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أبيض وأسوأ

تم ّرد آلي
باسل طلوزي

بوتين ينسخ نفسه ويكررها كالماتريوشكا (جان غودا/كارتون موفمنت)

بوتين
إلى األبد

بوتين وراء الكرسي إلى األبد (ماريان كمنسكي/كارتون موفمنت)

أعلنت الحكومة الــروسـيــة أخـيــرا قــانــونــا موقعًا من
ال ــرئ ـي ــس فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن يـتـيــح ل ــه ال ـب ـق ــاء رئـيـســا
لواليتني إضافيتني يستمر كل منهما ست سنوات،
مانحًا لنفسه بذلك إمكانية البقاء في السلطة حتى عام ،٢٠٣٦
ومتوجًا نفسه قيصرًا أبديًا لروسيا ،وهــذا الحدث لم يفوته
الــرســامــون ال ـســاخــرون حـيــث جـســد الـعــديــد مـنـهــم شخصية
بوتني كحاكم متسلط شمولي ّ
يفصل القوانني على هواه.

بوتين يوقع بشارة الالنهاية ببقائه في السلطة (إيمانويل ديل روسو/كارتون موفمنت)

ال أح ـ ـ ــد ف ـ ــي وس ـ ـعـ ــه أن ي ـت ـه ــم ال ــزع ـي ــم
ب ــاالنـ ـغ ــاق ،ف ـقــد كـ ــان م ــن أوائـ ـ ــل زع ـمــاء
الـعــالــم الـثــالــث الــذيــن سـعــوا إل ــى توطني
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا فـ ـ ــي ب ـ ـ ــاده ـ ـ ــم ،س ـي ـمــا
الــروبــوتــات تـحــديـ ًـدا ،فقد استهوته تلك
الـ ـك ــائـ ـن ــات الـ ـح ــدي ــدي ــة ال ـض ـخ ـم ــة ال ـتــي
تستجيب لكل األوامـ ــر ،بــا اع ـتــراض أو
تـ ـب ـ ّـرم ،فــأع ـلــن أن ــه «وضـ ــع خ ـطــة عــاجـلــة
السـ ـتـ ـي ــراد هـ ــذه الـ ــروبـ ــوتـ ــات؛ ت ـمــاشـ ًـيــا
مــع ضـ ــرورات ال ـع ـصــر» .بــالـطـبــع ،أث ــارت
ً
الخطة لغطا في أوســاط الشعب؛ ألنهم،
وبـحـكــم خـبــرتـهــم «الـحـجـ ًـريــة» بــالــزعـيــم،
ي ـع ــرّف ــون أنـ ــه ال ي ـق ـيــم وزنـ ـ ــا لـلـتـحــديــث،
ً
خصوصا على عرشه،
ويفضل الثبات،
غير أنهم سرعان ما طــردوا هذه األفكار
الـســوداء عندما رأوا الــروبــوتــات تتسلل
بـيـنـهــم وت ـص ـبــح ح ـق ـي ـقــة ،فــاس ـت ـب ـشــروا
ً
خيرا وراحوا ينتظرون الخطوة التالية،
املتعلقة بوظيفة الــروبــوتــات ،فتوقعوا
أن ـهــا سـتـقــوم بـمـهـمــات ثـقـيـلــة يـعـجــزون
عنها ،غير أ ًنـهــم فــوجـئــوا بأنها لــم تكن
ت ـف ـع ــل ش ـي ــئ ــا غ ـي ــر ال ـت ـص ـف ـي ــق ل ـك ــل مــا
يتعلق بالزعيم فقط ،من صور ومواكب
وخطابات.
كان ذلك بالضبط ما أراده الزعيم عندما
أوصى على طلبية الروبوتات ،فقط طلب
م ــن ال ـشــركــة الـصــانـعــة بــرمـجـتـهــا لغاية
التصفيق ف ـقــط ،سـيـمــا وأن ــه ب ــدأ يلحظ
ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ان ـخ ـفــاض مـنـســوب
التصفيق له من قبل شعبه الذي «لم يعد
وفـ ًّـيــا على مــا ي ـبــدو» .أمــا الـصــدمــة التي
أطــاحــت الــزع ـيــم ،فـكــانــت عـنــدمــا توقفت
الروبوتات ذات يوم عن التصفيق بشكل
ج ـمــاعــي ب ــا أي س ــاب ــق إن ـ ـ ــذار ،وراحـ ــت
تــرمــي ص ــوره ومــواك ـبــه بــاألحــذيــة ،على
الرغم من أن الشركة الصانعة نفت ً
تماما
أنها برمجت الروبوتات لهذه الغاية.

عرشه سجن كبير (ماركو دي آنجلس/كارتون موفمنت)

مضحكات عربية

هالل رمضان في الحرب اليمنية (هالل المرقب/فيسبوك)

رمضان في زمن الحجر الكوروني (محمد ثالب/تويتر)

كاريكاتير مترجم

السد اإلثيوبي والعطش القادم للسودان ومصر (القدس العربي)

نار األسعار المشتعلة مع قدوم شهر رمضان (الوطن القطرية)
(فالديمير كازنافسكي/كيغل كارتونز)

أين األمير
حمزة؟
شريط
رأفت الخطيب ،فيسبوك

ذكرى الحرب األهلية اللبنانية في ظل األزمة المالية (النهار اللبنانية)

