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شهـد الـقرن احلـادي والعـشـرين سلـسـلة انـتـفاضـات على
ـا سـنركـز دراسـتـنا جوانـب كثـيـرة من خـارطة الـعـالم ور
ومقالـنا في مـحيـطنا الـعربي الـذي كانت نتـائج انتـفاضاته
ملموسة بعض الـشيء   وفي البدء أود أن اوضح للقار

الـعـزيــز إخـتالف لـغـوي بــسـيط بـ "الــتـغـيـر" و"الــتـغـيـيـر"
ـصـطلـحـان اليـفرق بـيـنـهمـا سـوى حـرفا فـبالـرغم من ان ا
ــضــمـون يــخــتــلف بــطــبــيــعــة احلـال ولــكي واحــد إال ان ا
ـعــنى وجـدت انه مـن الـضـروري اليـخــتـلط عــلى الـقــار ا
ـرور عـليه   فـالـتـغـيـر  : سنـة كـونـيـة إلـهـية تـنـتـقل فـيـها ا
عنى آخر ان اجملتمعات لـتكون بتطـور وأشكال تدريجـية 
دور اجملتمع او اإلنسـان فيه يكـاد يكون شبه  مـعدوم انها

حالة كونية  .
امـا الــتـغـيــيـر فـهــو قـد يـكــون تـبـدل احلــال إلى حـال آخـر
ويــكـون فــيه تــدخل مـبــاشــر لالنــسـان او اجملــتــمع حـسب

زمع تغييرها   القضية ا
ومن هـنا نـحـاول ان نـقف عـلى تـصـرف اجملـتمـع وخروجه
عـلى انـظـمـة احلـكم فـهـنـا الـعـمـلـيـة اضـحت واضـحـة انـها
تـغـييـر إرادي ولـيس تـغـيـرا كـونيـا   هـذا يـؤشـر لـديـنا ان
الـذات االلهـيـة تـركت حـريـة الـتغـيـيـر والـتـخـلص من الـظلم
واالسـتـبـداد لالنـسـان   فـإن كـان راضـيـا حتمـلـه هو وان
كان رافضا حترك هو او من معه نحو التغيير   ولكن هل
هنـاك مـقومـات لـلتـغـييـر? وكـيف?  ان التـوصـيف والتـنـظيم
الفكـري للتـغييـر والقائـم علـيه له االهميـة الكبـرى بنجاح
الــتــغــيـيــر او فــشــله  ال بل بــالــعــكس ان كــان الــعــنــصـر
ـستوى الكافي التأسيسي لـهذا التحرك اجملـتمعي ليس با
من الــتــفــكــيـر   فــإن هــنــاك احــتــمـالــيــة ان يــكــون هــنـاك
ارتدادات عكسية على هـذا التغيير   من هـنا يتب لنا ان
الـقـائـمــ عـلى هـذا الـتـغــيـيـر يـعـتــبـرون جـزء مـنـظم واعي
دركات للحراك وبشرط القدرة الكـافية على ثبات وسعت ا
ـا حولهم من مـتغيرات السياسـية واجملتـمعيـة واحاطتهم 
راد تـغـييـره بالـتـأكيـد لن يقف داخلـية ودولـيـة   كمـا ان ا
ساكنا أمام محاوالت التغيـير فهو هنا سيسعى جاهدا ان
لم يـكن لــلـقـضــاء عـلى الـتــحـرك اجملـتــمـعي سـيــعـمل عـلى
ا هذه افضل مايتوفر له على األمد القريب تسكينه   ور
تـوسط  لكن يـبقى األمـد البـعيـد ليس مـلكـا له بل ملـكا وا
لـلمـجـتـمع وبـالتـالي الـقـائـم عـلى الـسـلـطة هـنـا   عـلـيهم
اإلستفادة من وضع التسـك الذي أصاب حترك اجملتمع
ودراسة أسـبـاب خروجه  وهـنـا يكـاد يـجمع الـعـلمـاء على
ان أغلب احلركـات اجملتـمعيـة وليست الـسيـاسية وهـنا انا
افـصل بــ الـتــحـرك اجملــتـمــعي والـتــحـرك الـســيـاسي  
فالتحرك اجملتمعي هو قدرة اجملتمع على ان يتحرك بعيدا
عن قــيـادة األحــزاب  مـســتـفــيـدا من الــتـطــور في وسـائل
الــتــواصل االجـــتــمــاعي لــزيــادة وعــيـه وتــواصــله  ولــكي
النذهب بـعـيـدا فإن كـان احلـراك مجـتـمعـيـا فهـذا يـعني ان
هناك نـقصـا واضحا بـإشباع احلـاجات من مـأكل وملبس
ومـســكن الخ  أو مـاتــعـرف بــاحلـاجــات الـضـروريــة الـتي
اقـرتـهـا الـقــوانـ الـسـمـاويـة والـوضـعــيـة هـنـا يـجب عـلى
الـقــائـمـ عــلى الـسـلــطـة االسـتــفـادة من وضع الــتـسـكـ
لحة وكـما ذكرنا والعمل على ضخ احلـاجات الضروريـة ا
من مــأكل ومــســكن ومــلــبس الخ   ويــجب ان يــكــون هـذا
اإلشـبـاع مـتـنــاغـمـاً وسـرعـة نـفـاذ
التسـك   ألن حـركة اجملتـمعات
تـبـقى مـفـاجـئـة وقـد يـكـون إشـباع
احلـاجات بـطـيـئـا واليـسـتـثـمـر فيه

فترة السكون اجملتمعي.
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{ بـــامــاكــو (أ ف ب) - أعــربت
حكومة مالي السبت عن دعمها
لـلـمـغـنـيـة روكـيـا تـراوري الـتي
أوقــــفت في فــــرنـــســــا في وقت
ســابق من هــذا األســبـوع بــنـاء
عـلى مــذكـرة بـلــجـيـكــيـة بـشـأن
نزاع حـول حضانـة طفلـتها مع
شــريــكــهــا الــســابق.وقــد ألــقي
الية لدى غنية ا القبض على ا
وصـولهـا من بامـاكو إلى مـطار
شـــــــارل دوغــــــول فـي بــــــاريس
الــثالثــاء لـــكن حــكــومــة مــالي
قالت الـسبت إن تـراوري حتمل
جواز سفر دبلـوماسيا.وأعربت
ـالـيـة في بـيـان عن احلــكـومـة ا
تــضــامـــنــهــا مع مــواطـــنــتــنــا
مـــضـــيــفـــة (أنـــهـــا حتــاول حل
ــســألــة مـن خالل خــدمــاتــهــا ا
الـدبـلـوماسـيـة والـقنـصـلـية في
الــــــبـالد). وأوضح مـــــــحــــــامي

تــراوري كــيــنــيث فــيــلــيــهـو إن
(الـسلـطات الفـرنسـية جتـاهلت
هـــذا األمـــر عـــنـــدمـــا تــصـــرفت
اســتــنــادا إلى مــذكــرة تـوقــيف
صـادرة من بــلـجـيــكـا تـتــهـمـهـا
بـاخلــطف واحلـجــز واحـتــجـاز
ـذكرة بعد الرهائن). وصدرت ا
ـــغــنــيــة حـــكم قــضـــائي ضــد ا
وعازفة الـغيتـار تراوري أواخر
ــاضي أمــرهــا بــإعـادة الــعـام ا
ابنتها البالغة من العمر خمس
ســـــــــنـــــــــوات إلـى والـــــــــدهــــــــا
قـرر أن تعـقد الـبلـجيـكي.ومن ا
جــلــســة اســتــمــاع في فــرنــسـا
األربعاء لـلنظر في طـلب تسليم
ــغــنــيــة إلى بـلــجــيــكــا. وقـال ا
ثلو ادعـاء بلجيكـيون لوكالة
فرانس برس إن (هناك مذكرتَي
ـغــنـيـة األولى تــوقـيف بــحق ا
صدرت في تشرين األول 2019

بـعــد جتـاهـلـهـا
أمـــر احملـــكـــمـــة
الـبـلـجيـكـيـة. أما
ــذكــرة الـثــانــيـة ا
فقـد صـدرت بعـدما
نكـست بالـتعـهد الذي
قطعته في كانون الثاني
أمـام قـاض بـلجـيـكي بـأنـها
ستعود إلى البالد مع الطفلة
فـي غــــضــــون شــــهــــر).وقـــال
مـحــامي تـراوري إن (مـوكّـلـته
تـــســــتـــأنف قــــرار احملـــكـــمـــة
ـنح الــبـلــجــيـكــيـة الــقــاضي 
حـضـانة طـفلـتـها بـشـكل كامل
لشريكهـا السابق).وبعيدا عن
ـوسيـقى اشـتهـرت تراوري ا
بـعــمـلـهـا أجل الالجـئـ و
تــعــيــيـــنــهــا ســـفــيــرة لأل
ــتـحــدة لـشــؤون الالجـئـ ا

في العام 2016.

{ سـيدني  –وكـاالت - وجـهت شـرطـة
واليــة نــيــو سـاوث ويــلــز االسـتــرالــيـة
اتهامـات المرأتـ نشب بيـنهمـا شجار
عــنـــيف عــلى ورق الــتــوالــيت بــعــد أن
تـاجر الـرئيسـية قصـر حصول قررت ا
كل شــخـص عــلى عــبــوة واحــدة وسط
شـــراء مــســـعـــور من الـــســـكـــان لــورق

الــتـــوالـــيت.وقـــالـت الــشـــرطـــة إنه (
ـرأت الـلـت إصـدار إخطـار لـكل من ا
ـثول يـبلغ عـمـراهـما  23و 60عامـا بـا
أمــام احملــكـمــة بـســبب الــشـجــار الـذي
ـتـاجـر). ومن نـشب بـيـنـهـمـا في أحـد ا
ـرأتـان أمـام مـحـكـمـة ـقـرر أن تـمـثل ا ا

محلية في  28 نيسان. 
وأصــبح ورق الــتــوالـيت بــشــكل غــيـر
ـنـتج الـرئيـسي الـذي يـسعى مـتوقع ا
الـنـاس لـتـخـزيـنه بـسـبب الـقـلق من أن

يــؤدي انــتــشــار فــيــروس كـورونــا إلى
ـعـروض مـنه.كـمـا تـصـدر ورق نـقص ا
الــتــوالـيت عــنــاوين الـصــحف مــؤخـرا
تـجر في عنـدمـا  استـدعاء الـشرطـة 
جــنــوب غـــرب ســيـــدني بــعـــد نــشــوب
مشاجرة بـ ثالث سيدات بسبب ورق

التوالـيت.وعرض مقـطع مصور انـتشر
بــشــكل كــبـيــر عــلى وســائل الــتـواصل
االجــــتـــمــــاعي تــــلك الــــســـيــــدات وهن
يصرخن ويـتعاركن بـشأن عربـة تسوق
ـا اضــطـر مــلــيـئــة بــورق الـتــوالـيـت 
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تـنــتـشـر عــبـر االنــتـرنت مــحـاولـة
جـــديـــدة إلقـــنــاع الـــنـــاس بـــفـــتح
مرفقات رسـالة إلكـترونية خـبيثة
تــزعم أنـــهــا تــقـــدّم صــور عــاريــة
حلــبــيـبــة صــديـقٍ مـا.عــوضــاً عن
الـتـهــديـد بــتـوزيع صــوراً خـاصـة
مــســروقــة تــدعي هــذه احملــاولــة
اجلديـدة أنـها تـمـكنت بـالـفعل من
تلقي جنسياً بعد ابتزاز صديق ا
رفـضه أن يــدفع.وتـقــول الـرســالـة
االلــكـــتــرونــيـــة إنــهـــا تــرسل اآلن
صـــــوراً عــــاريـــــة لـــــكل مـــــتـــــصل
فترضة - وتطلب منه بالضحية ا
رفـق.ويقـول باحـثون ـلف ا فتح ا
إن (هـــــذا الــــنـــــهـج اجلــــديـــــد من
االبــــــــتــــــــزاز اجلـــــــــنــــــــسـي الفت
تلـقون الذين يـضغطون للغايـة).ا
ـرفق يـفـتـحـون مـلف ـلف ا عـلى ا
وورد يــــتــــضــــمـن صــــورة غــــيــــر

واضـــحـــة تـــلـــمّح إلى مـــحـــتـــوى
جـــنــسـي مـــحــتـــمـل - وإرشــادات
بـكـيـفــيـة إتـاحـة احملــتـوى.الـقـيـام
بهذا األمر يحمّل تطـبيقاً خبيثاً -
وهو أسـلـوب يـقـول البـروفـيـسور
أالن وودوارد من جامعة سري إنه
ــثـيـر تـقــلـيــدي.ويـقــول إن األمـر ا
لالهــتـمــام بــشـأن اخملــادعــ هـو
أنهم يـستـخـدمون الـسيـكـولوجـيا
ـعاد جتـميـعهـا ببـساطة نفسـها ا
في أغــــلب اخلــــدع اجلــــديــــدة.في
ـقـرصنـون الـذين الـعـادة يدعّـي ا
يصـطادون الـنـاس عبـر استـخدام
صور جنسية أنـهم جمعوها عبر
دخــــولـــــهـم ســــراً إلـى كــــامـــــيــــرا
احلـاسـوب أو الـصــور احملـفـوظـة
لــلــمــســتــخــدم. ويــطــلــبــون مــاالً
ويهددون بنـشر الصور الـفاضحة
لالصـــدقـــاء والـــعـــائـــلـــة.وتـــقــول
الرسـالة االلـكتـرونـية (لـقد وجـدنا

صـور حلـبـيـبـته الـعـاريـة وطـلـبـنا
مـقـابــلـهــا ولألسف هـو لم 500$
يـدفع... ســوف جتـد هــذه الـصـور
مرفقـة بالرسـالة).وقالت مـجموعة
(أي بــي إم إكـــس فـــــــــــــــــــــــــورس)
للتـهديدات األمـنية: (إذا لم يـعتبر
األشــــخـــــاص أنـــــهم أنـــــفــــســـــهم
الـضــحـيــة فـقــد يـتــصـرفـون دون
مـبــاالة  خـصــوصـاً هــؤالء الـذين
عرفـة من كان يتـملـكهم الـفضـول 
مستـهدفـاً في الواقع).ويـعمل هذا
ستخدم الهجوم عبر تشـجيع ا
عـلى جتـاهل الـتـحذيـر األمـني من
تطـبـيـقات مـايـكـروسـوفت أوفيس
والــــــضـــــــغـط عــــــلـى زر (عــــــرض
ـــســـتـــخــدم احملـــتـــوى).إذا قـــام ا
بـالــضـغط عــلى هــذا الـزر ســيـتم
حتـميـل جـزء من بـرنـامج قـرصـنة
معـروف باسم  Racoonويحاول
سرقة كـميـات كبيـرة من البـيانات
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اخليـرية اخلـاصة ومـؤسسـة علي
ـواد بــابــا في اآلونــة األخــيــرة 
نـاطق في الـيـابان وكـوريا إغاثـة 
وإيــطــالـــيــا وإيــران وإســـبــانــيــا.
وتــعـــثـــرت جـــهــود الـــفـــحص في
ـتـحـدة بـسـبب مـعدات الواليـات ا
فــــحص مــــعــــيــــبـــة
وزعــــــتـــــــهــــــا

ية ماريا كاري غنية العا { لوس اجنلوس  –اسطنبول  –وكاالت - شاركت ا
تابع عبر صفحتها اخلاصة على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي مقطع فيديو ا
اء طريف ظهرت فيه برفقة توأمها موروكو ومونرو ( 8سنوات) وهم يغسلون أيديهم با
والصابون للتوعية من أجل محاربة فيروس كورونا وذلك على أنغام أغنية راب
ويتفاعلون معها بشكل طريف. وكانت كاري قد اعلنت عبر حسابها اخلاص أنها ألغت
قرر إقامتها يوم  10آذار اجلاري وذلك بسبب إنتشار حفلتها في هاوواي التي كان من ا
ية بإلغاء فيروس كورونا وهو القرار الذي إتخذه مجموعة كبيرة من النجوم والفرق العا
غني التركي كينان دوغلو حفالتهم. الى ذلك قررت النجمة التركية بيرين سات وزوجها ا
دة  14يوما وذلك بعد عودتهما من إخضاع نفسيهما للحجر الصحي الذاتي في منزلهما 
بريطانيا.ويأتي إتخاذ الثنائي التركي لهذا القرار في ظلّ إنتشار فيروس كورونا في العالم و
بعد اإلنتقادات الكثيرة التي تعرضا لها بسبب قيامهما بجولة أوروبية مؤخراً وعودتهما دون
إتخاذ التدابير الالزمة.  وكان دوغلو قد أعلن عن سفرهما خالل سؤال توجه فيه أحد الصحفي
ناسبة عيد ميالدها الذي صادف لهما قبل أيام حول ما هي الهدية التي قدمها كينان لبيرين 
اضي) أي أنه كان يقصد الـ 26من شهر شباط ليجيب حينها قائال:( ذهبنا إلى لندن األسبوع ا
ذهابهما في تلك اجلولة كهدية لها.
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احلكـومة في شـباط وكـانت تظـهر
بـعض الــنــتـائـج اخلـاطــئـة. وأدى
هـذا النــتــكــاس جــهـود الــبالد في
احتواء التفـشي الذي أصاب أكثر
من  135ألف شــخص في جــمــيع
أنحاء العـالم وأكثر من  1660في
ــتــحــدة. وقــال مــا إن الــواليــات ا
(االخـتبـارات الـسـريـعـة والـدقـيـقة
ومـعــدات احلــمـايــة الــشـخــصــيـة
الئــمـــة لــلـــعــامــلـــ في اجملــال ا
الطبي هي أكثر الـسبل فعالية في
ــرض).وقـال مـا في مـنع تــفـشي ا
بـيـان (هـذا الـوبــاء الـذي نـواجـهه
اليوم لم يـعد بـإمكـان دولة واحدة
فــــقـط الــــتــــعـــــامل مـــــعه). وكــــان
لـيارديران مـارك زوكربـرج وبيل ا
جـيـتس أعـلـنـا في اآلونـة األخـيرة
مبـادرات لتـوسيع نـطاق الـفحص
مـن الــــــــفــــــــيـــــــــروس في
مـــنـــاطـــقـــهـــمــا
احمللية.

{ بـكــ - وكــاالت: قــال جــاك مـا
ــلــيــارديــر الــصــيــني ومــؤسس ا
شــركــة عــلي بــابــا إنه ســيــتــبــرع
بـــنــــحـــو  500 ألف من مــــعـــدات
فـحص فـيـروس كـورونـا ومـلـيـون
ـتــحـدة وحث كـمــامـة لــلـواليــات ا

على الـتعـاون الدولي
للـتـصدي لـلـمرض.
وتـبـرعت مـبـادرة
مـا وهي نـتـاج
تـــعـــاون بــ
مـؤســســته

{ مــــــيالنـــــو  –وكـــــاالت - ردد
اإليطاليون أغاني وطنية بشكل
جــمـاعي من الــشـرفــات بـعـد أن
أجبرهم تـفشي فيـروس كورونا
عــلى الــبــقــاء في مــنــازلــهم في
أزمة ضغطت بشدة على النظام
الـصـحي لـلـبـلـد وقـلـبت احلـياة
الـيـومــيـة رأسـا عـلى عـقب.ومن
ميالنو القريبة من بؤرة تفشي
ـرض في شـمال إيـطـالـيا إلى ا
الـــعـــاصـــمـــة رومــــا ونـــابـــولي
وبـالـيرمـو في اجلـنـوب عرضت
وســائل الــتـواصـل االجـتــمـاعي
مـــقـــاطع مـــصـــورة ألشـــخـــاص
يقـفون في الشـرفات أو الـنوافذ
ويــرددون الـنــشـيــد الـوطـني أو
بــعض األغـاني الــشـهــيـرة عـلى
.وخرج اضـيـ مـدى اليـومـ ا
العديـد من األشخاص في شتى
أنـــحــاء الـــبــلـــد ظــهــر الـــســبت
لــلــشـــرفــات لـــتــحــيـــة األطــبــاء
ـمــرضــات الــذين يــتــصـدون وا

لألزمة. 
ومع انـتـشـار الـوبـاء عـلى نـحو
ســـــريع فـي أنــــحـــــاء الـــــعـــــالم
أصـبـحت إيـطالـيـا الـبلـد األكـثر

تضررا منه في أوروبا وال تزال
ـزدهرة في مـنطـقـة لومـبـارديا ا
شــمـال إيـطـالـيـا األكـثـر تـضـررا
من الـفـيـروس لـكـنه يـنـتـشـر في
أنحـاء البـلد.وفـرضت احلكـومة
إغالقـا غــيـر مــسـبـوق وأغــلـقت
ــــتــــاجـــر ــــدارس ومـــعــــظـم ا ا
وحـظــرت كـافـة أشـكـال احلـركـة
بـاسـتـثـنـاء الـضـروريـة وطـلـبت
ـنـازل. مـن الـنـاس الــبـقــاء في ا
ــشــاهـــيــر عــبــر مــواقع وحث ا
الـتـواصل االجـتـمـاعي الـسـكـان
بـــأن يـــلــزمـــوا بــيـــوتـــهم وبــأن
يـغـسـلــوا أيـاديـهم بــاسـتـمـرار.
ـــواطـــنـــون عـــشــرات ونـــشـــر ا
الــصـور عــلى مـواقع الــتـواصل
تــظـــهــر احلــيــاة فـي ظل حــالــة
اإلغـالق ودعـــابـــات مـــتـــعـــلـــقــة
بــاألزمـة. كــمـا سـعت احلــكـومـة
والـشـخـصـيـات الـعـامـة الـبارزة
لـطـمــأنـة الــنـاس بـنــشـر وسـوم
(هــاشــتــاج) حتـمل رســائل دعم
مـنـهـا (#كل شيء سـيـكـون عـلى
ما يرام) حيث حتاول السلطات
واألفــراد االحــتــفــاظ بــنــوع من
الـتـفــاؤل في ظل حـالـة اإلغالق.

ا فـيها من عشرات الـتطـبيقـات 
ـواقع االلـكـتـرونـية متـصـفـحـات ا
والبريد االلكـتروني.وقال باحثون
من اجملموعة وفقا لتقريرللبي بي
سي إن (الــهــجـوم كــان مــشــابــهـاً
لــــــهـــــــجــــــوم ســـــــابـق طــــــلـب من
ــســـتـــخـــدمــ إتـــاحـــة أذونــات ا
للـتـوقيع عـلى مـلف رقـمي).وتزعم
نــســـخــة أخـــرى من الــهـــجــوم أن
تلـقي تتم مـقاضاته في احملـكمة ا
وعــلـــيه أن يـــجـــيب خالل مـــهـــلــة
مـحــددة من الــوقت.(إنــني خــائف
ـقرصـن من تكـيّف اخملادعـ وا
بـكـل الـطــرق قــال الــبـروفــيــسـور
وودوارد.(لــلـألسف هـــذا يــنـــجح.
وحـــ نــــعـــلّـم الـــنــــاس عن هـــذه
اخلـدعــة ســيــتــكــيّف اخملــادعـون
ــقـــرصـــنــون من جـــديـــد.إنــني وا
اتلقى رسائل إلـكترونيـة بانتظام
ــثــال تـبــلــغـني أن عـلـى سـبــيل ا
ـة  خرقـها في كلـمات سـر قد

عـــمـــلــــيـــة مـــا خلـــرق
البيانات).


