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{ بــيــاريــتس (فــرنــســا)) ,أ ف ب) -
تـخـتـتم دول مــجـمـوعـة الـسـبع امس
اإلثــنـ في بـيــاريـتس قــمـة هــيـمـنت
عليها زيارة وزير اخلارجية اإليراني
ـــفـــاجـــئـــة مـــحـــمـــد جـــواد ظـــريف ا
واخملــــاوف الـــنــــاجـــمــــة عن احلـــرب
ــتــحــدة الــتــجــاريــة بــ الــواليــات ا
والـصـ بــدون أن حتـقق حـتى اآلن
نتـيجـة على صـعيد مـكافـحة الـنيران
ــــشـــتــــعــــلــــة في غــــابــــة األمـــازون ا
البرازيلية. ويعيش منتجع بياريتس
في جنـوب غرب فـرنسـا آخر سـاعاته
ــشـددة في ظـل الـتــدابــيــر األمـنــيــة ا
ـنــاسـبــة قـمــة مـجــمـوعـة ــتـخــذة  ا
السبع التي تـختتم في منـتصف بعد
الظـهر بـسلـسلـة مؤتـمرات صـحافـية
يــعــقــدهــا الــقـادة اجملــتــمــعــون مــنـذ

السبت. 
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وقـــد يـــعـــقـــد الـــرئــــيس الـــفـــرنـــسي
ـانــويل مـاكـرون الــذي اسـتـضـاف إ
القـمة مـؤتـمرا صـحافـيا مـشتـركا مع
الــرئــيس األمــيــركي دونــالـد تــرامب
أشدّ معـارضي النهج الـتعددي الذي
قـبلة لـلمجـموعة. يستـضيف القـمة ا
وأظـهـر الـرئـيـسـان الـلـذان تـربـطـهـما
عـالقــة وديـــة عـــلى مـــا يــبـــدو خالل
االجــتــمــاعــات في نــهــايــة األســبــوع
ا اضي تـصوّرين مخـتلـف تمـاما  ا
ينـبـغي أن تكـون عـليه قـمـة جملمـوعة
الــســبع. فــعــقـد تــرامب اجــتــمــاعـات
ثــنـــائــيــة وتــركــزت مــحــادثــاته عــلى
االقــتــصــاد والـــتــجــارة فـــيــمــا بــذل
ـعاجلـة أزمة حرائق ماكـرون جهودا 
األمـازون وحقق ضـربـة دبـلومـاسـية
شـــديـــدة الــوقع بـــاســـتــقـــدامه وزيــر
اخلــارجـيــة اإليــراني إلى بــيــاريـتس
لـــبــحـث األزمــة اإليــرانـــيــة. والـــتــقى
ظــريف مـاكــرون ونـظــيـره الـفــرنـسي
ـــثـــلـــ عن جـــان إيـف لــودريـــان و
ــانـــيـــا وبـــريــطـــانـــيــا الـــدولـــتــان أ
ـشاركـتـان في االتـفاق األوروبـيتـان ا
الـنــووي الـذي  الـتــوصل إلـيه عـام
 2015وانـــســـحـــبت مـــنـه الـــواليــات
ـتـحـدة. وتـمـارس واشـنـطن أقـصى ا
الضـغوط على الـقادة اإليـرانيـ منذ
انــســـحـــابـــهـــا من االتـــفـــاق وإعــادة
فـرضـهـا عــقـوبـات عـلى طـهـران الـتي
ردت بوقف االلتزام ببعض تعهداتها
وجب االتفاق واستئناف أنشطتها

الـنوويـة تـدريـجـيـا. وعلـق ظريف في
تغـريـدة إثر لـقاءاتـه "الطـريق صعب
لكنـه يستـحق احملاولـة" فيمـا أعلنت
الــرئـاســة الـفــرنـســيـة أن احملــادثـات
كـانت "إيـجـابـيـة" و"سـتـسـتـمـر". ومن
ـواضـيع التـي جرى بـحـثـهـا بـشكل ا
مـطـول احلـرب الـتـجـاريـة األمـيـركـيـة
الــصــيـنــيــة الـتي تــثــيـر قــلق الــقـادة
اجملتـمع خـشيـة أن تدفع االقـتصاد
تبـاطئ إلى االنكـماش. لكن ـي ا العا
ــتــصـلب تــرامب بــقي عــلى مـوقــفه ا
واجهـة مع بك مستـمرا في نـهج ا
وأكـــد أنه إن كـــان نــادمـــا عـــلى أمــر
فعلى عدم فرض رسوم جمركية أعلى
سـتوردة. على الـبضـائع الـصيـنيـة ا
ـسـألـة حـرائق األمـازون وبـالـنـســبـة 
الــتي أضـافــهـا مــاكـرون عــلى جـدول
أعــمـال الـقــمـة في الــلـحـظــة األخـيـرة
مـثـيــرا أزمـة مع الـرئــيس الـبـرازيـلي
شـكك في حقـيقة جاير بـولسـونارو ا
نـاخي لم يـصدر أي إعالن التـغـيـر ا
األحد عن تدابير عملية حيال الكارثة
رغم تــنـاولـهــا خالل مـنـاقــشـات قـادة
الـســبع. كـمـا لم يــتم إحـراز أي تـقـدم
حــول مـوضــوع فــرض ضـرائـب عـلى
شركات اإلنترنت العمالقة األميركية
وهو موضوع خالف حـاد ب فرنسا
التي أقرت ضريـبة على إيرادات هذه
الـشـركات عـلى أراضـيـهـا والـواليات
ــتـحــدة الــتي تـهــدد بــالـرد بــفـرض ا
رسوم جمركية على النبيذ الفرنسي.
وعلى صعيد آخر شـكلت القمة التي
ضمّ ماكرون إليها عددا من الدول من
خـارج نـادي الـسـبع سـعـيـا لـتـوسـيع
آفــاقـهــا أكـبـر جــولـة أفق بــالـنــسـبـة
لـرئـيس الـوزراء الـبـريـطـاني اجلـديد
بــــــوريـس جـــــــونــــــســـــــون فـي وسط
ــــفــــاوضـــات اجلــــاريــــة بـــ بالده ا
واالحتـــــاد األوروبـي حـــــول شـــــروط
بـريـكـست. ولم يـتم حتـقـيق أي تـقـدم
في بـيــاريـتس حـول مــسـألـة احلـدود
اإليــرلـــنـــديـــة الــتـي تــصـــطـــدم بـــهــا
مـفـاوضـات بــريـكـست فـيـمـا يـقـتـرب
استـحـقاق  31تشـرين األول/أكتـوبر
تحدة من ملكة ا الذي ستخرج فيه ا
االحتاد األوروبي. واغـتنم جـونسون
الـقــمـة لـلــتـقـرب من تــرامب عـلى أمل
ـيـزة تـمـكن إقـامـة عالقـات جتـاريـة 
بالده من امتصاص صدمة بريكست.
وعـــلى الـــصــعـــيــد األمـــني تـــخــطت

احلكومة الـفرنسـية االختبـار بنجاح
إذ أرادت بـأي ثـمن ألّـا تـشـهـد الـقـمة
تــظـاهــرات عــنـيــفـة عــلى غــرار الـتي
ــاضي هــزت فــرنـــســا في الــشــتــاء ا
خـالل أزمــة الـــســـتـــرات الـــصـــفــراء.
ونشـرت السـلطات لـهذه الـغايـة أكثر
من  13ألف شــرطي ودركي وأغــلـقت
نطقة ما حمل مـنظمي التظاهرات ا
على تغييـر خططهم منـددين بتدابير
أمـنيـة مـبالغ بـهـا. وفي خـتام الـقـمة
سـيـعـرض ماكـرون عـلى الـفـرنـسـي
نـتـائج االجتـمـاعـات ردا عـلى أسـئـلة
صحـافـيي شبـكـة "فرنـسا  "2العـامة
خـالل الــنـــشـــرة اإلخـــبــاريـــة مـــســاء

. اإلثن
وأعـــــلـن تـــــرامب امـس اإلثـــــنــــ أن

تـحـدة ستـستـأنف "قريـباً الواليـات ا
ـــفـــاوضـــات الـــتـــجــاريـــة مع جــداً" ا
الـــصـــ رغم تــصـــعـــيــد جـــديــد في
التوتر في األيام األخيرة ب القوت
االقتصاديت األولي في العالم.
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وقــــال تــــرامب عــــلـى هــــامش قــــمــــة
مــجـمـوعــة الـســبع "اتـصــلت الـصـ
اضـية (...) قـالت +لنـعد إلى اللـيلـة ا
ـفـاوضـات+ إذاً (...) سـنـبدأ طـاولـة ا
الــتـــفــاوض من جــديــد قــريــبــاً جــداً.

أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق".
وأضــاف "تــلـقــيــنـا اتــصــالـ اثــنـ
جـيّــدين جـداً" مــؤكـداً أنّ الـصــيـنـيـ
"يريدون التـوصل إلى اتفاق". وأشاد
تـــرامب بـــنــــظـــيـــره الـــصــــيـــني شي

واحـــتــدمت احلــرب الـــتــجــاريــة بــ
ـتـحـدة والـصـ اجلـمـعة الـواليـات ا
مـع تــهــديـــد الــصــ بـــرفع الــرســوم
اجلـمـركـيــة عـلى واردات سـنـويـة من
نتـجات األميـركية بـقيمة  75مليار ا

دوالر.
 وردّت واشنـطن عـلى الفـور باإلعالن
ـا كان مـقـــــــــــــررا عن زيادة أكـبر 
ـشـددة على في الـرسـوم اجلمـركـيـة ا
ــــنــــتــــجــــات الــــصــــيـــنــــيــــة الــــتي ا
ســـــــــــــــتــدخل حــيــز الــتــنــفــيــذ في
أيلـولثم في كـانون األول. ويـثيـر هذا
الـتـصـعــيـد قـلق الـقـوى االقـتـصـاديـة
ـتخوفة من حصول الكبرى األخرى ا
انــــكـــمــــاش في أوروبــــا والـــواليـــات

تحدة. ا

نـاسبـة له ..فنـجد الـكل اليـوم أصبح يـنـظر إلى الـتاريخ من الـزاويـة ا
أكـثـر كـتب الـتـاريخ والـدين الـتي بـ أيـدينـا لـيس لـهـا مـحـتـوى سوى
الـعمل عـلى إعالء شـأن شخص عـلى آخـر وتفـضـيل فالن على فالن
...وإن فـالن كـــــان أحـق مـن فالن .. ال لــــــشـئ من ذلـك إالّ إليــــــغـــــار
الصدور ..وحتـميل األنفس مـاالتطيق ...وبـث الكراهـية جتاه اآلخر...
ــا يـجــعل الــعالقـة والــتـعــايش بــ أبـنــاء هـذا اجلــيل أمــراً صـعــبـاً

ومستحيالً ...!!
ثم ..هـل كــان رســول الــله  (ص) ســـنــيــاً أم شــيــعـــيــاً أم وهــابــيــاً أم

صـــوفياً ?
اجلـواب .. كـان مسـلـما ولم يـكن شـيـعيـاً والسـنيـاً والصـوفيـاً.. نـهجه
القرآن .. ورفض تدوين سنته حتى التـكون بديالً عن كتاب الله تعالى
ـيـنه والشـمـاله.. وجـميع الـذي اليـأتـيه الـباطـل من أمامـه والخلـفه وال
سـلمـون لـلوصـول الى الله ـذاهب ماهي إالطـرقـاً ومراكب يـركبـهـا ا ا
نـطـقي أن يحـاسب الـله مسـلـما النه تـكـتف أو أسبل أو ..فـليس مـن ا
صلى على حجر أو لم يـصلي .. كل هذه ال أهمية لـها عند الله تعالى
هم عنده .. ضـميرك وماسطرت فـيه ... وإنسانيتك مع أخوانك ا ا إ
ـسـلــمـ وســيـسـألـك عن عـفــوك ورحـمـتك وأهـلك وجــيـرانك وبــقـيــة ا
وعطاءك وخلقك مع الـناس وامانتك وبقية الـصفات واليسالك إن كنت
سنـياً أو شـيعيـاً .. فلـو كنت شـيعيـاً بال إنسـانية وال وعي فـما قـيمتك
وإن كنت سنـياً بال أخالق والقيم فـما قيمـتك..إن الله تعـالى وعد غير

سلم باجلنة بقوله تعالى : ا
ابِـئُـونَ وَالـنَّصَـارَيـ مَنْ آمَـنَ بِالـلَّهِ ذِينَ هَـادُوا وَالـصـَّ ذِينَ آمَـنُـوا وَالـَّ إِنَّ الـَّ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ...
فـاذا كـان الـصــابيء والـنـصـراني والـيـهـودي .. من أمن بـالـله والـيـوم
اآلخر وعمل صاحلاً .. الخوف عليهم والهم يحزنون ...فهل سيدخلك
اجلنة الن إسمك شيعي أو سـني أو مذهبك كذلك أم أن عملك هو من
يقرر ذلـك .. فاذا كان سـيدخل من ليس عـلى دينك في جـنته ويرضى

عنه بعمله .. فهل سيدخلك اجلنة فقط السمك او مذهبك.??
فـلــنـتق الــله جـمــيـعــا في دين الــله...ونـحن نــرى الـيــوم كـتب الــتـاريخ
ـوتى هم األحــيـاء ونــحن األمـوات والــروايـات واألحــاديث جتـعـل من ا
أمـورون ....فهم يحركون من قبورهم ..جتعلهم هم اآلمرون ..ونحن ا
الفتنة واألقتتال والـصراع بيننا كما كانوا هـم يتقاتلون بينهم ..ونحن
ـعركـة حـتى نهـايتـهـا .. ..نتـقاتل األحـياء نـتـقاتل الـيوم ألجـل أن تتم ا
لنأخذ لـهم ثاراتهم  ونرد لـهم حقوقهـم  ونقتص من بعـضنا البعض
نحـن في القـرن الواحـد والعـشرين ألجل أنـتقـامهم وأقـتصـاصهم من

بعضهم البعض في صدر اإلسالم ومابعده ..!!
ـسلـم وطـوائفـهم ومذاهـبهم الـيوم الـكراهـية واحلـقد والـبغض بـ ا
ــشـاكل احلــيـاة الـعــصـريـة والــتـنـافس الــسـيـاسي لـيس لــهـا عالقـة 
شـاكل التاريخ ـنشود ..بـل هي مرهونـة  الشـريف والتـقدم العـلمي ا
ووقـائعه وحـوادثه الغـابرة الـتي ليس لـنا مـسؤولـية عـنهـا والعالقة لـنا
ـــاشـــجـــر بـــيــنـــهـم من خالفالت وصـــراع ..!! إنـــنـــا شـــعب مـــاهــر
بــأسـتـجالب مـصــائب الـتـاريخ وخـالفـاته ونـواقـضه ثـم أسـقـاطه عـلى
واقعـنا وحـياتنـا لنـساهم بـإعادة أنتـاجه بشـكل يثيـر الصـراع ويجعل

ستحيالت.! العيش ب مكونات اجملتمع الواحد من ا
ــراحل تـاريــخــيـة عــفى عــلــيـهــا الــزمن وطـويت إنــنــا بـالــواقع عــبـيــد 
صـفحـاتـها الـغابـرة ..ولكن كـلـما دثـرّها الـزمن عدنـا لـننـبش فيـها من
جـديد  ونـريد الـيوم إعـادتهـا ومحـاسـبة من يـعيش مـعنـا على أخـطاء
ـوتى هم من يتـحكـمـون بحـياتـنا ويـقررون ـاض ..فـأصبح أولـئك ا ا
مـصائـرنـا ومسـتـقبـلـنا  يـقررون (من قـبـورهم) كيف نـعـيش... وكيف

وت ..!!!!
ـــاضي وأســـتــجالب مــتـى نــتـــخـــلص من نـــبش ا
ـدمـرة .. وإلى متى مـصائب الـتـاريخ وخالفـاته ا
يستمر هذا الهراء العجيب الذي يكاد يأتي على

بقيتنا ويدمر حياتنا ويعقد طريقة عيشنا !?

WL∫ زعماء الدول السبع الكبرى يجتمعون بقمة باريس

جـيـنـبـيـنغ فـائال "أحـد األسـباب الـتي
جتعله قائداً كـبيراً هي أنه (...) يفهم
كيف تسـير األمـور". ورأى أن االتفاق
ســيـكــون "رائـعــاً بـالــنـســبـة لــلـصـ
ـتـحدة ورائـعـاً بـالـنسـبـة لـلـواليـات ا
ورائعاً بالنسبـة للعالم". وأبدى كبير
ــفـــاوضــ الـــصـــيــنـــيــ االثـــنــ ا
ـواصــلـة احملــادثـات مع اســتـعــداده 
واشـنطن سـعـيـا للـتـوصل إلى اتـفاق
جتـاري وفـقـاً لــتـصـريـحـات نـقـلـتـهـا
" مجـلة مـاليـة. ونقـلت مجـلة "كـايش
عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو
هي قوله "إننا على استعداد لتسوية
ـشاورات ـشكـلـة بـهـدوء من خالل ا ا
والـتـعـاون (...) نـحن نـعـارض بـحـزم

تصعيد احلرب التجارية".
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ـا يعرفني لـبضعة ايام أخي الذي ال أعرفه ولم يعـرفني يوما .. او ر
ب كبيسة عراقية وأخرى .

تربع عـلى جماجم أصـواتنا . تـرف ا اني اجلمـيل األنيق ا أخي البـر
أخي الـذي ال أنـكــر أخـوّته كـمـا لم يـنـكـرهـا يـوسف من قـبل . يـوسف
الذي أمضى ثالثـة أيام فقط في الـبئر بيـنما نحن أمـضينا سـتة عشر

عاما في بئر صنعتموه لنا .
نـاشدة منـفعة أناشـدك ليس تـملقـا أو استجـداءً . وال أبغي من هـذه ا
سورة بأشواك الريبة . شخصية او أي مصلحة قد تساور ظنونك ا
اني .. فلنقل انها رسـالة عاجلة .. يجب أن تنال بعضا من أخي البر
ـوزعة مـا ب احلـزب والطـائفـة والقـوميـة والعـرقية وووو اهـتمـاماتك ا

كل الواوات التي أقحمتموها في حياتنا بغير حق .
هي رسـالتي األولى واألخـيـرة . لذا أتـمنى ان ال تـهـملـها كـمـا اهمـلتم
ـتجـذرة مـنـذ أن جئـتـمـونا النـظـر الى هـمـومنـا ومـتـاعبـنـا ومـعـاناتـنـا ا
سـتقـبل الزاهر بـخطابـاتكم الـبلـيغـة وانتم تعـدوننـا باخلـير الـوفير وبـا

الذي لم يزهر سوى أشواكا تخزنا في خاصرة أحالمنا .
أخي النائب .. أنا ال أحتـدث بلسان حـالي فقط بل بلـسان كل الفقراء
والـبـسـطـاء الذيـن فاقـمـتم من فـقـرهم وجـوعـهم وأحـزانهـم بدال من أن

تبددوها .
بـالــله عـلــيـكم فــكـروا مـلــيـا .. خـذوا مـن األمـوال مـا شــئـتم .. عــبـئـوا
زيد . اشـبعـوا عيـونكم وبـطونكم من زيد .. ثـم ا ـتخـمة بـا خزائـنكم ا
ـوتـنـا . تمـتـعوا ـغمـس بقـهـرنا .. بـدمـائـنا ..  الـدنـانـير والـدوالرات ا
ـاء والكـهـربـاء والصـحـة والعـافـية ـصـفـحة وبـا بـالـسـيارات الـفـارهة ا
ـنـافع .. حالال ــزايـا وا والــسالمـة واألمـان والـتــرف الـبـاذخ.. وبـكل ا
بالال كـمـا يقـولـون . امـنحـوا أوالدكم دفـاتـر الدوالرات بـدال من دفـاتر
ـدارس ــدرسـة .. دعـوهم يــبـذخـوا مــا شـاءوا .. أدخـلــوهم أفـضل ا ا
واجلامعات خارج البـلد .. وأسكنوهم القـصور داخل وخارج البلد ..
ـية تـفقس وتـتكـاثر كـيفـما تـشاءون . دعـوا أرصدتـكم في البـنوك الـعا
ـزيـد من الـنـقـود الـتي يـحـتـاجـهـا مسـتـقـبال ـزيـد ثم ا دعـوهـا تـفـرخ ا

أحفادكم وأحفاد أحفادكم إلى آخر الدهر .
وال تـشـغلـوا بالـكم كـثيـرا بـنا وبـأبـنائـنـا أو (ال سمح الـله) بـأحفـادنا .
فنـحن شعب يـقتـات على الوعـود واألكاذيب ويـنسى ويـسامح كـثيرا .
( وال يقف كثيرا عـند بعض األشياء الـتافهة مثل (حـقه بالعيش الكر
اء والـصحة تـمثـلة بـالكـهربـاء وا و(حـقه بتـوفيـر اخلدمـات البسـيطـة ا
والتـعليم وغـيرها) فـهذه أمور تعـودنا التـعامل معـها بتـقتيـر وحكمة ..
ا يحصل لنا أو وكثيرا ما نتهم أنفـسنا بالبطر أن نحن فكـرنا يوما 

أن نقارن ب حالنا وحالكم .
عنى أصـح نقترف لكـننا (وعـذرا لهذا التـساؤل) أحيـانا نحـلم .. أو 
جريرة احللم بغد أفضل ألطفالنا . فهؤالء فقط من يشغل بالنا . ليس
ألنهم أطفالنا فـقط .. بل ألننا اكتشفنـا (مؤخرا) أن الغد لن يكون غد
ـكن أن تتعـطفوا بغـيرهم . وان الـبلد لن يـكون له غـد بغيـرهم . فهل 
ـاذا سنـجيـبهم غدا حـ يسـألونـا (بابا .. أنت وتتـكرمـوا وتخـبرونا 
ن ال يستحـقه فلماذا بعتم غدنا أيضا .. ومن بعت يومك بثمن بخس 
سمح لكم بذلك .. بابا) صدقني أيها األخ النائب .. أنا لست قلقا من
ــفـوه ــا انك أنـت ا أي شيء قــدر قــلــقي من مــجيء هــذا الــيــوم .. و
الـقـادر عـلى أن تـلـوي عـنق احلـقـيــقـة كـيـفـمـا شـئت .. اجـبـني .. بـأي
طريقة سأجيب على ذلك السؤال . فقط .. ال غير .. (أخي) النائب !!
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{   ريـــو دي جـــانـــيــرو) ,أ ف ب) -
انويل تعـرّض الرئيس الـفرنـسي إ
مـاكــرون الـذي يــقــود حـمــلـة دولــيـة
للضغط على الرئيس البرازيلي على
شـتـعلـة في غـابة خـلفـيـة احلـرائق ا
األمـازون وسـبل مـكـافـحـتـهـا لـسـيل
من اإلهـانــات عـلى تـويـتـر ال سـيّـمـا
مـن قـبل وزيـر الــتـعــلـيم الــبـرازيـلي.
وكتب الـوزيـر أبراهـام وينـتروب في
سـلسـلـة تغـريدات أن "مـاكـرون ليس
عــلى مـــســتــوى هــذا الـــنــقــاش. إنه
انتهـازي أبله يسـعى للحـصول على
دعـم الــلــوبـي الــزراعي الـــفــرنــسي"
وذلك فـي إشـــــارة إلى مـــــعـــــارضـــــة
الـرئـيس الـفـرنـسي لـلـمـصـادقة عـلى
اتـفـاق الــتـجـارة احلـرة بـ االحتـاد
األوروبـي وحتـــالف "مـــيـــركـــوســور"
االقـــتــصــادي األمــيــركي اجلــنــوبي.
وتابـع الوزيـر البـرازيـلي أن "فرنـسا
بـلـد التـنـاقـضات. لـقـد أجنـبت رجاال
مــثل ديــكــارت وبـــاســتــور وأيــضــا
" مع الـنازيـ إبان احلرب متـعامـل

ية الثانية. العا
oLŠô« ÊËd U

وأضاف "لقـد اختـاروا (الفرنـسيون)
رئيسا بال شـخصية" مـضيفا "يجب
ـاكـرون األحــمق". بـدوره الــتـصــدي 
أطـلـق أوالفـو دي كـارفـالــيـو الـكـاتب
البـرازيلي الـذي يعـيش في الواليات
ــعـلم الـروحي لــلـرئـيس ــتـحـدة وا ا
جــايـيـر بـولـســونـارو عـلى مـاكـرون
اسم "مــــاكــــروكــــون" وروج له عــــلى
تـويــتـر. وتــبـنـى بـولــسـونــارو عـلى
صـفــحــته الــرسـمــيــة في فـيــســبـوك
تعـليـقا يسـخر من بـريجـيت ماكرون
زوجة الرئـيس الفرنسي الـبالغة 66
عـامـا. فـقـد تفـاعل بـولـسـونـارو عـبر

صفـحته الرسـميـة على فيـسبوك مع
مـنـشــور يـسـخـر من شـكل بـريـجـيت
الــتي تـظـهــر في صـورة غــيـر جـيـدة
لـها مع تـعلـيق يـقول "اآلن تـفهـمون
ـالحــــقـــة ــــاذا يــــقــــوم مــــاكــــرون 
بــولــســـونــارو انــهــا الـــغــيــرة" في
مـقارنـة بـيـنهـا وبـ زوجته مـيـشيل
بولسونـارو البالغة  37عاما. وعلّق
حــســاب بــولــســونــارو "ال حتــرجـوا
الـــــــرجل" مـع إشــــــارة بـــــــرمــــــز الى

ضــحـــكــات عـــالــيـــة. وكــان إدواردو
بـــــولـــــســـــونـــــارو جنل الـــــرئـــــيس
الـــبــرازيـــلي وهـــو نـــائب ومـــرشّح
لـتـولي مـنـصب سـفـيـر الـبـرازيل في
واشــنـطن قـد أعـاد اجلـمــعـة تـغـريـد
فيـديو ألعمـال عنف خالل تـظاهرات
حلــركــة "الــســتــرات الــصــفــراء" في
فرنـسا وقـد أرفقه بـعنـوان "ماكرون
غـبـي". وقـد صـبّـت حـرائق األمـازون
الـــزيت عـــلـى الـــنـــار في الـــعالقـــات

ـتوتـرة ب فـرنسـا والـبرازيل مـنذ ا
وصـــول بـــولـــســونـــارو الـــيـــمــيـــني
ـتـطـرّف إلى الـرئـاسـة الـبـرازيـلـية. ا
وكــان بــولـســونــارو قـد أثــار أواخـر
تموز/يوليو استياء وزير اخلارجية
الـفــرنـسي جــان إيف لـودريـان خالل
زيارتـه لبـرازيلـيا بـإلغـاء لقـائه معه.
وقد نـشر بثـا مباشـرا على فيـسبوك
وعـد احملدد لـلقاء لقص شـعره في ا
الــذي ألــغـــاه بــســبـب "تــضــارب في

ــواعــيــد". ومــؤخــرا وعــلى جـــدول ا
خـلـفـيـة حـرائق غـابـة األمازون اتّـهم
بـولــسـونـارو مـاكــرون بـأنه صـاحب
"عـقلـيـة اسـتعـمـارية" ردا عـلى اتّـهام
الــرئــيس الــفــرنــسي لـه بـأنـه "كـذب"
بــشـــأن تــعــهّـــدات الــبـــرازيل في مــا

ناخي. يتعلّق بالتغير ا
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عـارض لقـمة الدول وخرج مئـات ا
ـنعـقدة الـصنـاعيـة السـبعـة الكـبار ا
في فــرنـســا في مــسـيــرة األحـد وهم
يـحـمـلـون صورا رسـمـيـة "مـسـروقة"
ـانويل ماكرون للرئـيس الفرنسي ا
وقد قلـبوها رأسا عـلى عقب. وتمكن
شـاركون في "مـسيـرة الصـور" كما ا
ســـمـــيت مـن احلـــصـــول عـــلى هـــذه
الـصور الـرسمـيـة عبـر انـتزاعـها من
مقرات البلديات الفرنسية على مدى
ـــســيــرة الـــداعــمــة أشــهـــر. ونــظّم ا
لــلــمــنـــاخ والــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة
نـاشطـون بيـئـيون من مـنـظمـة "كوب
 "21اضـــافــة الى مــجــمــوعــتــ من
الـباسـك همـا "الـترنـاتـيبـا" و"بـيزي"
وســــاروا جــــمـــيــــعــــا حتت شــــعـــار
ــــاكـــــرون". وهـــــتف "أطـــــيـــــحـــــوا 
ـــــشــــاركـــــون بـــــشـــــعـــــارات ضــــد ا
ـناخ وهم الـراسمـالـيـة وسيـاسـات ا
ـقـلـوب يــحـمـلــون صـور مـاكـرون بــا
وهم يـســيـرون في أزقـة بـايـون قـرب
مـنتـجع بـياريـتس حـيث جتـمّع قادة
العـالم من أجل قـمة الـسبـعة الـكبار.
وقـال أحــد الـنـاشـطــ "نـحن نـحـمل
نطق صوره مقـلوبة إلظـهار غيـاب ا
في سيـاساته". وحـمل آخرون أيـضا
ـاكـرون مـلـفـوفة مـا يـبـدو أنه صـور 
بــحــقــائب أو جــرائــد كُــتب عــلــيــهــا
بالفـرنسية واإلجنـليزية واإلسـبانية

ـــنـــاخ والـــعـــدالــة والـــبـــاســـكـــيــة "ا
االجتماعية: أين هو ماكرون?". وقال
مــتـــظــاهـــر آخــر يــدعـى أبــرام "نــزع
الـصـور الـرسـمـيـة يـعـتـبـر عـصـيـانـا
مـدنــيــا وأيــضــا ســرقــة" في بــعض
مــنــاطق فــرنــســا. وكــان أكـثــر من 9
آالف مـتظـاهر انـضمـوا الـسبت عـبر
جـسـر يـربط بـ فـرنـسـا وإسـبـانـيـا
الى مــســيـــرة أخــرى ســلــمــيــة ضــد
مـجــمــوعــة الــســبع وفق الــشــرطـة
ــتـظــاهـرين ـنــظـمــون عـدد ا وقــدّر ا
ب 15ألـف شـــــخص. لـــــكـن في وقت
الحق األحـد حصـلت احـتكـاكات مع
الــشــرطــة الــتي اســتــخــدمت الــغــاز
ــيـاه ـســيل لــلــدمــوع وخــراطــيم ا ا
تظاهـرين في بايون الذين لتفريـق ا
 مــنــعــهم من الــوصــول الى وسط
ديـنة. وقـال مسـؤولون انه بـحلول ا
مساء السبت  اعتقال  68شخصا
مـنهـم وأبقي  38مـنهم قـيـد احلـجز.
وأفاد مـصدر قضـائي الحقـا أن نحو
 30مـتـظـاهـرا ال يـزالـون مـحـتجـزين
األحــد. وأعــلــنت الــســلــطــات األحــد
اعتقال  19شخصـا حيث  توقيف
 17مـنـهم كـجـزء من اخلـطـة األمـنـية
ـعززة اخلـاصـة بـالقـمـة. واحـتجت ا
عـدة جمـاعات حـقـوقيـة عـلى اعتـقال
ــا في ذلـك مـنــظــمـة "مـراقــبــيــهـا" 
العفو الدولية التي قالت إن الشرطة
ألــقت الـقـبض عــلى مـراقــبـ اثـنـ
تابـع لـها قـرب بيـاريتس. ونـشرت
فـــرنــســا أكـــثــر من  13ألف شــرطي
لـتـأمـ هـذا احلـدث وسط مـخـاوف
من اضطرابات تتسبب بها جماعات
الـفـوضـويـ أو اصـحـاب الـسـترات
الــصــفــراء أو جـــمــاعــات مــتــطــرفــة

مناهضة للرأسمالية.
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{ بــيــاريـــتس (فــرنــســا)) ,أ ف ب) -
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب
بـكر جدا" عقد امس اإلثن أنه "من ا
لــقــاء مع وزيــر اخلــارجــيــة اإليــراني
محـمـد جواد ظـريف الـذي قام بـزيارة
مفـاجئة األحـد إلى بيـاريتس بـجنوب
غـــرب فـــرنـــســا خـالل انــعـــقـــاد قـــمــة
ــديـنـة. وقـال مـجــمـوعـة الــسـبع في ا
ترامب لـلـصحـافـي خالل الـقـمة "من
بكـر جدا عـقد لـقاء لم أشأ ذلك" في ا
ح في حـ يـسود تـوتـر شديـد ب
واشـنـطـن وطـهـران مـنــذ أن انـسـحب
تــــرامب مـن االتـــفــــاق الـــدولـي حـــول
الـــــنــــووي اإليــــرانـي وعــــاود فــــرض
عــقـوبــات عـلـى هـذا الــبـلــد. وأكـد " ال
نسعى إلى تـغييـر النظـام" في طهران
مـضـيـفا "نـريـد أن تـكـون إيـران غـنـية
" و"أال تـكــون نـوويــة". وأشـار مـجــدداً
تـــــرامـب إلى أنـه أعـــــطـى الـــــرئـــــيس
وافـقة انـويل مـاكـرون ا الفـرنـسي إ
ــــفـــــاجـــــئــــة عــــلـى زيــــارة ظـــــريـف ا
لـبيـاريـتس. ولـدى سـؤاله عن مـبادرة

نظيره الفرنسي أجاب "كنت على علم
بــــكل مــــا كــــان يـــقــــوم به ووافــــقت".
وأضاف أن مـاكـرون "طـلب مـوافـقتي.
قلت له: إذا كان هذا ما تريده فامض
". وكـانـت الـرئــاسـة الــفـرنــسـيـة قــدمـاً
أعلـنت األحد أنـها أبـلغت األمـيركـي
وكــــذلك الــــدول األوروبــــيــــة األخـــرى
بــالــزيــارة قــبل وصــول ظــريف الــذي
التقى وزير اخلـارجية الـفرنسي جان
إيـف لـــودريــــان ووزيــــر االقــــتــــصـــاد
الــفـرنــسي بـرونــو لــومـيــر قـبل لــقـاء

ماكرون في بلدية بياريتس.
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وأكـد قـصـر اإللــيـزيه أن هـذه الـزيـارة
تحدة. تمت "باالتفاق" مع الواليات ا
و اقـتـرح تـرامب إلــقـاء قـنـابل نـوويـة
عـلى األعــاصـيــر كي تــتالشى قـبل أن
ــتــحـدة تــضــرب أراضي الــواليــات ا
بحسب ما أفاد األحد موقع آكسيوس
وقع لألنبـاء والتـكنـولوجـيا. وأورد ا
انه خالل جــلـســة مــخـصــصـة إلطالع
ـــســـتـــجــدات الـــرئـــيس عـــلـى آخـــر ا

تـعلـقة بـاألعاصـير سـأل ترامب ان ا
كان باإلمـكان تعـطيل األعاصـير التي
تتشكل فـوق السواحل االفريـقية عبر
إلقاء قنبـلة نووية في عـ العاصفة.
ووفق مـصــدر لم يــكـشف عن هــويـته
تـــرك احلـــاضــــرون االجـــتـــمـــاع وهم

ـكن الـتـصرف مع يتـسـاءلـون "كيف 
أمر كهذا". ولم يحـدد موقع آكسيوس
متى جـرى هذا النـقاش. وهـذه ليست
رة األولى الـتي يقـدم فيـها الـرئيس ا
األميركي مـثل هذا االقتـراح. ففي عام
 2017 سـأل تـرامب مــسـؤولًـا كـبـيـرا
عـــمــا إذا كـــان يــجـب عــلى اإلدارة أن
ـنـعـهـا من تـأمـر بــقـصف األعـاصـيــر 
الـهبـوط عـلى الـيابـسـة. وأشـار موقع
آكــســـيــوس الـى أن تــرامب لـم يــذكــر
ــرة اســتـــخــدام قـــنــابل نـــوويــة في ا
األولـى. ورفـض الــــــبـــــــيت االبـــــــيض
التـعـلـيق على الـتـقـرير لـكن مـسؤوال
رفيعا في اإلدارة قال أن "قصد ترامب
لـيـس سـيـئــا". وفـكــرة تـرامب لــيـست

ـوقع فـاالقـتراح  جـديـدة بـحـسب ا
ه فـي األصل مـن قــــبـل عــــالم تـــــقــــد
حـكـومي في اخلــمـسـيـنـات من الـقـرن
ــاضي خالل واليــة الـرئــيس دوايت ا
أيـزنـهـاور. وتـطـفـو هـذه الـفكـرة عـلى
الـسـطح بــ وقت وآخـر عـلى الـرغم
من أن العـلمـاء يجـمعـون على أنـها ال

ـكن أن تنـجح. وتـتـعـرض الـواليات
تحدة بانتـظام ألعاصير قوية وفي ا
عــــام  2017 بـــــات "هـــــارفـي" أقــــوى
إعصار يضرب اليـابسة األميركية في

ال 12عاما األخيرة.
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الى ذلـك  حــظـــرت إيـــران "مــؤســـســة
ـركـز ــوقـراطـيــات" ا الـدفــاع عن الـد
الــفــكــري الــذي يــتــخـذ مـن الــواليـات
ـــتــــحـــدة مـــقـــرا له ومـــديـــره مـــارك ا
مـارسـة "اإلرهاب دوبويـتـز بـتهـمـة 
االقــــتـــصــــادي" ضـــد اجلـــمــــهـــوريـــة
اإلسالميـة. وأعـلنت وزارة اخلـارجـية
اإليرانـية في بـيان في سـاعة مـتأخرة
عـهـد األميـركي الذي السـبت "إدراج ا
يـحـمل عـنــوان +مـؤسـسـة الـدفـاع عن
ــوقـراطــيـات+ ... ومــديـره مـارك الـد
دوبــــوفـــيـــتـــز عـــلى الئـــحـــة احلـــظـــر
لـلـجمـهـوريـة اإلسالمـيـة" بـحـسب ما
أوردت وكالة األنـباء الرسـمية (إرنا).
ــعـــهــد "الــذي يـــحــمل وأضــافـت أن ا
عـــــنــــــوان +مـــــعــــــهـــــد الـــــدفــــــاع عن

ــزيف" ومــديـره ـوقــراطــيـات+ ا الــد
دوبــويــتــز "شــارك ومــازال وبــصـورة
متعمدة في تـصميم وتنفـيذ وتشديد
تـداعــيـات اإلرهــاب االقـتــصـادي ضـد
ـعـهــد ودوبـويـتـز بالدنـا". واتــهـمت ا
بــأنــهـمــا "ســاهــمـا ومــا زاال بــصـورة
ــســاس جــادة وفــاعـــلــة في ســيــاق ا
ــصـالح احلـيـويــة لـلـشـعب بـاألمن وا
ـوقع االلـكتـروني اإليـراني" بـحـسب ا
ــعــهــد لــلــوزارة. واتــهــمت الــوزارة ا
ومــديـره بـالــقـيــام بـذلـك عـبــر "إنـتـاج
ونـــــشــــر األكـــــاذيب والـــــتـــــحــــريض
ــــســـاومــــة عـــلـى بث الــــدعـــايـــات وا
السلبية" ضـد إيران بحسب ما نقلت
الـوكالـة. ونـتـيـجة لـذلك "سـيـواجـهان
عــواقب قـانــونــيـة" بــحــسب الـوزارة
الــتي أضـوحـت أن اإلجـراء ســيــطـبق
س بـأي تـدابــيـر قـانـونـيـة "من دون ا
ـــؤســـســات أخـــرى قـــد تـــتـــخـــذهـــا ا
نـظـمات اإلداريـة أو الـقضـائـية أو وا
ـتـواطـئـ األمـنـيـة "ضـدهــمـا وضـد ا

تآمرين معهما" وفق الوزارة. وا
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