ونـظـام وقـانــون ولـكـنــهم لن يـصـلــوا الى درجـة غـفــلـتي وسـذاجــتي..  بـربـكم أال
أستـحق جائزة أغبى مواطن في دولة تخـجل أو تخاف أن تعلنهـا عطلة رسمية ?

ــواطن يـــدور حــول نــفــسه وسط الــشــوارع فــقــد جــعــلت ا
والدوائـر في تـيه من أمره .. إنـهـا دولة لم يـتـخيل أي مـنا
أن يـعـيش فــيـهـا ..وخـاصـة األغـبــيـاء   واجلـبـنـاء مـثـلي
ولـكـن ولـلــتــاريخ أســتــحق لــقب األغــبئ ولــو نــافــسـني
اليــ .. وأطــالب بـاســتــحــقـاقــات اجلــائــزة من هـذه ا
نافـسة من يدعي أنه أغبى اللـحظة وأنـا على استعـداد 

مني .

X∫ من الواضح أن اخلطر احلقيقي في الوقت الراهن يكمن في استخدام Ë

التكنولوجيا في االنتقام اإلباحي والتنمر عبر اإلنترنت
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انطـلقـنا صـباحـا لزيـارة القـلعـة التي
شـيـدهــا" صالح الـدين االيــوبي"سـنـة
1176م ويطلق عليها (قلعة اجلبل) -
ـقــطم- وكــانت الــقــلــعــة فـوق جـبـل ا
اجلبل في مكـان يعـرف (بقبـة الهواء)
لم يـقـيم فـيـهـا صالح الـدين واكـمـلـها
بعد وفاته السلطان الكامل بن العادل
وهو اول ملك سكنها واستمرت حتى
عـهــد مــحــمـد عــلي بــاشــا وتــعـد من
أضخم الـقالع في الـعصـور الـوسطى
وهي موقع دفـاع استـراتيجـي يشرف
ويــســـيــطـــر عــلـى مــديـــنــة الـــقــاهــرة
والفسـطاط كان صالح الـدين يخشى
من الـهـجـمـات الـصـلـيـبـيـة وكـذلك من
بــقــايـــا الــدولــة الـــفــاطــمـــيــة تــاريخ
واحـداث تــسـتــحــضـرهــا وانت تـزور
ـــتـــحف ـــرافق الـــتـــاريـــخـــيـــة من ا ا
احلـربي إلى مـسـجـد الـناصـر قالوون
وتــمــر عــلـــيك الــعــصـــرين االيــوبــيــة
مـلـوكيـة وزمن احلـملـة الـفرنـسـية وا
1798 حتى تولي "محمد علي باشا"
حكم مـصـر وإعـادة للـقـلعـة ازدهـارها

وعظـمـتـهـا زرنـا مسـجـد مـحـمـد علي
باشـا الـذي اسـتـغـرق بـنـاؤه من سـنة

1848-1830وهو يشبه جامع
الـســلــطـان احــمــد اغـا بــاســطـنــبـول
ـلوك ـسـات ترمـيم في عـهـد ا وهنـاك 
(عـــبــاس حـــلـــمي مـــحـــمــد ســـعـــيــد
اسماعيل بـاشا توفيق بـاشا) وهناك
إشـارة لـعـمـليـة تـرمـيم فـي عـهـد فؤاد

لك فاروق. األول وابنه ا
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خـتـام جـولـتـنـا الـيـوم كـان في تـنـاول
عادي السمك الـبحري في كـورنيش ا
وتأجير زورق شراعي للتمتع بأجواء

نهر النيل وقت الغروب.
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يعـتقـد االمـريكـان بـأنهم قـادرون على
خـــداع الــــشـــعــــوب من خـالل تـــوزيع
بعض األمـوال (مسـاعـدات) قد تـعطي
نـتــائج ومــواقف ســيــاســيـة احــيــانـا
افــضـل من اســتـــخـــدام الــقـــوة هــذه
اجلزئـيـة اسـتـخـدمهـا الـرئـيس جـمال
عـبـد الـنـاصـر بـذكـاء وفـطـنـة وضـحك
فـيـهـا عـلى االمـريـكـيـ - كـمـا يـتـنـدر

صريون- كانت مصر في ذلك عليها ا
احلـ - وقت بــنـاء بـرج الــقـاهـرة او
كما يسمى "برج اجلزيرة" في الزمالك
سنة 1961-1956 يدعم عبـد الناصر
ثــــــورة اجلــــــزائــــــر ضــــــد االحــــــتالل
الـفـرنـسي دخـلت امـريـكـا عـلى اخلط
وحاولت تقد منحة مالية لبناء برج
ــــثــــابــــة ( رشـــوة الــــقـــاهــــرة وهي 
سـيــاســيـة) إليــقــاف هـذا الــدعم عــبـد
ـنـحة األمـريـكـية النـاصـر لم يـرفض ا
وبها  بـناء برج الـقاهرة الـذي يبلغ
ارتفاعه 187م مسـتخـدمـا اخلرسـانة
ــســلــحـــة بــتــصــمــيـم يــشــبه زهــرة ا
الــلــوتس الـــفــرعــونــيــة الـــتــصــمــيم
ــصـري (نـعــوم شـبـيب) لـلـمــهـنـدس ا
ويـتـكـون الـبـرج من 16طـابق قـاعـدته
من احجار اجلوانـيت االسواني التي
اســتـــخــدمـــهــا الـــفــراعـــنــة فـي بــنــاء
مـعــابــدهم ومــقــابــرهم الــبـرج ال زال
شـاخـصـا ويـعـد شـوكـة عـبـد الـنـاصر
ضـــد االمـــريـــكـــان الن مـــصـــر اخـــذت
الرشوة ولم تنفذ النصيحة األمريكية
في الــتـخــلي عـن الـثــورة اجلــرائــريـة

زرنا الـبـرج اليـوم وفي األعـيـاد عادة
يكون مزدحم وتظـهر مشكـلة الصعود
إلى أعــلى الــبــرج واالنــتــظـار طــويال
كن أن صعد الـوحيد في الـبرج. و ا
ـطـعم تـتـجــاوز الـدور اذا حــجـزت بــا
ـطعم الدوار الـذي يـدور لـيـرى رواد ا
مـعــالـم الـقــاهــرة (وزارة اخلــارجــيـة
مبنى التلفـزيون األهرامات النوادي
ـشهور والـسور ومـنظر الرياضـية ا
نهر النيل اجلميل) سعر تذكرة البرج
200جنبه للشخص الواحد حاولنا
معرفة بـعض أسرار اللـغة الفـرعونية
من خالل تــواجـد اشــخــاص يــرتـدون
البس الـفــرعـونـيــة ويـجـيــدون لـغـة ا
الــفـــراعــنــة هـــؤالء يــأخـــذون اســمك
وتاريخ مـيالدك والـلـون الذي تـفـضله
وبدقـائق فـقط يـسـلمـونك هـديـة رقـعة
فرعونية مـكتوب علـيها اسمك وشرح
عن شخـصيـتك ومـعنى هـذه احلروف
بــالــلــغــة الــفــرعــونــيــة وتــرجــمــتــهــا
بـالـعـربـي(مـثال اسـمي تــعـني حـروفه
بــأنـــني احب الـــقــد واحـب الــسالم
والليل والتـسامح والعـدل) والشهادة

قـمـنـا بـتـصـورهـا وصـور
ايضـا مع الـفـراعـنـة.بـعد
الــنـزول مـن الــبــرج البـد
من جـولــة في احلـنــتـور
عــلى كـــورنــيش الـــنــيل
وجــــمـــــاله فـي الــــلـــــيل
وايـــــقـــــاع األغـــــنـــــيـــــة
الــــشـــــعــــبـــــيــــة (اركب

احلنتور).
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وهــــــــو مـن أكــــــــبــــــــر
ـتــاحف وقـد افــتـتح ا
سـنة 1906 ويـتـكون
من طــابـقــ األرضي
يـضم االثـار الـثـقـيـلة
والـــتــــمــــاثـــيـل امـــا
الــــطــــابـق الــــثــــاني
فـــــــيــــــــضـم اآلثـــــــار
اخلـــــــــفــــــــيـــــــــفــــــــة
واخملــــــطــــــوطـــــات
ـــــــــومـــــــــيــــــــات وا

لـــــــكية.  ا
اجلــــو حــــار جـــدا
ـــــــتـــــــحف داخل ا
يـجــعــلــنــا نــسـرع
إلنـــهــــاء الـــزيـــارة

ـقـتنـيات على الـرغم من أهـميـة هذه ا
تنوعة.  التاريخية ا
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اليـوم انـتـهت رحـلـتـنـا إلى مـصر في
الـيـوم االخـيــر لـلـرحـلـة قــمـنـا بـزيـارة
(حديـقـة احليـوان) بـاجلـيزة وهي من
أقدم حدائق احليوانات تأسست سنة
1891في عهد اخلديوي اسماعيل

وتعد من أكـبر حديـقة للحـيوانات في
مـصــر والــشــرق األوسط حــيث تــبـلغ
مساحتها 80 فدان يقدر عدد الزوار
سنـويا 3 ملـيون زائـر ويـطلق عـليـها
جـوهـرة احلـدائـق في أفـريـقـيــا فـيـهـا
6االف حيوان وعدد كبير من األنواع
تمتعنا بهذا اليوم من خالل مجموعة
من الــصـــور مع بـــعض احلــيـــوانــات
كاالسد والـقرد وهـنا احلـيوانـات لها

اسماء مثل البشر األسد الكبير الذي
نـظــهـر مــعه بــالـصــورة يـطــلق عــلـيه
(احلـاج مـتـولي) يـقـولـون مـتـزوج من
أربـعــة األسـد الــصــغـيــر (سـكــر) امـا
القـرد الصـغيـر(نانسـي) وفرس الـنهر
(ســيـد قــشــطــة) تــذكــرة الـدخــول إلى

حديقة احليوانات (20) جنيه.
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مـسك اخلـتـام كانـت سهـرة فـي مقـهى
جنــيب مـــحــفــوظ في جـــلــســة طــرب
عـازف قـانـون مع اإليـقـاع ومـوسـيـقى
اغــاني ام كــلـــــــــثــوم وعــبـد احلــلــيم
ـــطــربــ في مــصــر وإعــمــال كــبــار ا
والـــــوطن الــــــعـــــربي (اغـــــانـي الـــــفن

األصيل).
XN²½«
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وهــو مـجــلس اســتــشـاري يــؤلف في
ـتـصـرف وقد مركـز الـلـواء بـرئاسـة ا
ادة ( 45) من قـانون إدارة ورد في ا
األلوية رقم 16 لسنة 1945. ويتألف
من أعضاء دائمي ومنتخب حسب

ما يأتي:
1- األعـضـاء الــدائـمـيــون وهم: أكـبـر
الـيـة مديـر الطـابو موظف لـوزارة ا
مـديـر الــتـحـريــر ويـحـضــر جـلـسـات
اجملــلس رؤســاء الــدوائــر الــفــرعــيــة
ــركــزيـــة األخــرى عــنــد الـــنــظــر في ا
قضايا تتعـلق بدوائرهم  ولكن ليس

لهم التصويت عليها. 

نتخبون وهم: 2- األعضاء ا
أربعـة أعضـاء يجري انـتخـابهم وفق
أحـكــام هـذا الــقـانــون عـلى أن يــكـون
اثنـان مـنهم غـيـر مسـلـم في الـلواء
الذي توجد فيه طوائف غير مسلمة. 
ـقـصـود بـالـطـائـفـة هـو (اجلـمـاعة وا
سـلمـ ولهـا محل ؤلـفة من غـيـر ا ا
عـبـادة ورئـيس روحـاني . فـإذا كـانت
هناك فقط أربعـة أو خمسة بيوت من

عنى).  األقلية فهذه ال يشملها ا
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ذكور ادة (46) من القانون ا نصت ا
على أن ال يكون عضواً من كان:

1- لم يـتم اخلـامــسـة والـعـشـرين من
عمره. 

2- ذا جنـسـية أو حـمايـة أجـنبـية أو
يدعيهما.

3- ذا قــرابــة في الـــدرجــة األولى مع
أحـد أعــضـاء اجملــلس الـدائــمـيـ أو

. نتخب ا
4- مـــــوظــــفـــــاً في احلــــــــكــــومــــة أو

البلديات. 
5- ملتزماً لدى احلكومة أو البلديات
لـتزم من يـقوم بـجبـاية . (ويقـصد بـا
الرسوم والضـرائب معاً للـحكومة أو
الـبـلـديــات بـتـعـويض ويــدفـعـهـا قـبل
ـتـعـهـد فألنه فـرد حتـصـيـلـهـا . أمـا ا
عــادي لـيــست له أيــة صــفـة رســمــيـة
فــيــجـــوز انــتــخــابـه عــضــواً جملــلس

اإلدارة).
6- محـكومـاً علـيه باإلفالس ولم يـعد

 . اعتباره قانوناً
7- محجوراً عليه ولم يفك حجره. 

دنية.  8- ساقطاً من احلقوق ا
9- محكوماً عليه بـجناية مهما كانت
أو بـجـنـحـة تـمس الـشـرف كـالـسـرقـة
والـــرشـــوة واالخـــتالس والـــتـــزويـــر

واالحتيال وما أشبه ذلك. 

10- ال يـؤدي لـلـحـكــومـة أو الـبـلـديـة
ضريبة كثرت أو قلّت. 

 . 11- مجنوناً أو معتوهاً
12- أمياً .
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ـهــام عـلـى أعـضـاء أهم الـوظــائف وا
مــــجـــلـس إدارة الـــلــــواء الـــدائــــمـــ

نتخب هي: وا
ـــنـــاقـــصـــات 1- الـــقـــيـــام بـــكـــافـــة ا
تـعـلقـة بأمـور احلكـومة زايـدات ا وا
ـقـاول في وتـدقيق كـفـاالت جـمـيع ا

أعمال احلكومة.
2- الــنــظـر اســتــئــنــافــاً في مــقـررات

مجالس إدارة األقضية .

3- الـنـظــر في أيـة مـســألـة يـحــيـلـهـا
تصرف إلى اجمللس.  ا

ـثل الـواجب 4- تـقـديــر مـبـالغ بــدل ا
ن يـحق لــهم امـتالك اسـتــيـفـاؤهــا 

أموال احلكومة بهذه الطريقة. 
5- تـــعــيـــ أســـعـــار الــتـــحـــويل في

احلاصالت الطبيعية. 
6- تـســتــأنف قــرارات مــجـلس إدارة
اللـواء لدى الـوزارات اخملتـصة خالل

 . (15) يوماً
7- تـســتـأنف قــرارات مـجـالس إدارة
األقـضــيـة لــدى مـجـلـس إدارة الـلـواء

 . خالل مدة (15) يوماً
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يــــؤلـف في كل لـــــواء مــــجــــلس عــــام
تصرف ويتكون من أعضاء برئاسة ا

 . دائم وأعضاء منتخب
األعضاء الدائمون وهم:

ـعارف رئـيس الصـحـة كبـير مديـر ا
مـوظـفي وزارة االقـتـصـاد في الـلواء
كــــبــــيــــر مــــوظـــفـي وزارة األشــــغـــال
ـــــواصالت فـي الـــــلـــــواء رئـــــيس وا
الـبـلـديـة . أمــا في لـواء بـغـداد يـكـون
أحد أعـضاء مـجلس أمـانة الـعاصـمة

الذي يرشحه مجلس األمانة.
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بغداد 

سائحة في حديفة احليوان

تحف الوطني في ا

في برج الفاهرة
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