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{ الـــــــــــريــــــــــاض (أ ف ب) - رأت
احلـكـومة الـسـعوديـة أن الـهجـمات
االخيرة "اإلرهابية" ضد سفن قبالة
سواحل االمـارات ومحـطتـ لضخ
الـنـفط في الـسـعوديـة ال تـسـتـهدف
ـا "أمـان إمدادات ـمـلـكـة وا فـقط ا
ي". الطاقة للعالم واالقتصاد العا
وقـد تــعــرّضت مـحــطّــتـا ضخ خلط
أنابـيب رئـيسي في الـسعـودية إلى
هــجــوم بـــطــائــرات من دون طــيــار
الــثالثــاء مـا أدى الى إيــقـاف ضخ
الـنـفط فـيه في تصـعـيـد للـتـوترات
ـنـطقـة يـأتي بـعد يـومـ على في ا
تــعــرض أربع ســـفن بــيــنــهــا ثالث
ناقـالت نفـط لعـمـلـيـات "تـخـريـبـية"

قبالة االمارات.
WOÐU¼—«  UNł

وشـدد مــجـلس الـوزراء الـسـعـودي
الذي عقد جلـسة مساء الثالثاء في
ـلك سلـمان بن عـبد جـدة برئـاسة ا
الــعــزيــز عــلـى "أهــمــيــة الــتــصـدي
جلـمــيع اجلــهـات اإلرهــابـيــة الـتي
تـنفـذ مثل هـذه األعمـال التـخريـبية
ـا في ذلك مــيـلــيـشــيـات احلـوثي
التي تدعـمها إيران" كـما أفاد وزير
اإلعالم تـركي بن عـبـدالله الـشـبـانة

في بيان نشر األربعاء.
وأكد اجمللس أن "األعمال اإلرهابية
ا التخريبية ضـد منشآت حيوية 
فـي ذلك تــــلـك الــــتي تـــــعــــرضت له
محـطتـا ضخ خلط األنابـيب شرق ـ
غـرب الـذي يـنقل الـنـفط الـسـعودي
ـنــطـقـة الــشـرقـيـة إلـى مـيـنـاء من ا
ينبع وتلك الـتي وقعت مؤخراً في
ملكة اخلليج العربي ال تستهدف ا
ــا تــســتــهــدف أمــان فــحــسب وإ
إمدادات الـطاقـة للـعالم واالقـتصاد

ي". العا
وأضــاف الـوزيـر أن "هــذا الـهـجـوم
اإلرهـابي الـذي طـال أيضـاً نـاقـلتي
نفط سعوديت وهـما في طريقهما
ـيـاه لــعـبـور اخلـلـيج الـعـربي في ا

االقتصـادية لدولـة اإلمارات يشكل
تهديداً خطيراً ألمن وسالمة حركة
ـا يــنـعـكس الحـة الــبـحـريــة و ا
سلـباً عـلى السـلم واألمن اإلقلـيمي

والدولي".
ـشـتـركة ـسـؤولـيـة ا وشـدد عـلى "ا
للـمجـتمع الـدولي في احلفـاظ على
الحـــة الـــبـــحــريـــة وأمن سالمـــة ا
الـنـاقالت الـنـفـطـية حتـسـبـاً لـآلثار
الـتـي تـتـرتب عـلى أسـواق الـطـاقـة
وخــــطـــورة ذلك عـــلـى االقـــتـــصـــاد

ي". العا
وبـيـنـمـا لم تـتّـضح بـعـد مالبـسات
واقـــــعـــــة الــــســـــفـن االربع أعـــــلن
ـتــمـردون احلـوثــيـون في الــيـمن ا
أنّـهم اسـتـهـدفـوا "مـنـشـآت حـيـوية
سـعـوديـة" بـسـبع طـائرات من دون
طــيــار في هــجــوم وقع في خــضم
تحدة حرب نفسيـة ب الواليات ا
وحـلـفـائــهـا في اخلـلــيج من جـهـة

وإيران من جهة ثانية.
ويـتيح خط األنـابيب لـلمـملكـة نقل
ــنـــطـــقــة الـــشــرقـــيــة الـــنــفـط من ا
وتـصديـره عبـر موانئ عـلى البـحر
االحمـر بعيدا عـن اخلليج ومـنطقة
مـــضــيق هــرمــز حـــيث تــتــصــاعــد
ـتـحـدة الـتـوتــرات بـ الـواليــات ا
وإيـــــران.وتـــــقع احملـــــطـــــتـــــان في
مـــحـــافــظـــتي الـــدوادمي وعـــفــيف
نطقة الرياض على بعد 220 كلم
و380 كـــــلـم غــــرب الـــــعـــــاصـــــمــــة
السعودية وقد حصل الهجوم ب
الــسـادســة والــسـادســة والــنـصف
ا صباحـا بالتوقيـت احمللي وفقا 

نقلته وكالة االنباء السعودية.
ـتمـردون اليـمنـيون أعـلنوا وكان ا
ـسـيرة في وقت سـابق عـبـر قنـاة ا
ـتـحـدّثـة بـاسـمـهم عن اسـتـهداف ا
"مـنـشـآت حـيويـة سـعـوديـة" بـسبع
طـائــرات دون طـيـار مـشـيـرين إلى
ان "هــذه الــعــمــلـــيــة الــعــســكــريــة
الــــواســــعـــة رد عــــلى اســــتــــمـــرار

الــعـــدوان واحلــصــار عـــلى أبــنــاء
شــعــبــنــا".وكــتب رئــيـس الــلــجــنـة
الثورية العليا محمد علي احلوثي
في تغريدة على حسابه على موقع
تــويـتــر فــجــر األربـعــاء أن مــطـلب
الـيـمـنـيـ "مـطـلب مـحق تـمـثل في
ايــقـاف الـعــدوان و فك احلـصـار و
احلظر اجلوي" مـؤكدا "هذه ليست
مطالب تـعجيزيـة".ودانت احلكومة
اليمنية في بيان نشرته وكالة سبأ
الـرسـميـة لألنـباء الـهـجوم مـؤكدة
تمردين احلوثي قاموا بذلك أن ا
إثـر "حتـريض مـبـاشـر من إيـران ال
ـكن الـســكـوت عـلـيــهـوفي تـطـور
آخــــر أفـــــاد مـــــســــؤول إمـــــاراتي
الـثـالثـاء فــرانس بــرس أن خــبـراء
أمـيـركـيـ وفـرنـسـيـ ونـروجـي
وسعودي يشـاركون في التحقيق
الى جـــانـب االمـــارات الـــعــــربـــيـــة
ـتـحـدة في "عـمــلـيـات تـخـريـبـيـة" ا
اســتــهـــدفت االحــد أربـع ســفن في

اخلليج.
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ـسـؤول الـذي لم يـشـأ ولم يــحـدد ا
كشف هـويته عـدد هؤالء احملـقق

مــوضـحـا أن الـفـريق يـضم خـبـراء
من دول هـي "حــــلــــيــــفــــة دولــــيـــة"
لـالمـارات.واالمــارات والـســعـوديـة
ــتــحــدة حــلــيــفــتـــان لــلــواليــات ا
وتـوجّـهان بـانـتـظام انـتـقادات إلى
إيـــران وبـــرنـــامـــجـــهـــا الـــنـــووي
وتـتّـهـمـانـهـا بـالـعـمل عـلى زعـزعـة
نـطقة والتدخل استقرار دول في ا

في شؤونها.
لــــكـن عــــلـى الــــرّغم مـن الــــتــــوتــــر
تصاعد أكّدت واشنطن وطهران ا
أنّهما ال تريدان الدخول في حرب.
وقـــلل الـــبـــيت األبـــيض من حـــجم
الــتــوتــرات رغم ارســاله قــبل أيــام
قـاذفـات وسـفـيـنـة قـتـالـيـة لـتـعـزيز
حـامـلـة طـائـرات في مـيـاه اخلـلـيج
الـتي تـعـتـبـر االكـثـر حـسـاسـية في

وتـــتــهـــمه الـــســلـــطــات الـــتــركـــيــة
باالرتـبـاط بالـداعيـة اإلسالمي فتح
ــقـــيـم في الـــواليــات الـــله غـــولـن ا
ــتــحـدة والــذي تــقــول أنــقـرة إنه ا

وراء االنقالب الفاشل عام .2016
وتتـهم الـسـلـطـات الـتـركـيـة تـوبوز
ب"الـتـجـسس" و"مـحـاولـة االطـاحـة
بــاحلـكــومـة" وهــو يــواجه عـقــوبـة
بالسجن مدى احلياة في حال تمت
إدانــــتـه.ونــــفى مــــجــــددا تــــوبــــوز
األربـعاء هـذه االتـهامـات مـؤكدا أن
االتــــصــــاالت الـــــتي أجـــــراهــــا مع
األشـخـاص الـذين تقـول الـسـلـطات
التـركية إنـهم أنصار غـولن تندرج
في إطار عمله وأنه كان "يطيع فقط

أوامر" رؤسائه في القنصلية.
أثـار توقـيف تـوبوز في  2017أزمة
دبـلـومـاسـية بـ واشـنـطن وأنـقرة
اللت علّقتا بشكل متبادل وألشهر
عــــدة مــــعـــــظم خــــدمــــات إصــــدار

التأشيرات.

األربعاء مـحاكمـة موظف تركي في
القنصـلية األميركـية في اسطنبول
لفات بتهمة التـجسس وهو أحد ا
الــعـديـدة في صـلب الـتـوتـرات بـ
أنـقـرة وواشـنـطن.واحملـاكـمـة التي
تـتـابـعـهـا واشـنطـن عن كـثب بدأت
في  26 آذار/مــــــــــارس وقــــــــــررت
احملكمة في ختـام أول جلسة إبقاء
وظف التركي في القنصلية مت ا

وقت. توبوز في احلبس ا
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وأفــادت مـراسـلــة فـرانس بـرس أن
القائم باألعمال األميركي في أنقرة
جـيـفـري هـوفـنيـر والـقـنـصل الـعام
األميـركيـة في اسطنـبول جـينيـفير
دايـــفــيـس وأســرة تـــوبــوز كـــانــوا

األربعاء في قاعة احملكمة.
و تــوقــيف مــتــ تــوبــوز وهــو
مــــواطن تــــركـي مــــوظف في إدارة
مـكـافـحـة اخملـدرات األمـيـركـية في
تــــشــــريـن األول/أكــــتــــوبــــر 2017
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الــــعـــالم وسـط حـــرب كالمــــيـــة مع
ايران خصم السعودية الرئيسي.
وصـرح وزيـر اخلـارجـيـة األمـيركي
مـــايـك بـــومـــبـــيــــو خالل مـــؤتـــمـــر
صـــحـــافي مـــشـــتـــرك مـع نـــظـــيــره
الروسي سيرغي الفروف في مدينة
سوتـشي الـروسيـة "نحن ال نـسعى

مطلقا حلرب مع إيران".
ــرشــد االعــلى وفي طــهــران قـــال ا
للجمهورية اإلسالمية آية الله علي
خامنـئي الثالثـاء إنه "لن تندلع أي

تحدة. حرب" مع الواليات ا
سؤول حكومي أكد وفي كلمة 
ـواجـهـة بـ طـهران خـامـنـئي أن ا
واشنطن هي اختبار إرادة وليست
مـواجـهـة عـسـكـريـة مـضـيـفـا "هذه
ـواجـهـة لـيـست عـسـكريـة ألنه لن ا
تـــنـــدلع أي حـــرب. ال نـــحن وال هم
يــســعــون إلى حــرب. هم يــعــرفـون
أنــهـــا لــيـــست في مــصـــلــحـــتــهم"
ـوقع.الى ذلك  استـؤنفت بحـسب ا

qLŽ∫ ناقلة النفط السعودية أمجاد التي تعرضت لعمل تخريبي 
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ـفاهـيم اجلـديـدة التي اسـتـحـدثت في عالم ا ال شكّ فيه أنَّ "احلـرب الـنـاعمـة" من ا ـَّ
احلـروب; وتــرتـكــز عـلى اسـتــخـدام وسـائـل وأسـالـيب لــلـتـأثــيـر في اآلخــرين جلـذبـهم
واستمالـتهم دون استـعمال اإلكراه والـقوة العسـكرية وأهـداف احلرب الناعـمة ليست
دمرة بجديدة وعـرفت منذ زمن طويل ومرّت بحقب تاريخية; فـهي تلك الستراتيجية ا
الـتي تـبـدأ بأفـراد مـا تلـبث أن تـنـتشـر في اجملـتـمع لتـؤثـر عـليه بـأكـمـله. ولعلَّ أوَّل مَنْ
توفى عام 496 قبل صاغ أسالـيب هذه احلرب هو الـفيلسـوف الصيني (صـان تزو ا
ـيالد). إذ أكـد في فـلـسـفـته تـخـريب أرض الـعـدو وحـضـارته واجنـازاته دون إطالق ا
رصاصـة واحـدة بل لن يـعـدّ العـدو يـراك كـخصم لـه! فسـيـاسـة احلرب يـراهـا سـبيالً
فـاشالً وغيـر إبداعي لـتخريب وتـدميـر العـدو بل إعالن احلرب بالـنسـبة له من الـغباء
فأعـلى فنـون القـتال هـو عدم الـقتـال واالجنرار لـلحـرب; فلـها نـتائج عـكسـية وسـلبـية.
سـتهـدف سـواء كانـوا دوالً أم مـجتـمعـات أم مؤسـسات بـطرق ويكـون التـأثيـر عـلى ا
فاهيم الفكـرية والدينية عديدة وتخـتلف باختالف الزمن وتـطوره ثمَّ تُشن حملة عـلى ا
والـقــيـمــيـة واحلـضــاريـة. فــمن وسـائــله تـســيـيس الـديـن واإلجتـار به واالســتـهـزاء به
هم في هذه االستـراتيجيـة أن يبدأ الدين عتقـدات وطوائف وخرافات فـا واستبـداله 
يـتآكل تـدريجيـاً بفعل اعـتقاد الـناس أنَّه شيء بدائي وخـاص بالسـذج. بل تعتـمد على
ا هو وهـمي مع التشجيـع على الترفيه والـتساهل بالقيم استبدال كـلّ ما هو أصلي 
والـتـالعب بـهـا عن طــريق الـشـعـارات وتــشـويه قـضـايــا مـهـمـة وخـلـق قـدوات بـائـسـة
كن الـقول أن "احلـرب النـاعمـة" ظهـرت كاسـتراتـيجـية بـعد تراجع وبـطوالت زائفـة. و
ـتــحـدة في الـعــالم عـمـومــاً والـعـالم اإلسالمـي خـصـوصـاً نــتـيـجـة سـمـعــة الـواليـات ا
ـفرط للقوة العـسكرية فلـجأت إلى استخدام استـراتيجية جـديدة للنفوذ االستخدام ا
أقل تكلـفة وأقل عنـفاً وال تثيـر أحداً وال تخالـف القوان واألعـراف الدولية.. وأوّل مَنْ
ـصطـلح األسـتاذ في جـامـعة هـارفـورد األمريـكـية مـسـاعد وزيـر الـدفاع صاغ هـذا ا
للـشـؤون األمـنيـة الـدولـية الـسـابق "جـوزيف نـاي" في كتـابه الـصـادر عام 1990 وثـبة
فهوم في عام 2004 في كتـابه "القوة الناعمة". وكما هو نحـو القيادة". وقام بتطوير ا
سـتهـدف بهذه االسـتراتـيجـية بل الكـثيـر من دول العالم واضح لـيس العـراق وحده ا
عرفـة مكتوفة لكن تأثيـرها الفتـاك سيكون من نصـيب الدول التي تقف عـلى رصيف ا
األيـدي تـعـانـي من عـجـز تـقـني وعـلـمي ولـديـهـا مـشـاكل عـصـيـبـة في الـبـطـالـة وتـردي
الـوضع االقـتصـادي والـصحـي ويسـودها فـوضى سـيـاسيـة وقـانونـية.. وفـيـما يـتـعلق
بـالـعـراق ووسـائل احلــرب الـنـاعـمـة الـتي مـورست وتــمـارس ضـده فـهي عـديـدة لـكن
دمر. ويرى البـاحث األستاذ حسن الـربيعي في كتابه تأثيـرها يتراوح ب احملـدود وا
ــنح ــوســوم "الـعــراق والــصــراع الــنــاعم" أن من بــ هــذه الــوســائل: الــزمـاالت وا ا
الـدراسية لـلباحـث العـراقي الـتي جتذب لشـريحة طـلبة اجلـامعات وكـذلك العالمات
البس وال أتفق مـع األستاذ البـاحث في تأثيـر هذه الوسائل أو التجـارية للـمطاعم وا
عــلى أقل تــقـديــر تــذكــر مع اإلشــارة إلى مـحــدوديــة تــأثـيــرهــا أو تــخـضع لــلــتــرتـيب
لك نح الدراسـية للعراقي محدودة جداً. وال  التصـاعدي أو التنازلي; فالزماالت وا
فـي احلقـيقـة احـصائـيـة من دائرة الـبـعثـات الـعراقـيـة عن عدد الـزمـاالت والبـعـثات من
ـقارنـة. والكالم نـفسه يـقال عن "الـهجـرة"; فالـذين هاجـروا إلى أمريـكا قـليـلون أجل ا
هاجرين مقارنـة بدول أخرى وال يخفى توجه البلدان األوربية وأمريكا حالياً لرفض ا
عموماً والـقول ينطبق أيضاً عـلى العالمات التجارية الـتي هي األخرى ليست بوسيلة
فـاعلـة في العـراق. تـبقى اخلـطـورة محـصورة إذن في عـدد من الـوسائل وسـأتـناولـها
ـقـالة لـلـهواتف الـذكـية حـصـراً. فاخلـطـر األشد واألكـثـر فتـكاً: تـبـاعاً وسـأفـرد هذه ا
الـهـواتف الذكـيـة (أي الـهواتف الـتي تـعـمل بـنظـام تـشـغيـل وتمـكّن مـسـتخـدمـيـها من
اسـتـخــدام أنـواع الـتـطـبـيـقـات واإلنـتـرنت بـاإلضــافـة إلى اخلـدمـات الـهـاتـفـيـة) فـهي
اخـتـرقت بقـوة كلّ الـبـيوت وغـدت أهم سـيـلة لالتـصـال والـتسـلـية وبـديـلـة عن التـلـفاز
! ومن فـنجـدهـا بـيد طـفل بـعـمر سـنـة ونـصف يـتلـهى بـهـا وبيـد عـجـوز بسن الـتـسـع
خاللــهــا يـــكــون الــتــجــوال بال قــيــود وبال حـــدود وفي كل األوقــات وفي كل اآلفــاق..
شـاهـدة أفالم أجنـبـية.. رسـوم متـحـركة.. ألـعاب مـدمـرة (البـوبـجي أحدهـا).. برامج
اط دعائـيـة.. إعالنـات لهـا أهـداف خـاصة... فـكـان لهـا دور في تـهـديد الـعـادات واأل
اط وعـادات ال تمت بصـلة للمـجتمع الـعراقي ابتداء من السائـدة من خالل إشاعة أ
ـمـزق إلى آخـر صـرخات ـوضـات وتـسـريحـات الـشـعـر والـبنـطـال ا البس واتـبـاع ا ا

كياج واألظافر.  وضع ا
تابعة شاهدة أفالم أجنبية تتضمن مقاطع اباحية أو  تهديدها لـلمنظومة األخالقية 
برامج عن اجلرائم الـتي أوحت لكثير من اجملرم بأساليب شيطانية مبتكرة الرتكاب
أفـعـاالً ال تـلـيق بأصـالـة اجملـتـمع الـعـراقي وعـاداته ومـنهـا االبـتـزاز االلـكـترونـي التي
مـورست بـشـكل خـاص ضـد الفـتـيـات وإكـراهـهن عـلى دفع مـبالغ أو الـقـيـام بـأعـمال

خاصة وإال التشهير بسمعتهن.. 
ومن آثارها كـذلك تعريض الـعالقات األسرية لـلتصـدع فلقـد أحدثت الهـواتف الذكية
شرخـاً كـبيـراً في هـذه العالقـات بل أفـضت في حاالت كـثـيرة لـلـطالق; نتـيـجة اهـمال
األب لـعـائـلـته أو وقـوع الزوجـة ضـحـيـة لالبـتزاز أو اغـواء من شـخص عـرفـته بـالـعالم
ية افـيا العا ية إذ ساعـدت شبكات ا افيـات عا االفتراضي.. أسهـمت في االرتباط 
أن جتـد لهـا أذرع وأدوات في العـراق من اجلهلـة والنـاقمـ على اجملتـمع والبـاحث

عن الثراء السريع.. 
فـظـهــرت شـبـكــات لإلجتـار في الــبـشـر واآلثــار فـضالً عن جتـارة اخملــدرات وغـسـيل
األموال! تـشكل مـصـدراً لتـهديـد الهـوية وخـصائـصهـا ومن أبرز مـصاديـقهـا ضعف
ـنتـم لـها كـتابـة وحديـثاً.. لـتحل مـحلـها اسـتعـمال الـلغـة العـربيـة وتـراجع مسـتوى ا
اللغات األجـنبية واللهجات متناس أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكر والرسول
الـعظيـم وبهـا كتب مـوروثنا الـدينـي واألدبي.. فهي تـشكل الـهويـة اإلسالميـة والعـربية
معاَ.  وهذا مـا يدفعنا للمطالبة بإنشاء مراكز خاصة لدراسة تأثير
الـهـواتف الـذكـيـة وسـبل مـواجـهـتـهـا بـاعـتـبـارهـا أحد وسـائل
احلرب النـاعمـة في العـراق وأن يشـارك بها مـتخـصصون
من مــخـتـلف االخـتـصـاصـات كــعـلـوم الـنـفس واالجـتـمـاع
والــتـربـيــة والـدين والــلـغـة لــلـتـصــدي لـهـا وايــجـاد حـلـول

ستقبلية. آلثارها اجملتمعية اآلنية وا
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{ سـان فـرانـسـيـسك (أ ف ب)
- أعـلـنت مــجـمـوعـة فــيـسـبـوك
امـس األربـعـاء تـشـديـد الـقـيـود
ـنع ـبـاشـر  عـلى خـدمـة الـبث ا
الـــــــــتــــــــشـــــــــارك الـــــــــواســـــــع
لـتـسـجيالت عـنـيـفة كـمـا حصل
خـالل مــــــجـــــزرة مــــــســــــجـــــدي

كرايست تشيرش.
واألشـــخــاص الـــذين خـــالـــفــوا
قـواعد مـعـينـة بيـنـها تـلك التي
ـنـظـمـات تــمـنع "االشـخـاص وا
اخلـــطــيـــرة" ســـيـــحـــرمـــون من
استخدام خدمـة فيسبوك اليف
باشـر بحـسب ما أعلن للـبث ا
نــائب رئــيس شــؤون الــنــزاهـة

غاي روزن.
وذكــــــر روزن فـي بـــــــيـــــــان "في
أعــقـاب الــهــجــمـات اإلرهــابــيـة

روعة في نـيوزيلندا األخيرة ا
ـكـنـنـا ـا  أجـريـنـا مـراجـعـات 
ــــنع اســـتــــخـــدام الــــقـــيــــام به 
خـدماتـنا في الـتسـبب بأذى أو

نشر الكراهية".
في آذار/مارس  2019قام رجل
ــنـــادين بــتـــفــوق الـــعــرق مـن ا
األبـــــيض بـــــإطالق الـــــنــــار في
مسجدين في كرايست تشيرش
ما أدى إلى مـقتل  51شخـصا.
وبث الــهـــجــوم مــبــاشــرة عــلى
فيسبوك من كاميرا مثبتة على

رأسه.
وسيتم تـطبيق سيـاسة "ضربة
واحــدة" في خــدمــة فــيــســبــوك
اليف عـلى مـجـمـوعـة أوسع من
اخملــالـــفــات. وســيُــمـــنع الــذين
ينتـهكون سياسـات خطيرة من

اسـتـخـدام هـذه اخلـاصـيـة بـعد
مخالفة واحدة.

وســتــتــضــمن تــلـك اخملــالــفـات
تـشـارك رابط إلى بيـان جـمـاعة
إرهـابيـة من دون كالم بـحسب

روزن.
Èdš«  UŽUD

وأضــاف "نـعــتــزم تـمــديــد هـذه
الـقيـود إلى قـطاعـات أخرى في
ـنع األســابـيع الـقــادمـة بـدءا 
اولــئك األشـخـاص نــفـسـهم من
تــــــصــــــمــــــيم إعـالنــــــات عــــــلى

فيسبوك".
وقـــال إن االبــــتـــكـــار الــــتـــقـــني
ضـــروري لـــتــــجـــاوز "الـــتالعب
الـــعــدائي لــوســـــــــائل اإلعالم"
الــذي شــاهـدنــاه بــعــد مــجـزرة
كــرايــست تــشــيــرش كــتـعــديل

ـــســـتـــخــدمـــ فـــيـــديـــوهــات ا
لتخطي الفالتر.

وقال روزن إن "أحـد الـتحـديات
التي واجهنـاها في األيام التي
تــلت الـهــجــوم كـانـت انـتــشـار
الــــعــــديــــد من الــــتــــســـجــــيالت

عطيات مختلفة". للهجوم 
وأوضــح أن "عــــــــــــــــــــــــــــددا مــن
األشـــخـــاص -- لــــيس بـــشـــكل
مــقــصـود دائــمــا -- تــشــاركـوا
نـــــســـــخــــــا مـــــعـــــدلـــــة لــــــتـــــلك
الــــتـــســـجـــيـالت مـــا جـــعل من
الـــصــــعب عــــلـى أنـــظــــمــــتــــنـــا

رصدها".
وقـال "نــأمل أن يــســاعــدنـا ذلك
ايــضـا فـي تـعــزيـز مــحــاربـتــنـا
لالعـــبـــ ســيـــئـــ مــنـــظـــمــ
يـحــاولـون الــتــفـوق عــلى ذكـاء

أنظـمتهـا كما رأيـنا بعـد هجوم
كرايست تشيرش".

ورحـــــــبـت رئـــــــيــــــــســـــــة وزراء
نــيـــوزيـــلــنـــدا بــتـــلك اخلـــطــوة
ووصـــفــتـــهـــا "بـــخـــطـــوة أولى

جيدة".
15 وأضــــــــــافت إن "إرهــــــــــابي 
آذار/مـارس سـلط الـضـوء على
سـهولـة اسـاءة استـخـدام البث

باشر لنشر الكراهية.  ا
لـقــد قـامت فــيـســبـوك بــخـطـوة
أولى ملموسة لوقف تكرار ذلك

العمل على منصتهم".
وأعـــــلـــــنـت مـــــجــــــــــــــمـــــوعــــة
فـيــســـــــــبـوك تــخــصـيص 7,5
مـلـيـون دوالر في شــــــــــراكـات
بـــــــــحــــــــــــــــثــــــــــيـــــــــة مـع ثالث
جــــامـــــــــــــعــــات أمــــيــــركــــيــــة

لـتـحـسـ تـكـنـولوجـيـا حتـلـيل
الصورة والفيديو.

وتـــنـــضـم ارديـــرن إلى رؤســـاء
وزعــمــاء من الــعــالم في إطالق
"نــــداء كــــرايـــسـت تــــشــــيـــرش"
كافحة الـتطرف على االنترنت
وذلك فـي اجــــتــــمـــــاع دولي في

باريس األربعاء.
s¹d¹b  WL

ـتـوقع أن يـحضـر الـقـمة ومن ا
ــدراء الــتــنـفــيــذيـ في كــبـار ا
مـــجــمـــوعــات أمـــازون وغــوغل
ومـايــكــروســــــــوفـت وتـويــتـر
عــلـمــا بــأن مــؤسس فـيــســبـوك
مـــارك زاكـــربــــرغ لن يــــحـــضـــر
شـخـصيـا وسيـمـثلـه مديـر آخر
من عــمالق مــنــصــة الــتــواصل

االجتماعي.
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