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ايلي غولدنغ

{ لـــنـــدن - وكـــاالت- شـــاركت
مثلة غنية إيلي جولدينج وا ا
ـيـلـدا سـتــونـتـون وعـارضـة إ
األزيــاء ديـزي لـو مع مــشـاهـيـر
بـريطـانيـ آخرين في مـطالـبة
احلــكـومــات بـاتــخـاذ إجـراءات
ـناخ وذلك من ـواجهـة تـغيـر ا
خالل تـسـجـيل مـصـور أطـلـقته

جمـاعـة إكـسـتـنـشن ريـبـيـلـيون
األحـد قـبل االنتـخـابات الـعـامة
ـقـررة في بـريـطـانـيـا يـوم 12 ا
كـانــون األول.وأُطـلـقت جـمـاعـة
إكـستـنشن ريـبـيلـيون في لـندن
قـبل عــام وألـهـمت مـوجـات من
االحــتـجــاجــات عـلى مــســتـوى
الـعالم لـلـدعـوة من أجل خفض

ســريـع النــبــعــاثــات الــكــربــون
وإصالح الــــنـــظم الــــبـــيــــئـــيـــة

تداعية. ا
وجـذب تــركـيــز اجلـمـاعــة عـلى
ـكـن أن تـقـوم به الــدور الـذي 
الـثــقـافـة في تــشـكـيل الــسـلـوك
ــنــاخ والـــبــيــئــة إزاء أزمــتـي ا
تـأيـيـد عـدد كــبـيـر من األسـمـاء

ــــكن تــــصــــورهـــا عــــواقب ال 
لـلـحـيـاة عـلى األرض).وأضـاف
(فإذا كـان قادة التـغييـر نائم
خـلف عجـلـة القـيـادة فقـد حان
الــوقت لـهـزهم وإيــقـاظـهم بـيـد
وتـــمــكـــ أنـــفـــســـنـــا إلحــداث
الـتغـييـرات اخلاصـة بنـا بالـيد

األخرى).

و 80ســنـــة يــطــالـــبــون بــوقف
تـدمــيـر الــغـابــات واحملـيــطـات
واخــتـفـاء أنـواع من الـنـبـاتـات

واحلشرات واحليوانات.
وقـــــــال مـــــــقـــــــدم الـــــــبـــــــرامج
التلـفزيونـية البـريطاني كريس
بــاكــام 0الــوقت نــفــد. يــتــعــ
اتخاد إجراء اآلن وإال سنواجه

ــوســيـقى الـكــبــيـرة فـي عـالم ا
واألزياء والسينما. والتسجيل
صـور اجلديد جـاء بالـتعاون ا
ـنتج بـ كـاتب الـسيـنـاريـو وا
واخملـــرج ريــتـــشـــارد كـــيــرتس
ووكالة رانك لإلبداع. ويظهر
الــتـسـجـيل أشـخـاصـا تـتـراوح
أعــمـارهم بــ ثـمــاني سـنـوات

ـــمــثــلـــ الــذين ومن أشـــهــر ا
شــاركــوا في الــتــسـجــيل جــيم
كــارتــر الــذي قــام بــدور كــبــيـر
اخلـدم في مسـلـسل (داونـتاون
آبي) احلاصل على عدة جوائز
والذي يستعـرض حياة الطبقة
األرستقراطية في بريطانيا في

أوائل القرن العشرين.
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ـــصــــدر ذاته انه كـــان وأوضح ا
يستـقل احلافلة 33 راكبا بينهم

أجانب. 
واصيب 29 من الركـاب بـجروح
طــفـيــفـة في حــ اصـيب أربــعـة

بجروح خطرة.
وهرعت فرق االسـعاف الى مكان

احلادث.
ــصــدر ان حــركــة كــمــا أوضـح ا
الـسـيـر لم تـتـوقف عـلى الـطـريق
الـــســريـــعــة و فـــقط تــقـــلــيص
السـرعـة حتى مـسـافة 400 متر

من مكان احلادث.

{ بـــــــوردو -لـــــــيل- (أ ف ب) –
هـــبـت أولى عـــواصـف اخلـــريف
عـــلى الـــواجـــــــهـــة االطــلـــســـيــة
لـــفـــرنــــســـا صـــبــــاح االحـــد ولم
تتـسـبب بسـقوط ضـحـايا لـكنـها
حــــرمت 140 الف مـــــســـــكن من
الـكـهـربـاء مع بـحـر هائـج وطرق
مقـطوعة اثـر هبـوب رياح عـاتية
فـــاقت ســـرعــتـــهــا 160 كــلم في

الساعة.
كــمــا تـعــرض الــقــسم اجلــنـوبي
الشرقي من فرنسا الحوال جوية

سيئة وفيضانات مفاجئة.

وهـبت الـعـاصـفـة (آمـيـلي) عـلى
مرحلت عـلى الساحل االطلسي
لفرنسـا في الساعات االولى من

االحد ثم مجددا بعد الفجر.
وقـال مـعـهــد االرصـاد الـفـرنـسي
انـه  تـــســـجـــيل ريـــاح بـــلـــغت
سـرعـتـهـا 163 كـلم في الـسـاعـة
عـلى سـاحل كـاب فـيـري (جـنـوب
غرب) و146 كلم في الـساعة في
بــيل-ايل (غــرب) و139 كــلم في

الساعة في جزيرة ري.
كما هبت ريـاح بسرعة 121 كلم
في الــسـاعــة في مــديـنــة بـوردو.

ــصـدر ان الــعــاصــفـة وأضــاف ا
“تــــتــــحــــرك بـــــاجتــــاه الــــداخل

وتضعف ببطء.”
وفي اجلنـوب الغـربي حرم نـحو
140 الـف مـــنــــزل مـن خــــدمـــات
الكـهربـاء صبـاح االحد.وتـعطلت
احلـركــة في الـعــديـد مـن مـحـاور
الــطــرق وخــصـوصــا الــثــانــويـة
بـــســبب ســـقــوط اشــجـــار. كــمــا
الـــغــــيت او أجـــلـت رحالت عـــدة

بالقطار.
فيـما جرح 33 شخصـا اصابات
أربـعـة مـنـهم خـطـرة االحد عـلى

طريق سريعة بشـمال فرنسا اثر
حادث سـيـر حلافـلـة تؤمن رحـلة
بـ بــاريس ولـنـدن بــحـسب مـا
أعــلــنت الـســلــطـات الــفــرنـســيـة

احمللية.
وقــالت ســلــطــات مـنــطــقــة سـوم
بشـمال فـرنسـا في بيـان انه عند
الــســاعـة  10,50) 11,50ت غ)
خــرجت حــافـلــة تـابــعــة لـشــركـة
فــلــيــكـســبــاس عن الــطــريق بـ
مـدينـتي امـيـان وسانت-كـيـنـت
وانــقـلــبت عــلى جـانــبـهــا بـدون

توضيح مالبسات احلادث.

ــطــعم الــتـركي في أرجــاء الــبالد ومن ســاحـة الــتــحــريـر ومن ا
حِصْـنُ الثـائرين بـيارق الـعراق تـرفرف وطـبول وصـنوج تُـقرع:
: .. عراقْ) وحنـاجر ثائرة تهتفُ ْ دَمْ.. دَمْدَمْ .. حُس (دَمْ.. دَمْـدَمْ
(يـا فاطـمـة قومي إلى الـلـصوصِ هـذي بالدنـا أصبـحتْ طـريدةً
لـدى الـغـزاة والـوحـوش واجملـوس). ألنَّ األحـزاب الـتي حـرَّرتـنا
من الــصــنم كـمــا قــالــوا.. نـراهــا أصــبـحـتْ أصـنــام فــطـائس..
عمَّـمة والوعـود اخللب التي تـنقذ الـفقراء من واللـهاث لألفكـار ا
جــوع مـسـتــد أصـنــام فـطـائـس والـهـمــرات الـتي جــاءوا بـهـا
قاومة وسـحقت زغب أحالمنا الـبيض أصنـام فطائس وحـتى ا
ان قطيع نعَّامٍ وبؤرة قاومة الشاذة!! أصنام فطائس والبر كل ا
نــفـاق إالَّ مـا نـدر والـدسـتـور الـظـالم سـيـعـدمهُ جـيل (الـبـوجي)
بـحبلٍ من مَـسَـدٍ في الـشوارع ويـحـرقـون أوراقه الـزائفـة حـاوية
نطقة اخلضراء ستصبح ب عشية وضحى مقبرةً القُمامة!? وا
من سخـام للـقتـلة والـلصوص كـلُّهم أصـنام فـطائس واحلـكومة
كر واخلديعة والـبهتان أصنام فطائس وكل ما يدبُّ نـتخبة با ا
عـلى أرض السـواد من سـاسةٍ وبـغـال استـثـمار ودعـاة وذيول..
ا يزل يجري أصنـام فطائس كلُّهم أصنام فطائس; ألنَّ الفرات 
بهـذيانه كمداً ويـنوح موجه القتـيل مثل نسوة مـنكوبات وأفراس
ثـواكل عـلى أطالل أسـوار بـابل ولم تـرتـو من عـذوبـة مـائه الذي
امـتزج مع دم احلـس إالَّ أصنـام الفـطائس. وألنَّ دجـلة أصبح
بال عـشاق وسـمَّـار وال تسـتلـذُّ من طـيران نـوارسه وأسـماكه إالَّ
ـنـطـقــة اجلـربـاء تـســمع نـشـيـج نـحـيـبه أصـنــام الـفـطـائـس..  وا
ـنـيـر صالة الـفـجـر مع صالة وتـصـلَّي في الـقـصـر الـرئـاسـي ا
اخلـوف قضى.. وبـيوت الـنـاس يـغازلـهـا الظـالم.. كلُّـهم أصـنام
فطـائس الـغزاة أصـنـام فطـائس والـسيـاسيـون األقـحاح أصـنام
فطـائس.. ومن يفكِّرُ بعد ألف عام بـهذي البالد أنْ تعيش برغيد
الــعــيش ســيــحــشــونَ فــمه بــرصــاص مــســدَّس كــا الــصــوت
ـة بــدم بـارد.. هـذه بالد ــنـابــر يـشـجــبـونَ اجلــر ويــصـعـدون ا
أرادها الـغزاة وذيـولهم أنْ تـكون غـنيـمة حـتى يبـقون.. وتـبقى??
ولــوال الـعـراق مــا كـان هـنــاك غـزاة عـلـى األرض وال رأيـنـا هـذه
األصـنـام من الفـطائس. ولـكن هيـهـات.. فصـوت الـفقـراء يـدمدمُ
ـظـلـمة وفـي سـاحة احلـريـة وفي كـل أصـقاع اآلن في الـبـيـوت ا
الـوطن وعصـفه سـيـرعبـكم عـنـد بزوغ شـمس تـشـرين. رويدكم
اذا أنتم (يا أبناء ـاذا تبيدونَ من تلـوبُ بفمه كلمة الـله و عليَّ.. 
قــراد اخلـيل) مـتــنـعــمـون بــذلِّ الـفــقـراء وتــنـاســيـتم أنَّ الــفـقـراء
ـاذا صـار الـعـراق ماخـوراً لـكل سـيـاسي بـلـيد أصـدقاء الـله و
اذا نـاسه حتى قيام الساعة تعـساء ورائحة النفط التي تسمِّمُ و
رئـاتهم وتـزكم أنـوفـهم نـراهـا في بـطـونـكم تـصـبح ثـروات? أيـها
السياسيون النعاج الذين جئتم للبالد باخلراب وكنتم حتسبونه
الـربيـع.. الذي مـا بـعـده أي هـبـاب هال أدركـتم فـجـيـعـة الـشعب
حـ يصـرخ.. وا حـسـ وح يـصـرخ.. (يا فـاطـمـة قومي إلى
الطـفـوف هـذا حسـ طُـعـمـة السـيـوف هـذي بالد طُعـمـة الـغزاة
والـلصوص األرض تبكي والسماء واوياله.. هذا حس بالعراء
واوياله.. هـذي بـالد.. شـعــبـهــا بـالــعـراء واوياله) جــئـتـم.. أنـتم
جـئتم.. لـكن الـبالد ال تـعرفـكم والـنـاس كانت قـبل ثـورة تـشرين
وسى أيـضا ال تـعرفكم سـرقتم مـا اشتهت نـفوسكم مثـل بالع ا
ولعـبتم لـعبـا بـالبالد نـحن نسـميـها (شـاطي باطي) كـان لعـبكم
ـضطرَّ.. السومـري البابلي اآلشوري بـهذي البالد أمـَّنْ يجيب ا
الــصــابـئي.. إذا دعــاهُ.. في حلــظـة صــحــو طـاهــرة وفي حلــظـة
اخـتنـاق وانـعـتـاق.. ويـبـعـد الـسـوء عن هـذي الـبالد هالَّ تـركـتم
نْ كـان يـعــرف مـعـنى احلـروب هـاربــاً من حـتـفـهـا إلى فــسـحـة 
.. يـحبُّ كل من قال يـا سبيل جـحيمـها وهالَّ عـرفتم أنَّ احلـس
اء يـا عطـشان وكل من قـال ذاك الغـريب ما كـان جاء لوال حـبِّه 
الـفرات والفقـراء; أنتم يا مَنْ كنـتم في بالد أخرى تنـحبون على
.. اآلنَ نُـسـمـيكُم ـأسـورة مكـراً ثدي الـفـرات زيـفـاً وعلـى دجلـة ا
واحــداً واحـداً مـنـكـم من كـان يـقـرأ أدعــيـة الـتــوسِّل ألمـريـكـا..
ــهـرُ بـخــتم صَـفــوي جـوازات مـرور لــلـبالد ومــنـكم من كـان و
يــشـرب نـخب الـرفــاق في مـواخـيـر الـزقــاق األمـوي ومـنـكم من
استـبدل حـتى نسبه لـيكـون وزيراً في البـالد. ياه.. كُنَّـا سنؤجل
صــرخـتــنــا لــوال الـفــســاد الــذي وصل إلى مــشـكــاة الــله فــقـد
استـفاق نخيلنا ورأى نفسه حطباً تنُّور أطماعكم.. ونفطنا صار
شالَّل دوالرات يـتدفَّق إلى جيوبكم. ها أنا أصيح اآلن وال أجد
ــنــفى واحلـزن ســواك من أصــيح به يــا آيــة األلم واحلــرمـان وا
الذي شـابت عبراته البالد تسربلتْ بدم الفتية فهالَّ صحت على
القـتـلة أنْ يـتـوقّفـوا فـهذه الـعـمائم واألحـزاب أعـمتـهـا أطمـاعـها
وفـقـدتْ بـصـيــرتـهـا وهي مــنـشـغـلـة اآلن بـــ( لــفط ) كل مـا هـو
ـقـدَّس ـعــنى ا نــفـيس ومــا عـاد لـهــذي األحـزاب الــزائـفــة ذلك ا
والــعــفــيف فــحـــ تــصــمت يــا آيــة الـــبالد.. ســيــســرقُ هــؤالء
الــلـصــوص حـتى حلــافك الـبــالي الـذي تــنـام عــلـيه وأنت واجم
.. وحـزيـن عـلى اسـتـبـاحـة هـذه الـدمـاء الـبتـول فـي حلـظـة إلـهامٍ
رأينـا كفّ الـله تـوقـظك من سُـباتك ورأيـنـا نـوراً سـاطعـاً تـسـكبهُ
الئـكة عـلى جـبيـنك; الـله مـعنـا … أعـرف ذلك.. غيـر أنَّ الـغزاة ا
ـرحـون في عـنق واألحــزاب واحلـثـالـة والــيـرابـيع والـلـصــوص 
الـبالد ويكنـزون الدوالر في جـماجم الـفقـراء. اآلن نسـميكَ ثورة
بال حـراب على اللصـوص واألحزاب اآلن نُسمـيك جنمة أخيرة
تـضـيء وجه دجـلـة الـذي امـتأل بـالـنــوارس الـذبـيـحـة واخملـتـنـقـة
بـالدخان مـا أحوجـنا إلى أصابـعكَ حتى تـكفـكف دمع الفرات
ــمـات وأنـتـم أيـهـا فال نــريـد صــوتك يـذبل ويــصـبح فـي حـكم ا
الــشــعـراء هــذه الــبالد تــضــيعُ أمــام أنــظـاركـم وأنـتـم فـوق كل
ـنـافي تـصـرخـون أوَّاهُ عـلى بالد طـافـية ضـياعـكم فـي البالد وا
عـلى بــحــر نـفـط وأنـاســهــا يـقــفــون بـالــطــابـور الســتالم حــصـة
تـمـوينـية.. ال طـحيـنا وال رزَّاً وال زيـتـاً وال سُكَّـراً وال حـتى حفـنة
عـدس فيها! وال حتى أغنية لفيروز أو داخل حسن.. يغني (حن
يـا دليـلي..يا دمـعة سـيلي)  يـا آية الـله في صـلوات الـناس وفي
ساجد لك البد أن تضيئها والشعراء ال راقد وا كل الـعبرات ا
.. ال بـدَّ بـ كل هـذه الـفـطـائـس.. أن يـضـيـئـوا الـبالد. وأنـتم بـدَّ
يــامن نــهــبــتم أحالمــنــا ورضــعــتم ضــرع الــبـالد اعــلــمـوا.. أنَّ
السـيوف التي تـصيح صبـيحة الـعاشر مـن عاشوراء (يـا فاطمة
ـرَّة يا قـومي إلى الطـفوف) سـتصـيح هذه ا
فـاطمـة قـومي إلى اللـصـوص وهي نفس
الــســيـوف الــتي ســتـذبــحـكـم قـريــبـا من

الوريد إلى الوريد.

ÊU e «≠ ÊbM
 اكـتــشف فــريق بــحــثي اجلـ
ــــــســــــؤول عن انــــــفــــــصــــــام ا
الــشــخـصــيــة عن طــريق نــظم
ـــســارات ـــيّـــزة ا حـــســابـــيـــة 
األسـاسـيـة لـلـجـيـنـات وحددت
ـرض اجلــ الـرئـيــسي لـهـذا ا
الـنــفــسي الــذي يـســمى وسط

آالف اجلينات األخرى.
ـصـاب ويــتـعــرض الـشــخص ا
بانفصام الشخصية الضطراب
عـــقــــلي شـــديـــد فــــيـــتـــعـــرض
جملــــــمـــــــوعــــــة مـن الــــــهالوس
واألوهــام واالضـــطـــرابــات في
الـتـفـكـير والـسـلـوك مـا يـعرقل
كن أداءه الوظائفَ اليومية و
ــــضي أن يــــســــبب اإلعــــاقـــة 

الوقت. 
ــرض بـطــريـقـة ويـعــالَج هـذا ا

مــــتـــزامــــنـــة فــــيـــتـــم الـــعالج
الــــــدوائـي مـع الــــــصــــــدمــــــات
الــكــهـــربــائــيــة وقـــد يــضــطــر
الـطبـيب لإلجـراء اجلراحي في
نـســيج الـدمـاغ بـاإلضـافـة إلى
الـعـالج الـنــفــسي والـتــأهــيـلي
ـهـارات االجـتمـاعـية لـتـطـوير ا
رضى على االندماج ساعدة ا

في اجملتمع.
وأشارت الـدراسة الطـبيـة لهذا
ـــنــشـــورة في االكـــتـــشـــاف وا
اجملـلـة الـعـلـمـيـة إلـى أن فـريـقاً
من الـــبـــاحـــثـــ في جـــامـــعـــة
كــولـومـبـيـا اكـتـشف اجلـ عن
طـــريق الـــنـــظم احلـــســـابـــيـــة
ـســارات األسـاسـيـة لـتـمــيـيـز ا
لــهــذه اجلــيــنــات و حتــديـد
اجل الرئـيسي ويسمى وسط

آالف اجلينات األخرى.

ـا يحـدث في الـعراق  تـخـيلـة  هـنـاك عدد مـن السـيـناريـوهـات ا
بعضها مفزع ومخيف ونتمنى عدم حدوثه .

الــسـيــنـاريــو االول هــو أن تـركب الــسـلــطـات الــرسـمــيـة أو غــيـر
الرسـمية رأسها وتقوم باستخـدام الطرق فوق القسرية والدموية
الــتي جـــرى اتــبــاعــهــا في أكــثــر من شــهــر  وهــذا يــعــني فض
من أجل أن االعـتــصــامـات واالحــتــجـاجــات بـبــحــر من الــدمـاء 
ــكن أن يـصــغـر  وهـو 752 الـذي ال  يـصــغـر الــرقم الـعـظــيم 

شهيداً .
الـسـيـنـاريـو الـثانـي هو أن تـنـحـرف الـبـوصـلـة السـيـمـا في مدن
وبـلـدات في اجلـنـوب لــتـتـحـول الى اقـتـتـاالت بـ عـشـائـر تـوالي
فـصـيًال وعـشـائـر مـنـاوئـة لـذاك الـفـصـيل أو لـغـيـره  وجـمـيـعـهـا
وجـعلت فصـائل أسـهمت في تـفـتيـت قوة الـعـراق وهيـبـة جيـشه 
الـبـلـد مـضـحــكـة أمـام الـدول ذات الـسـيـادة في الـعـالم  قـبل أن
ينـتفض شبـاب العـراق انتفـاضة سـلميـة نزفت الـكثيـر من الدماء
الزكـية فـي سبـيل تـغيـيـر احلال من فـسـاد وقتل وتـهـجيـر ونزوح
واطن الى أمن واستـقرار وعدالـة اجتمـاعية ومـساواة جلمـيع ا

امام القانون وفي الرواتب إالّ بحسب الشهادات واخلبرات.
وجة ويبيع ويشتري السيناريو الثالث  هو أن يظهر من يركب ا
بالـتضحـيات مقـابل عطـاءات تذر في العـيون لكـسب الوقت الذي
بـات من أثـمـن مـا لـدى الـعــراقـيـ الــيـوم  إذ تـسـارع األغــلـبـيـة
ضي االيـام مثل البرق لـلعبور نحـو الضفة االخرى من االحالم
 فـيـما هـنـاك أعداد تـوجـد معـظـمهـا في بـقعـة محـددة من بـغداد
ر دن االخرى  ال يُـرَون بالعـ اجملردة   وبعـض النقـاط في ا
عـلـيـهم الـيـوم مثـل السـنـة الـثـقـيـلـة بـ تـرقب وخـوف وقـلـة حـيـلة

ا رحبت . وتضيق باللحظات عليهم االرض 
بالشك هـناك سـينـاريوهـات أخرى  لـها زمن آخـر في التـناول 
ـشترك هـو انّ العراقـي نـزفوا الدم الـذي ما كان لكن الـقاسم ا
ـسـكـة بـالـزنـاد ومـتـوثـبة يـنـبـغي أن يـراق بـأيـدي تـريد أن تـظل 
لالطالق في أية مناسبة  بغض النظر إن كانت احلكومة راضية
أو غيـر راضيـة فـأولئك لم يـحسـبـوا حتى حـساب ذلك . بـالرغم
من انّ الذين قُـتلـوا بتـفجـير قـنابل الـغاز في رؤوسـهم لم يـكونوا

ضحايا القنّاص اجملهول الهارب من العقاب .

يلدا ستونتون ديزي لوا

{  لـــــنـــــدن-(أ ف ب)  –ســـــلّط
ضبط عصـابة دوليـة الستغالل
األطفـال جنسـيًا عبـر استخدام
عــــــمــــــلـــــــة (بــــــيــــــتـــــــكــــــوين)
االفــــتـــراضـــيـــةاألضـــواء عـــلى
ـــــتـــــزايـــــدة االحـــــتـــــمــــــاالت ا
. الستـعمالـها من قـبل اجملرم
وتـسـعى مــجـمـوعــة الـتـواصل
االجتماعي العمالقة (فيسبوك)
شفّرة لدخول ساحة العمالت ا
عـبـر إطالق عـمـلــتـهـا الـرقـمـيـة

(ليبرا).
لـكـن وزيـر اخلــزانــة األمــيـركي
ســتــيــفن مــنــوتــشن أعــرب عن
معـارضته للـخطوة مـشيراً إلى
وجـــود الــكـــثــيـــر من اخملــاوف
ا التي لم يُـعثـر على حل لـها 
في ذلك (مسألة غسل األموال).
وقــالـت مــادلــ كــيـــنــيــدي من
شـــركــة (تــشــ أنـــالــيــســيس)
لألبـحـاث لوكـالـة فـرانس برس
إنـه عـــلى الـــرغـم من تـــشـــديـــد
الـقـواعـد وتـيـقّظ الـسـلـطـات ال
تـزال األنـشـطة غـيـر الـقانـونـية
رتبطة بالـعمالت االفتراضية ا
“مـلـحـوظـة .”وجـاء في تـقـريـر
لـ(تـشـ أنـالـيـسـيس) نُـشر في

كـانون الـثاني/يـنايـر أن نسـبة
ـالـية 1 بـالـئـة من التـعـامالت ا
2018 الـــــــــــــتـي جـــــــــــــرت فـي 
باسـتخـدام (بيـتكوين)  العـملة
شفّـرة األكثر تداوالً  —كانت ا
عــلى ارتــبــاط بــأنــشــطــة غــيــر

قانونية.
و إنــــفـــاق مــــا يـــعـــادل 600
مـليـون دوالر بـاستـخـدام عمـلة
ظلم (بيتكوين) عبر اإلنترنت ا
أو مـــــا يــــعـــــرف بـ(دارك ويب)
الـــتـي تـــضـم مـــجــــمــــوعـــة من
الـشــبـكــات اخلـفــيـة حــيث تـتم
ـنـوعـة ـنــتـجـات  ـتـاجـرة  ا

بينها األسلحة واخملدرات.
ــقــارنـة تــقــدّر الــعــائـدات وبــا
ية جرّاء تهريب اخملدرات العا
بعدة مئات مليارات الدوالرات.
وتـعـتقـد كـينـيـدي أن استـخدام
عـــمــلــة (بــيـــتــكــوين) ألغــراض
مـخالـفة لـلـقانـون مبـني جزئـيًا
ـــكن عـــلـى (ســـوء فـــهـم). وال 
شفّرة مضاهاة سمعة العملة ا
األشهر في ما يتـعلّق بالسرّية
إذ يـــــتم تـــــســـــجــــيـل جــــمـــــيع
الــتـعـامالت في قـاعـدة بـيـانـات
كن تـنـقيـحهـا يـطلق عـامـة ال 

) أو عـــلـــيـــهـــا (بـــلـــوك تـــشـــ
(سـلـسـلـة الـكـتل). لـكـنـهـا تـعـد
(أكــثـــر شـــفـــافـــيـــة من بـــعض
ـالـية الـتـقـلـيـدية نـظـومـات ا ا
وخـصـوصًـا الـنـقـديـة) بـحسب
كـيـنـيـدي. وأعــلـنت الـسـلـطـات
الــبـــريــطـــانــيـــة واألمــيـــركــيــة
ـاضي عن أكـثر من األسـبـوع ا
300 عـمــلـيـة تـوقـيف تـمّت في
38 دولة في إطـار حتـقيق أدى
إلى تفكيك شبكـة غير مسبوقة

الستغالل األطفال جنسيًا.
وأشــار رئــيـس الــتــحــقــيــقــات
اجلـنـائـية في هـيـئـة الـضرائب
األمــيــركـيــة رون فـورت إلى أن
احملــقــقــ حــلـلــوا الــبــيــانـات
ـسجّـلة علـى (سلـسلة الـكتل) ا
وجنـــحــوا في الـــتــعـــرّف عــلى
هــويـــة اجلــهــات الـــتي أجــرت
ـاليـة بـاسـتـخدام الـتـعـامالت ا

(بيتكوين).
قلق بشأن مونيرو

لــكن إذا كـانت “بــيـتــكـوين ”ال
ــفـضّــلــة لـدى تــزال الــعـمــلــة ا
اجملــرمــ إال أنــهم يــلــجــأون
حـالـيًـا إلى بـدائل أقل شـفـافـية
عـــلـى غـــرار (مـــونـــيـــرو)الـــتي

انــطــلــقـت عـام 2014 بــحــسب
الوكالة األوروبيـة للتعاون ب
أقــسـام الـشـرطـة اجلـنـائـيـة في

الدول األوروبية (يوروبول).
وبإمكـان مستخـدمي (مونيرو)
إخـــفــــاء هـــويـــاتـــهم إلى حـــ
حـاجـتـهم لـلـتـفـاعل مع مـنـصـة
تــــســــويـق مــــشـــــفّــــر أو وضع
أمــوالــهم في (مــحــفــظــة) تــعـد
ـــثــــابـــة حـــســــاب مـــصـــرفي

للعمالت االفتراضية.
وتــثــيـــر الــظــاهــرة قــلق وزارة
ـانــيـة الــتي نـشـرت ـالــيـة األ ا
مـؤخراً وثـيقـة حـذّرت فيـها من
شفّرة التي تتيح أن العمالت ا
إخفاء الـهويات قـد تتحول إلى

بديل حقيقي لـ(بيتكوين).
 وتـســتـخــدم مــونـيــرو الـتي ال
يــزال رأس مـــالـــهــا أقل بـ160
مـــرّة من (بــيــتــكـــوين) نــظــامًــا
مــــعــــقّــــداً يــــجــــعل من تــــتــــبع
ـالـيــة أمـراً أكـثـر الـتـعــامالت ا
صـعــوبــة. وقــال احملــامي لـدى
ســــيـــمـــونـــز انــــد ســـيـــمـــونـــز
ــال ــتــخـــصص بــأســواق ا وا
إمــلـــيــ بــرنـــارد-ألــزيــاس إن
مـــراقـــبـــتـــهـــا مع ذلك لـــيـــست
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كن تعقبها إطالقًا). التي ال 
ـا أن (مــونــيــرو) ال تــسـمح و
بـاحلصـول عـلى كمـيـات كبـيرة
من األمـــــــوال يـــــــشـــــــجّـع ذلك
اجملرمـ على حتـويل أموالهم
وبــالــتــالي اســتــخــدام مـزودي
خـــدمــات خــاضــعـــ لــقــواعــد

تكافح غسل األموال.

أصـعـب من تــتـبع الــكــثــيـر من
الذات الشـركات الوهـمية في ا

الضريبية العديدة.
ــا وقــال لــفــرانس بــرس (لــطــا
شــهــدنــا تــرتــيـبــات قــانــونــيـة
وتــقـنــيــة إلخــفـاء الــتــحـويالت
ـاليـة عن احملاكم) مـضيـفًا أن ا
(األمـوال الــنـقـديـة وحـدهـا هي

وبخالف الـعمالت الـتي جعلت
مـن إخــــفـــــاء الــــهـــــويــــة أبــــرز
ــيّــزاتــهــا لــدى تــســويــقــهــا
أعـلــنت فـيــسـبــوك مـراراً خالل
األشـهـر األخـيـرة بـأن “لـيـبرا”
ســتــبــقى شــفــافــة وســتــمـتــثل

لقواعد السلطات.
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