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باسل طلوزي

ــم  ــيـ الـــزعـ ــم  ــهـ ــتـ يـ أن  فـــــي وســــعــــه  أحـــــــد  ال 
بـــاالنـــغـــالق، فــقــد كــــان مـــن أوائــــــل زعــمــاء 
الــعــالــم الــثــالــث الــذيــن ســعــوا إلـــى توطن 
ــا فــــــي بـــــــالدهـــــــم، ســيــمــا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ
تلك  تــحــديــًدا، فقد استهوته  الــروبــوتــات 
الـــكـــائـــنـــات الـــحـــديـــديـــة الـــضـــخـــمـــة الــتــي 
تستجيب لكل األوامــــر، بــال اعــتــراض أو 
ــــع خــطــة عــاجــلــة  ــه »وضـ تـــبـــّرم، فــأعــلــن أنــ
ــــات؛ تــمــاشــًيــا  ــــوتـ ــــروبـ الســـتـــيـــراد هـــــذه الـ
ــرورات الــعــصــر«. بــالــطــبــع، أثـــارت  ــ مــع ضـ
ا في أوســاط الشعب؛ ألنهم، 

ً
الخطة لغط

وبــحــكــم خــبــرتــهــم »الــحــجــريــة« بــالــزعــيــم، 
ــــــا لــلــتــحــديــث، 

ً
يـــعـــرفـــون أنــــه ال يــقــيــم وزن

عرشه،  على  خصوًصا  الثبات،  ل 
ّ

ويفض
غير أنهم سرعان ما طــردوا هذه األفكار 
الــروبــوتــات تتسلل  الــســوداء عندما رأوا 
بــيــنــهــم وتــصــبــح حــقــيــقــة، فــاســتــبــشــروا 
خيًرا وراحوا ينتظرون الخطوة التالية، 
فتوقعوا  الــروبــوتــات،  بوظيفة  املتعلقة 
أنــهــا ســتــقــوم بــمــهــمــات ثــقــيــلــة يــعــجــزون 
لــم تكن  بأنها  فــوجــئــوا  أنــهــم  عنها، غير 
ـــا غـــيـــر الـــتـــصـــفـــيـــق لـــكـــل مــا 

ً
تـــفـــعـــل شـــيـــئ

يتعلق بالزعيم فقط، من صور ومواكب 
وخطابات.

كان ذلك بالضبط ما أراده الزعيم عندما 
أوصى على طلبية الروبوتات، فقط طلب 
مـــن الــشــركــة الــصــانــعــة بــرمــجــتــهــا لغاية 
بـــدأ يلحظ  فــقــط، ســيــمــا وأنــــه  التصفيق 
فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة انــخــفــاض مــنــســوب 
التصفيق له من قبل شعبه الذي »لم يعد 
ــا على مــا يــبــدو«. أمــا الــصــدمــة التي  وفــًيّ
أطــاحــت الــزعــيــم، فــكــانــت عــنــدمــا توقفت 
الروبوتات ذات يوم عن التصفيق بشكل 
جــمــاعــي بـــال أي ســـابـــق إنـــــــذار، وراحــــت 
تــرمــي صـــوره ومــواكــبــه بــاألحــذيــة، على 
الرغم من أن الشركة الصانعة نفت تماًما 

أنها برمجت الروبوتات لهذه الغاية.

من  قــانــونــا موقعا  أخــيــرا  الــروســيــة  الحكومة  أعلنت 
ــه الـــبـــقـــاء رئــيــســا  الـــرئـــيـــس فــالديــمــيــر بـــوتـــن يــتــيــح لـ
لواليتن إضافيتن يستمر كل منهما ست سنوات، 
مانحا لنفسه بذلك إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2036، 
لم يفوته  الحدث  أبديا لروسيا، وهــذا  ومتوجا نفسه قيصرًا 
الــرســامــون الــســاخــرون حــيــث جــســد الــعــديــد مــنــهــم شخصية 

بوتن كحاكم متسلط شمولي يفّصل القوانن على هواه.
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