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تقدما
يواجه المجتمع العربي اآلن
ً
اً
هائل لم يعهده من قبل ،وأمام
تكنولوج ًيا
تلك التحديات التكنولوجية يقف أبناؤنا
من الشباب والمراهقين في مواجهتها

ووسط ما يرونه على منصات التواصل

االجتماعي وعبر اليوتيوب وغيره ،يلتقطون

كل ما هو جيد وسيء ويحاولون اللحاق به
وتجربته ،والذي قد يلحق بهم وبغيرهم

األذى،وبرغممحاوالتالسياساتوالقوانين
المحلية والدولية تحجيم االستخدام
السيء للتكنولوجيا واالنترنت إال
أن التكنولوجيا تتفوق عليها في

كل مرة.

صناعة الفيديوهات اإلباحية مقابل  30دوال ًرا ..وصورة

صورك على منصات التواصل ..قد يتم صنع فيديو إباحي باستخدام تقنية “التزييف العميق”
احذري من نشر ِ
فاآلن

لم يعد أم��ر االنتقام من أح��د يحتاج
إلى محترف فوتوشوب لتركيب أى شيء
إباحى على صورة كما كان فى السابق،
بل تطور اآلن إلى إمكانية صنع فيديو إباحى كامل مقابل
دفع بضعة دوالرات فقط.
وعلى غرار ما حدث للطالبة “بسنت” وأشعل مواقع
ال�ت��واص��ل االجتماعى على م��دار األي ��ام امل��اض�ي��ة ،اآلن
بإمكان أى شخص أن يقوم بصنع فيديو إباحى كامل ألى
شخص من خالل “صورته” فقط ،فبعيدًا عن انشغالنا
باملعلمة الراقصة وحياة الفنانني والفنانات ومشاكلهم
اخلاصة ،انتشرت مؤخ ًرا ع��د ًدا من املواقع التى تقدم
خدمة تسمى ( Deepfakeالتزييف العميق) ،وهى تقنية
صنع فيديوهات مز ّيفة عبر برامج احلاسوب
تقوم على
ِ
من ِخالل تعلّم الذكاء االصطناعي.
تقوم هذه التقنية على محاولة دمج عدد من الصور
ومقاطع الفيديو لشخصية ما من أجلِ إنتاج مقطع فيديو
جديد – باستخدام تقنية التعلم اآللى  -قد يبدو للوهلة
األولى أنه حقيقى لكنّه فى واقع األمر ُمز ّيف.
فقد استُعمِ لت هذه التقنية فى إنشاء مقاطع فيديو
ٍ
لعدد من املشاهير كما استُخدمت فى
إباح ّية مزيفة
أحيان أخ��رى خللق أخبار كاذبة و ُمحاولة خ��دع ال ُق ّراء
واالنتقام االباحي.
ومن خالل هذه املواقع التى انتشرت اآلن لهذا الغرض
والتى ميكن ألى شخص من خاللها أن يُرسل عد ًدا من
الصور الشخصية اخلاصة بأى فتاة أو سيدة لعمل فيديو
إباحى لها دون أن تعلم أو تدرى عنه شي ًئا ،مقابل فقط
دفع مبلغ  30دوال ًرا ورمبا أقل حسب مدة الفيديو.
كنا ف��ى األع� ��وام اخل�م��س األخ �ي��رة نتحدث ع��ن أم� ٍ�ر
عجيب ،أعلن عنه بعض املشاركني على منصات التواصل
االجتماعي ،وه��ى استخدام بعض الفتيات املراهقات
لصور صديقاتهن فى عمل أعمال سحر ل ُهن من أجل
االنتقام منهن إذا ما أُعجبت إحداهن بصديق ألخرى،
بينما اآلن وبعد انتشار تلك التقنية احلديثة وغيرها فى
املستقبل؛
فحدث وال حرج فيما نراه فى حاضرنا اآلن،
ِّ

وما سنراه فى املستقبل الذى يبدو أنه ُمرعب إلى ٍ
حد
كبير على األجيال احلالية والقادمة.
كل ما على الراغب فى صنع ذلك الفيديو أن يُرسل
ص��ورة واضحة للشخص ب��دون ارت��داء نظارة أو غطاء
للرأس ،وأن ت ُكون نظرته مستقيمة أمام الكاميرا دون
النظر ميينًا أو يسا ًرا ،وأال تقل دقة الصورة عن ،720
غير أن املوقع عليه مكتبة كاملة لألفالم اإلباحية التى
ميكنك االختيار منها لتركيب صور الشخص عليها.
بيان لها أصدرته مؤخ ًرا
وقد أشارت دار اإلفتاء فى ٍ
إل��ى ع��دم إج ��ازة اس�ت�خ��دام تقنية (ال�ت��زي�ي��ف العميق)
�رع��ا اس �ت �خ��دام تقنية “التزييف
ق��ائ�ل��ة“ :ال ي �ج��وز ش� ً
العميق  ”Deepfakeلتلفيق مقاطع مرئية أو مسموعة
لألشخاص باستخدام الذكاء االصطناعى إلظهارهم
ي�ف�ع�ل��ون أو ي�ق��ول��ون ش�ي� ًئ��ا ل��م ي�ف�ع�ل��وه ول��م ي�ق��ول��وه فى
احل�ق�ي�ق��ة؛ ألن ف��ى ذل��ك ك��ذب ِ
وغ ��ش وإخ �ب��ار بخالف
س مِ نْا» رواه مسلم،
الواقع ،وفى احلديثَ « :م ْن َغ َّشنَا َفليْ َ
وه��و نقص قاط ٌع صري ٌح فى حت��رمي الغِ ش بكل صوره
وأشكاله”.
وأكمل البيان قائلاً “ :واإلسالم إ ْذ حثَ على االبتكار

واالخ��ت��راع؛ فقد جعله ليس م�ق�ص��و ًدا ل��ذات��ه ،ب��ل هو
وسيلة لتحقيق غرض ما؛ لذا أحاط اإلسالم االبتكارات
ال�ع�ل�م�ي��ة ب�س�ي��اج أخ�لاق��ى ي �ق��وم ع�ل��ى أس ��اس ال�ت�ق��ومي
واإلص�ل�اح وع��دم إحل��اق ال�ض��رر بالنفس أو اإلض��رار
مشروع
ألمر
بالغير ،فمتى كان الشيء املُخترع وسيلة ٍ
ٍ
أخذ حكم املشروعية ،ومتى كان وسيلة ألمر منهى عنه
أخذ حكمه ً
أيضا”.
وأش��ار البيان إلى نهى اإلس�لام عن اإلض��رار بالغير
قائلاً “ :واختالق هذه املقاطع بهذه التقنية فيه قص ُد
اإلض��رار بالغير ،وهو أم ٌر منهى عنه فى حديث النبى
صلَّى الل ُه َع ِليْهِ َو َس�لَّ��م« :لاَ َ
ض � َرر َولاَ ِض��راَر» ،إضافة
َ
ملا فيها من الترويع والتهديد حلياة الناس ،والشرعية
اإلسالمية جعلت حفظ احلياة من مقاصده العظيمة
وضرورياتها املهمة حتى بالغت فى النهى عن ترويع
الغير ولو مبا صورته املُزاح والترفيه”.
وع َقّب البيان فى ختامه قائلاً “ :وهو ً
أيضا جرمية
قانونية يُعاقب عليها وف��ق القانون رق��م ( )175لسنة
2018م ،اخلاصة بـ “مكافحة جرائم تقنية املعلومات”،
فقد ج َّرم امل ُ ّشرِ ع املصرى فى هذا القانون نشر املعلومات

املُضللة واملُنحرفة ،وأودع فيه مواد تتعلق بالشق اجلنائى
للمحتوى املعلوماتى غير املشروع”.
وف��ى حقيقة األم��ر ل��م يكن التالعب بالفيديو أم � ًرا
جدي ًدا فقد كان الناس يتالعبون مبقاطع الفيديو خلداع
اجلماهير ،ولكن األسوأ فى األمر اآلن أن تقنية التزييف
العميق أدخلت مستوى جديد من الدقة فى املعادلة ،لقد
أصبح من الصعب اآلن التفريق بني املقاطع احلقيقية
وغير احلقيقية ،وال ش��ك أن ه��ذا ميكن أن يُستخدم
فى عدد من األغراض الشريرة بني البشر العاديني أو
اإلجرامية بهدف التقويض ،أو حتى السياسية والذى
م��ن شأنه أن يُسبب إرب��ا ًك��ا وت��وت��ر وع��دم استقرار فى
املجتمعات.
وم��ن أب ��رز األم�ث�ل��ة ع�ل��ى اس �ت �خ��دام ت�ل��ك التقنية ما
حدث فى أغسطس املاضى من انتشار سلسلة مقاطع
فيديو للممثل الشهير توم ك��روز ،والتى حققت ماليني
املشاهدات على منصة “تيك توك” ،واعتبر اخلبراء
سلسلة امل �ق��اط��ع امل��زي �ف��ة األخ �ي��رة أح��د أك �ث��ر األم�ث�ل��ة
الواقعية املثيرة للقلق حتى اآلن ج��راء اآلث��ار السلبية
خلدعة التكنولوجيا الفائقة “التزييف العميق”.

فوصف الدكتور هانى فريد؛ األستاذ بجامعة كاليفورنيا
فى حوار سابق له نشرته قناة العربية؛ بأن تلك املقاطع
مت إعدادها بإتقان بشكل “ال يُصدق” ،وكان هذا الرأى
ه��و نفس رأى خ�ب��راء آخ��ري��ن أدل ��وا بتصريحات ملجلة
“فورشن” األمريكية.
وف ��ى ع��ال��م ال �ي��وم ال� ��ذى مي�ت�ل��ئ مب �ن �ص��ات ال �ت��واص��ل
االجتماعى واملواقع والصفحات والتطبيقات اإللكترونية
امل�ت�ن��وع��ة ،ميكن أن ت ��زداد احتمالية وق ��وع األش�خ��اص
ضحية لتضليل أو تزييف مثلما حدث ويحدث ،وبالتالى
ميكن لهذا التضليل أن يؤثر على الرأى العام من خالل
اس �ت �ه��داف شخصيات سياسية وم�ش��اه�ي��ر وأص �ح��اب
شركات ومرشحني للرئاسة وشخصيات دينية وقادة فكر
وثقافة وغيرهم ،باستخدام تلك التقنية.
قدمتها مجلة “”Ciber Security
ومن النصائح التى َّ
مل��رت��ادى م�ن�ص��ات ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ى ح��ول ال�ع��ال��م،
ملواجهة والتغلب على تزييف التقنيات احلديثة قالت:
“يجب االل� �ت ��زام مب �ب��دأ ال �ش��ك ال�ص�ح��ى ل �ل��وص��ول إل��ى
اليقني ،ومراعاة عدم مشاركة أى محتوى أو معلومات
إال بعد التأكد منه بنفسك من مصادر متعددة ،مع التم ّ ُهل
والتف ّ ُكر فى مصدر املقطع وألى غرض مت نشره” كما
نصحت بتجاهل املقطع إذا كان من مصدر واحد وليس
من مصادر متعددة.
وأضافت“ :يجب نشر التوعية بخطورة تلك التقنية بني
املقربني ،وسرعة اللجوء إلى تقدمي بالغات للسلطات
واستشارة محامى فى حال التعرض ألى عملية تزييف
عميق” ،وأش ��ارت إل��ى ض ��رورة أن تستخدم الصحافة
اإلجراءات االليكترونية املضادة ألغراض التدقيق والتأكد
من مصداقية أى مقاطع فيديو قبل إعادة نشرها.
وأوص ��ت امل�ج�ل��ة؛ ال�ش��رك��ات وال �ب��رام��ج احلكومية أن
تستثمر فى حمالت التوعية للمواطنني عن خطورة تلك
التقنية.

إميان جمعة

مفاجأة  ..القانون ال يعاقب على اإليذاء النفسي والتسبب في االنتحار!
أستاذ قانون
ونائب برلماني:
العقوبة
المنتظرة
للمتهمين لن
تتعدى  5سنوات
رغم انهما تسببا
في انتحارها

نائب بالبرلمان:
الجرائم
المستحدثة
تحتاج لتشريع
جديد يعالج
هذا األمر

انتحار بسنت خالد يهز مصر

مديرية أمن محافظة الغربية
ف��ى م �ص��ر ،أن ��ه ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
قطاع األم��ن ال�ع��ام ،مت القبض
على شخصني متهمني ف��ى واق�ع��ة بسنت خالد
ضحية الصور املفبركة واالبتزاز اإللكترونى عبر
وسائل التواصل االجتماعى فيسبوك ،بقرية كفر
يعقوب التابعة لدائرة مركز كفر الزيات مبحافظة
الغربية والتى شغلت الرأى العام وهزت محافظة
الغربية ثم تعدتها إلى مصر كلها.
أسفرت جهود فريق البحث عن حتديد أماكن
اختباء املتهمني ،وباستهدافهما مبأمورية برئاسة
ق �ط��اع األم ��ن ال��ع��ام ،وم �ش��ارك��ة ض �ب��اط البحث
اجل�ن��ائ��ى ب��أم��ن الغربية أم�ك��ن ضبطهما ،وج��ار
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة والعرض على
النيابة.
وشهدت قرية كفر يعقوب ب��دائ��رة مركز كفر
ال��زي��ات مب�ح��اف�ظ��ة ال �غ��رب �ي��ة م �ص��رع ف �ت��اة تبلغ
من العمر  17عاماً ،إث��ر تناولها قرصا كيماويا
يستخدم حلفظ الغالل «حبة الغلة السامة» ،وأكد
والدها أنها كانت تعانى من حالة نفسية سيئة
لقيام بعض األشخاص بابتزازها والتنمر ضدها
وتشويه سمعتها من خالل صور مفبركة ونشرها
وتداول صورتها بني أهالى القرية.
وتلقت اجلهات األمنية فى الغربية إخطارا من
شرطة النجدة يفيد بورد بالغ من مستشفى طنطا
اجلامعى محافظة الغربية ،بوصول بسنت خالد»
 17عاما طالبة بالصف الثانى الثانوى األزهري،
ومقيمة قرية كفر يعقوب دائرة مركز كفر الزيات
التابع حملافظة الغربية مصابة بحالة إعياء «ادعاء
تناول مادة سامة  -وتوفيت فور وصولها».
ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة
هبوط ح��اد ب��ال��دورة الدموية والتنفسية نتيجة
تناول حبة غلة ،وال توجد شبهة جنائية .وحترر
عن الواقعة احملضر الالزم وأحيل للنيابة العامة
للتحقيق.
وكشفت شاهيناز شقيقة ضحية الصور املفبركة
تفاصيل انتحار الفتاة بسنت خالد قائلة« :والدها
شاهد مقطع فيديو منشور ليها بني شباب القرية
م��ن غير وش�ه��ا ،رك�ب��وا وشها على ص��ورة أخ��رى
ونسبوا ال �ص��ورة والفيديو ليها ،وق��ال��ت ألبوها

أعلنت

الصور دى متفبركة وراح صلى اجلمعة رجع لقيها
أخدت حباية الغلة وتوفيت».
وأضافت أن شقيقتها دخلت تصلى فى غرفتها
وأخذت احلباية ،ملا املدرس فى درس خصوصى
قالها ق��دام زميلتها انتى تريند رق��م واح��د أكتر
من بتاع شيماء ،وقالت ألختها أن شابني يحاوالن
احلديث معها وهى رفضت وردا عليها قائلني» ليه
التناكة دى علينا ..هنجيب مناخيرك األرض»
وم��ن جانبه أك��د النائب إي�ه��اب رم��زى أستاذ
القانون وعضو مجلس النواب أن العقوبة املنتظرة
ضد املتهمني اللذين تسببا فى انتحار الطالبة
بسنت خ��ال��د ضحية ال �ص��ور املفبركة التتعدى
السجن  5سنوات.
وقال رمزي« :إن قانون العقوبات يجرم االبتزاز
والتهديد وانتهاك حرمة احلياة اخلاصة ،وقانون
تقنية املعلومات يجرم كل اجلرائم على الوسائل
املعلوماتية».
وأضاف عضو مجلس النواب أن أقصى عقوبة
جلرمية االبتزاز والتهديد بإفشاء األسرار تصل لـ
 5سنوات سجن ،الفتا إلى وجود مشكلة تشريعية
بسبب ثبات العقاب فى هذا الصدد.
وأوضح أن أسباب االنتحار حتى لو تسبب فيها

آخرون ال يعاقب عليها القانون.
وصرح بأن القانون يعاقب على اإليذاء البدنى
الذى يؤدى إلى الوفاة وليس اإليذاء النفسي.
وأش� ��ار إل��ى وج ��ود ق �ص��ور تشريعى ف��ى ه��ذا
األمر حيث أن القوانني املنوطة بهذا األمر قدمية
(ق��ان��ون العقوبات م��ن سنة  ،)1949م��ؤك��دا أن
اجلرائم املستحدثة حتتاج لتشريع جديد يعالج
هذا األمر.
وذكر أن الشابني الذين تسببا فى انتحار بسنت
خالد سيتم معاقبتهم أمام األحداث ،مشددا على
ض��رورة تدخل البرملان بتشريع جديد يحاسب
على اإليذاء النفسي.
وم��ن جهة اخ��رى ق��ال حسن ع��ادل احمل��ام��ى:
«لقد تضمن الدستور املصرى الصادر عام 2014
احلفاظ على احلياة اخلاصة للمواطنني فى املادة
 -57منه والتى نصت على احلاالت التى يهددفيها أحد األشخاص أنثى بنشر صورها عارية
وابتزازها بدفع مبالغ مالية ،يكون العقاب القانونى
للواقعة من قبل النيابة العامة».وأضاف احملامي:
«قذف املجنى عليها عن طريق النشر على شبكة
التواصل االجتماعى» ،بأن نشر مواد كتابية تتهم
املجنى عليها بأفعال لو كانت صادقة ألوجبت

احتقارها ،وارتكاب جرمية سب وقذف تتضمن
خ��دش��ا للشرف واالع�ت�ب��ار وطعنا ف��ى عرضها،
وأفراد أسرتها مبا ميس سمعة العائالت ،وكذلك
التعدى على حرمة احلياة اخلاصة للمجنى عليها،
ب��أن التقط ون�ق��ل ص��ور شخصية لها ومقاطع
مسموعة ومرئية فى مكان خاص ،وهدد بإفشائها
حلملها على دفع مبالغ مالية دون وجه حق .وكذلك
تهديد املجنى عليها بإفشاء أمور خادشة للحياء،
واالبتزاز بغرض احلصول على مبالغ مالية بدون
وجه حق للحيلولة دون إمتام جرميته ،واستخدم
وسائل غير مشروعة إلج��راء االتصاالت وتعمد
إزعاج املجنى عليها ،وذلك فى حالة استخدامه
حسابات وهمية ،وقد نصت املادة  -25-من قانون
مكافحة جرائم تقنية املعلومات املعروف إعالمياً
بـ «مكافحة جرائم اإلنترنت» ،رقم -175 -لسنة
 2018على انه «يعاقب باحلبس مدة التقل عن
ستة أش�ه��ر  ،وب�غ��رام��ة الت�ق��ل ع��ن خمسني ألف
جنيه وال تتجاوز مائة ألف جنيه ،أو باحدى هاتني
العقوبتني ،كل من اعتدى على أى من املبادئ أو
القيم االس��ري��ة ف��ى املجتمع امل�ص��رى ،أو انتهك
حرمة احلياة اخلاصة أو ارسل بكثافة العديد من
الرسائل االلكترونية لشخص معني دون موافقته،
أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة املعلوماتية أو
باحدى وسائل تقنية املعلومات ،ملعلومات أو أخبار
أو ص��ور وم��ا فى حكمها ،تنتهك خصوصية أى
شخص دون رضاه ،سواء كانت املعلومات املنشورة
صحيحة ام غير صحيحة.
وقالت نرمني ناجى احدى جيران املجنى عليها
فى تصريح خاص لـ»املشهد» انها تطالب مجلس
النواب وكل من له صله بهذا االمر بتعديل القانون
م��ن اج��ل بسنت وتشديد العقوبة الن املتهمني
تسببا فى قتل بسنت معنويا ونفسيا وادى الى
وفاتها ،مشيرة الى اذا كانوا قتلوها بسالح كان
اهون عليها من قتلها حية وميته ،حيث ان بسنت
لم تستطع مواجهة احلياة وعيون الشك فى احد
ممن حولها وخاصة انها انتحرت مباشرة بعد
سؤال والدها لها .

أحمد صالح سلمان

