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MEDIA

سورية بين المجازر و»المجتمع المتجانس«

التجسس يالحق مستخدمي األجهزة الذكية

لبنى سالم

أحــيــا الــســوريــون عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
االجتماعي، الذكرى الرابعة للمجزرة التي 
ارتكبها النظام السوري في غوطة دمشق، 
والتي راح ضحيتها أكثر من 1200 قتيل 
اختناقًا  ماتوا  ورجـــال،  ونساء  أطفال  من 

بغاز السارين.
وعــّبــر الــســوريــون عــن غضبهم ملــرور أربــع 
سنوات لم ُيظهر العالم فيها رغبة جدية 
الذي  املــســؤول عنها،  القاتل  في محاسبة 
يــزال حــرًا طليقًا، يهدد حياة مــن تبقى  ال 
بـــمـــجـــازر أخــــــرى، مـــؤكـــديـــن أنـــهـــم لـــم ولــن 
املـــجـــزرة، وســيــعــمــلــون ويطالبون  يــنــســوا 

بتحقيق العدالة مهما طال الزمن.
وكـــتـــب املــعــتــصــم: »املــــجــــزرة الـــتـــي وقــعــت 
ــد  ــن قــبــل قـــــوات األسـ فـــي غـــوطـــة دمـــشـــق مـ
واستخدام األسلحة الكيميائية، لن ننسى 
ــدًا ويــجــب تــحــقــيــق الــعــدالــة فـــي ســوريــة  أبــ
ــدى:  ــ ــــن«. وكـــتـــبـــت نـ ــرمـ ــ ــجـ ــ ومـــحـــاســـبـــة املـ

»الكيماوي حتى ال ننسى«.
ونشر السوريون صورًا من املجزرة ووسموا 
ــيـــمـــاوي_األســـد بــلــغــات  ـــ#كـ مــنــشــوراتــهــم بـ
 »HetSyrischeComité#« كوسمي  مختلفة 
أن  إلـــى  مشيرين   ،»AssadChemicals#«و

أحدًا لم يحاسب مرتكبيها.
وقــــال يــحــيــى: »مــنــذ 4 ســـنـــوات وضــحــايــا 
عصابة  ارتكبتها  التي  الكيماوي  مجزرة 
ــاوي فــــــي غـــــوطـــــة دمـــشـــق  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ بـــــشـــــار الـ
يـــنـــتـــظـــرون مــــن يـــحـــاكـــم قـــاتـــلـــهـــم، جــريــمــة 
العصر الحديث الذي تسوده قيم الحرية 
املزيفة والعدالة الدولية الكاذبة، إال أنه في 

القتل يتجانس كل املجرمن«.
وكــتــب محمد الــحــاج صــالــح: »عـــار علينا 
العار  ولكن  الكيماوي.  مــجــزرة  نسينا  إن 
ــذا الــعــالــم الـــا أخــاقــي  األكــبــر هــو عــلــى هـ
الذي بداًل من معاقبة املجرم عقد صفقة مع 

املجرم ولحماية دولة اإلجرام إسرائيل«.
ونـــــدد زكـــريـــا بـــتـــخـــاذل املــجــتــمــع الـــدولـــي 
 »مــضــى أربـــع ســنــوات عــلــى مــجــزرة 

ً
قــائــا

ــم تــهــديــد الــنــظــام بتوجيه  الــكــيــمــاوي، وتـ
ضــربــة ثـــم تـــراجـــع الــعــالــم عــنــهــا ليستمر 
عقاب  غير  مــن  متوالية  بــضــربــات  بعدها 
ا أخــضــر  عـــطـــي ضـــــوء

ُ
وال نـــذيـــر، وكـــأنـــه أ

لاستمرار في نهجه الدموي، وكأن املراد 
هــو تــحــويــل الــســاحــة إلـــى ســاحــة توحش 

منوعات
خلّف مقطع فيديو يُظهر اعتداًء تغريد

جنسيًا قام به ثالثة شبان كانوا 
يتحرشون بفتاة ويحاولون اغتصابها 

في حافلة نقل عام، صدمة كبيرة 
في المغرب. وطالب البعض بتداوله 

على أوسع نطاق لفضح الواقعة، 
بينما دعا آخرون للتوقف عن 

مشاركته احترامًا للفتاة.

انتشر بكثافة وسم »#السعودية_
تعترف_بقتل_الرشيد« على »تويتر«، 

وحملت التعليقات عليه غضبًا 
واسعًا، بعد نشر تغريدة للمستشار 

في الديوان الملكي السعودي سعود 
القحطاني يفتخر فيها باغتيال الشاعر 
طالل الرشيد، قبل أن ينفي القحطاني 

كتابته تلك التغريدة.

تزامنًا مع دّق أجراس ساعة بيغ 
بن للمرة األخيرة في لندن، أمس 
اإلثنين، قبل دخولها في سنوات 

من الصمت إثر أعمال صيانة وترميم 
للمبنى تستمر لمدة أربع سنوات 

حتى عام 2021، ألول مرة منذ 158 
عامًا، نشر مغردون مقطع فيديو 

للرنات األخيرة.

وّجه رواد مواقع التواصل 
االجتماعي موجة انتقادات شديدة 

لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، عقب إعالن التحفظ على 

18 شركة وموقعًا بينها »راديو شاك«، 
»موبايل شوب«، »كمبيوتر شوب«، 

»دلتا آر إس للتجارة«، بتهمة »انتمائها 
لجماعة اإلخوان المسلمين«. 

A

»اآلن تستيقظ  فكتب:  أمــا شيار  دمــويــة«. 
األرض  ــلـــك  تـ فــــي  هــــنــــاك  أطـــفـــالـــنـــا  أرواح 
ــازات  ــغـ ــة تــلــك الـ لــتــاحــقــنــا؛ ولــنــشــم رائـــحـ

السامة«.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أثــــارت التصريحات 
التي أدلى بها رأس النظام السوري بشار 
فـــعـــل واســــعــــة بــن  األســــــــد، األحــــــــد، ردود 

التواصل،  السورين على وسائل  أوســاط 
الــســوري بعد أن قتل  إثــر وصفه املجتمع 
عشرات اآلالف من شبابه وأطفاله ونسائه 
وهجر واعتقل آخرين أنه بات متجانسًا، 
 »خـــســـرنـــا خـــيـــرة شــبــابــنــا والــبــنــيــة 

ً
ــائـــا قـ

التحتية لكننا ربحنا مجتمعا أكثر صحة 
وتجانسًا«. واعتبر عروة أن »سورية فعا 

الــروســي  مــن  متجانسا  مجتمعا  كــســبــت 
ــــي واألفـــغـــانـــي والـــلـــبـــنـــانـــي، بعد  ــرانـ ــ واإليـ
الــحــاقــدة وسجونك  مــا قتلت صــواريــخــك 
الــظــاملــة خــيــرة الشعب الــســوري. وبــعــد ما 
انـــســـاق مــــؤيــــدوك كــالــقــطــيــع لــلــمــوت فـــداء 

للكرسي والبوط العسكري«.
ــــات  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ وفـــــــســـــــر عــــــبــــــد الــــــــــهــــــــــادي تـ
األســـــد »مــجــتــمــع مــتــجــانــس مـــن األرامـــــل 
 والــعــجــزة واملــشــوهــن والــيــتــامــى، هـــذا ما 
تبقى بعد اعتراف صريح بخسارة خيرة 

الشباب«.
واعـــتـــبـــرت لــيــنــا وفـــائـــي أنــــه »حــصــل على 
مــجــتــمــع مــتــجــانــس بــقــتــل أو اعـــتـــقـــال أو 
تهجير كل من خالفه، وإخــراس من تبقى 
املتجانس  للمجتمع  املــنــطــق  هـــذا  خــوفــا، 
األقــل ألنه  الاجئن على  لــن يحل مشكلة 

بعودتهم يخسر هذا املجتمع تجانسه«.
أمــــا يــــارا فــأوضــحــت »الــنــظــريــة الــســوريــة 
إلقــــامــــة مــجــتــمــع مـــتـــجـــانـــس: كــــل واح مــو 
مــتــجــانــس قــوســو، وكـــل مــن مــا بيشبهك 
طــــفــــشــــو، ومــــــاشــــــي الــــتــــجــــانــــس عــــالــــكــــل: 

معارضة ونظام، مع فروقات طبعا«.
أمـــــــــا نـــــــــــزار فـــــــأوضـــــــح »وصـــــــفـــــــة األســـــــــد، 
كـــيـــف تــنــشــئ مــجــتــمــعــًا مــتــجــانــســًا: ارمــــه 
بــالــكــيــمــاوي والــفــوســفــور والــنــابــالــم، ابــِن 
له أفرانًا بشرية وأقــم له املسالخ البشرية 
اعدم خيرة شبابه وأبنائه واقتل عشرات 
القوة  كل  استخدم  التعذيب،  اآلالف تحت 
املــــدن والـــقـــرى فــــوق رؤوس غير  لــتــدمــيــر 
ــم بــإنــشــاء لــوبــي مــمــانــع،  املــتــجــانــســن، وقـ
ــل.. ــتـ ــاح أمـــــــام املـــحـ ــطــ ــبــ ــتـــى االنــ تــــأرنــــب حـ

ملجتمعك  األرض  عــصــابــات  كـــل  اســـتـــورد 
لتحصل على التجانس األفضل«.

وقالت ندى »فهمنا أخيرًا سبب استخدام 
والــغــازات  املتفجرة  والبراميل  الكيماوي 
إلــى حد  املعتقات  فــي  والتعذيب  السامة 
ــات املـــيـــدانـــيـــة والــقــصــف  ــ ــدامــ ــ ــــوت واإلعــ املــ
الــعــشــوائــي كــلــه مـــن أجــــل إيـــجـــاد مجتمع 

متجانس«.
األســد  بالصور عما قصده  آخـــرون  وعبر 
ببنائه ملجتمع متجانس. وتناول آخرون 
تـــصـــريـــحـــات األســــــد ســـاخـــريـــن، إذ قــالــت 
املعتقلن في  مــع وجـــود  ديــنــا »متجانس 
املـــوت«، وسخر  وتعذيبهم حتى  سجونه 
واحد  كل  متجانس،  مجتمع  »نحنا  معن 

رح يصير معو جنسية شكل«.

سخر السوريون من 
تصريحات األسد حول 

»المجتمع المتجانس«

نقرة واحدة على أي 
رابط ُترسل الكثير من 

المعلومات عنكم

حمزة الترباوي

 شــيء، حرفيًا، معّرضًا للقرصنة. 
ّ

بات كل
ــفــــاعــــل فــيــهــا  ــتــ ــرة الـــــتـــــي يــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ فــــــطــــــوال الـ
املستخدمون مع محركات التوصيات في 
كثيرة  مــعــلــومــات  يمنحونها  اإلنــتــرنــت، 

تنتهك خصوصيتهم. 
ــدار املـــعـــلـــومـــات  ــقــ ومـــــن أجـــــل اكـــتـــشـــاف مــ
ــتـــي تــقــدمــونــهــا لــإنــتــرنــت  الـــحـــّســـاســـة الـ
طــــّور بــاحــثــون خــوارزمــيــة تــكــشــف مــقــدار 
املــعــلــومــات الـــتـــي تـــقـــوم بــتــســلــيــمــهــا عند 
النقر على رابــط مــا، وفــق ما نشره موقع 

»إنغادجيت« التقني.
ــــق بــــتــــغــــذيــــة الــــخــــوارزمــــيــــة  ــــريـ ــفـ ــ وقـــــــــام الـ
بــمــجــمــوعــات مــن الــبــيــانــات مــن مــحــركــات 
الرياضي  القياس  ثم  الشهيرة،  التوصية 
للنقرات وما تحمله من معلومات يقدمها 
املــســتــخــدمــون عــنــد الــقــيــام بــهــذه الــحــركــة، 
وذلك بهدف التعّرف على متى يتم تقديم 
مــعــلــومــات أكــثــر بكثير مــن املــعــقــول عند 

الحصول على خدمة ما.
وتوصلت األبحاث عبر الخوارزمية إلى أن 
أكثر من 5 في املئة بقليل، فقط، من الروابط 
هي من تقف إلى جانب املستخدم، بينما 
16 في املئة من النقرات تأخذ الكثير جدًا 
معقولة،  غير  بمستويات  املعلومات  مــن 

في مقابل منح خدمة صغيرة جدًا. 
ــة أخــــرى، أثــبــت الــبــاحــثــون في  وفـــي دراســ
جــامــعــة واشــنــطــن أن الـــهـــواتـــف وأجــهــزة 
الصوتية،  واملساعدات  الذكية  التلفزيون 
وغــيــرهــا مــن األجـــهـــزة مــجــّهــزة بمكبرات 
استخدامها  يمكن  وميكروفونات  صــوت 
مـــن قــبــل الــقــراصــنــة وتــتــبــع مــوقــعــكــم في 

غرفة.
وأوضــحــت مجلة »فــاســت كــومــبــانــي« أن 

ــذا الــنــظــام الــــذي يــســتــخــدمــه الــقــراصــنــة  هـ
يدعى »كوفيرتباند«، ويتلخص عمله في 
بعث إشارات سونار عالية النبرة مخبأة 
ــانــــي األكـــثـــر شــعــبــيــة، ثـــم يتم  ضــمــن األغــ
تسجيلها عبر ميكروفون الجهاز للكشف 

عن تحّركات الناس، مثل القفز واملشي.
بــاحــثــون مـــن جــامــعــة ميشيغان  وأظـــهـــر 
مارس/ في  الجنوبية  كارولينا  وجامعة 

آذار أن بث أصوات معينة قد تتسبب في 

قراءات خاطئة من قبل الجهاز، ما يعطل 
عــمــل بــعــض الــتــطــبــيــقــات املــرتــبــطــة بــهــذه 

األدوات.
وأظــــــهــــــرت دراســــــــــة أخــــــــــرى، مـــــن مـــؤتـــمـــر 
ــــي، أن أجـــهـــزة  ــــاضـ بـــــاك هـــــات الـــشـــهـــر املـ
مـــثـــل الــــطــــائــــرات بـــــــدون طــــيــــار ولــــوحــــات 
»هوفيربوارد« قد تتعطل باالعتماد على 
هـــذه الــتــقــنــيــة. وفـــي الــعــام املــاضــي، أظهر 
أن  الــضــارة  للبرامج  يمكن  كيف  باحثون 

تـــحـــّول ســمــاعــات الـــــرأس املــرفــقــة بــجــهــاز 
كمبيوتر إلى ميكروفون قادر على التقاط 

األصوات على بعد 20 قدمًا.
ــتـــخـــدمـــو »أنـــــــدرويـــــــد«  ــا يـــــواجـــــه مـــسـ ــمــ كــ
ــهــــديــــدات جــــديــــدة لــخــصــوصــيــتــهــم مــع  تــ
االكــتــشــاف األخــيــر ألكــثــر مــن ألــف تطبيق 
ــل«.  ــ ــوغــ ــ ــي مـــتـــجـــر »غــ ــ ــاح فــ ــ ــتـ ــ تـــجـــســـس مـ
ووجـــــدت شــركــة أمــنــيــة أن مـــا ال يــقــل عن 
ثـــاثـــة مـــن هــــذه الــتــطــبــيــقــات قــــــادرة على 
الــتــقــاط الــصــور ســـرًا، وتسجيل الــصــوت، 
واســتــرجــاع سجات املــكــاملــات، وأكــثــر من 

ذلك، وفق موقع »غيزمودو« التقني«.
وأزالت »غوغل« التطبيقات من متجرها، 
وفقًا لشركة »لوكآوت« األمنية، لكن شركة 
البحث لم ترد على استفسارات صحافية 
مـــتـــعـــددة بـــشـــأن كــيــفــيــة تــعــريــض بــرامــج 

التجسس أمن عمائها للخطر.
التجسس ألول  اكتشاف برامج  وتم نشر 
مــرة من قبل »لــوكــآوت« قبل أيــام. وكتبت 
الشركة أن هــذه الــبــرامــج تــدار مــن العراق 

من قبل شركة مقرها هناك. 
وأزالـــــت »غـــوغـــل« تطبيقًا عــلــى األقــــل من 
التطبيقات بعد إرسال »لوكآوت« تنبيهًا 
ــه تطبيق  لــلــشــركــة، بــعــدمــا ظــهــر عــلــى أنــ

تراسل.
ــــى  ــدعــ ــ ــي هـــــــــــذا الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق، ويــ ــ ــطــ ــ ــعــ ــ ويــ
الجهاز  على  كبيرة  سيطرة  »ســونــيــاك«، 
مباشرة بعد تحميله، بما في ذلك القدرة 
الصور  والــتــقــاط  الــصــوت،  تسجيل  على 
وإرســـال  املــكــاملــات،  وتسجيل  بالكاميرا، 
رسائل نصية إلى املهاجم بأرقام محددة، 
ــلــــومــــات مــــثــــل ســـجـــات  ــعــ واســـــــتـــــــرداد املــ
املــكــاملــات وجــهــات االتــصــال واملــعــلــومــات 
حـــول نــقــاط وصـــول »واي فـــي«، و73 من 

التعليمات األخرى عن بعد.

استذكر السوريون مجزرة الغوطة في ذكراها الرابعة )ديميتار ديكلوف/فرانس برس(

)Getty( تستخدم تطبيقات عدة للقرصنة

بين السخرية من خطاب رأس النظام السوري واستذكار مجزرة الغوطة التي مّرت عليها أربع سنوات، انقسمت تعليقات السوريين التي 
تكثّفت أمس على مواقع التواصل االجتماعي
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