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جزر القمر تغيب عنها مظاهر الحياة الحديثة وتطغى عليها جمالية الطبيعة
من أصغر دول العالم في قارة أفريقيا

اما مبنى البرملان القمري فلعله يعكس مدى االهتمام القمري باحلياة 
الدميوقراطية حيث يعتبر من ابرز املباني في اجلمهورية خاصة قاعة 
االجتماعات الرئيسية للبرملان التي تضاهي البرملانات املتطورة في شكلها 
وامكانياتها. وسيطلق البرملان كما وعد رئيسه برهان حامد خالل لقائه 
وفد مؤسسة جائزة عبدالعزيز البابطني لالبداع الشعري اسم الكويت 
على احدى قاعاته تقديرا جلهود الكويت في دعم بالده رسميا وشعبيا. 
وتغيب عن جزر القمر كثير من مظاهر احلياة احلديثة من ناحية اخلدمات 
واالتصاالت فال اس����واق مركزية او ماركات عاملية او مطاعم الوجبات 
السريعة وال طرق سريعة كما ان اخلدمات املصرفية شبه غائبة. فيما 
يقابل هذا الغياب للحياة احلديثة ش����عب ودود وحياة بسيطة وبيئة 
زراعية متتد على مس����احة اجلزيرة التي ترتفع فيها اجلبال الشاهقة 
اخلضراء وتتوافر فيها جميع انواع الفواكه واخلضراوات وأبرزها جوز 

الهند واملاجنو والفانيال الذي مينع اخراجها من البالد.
والى جانب الطبيعة اخلضراء للجزيرة فان لها شواطئ جميلة ومناخا 

ينقس����م الى فصلني شتوي وصيفي تهطل به األمطار ابتداء من أكتوبر 
حت����ى فبراير فيما هناك بعض الصخور الس����وداء بفعل البراكني التي 
انشأت اجلزيرة. والقمريون حالهم كاآلخرين لديهم عادات وممارسات 
خاصة تتناسب مع اوضاعهم االقتصادية وعزلتهم عن العالم ففي النهار 
يزدحم السوق الذي يتكون من بسطات شبه منظمة يباع فيها كل شيء 
فيما عند غروب الشمس تنفض تلك األسواق لتسود العتمة في الشوارع 
غير املضاءة إال من بعض املبان����ي املتواضعة جدا. ويقضي القمريون 
اوقاتهم املس����ائية بالتجمع حول شاشات تلفزيونية صغيرة يتابعون 
محطات في غالبيتها محلية تنتشر في منطقة السوق. وللعيد مظاهر 
جميل����ة جتتمع فيها الرغبة في الترفيه مع إرادة التقدم والتطور حيث 
تنظم املسابقات للفتيان فيحصل الفائزون فيها على منحة دراسية خالل 
مراحلهم الدراس����ية املختلفة. ويقوم كل حي بتنظيم مسابقات في كرة 
الطاولة و)بيبي فوت( والسباحة وبعض املسابقات الشعبية وترتفع 
اصوات امليكروفونات بالتش����جيع واالغاني بحضور جميع األهالي في 

كونا: رمبا ال يعرف كثير من العرب ان جزر القمر دولة عربية انضمت 
الى جامعة الدول العربية عام 1993 اال ان القمريني يعتزون ويتمسكون 
بعروبتهم بشدة رغم االستعمار الفرنسي الذي مازال قائما على احدى 
جزرها األربع. وجلزر القمر ثالث لغات رسمية هي القمرية والفرنسية 
والعربية التي ال يعرفها الكثيرون بفعل االستعمار فيما جميع الشعب 
القمري يدين باإلسالم على املذهب الشافعي كما قال رئيس اجلمهورية في 
احدى املناسبات العامة والذي اكد ان نسبة ال� 99% التي اظهرتها بعض 
االحصائيات ليس����ت دقيقة كون جزيرة مايوت مازالت حتت االحتالل 
الفرنسي. وتتكون اجلمهورية من اربع جزر هي جنازجيا )القمر الكبرى( 
وموالي )موهيلي( وانزواني )اجنوان( وماهوري )مايوت( وهي اجلزيرة 
التي مازالت حتت السيادة الفرنسية رغم القرارات الدولية التي تعترف 
بأنها قمرية ومتسك اجلمهورية القمرية بتبعية تلك اجلزيرة لها. وتقع 
جمهورية القمر التي تعد من اصغر دول العالم في قارة افريقيا جنوبا 

في احمليط الهندي وال يزيد عدد سكانها على 800 ألف نسمة.
ويؤكد املسؤولون القمريون وعلى رأسهم الرئيس عبداهلل احمد سامبي 
متسكهم باللغة العربية وبالهوية العربية رغم ان جمهورية القمر دولة 
عربية مازالت ال تتحدث العربية بفعل تداعيات االس����تعمار الفرنسي. 
ويحظى تعلم اللغة العربية باهتمام متصاعد خاصة مع اجلهود الكويتية 
من مؤسسة جائزة عبدالعزيز البابطني لالبداع الشعري التي وضعت 

خطة لتعريب اجلزر خالل 15 عاما بتنسيق مع رئيس اجلمهورية.
ورغم أن جزر القمر دولة فقيرة حتتاج الى كثير من الدعم في جميع 
املجاالت اال ان شعبها يتمتع بإرادة كبيرة ولديه االستعداد التام للتقدم 
متى ما توفرت له الفرصة. ويصر املس����ؤولون القمريون على حتقيق 
االستقرار االمني والسياسي في بالدهم وهو ما دعاهم الى إدخال تعديالت 
دستورية في العام املاضي نصت على تدوير الرئاسة بني اجلزر الثالث 
)دون مايوت املستعمرة( وألغت الرئاسات املستقلة للجزر حفاظا على 
وحدة تلك اجلزر القمري����ة وقننت االنتخابات البرملانية. ويقول عميد 
كلية اإلمام الش����افعية سعيد برهان لوكالة األنباء الكويتية )كونا( ان 
تلك التعديالت التي قدمها الرئيس س����امبي املنتهية واليته حاليا نالت 
موافقة الغالبية الساحقة كونها تهدف الى تقنني االنتخابات البرملانية 
التي كانت جترى كل عام في كل جزيرة مبا يبدد ويرهق اموال وجهود 

الدولة وكذلك حتافظ على وحدة اجلزر.

احلي. وقال أحد مشرفي تلك املسابقات ل� »كونا« ان االستعدادات تبدأ 
لتلك املسابقات قبل العيد بأيام معدودة حيث يتم تسجيل الراغبني في 

املشاركة وتوزيعهم على املسابقات التي يريدون االشتراك فيها.
وأضاف ان تلك النش����اطات جزء من العادات واملمارسات التي نشأ 

عليها القمريون منذ سنني ومازالوا ميارسونها في كل مناسبة.
ورغم الفقر الذي يعيشه القمريون فانه ال يوجد متسولون في جزر 
القمر كما ان القمري يقدم اخلدمة ملن يطلبها دون ان يشترط مقابال لها 
فان حصل على املقابل قبله وان لم يحصل عليه فانه ال يبدي أي مظهر 
م����ن مظاهر الغضب. ولعل امليزة األب����رز ان وجود األجانب والوافدين 
في ج����زر القمر ال يثير فضول القمريني ابدا وال يغيرون س����لوكهم او 
تعاملهم مع اآلخرين. وتعتبر الكوفية احد مالمح الهوية القمرية وهي 
التي قلدها رئيس البرملان القمري الى رجل االعمال الكويتي عبدالعزيز 
البابطني تقديرا لعطائه ويرتدي القمريون معها الثوب العربي )اجلالبية( 
خاصة ممن درس����وا في البالد العربية او الذين درسوا اآلداب العربية 
واإلسالمية في بالدهم فيما يرتدي الزي االفرجني البعض اآلخر تأثرا 
بالثقافة الفرنس����ية التي كانت تستعمر جمهورية القمر التي استقلت 

عام 1975.
اما الصحف القمرية فتأخذ ش����كل )تابلوي����د( وصفحاتها معدودة 
ومن اش����هر الصحف لديهم صحيفتا »الوطن« و»البلد« والبعض منها 
يصدر باللغة القمرية او الفرنس����ية ويحدد يوما في االسبوع لصدور 
النسخة العربية فيما البعض اآلخر منها يصدر بالعربية واللغة القمرية 
والفرنسية. ويبدو ان العقبة الوحيدة امام افتتاح إذاعة هي املادة فقط 
حيث يفيد مرافقنا في الرحلة القمرية الباحث في كلية اإلمام الشافعي 
فيصل احمد ان كل من يريد افتتاح إذاعة بإمكانه فعل ذلك مبنزله بعد 
توفير اجهزة البث ليبث كل ما يعبر عنه. ولعل الوصول الى جمهورية 
القمر هو ابرز العقبات التي تتسبب في عزلة اجلمهورية نسبيا حيث 
ال تصل لها سوى 3 شركات طيران وال متتلك اجلمهورية شركة طيران 
تابعة لها ويوجد بها مطار صغير جدا يحتوي على )كاونترين( لالستقبال 
مبساحة ال تتجاوز 300 متر مربع وثالثة للمغادرة. وتستعد جمهورية 
القم����ر إلجراء انتخابات محافظي اجلزر وفقا للتعديل الذي اجري على 
الدستور واستبدل رؤساء اجلزر مبحافظني وكذلك انتخابات الرئاسة 
التي لن يترش����ح لها الرئيس احلالي كونها يجب ان تنتقل الى جزيرة 

»مقاعد« جديدة لكسب فسحة أكبر في الطائرات المسح الضوئي للمسافرين جوًا 
يبدأ في هامبورغ 27 الجاري

هامبورغ � د.ب.أ: تبدأ جتربة أجهزة املاس���ح 
الضوئي على أجسام املس���افرين جوا في مطار 
هامبورغ شمال أملانيا في السابع والعشرين من 

الشهر اجلاري.
وقالت سلطات املطار اول من امس اخلميس إن 
تطبيق هذا اإلجراء على املسافرين سيكون طوعيا 
في البداية، مبينة أن وزير الداخلية األملاني توماس 
دي ميزير سيكون من بني أولى الشخصيات التي 
متر عبر ممر التصوير اخلاص باملاسح الضوئي، 

ويعلن رسميا بدء العمل بهذه التقنية.
وتعمل أجهزة املاسح الضوئي على اكتشاف 
أي م���واد متفجرة أو أس���لحة ملتصقة بجس���م 

املسافر.
يذكر أن أجهزة املاسح الضوئي يعمل بها حاليا 
في كل من هولندا وبريطانيا. وأكد وزير الداخلية 
دي ميزير مجددا على أن املاسح الضوئي ال يبني 
صورة حقيقية للجسم اآلدمي، وإمنا سيظهر األشياء 
امللتصقة به فوق صورة شبحية للجسم، مبينا أن 
البيانات التي اتخذت عن طريق املاسح الضوئي 

ستتم إزالتها فورا بعد إمتام الفحص.
وكان إدخال العمل باملاسح الضوئي فيما أطلق 
عليه وقتها تصوير األجسام عارية، أثار عاصفة 
من اجلدل في أملانيا بعد إعالن املفوضية األوروبية 

في أكتوبر 2008 عن هذا األمر.
وكان رئيس مجلس إدارة ميناء هامبورغ اجلوي 
ميشائيل إجنشفيلر أكد في لقاء مع صحيفة »فولو 
مي« املخصصة للعاملني في مجال الطيران أن نتائج 

هذا اإلجراء مهمة جدا بالنسبة للمطارات.
وأوضح إجنش���فيلر أنه تدرس اآلن مسارات 
العمل من حيث راحة املس���افر وسرعة الفحص 
مضيفا أنه ليس من الضرورة أن تكون إجراءات 
التفتيش أطول مدى مما كانت عليه من قبل بصورة 

كبيرة.
وذكرت سلطات املطار أن تقنية شعاع الليزر لن 
تكون مستخدمة في اجلهاز الذي تعتزم هامبورغ 
جتربته هذا الشهر وإمنا سيعمل بتقنية املوجات 
امللليمتري���ة، وهي تقنية ال تأثير لها على صحة 

اإلنسان.

.. وشركات طيران عالمية تتجه لتوفير الطعام الحالل

»آبل« أطلقت »آي باد« الجديد بالصين
»سامسونج« تتحدى وتطرح »كمبيوتراً« لوحياً جديداً للمنافسة

عواصم � وكاالت: فيما اطلقت شركة »ابل« جهاز »آي باد« اجلديد 
ف����ي الصني والذي يعمل دون لوحة مفاتيح واطلقته في األس����واق 
الصينية أمس، قالت شركة »سامسوجن« الكورية اجلنوبية العمالقة 
لاللكترونيات الليلة املاضية إنها ستطرح جهازها اللوحي الشبيه 
بجهاز »آي باد« لدى كل ش����ركات اتص����ال الهاتف احملمول األربعة 
الرئيس����ية في الواليات املتحدة ما يعزز فرص اجلهاز في حتقيق 
جناح في السوق األميركية املهمة. وحتى اآلن يستحوذ الكمبيوتر 
اللوحي »آي باد« من إنتاج شركة »أبل« األميركية على السوق فعليا 
منذ طرحه أواخر أبريل حيث بيعت منه ثالثة ماليني وحدة خالل 80 
يوما. ويعمل جهاز »سامسوجن« بنظام تشغيل جوجل »أندرويد« 
وهو أول جهاز يرى احملللون أنه يش����كل حتديا حقيقيا جلهاز »آي 
باد« الذي أثبت أن هناك سوقا ألجهزة الكمبيوتر الصغيرة املزودة 
بشاش����ات تعمل باللمس. ولم تعلن سامسوجن عن تفاصيل أسعار 
اجلهاز الذي يعمل بشاش����ة حجمها 18 سنتيمترا أي أقل مبقدار 10 

سنتيمترات عن اجلهاز »آي باد«.

قالت ش���ركة بهارتي خالل 
انها اختارت  املؤمتر الصحافي 
عمالق الكمبيوتر آي بي إم لتوفير 
خدم���ات تكنولوجيا املعلومات 

لعملياتها اجلديدة في افريقيا.

في تقرير لها قالت صحيفة ميل أون الين 
البريطانية، ان معظم شركات الطيران توفر 
حاليا خيار وجب���ات الطعام احلالل على منت 
رحالته���ا، غير أن تل���ك الوجبات حتتاج إلى 
حتضير وتخزين إلى جان���ب نقلها بصورة 
منفردة لضمان تطابقها مع الشريعة اإلسالمية، 

مما يجعلها أكثر كلفة.
وأش���ارت الى أن رفع الوجبات احلالل من 
قوائمها، ليس خيارا لشركات متوين الرحالت 

اجلوية في أنحاء املعمورة.

غير أن املديري���ن في جيت جروب، كبرى 
متوين الطائرات التي تتخذ من سويسرا مقرا 
لها، يعتقدون أن باإلمكان جعلها معقولة أكثر 
من الناحية املالية لضمان تطابق معظم الوجبات 
مع الشريعة اإلسالمية، وقد جاء تأكيد ذك على 
لس���ان جاي دوبوا، أحد مديري جيت جروب 
عندم���ا أعرب عن تصميمه على أن يجعل من 
عمليات وجهته الكبرى حالال في حالل، مشيرا 
إلى أن هدفه ليس مدفوعا باعتبارات اجتماعية 

أو دينية، وإمنا بدافع الكلفة فقط.

لوس اجنيليس � أ.ف.پ: يعتقد 
صانع مقاعد للطائرات في ايطاليا 
انه وجد احلل املثالي حلشد املزيد 
من الركاب في الطائرات التجارية 
بفضل مقعد ذي وضعية جديدة 
حيث ال يكون الراكب واقفا وال 

جالسا.
الذي  فمقعد »س���كايرايدر« 
تصنع���ه الش���ركة االيطالي���ة 
»افيوانتيريورز« والذي كشف عنه 
في معرض لتجهيزات الطيران في 
لونغ بيتش )والية كاليفورنيا( 
يهدف الى اجتذاب شركات الطيران 
منخفضة األسعار وكل تلك التي 
تريد استغالل الدرجة االقتصادية 

الى اقصى حد في طائراتها.
ويتألف »سكايرايدر« من مقعد 
مائل ومسند ظهر رفيع وهو يجبر 
الراكب على اجللوس بوضعية 
ش���به عمودية، ما يتيح كسب 
بضعة سنتيمترات بني صفوف 

املقاعد.
وفي ح���ني أن مس���افة 70 

س���نتيمترا تفص���ل اليوم بني 
الدرج���ة االقتصادية،  مقاع���د 
ف���إن مقاعد »س���كايرايدر« قد 
تقلص ه���ذه املس���افة الى 58 
سنتيمترا، حسبما جاء في بيان 

»افيوانتيريورز«.
كان قد حذر رئيس ش���ركة 
»رايني���ر« االيرلندية منخفضة 

األسعار مايكل اوليري، من انه ال 
ميانع استحداث اماكن للوقوف في 
الطائرات، لكن هذا القرار سيلقى 
معارضة ف���ي االحتاد األوروبي 
ألسباب تتعلق بسالمة الركاب، بيد 
أن احلل الوسطي لكن غير املريح 
الذي تقترحه »افيوانتيريورز« قد 

يحظى مبوافقة اجلميع.

الدراسات الغربية تراهن على حصول دفعة اقتصادية قوية داخلها

املقاعد اجلديدة توفر مساحات أكبر في الطائرات

سونيل ميتال يصافح صموئيل جي بامليسانو في املؤمتر الصحافي في نيروبي

 مع منو دائم وتراجع في الفقر واستثمارات 
أجنبية، باتت الدراسات الغربية تراهن على 
افريقيا  حصول »معجزة« اقتصادي����ة في 
تباين����ت حيالها مع ذل����ك آراء اقتصاديني 

افارقة.
ومنذ بداية العام ألفني، تشهد القارة األفقر 
في العالم دفع����ة اقتصادية حقيقية. فبعد 
تباطؤ قصير األمد بس����بب األزمة العاملية، 
يتوق����ع ان يتحرك النمو مجددا اعتبارا من 

هذه السنة بوتيرة ثابتة تقترب من %5.
واعتب����ر تقري����ر املجلس االستش����اري 
»ماكينزي ان����د كومباني« ان هذا النهوض 
االقتصادي يعتبر »صلبا«. وأفضل من ذلك 
ايضا، يؤكد واضعو التقرير ان »هذا التسارع 
في النمو في افريقيا ال ميكن ان يعزى فقط 

الى طفرة املوارد الطبيعية«.
وأكد عبداهلل دياغني من كونسورسيوم 
األبحاث االقتصادية واالجتماعية في داكار 
»ان ع����دم وجود مواد األولية لم مينع دوال 
مثل مالي او بوركينا فاس����و من تس����جيل 

معدالت منو جيدة«.
لك����ن بونغاني موتس����ا االقتصادي في 
التجارية  السياسة  مركز »اس����تراتيجيات 
والصناعي����ة«، وهو معه����د جنوب افريقي 
لألبحاث، يرى ان صادرات املوارد الطبيعية 
تبقى احملرك الرئيسي للنمو في افريقيا، وهو 

األمر الذي يجعله أكثر »هشاشة«.

وعلى أي ح����ال، فان هذه الطفرة دفعت 
بكبير االقتصاديني في مؤسس����ة غولدمان 
ساكس جيم اونيل الى التساؤل في صحيفة 
فايننشال تاميز عما اذا كانت الدول االفريقية 
التي تشكل احملرك االقتصادي في القارة، مثل 
جنوب افريقيا ونيجيريا ومصر، ميكن ان 
تنضم الى مجموعة الدول الناشئة الكبرى 

في حلول 2050.
لكن هذه التوقعات تستند كلها الى سلسلة 
شروط ال ميكن جتاهلها: فعلى القارة السوداء 
ان تطوي صفحة النزاعات وعدم االستقرار 

السياسي واالوبئة والفساد املتفشي.
وقال بونغاني موتسا ساخرا »انها عقبات 
غير قابلة لإلزالة قريب����ا«.  وأيده في ذلك 
ليونارد وانتش����يكون م����ن معهد األبحاث 
االختبارية في االقتصاد السياسي في كوتونو 
مضيفا »ان التحدي الذي يشكله احلكم الرشيد 
اليزال كامال«، وخصوصا في الدول التي تثير 

فيها الثروة النفطية األطماع.
وفيما عدا التوسع االقتصادي، تبقى مسألة 
التنمية مسألة حاس����مة. ذلك ان دراستني 
جامعيتني متيالن هن����ا أيضا الى اظهار ان 

الفقر والتفاوت قد بدءا أخيرا بالتراجع.
وهكذا اكد ماكسيم بينكوفسكي وكزافييه 
ساال � اي � مارتن وهما جامعيان اميركيان 
وضعا إحدى هاتني الدراستني »ان الفكرة التي 
تقول ان افريقيا ال تخفض الفقر خاطئة«.

وهذا التحس����ن سيشجع ظهور طبقات 
وس����طى افريقية. ويقول الوين يونغ من 

»لندن سكول اوف ايكونوميكس« من 
جهته في دراسته حول »معجزة النمو 
االفريقي«: »ان االس����تهالك العائلي 
احلقيقي في افريقيا جنوب الصحراء 

ينمو بحوالى 3.3% سنويا«، أي أكثر 
مما توقعته االحصاءات الرسمية.

لكن بونغاني موتسا شدد على نسبية 
األم����ور قائال »ان النمو االفريقي ال يتس����م 
باالستدامة التي يتحدثون عنها«، فقد تسببت 
االزمة الغذائية واملالي����ة واالقتصادية في 
السنوات األخيرة في زيادة التفاوت من جديد 

وبداية »تبخر« الطبقة الوسطى الناشئة.
ويرى هذا االقتصادي اجلنوب افريقي ان 

احلكومات احمللية تنقصها استراتيجيات 
اقتصادية جلعل التوسع دائما، وان غياب 
الرأسمال البشري يعد عائقا رئيسيا 
شأنه شأن قصور البنى التحتية الذي 

يشكل »العقبة احلقيقية امام التنمية«، 
كما قال ليونارد وانتشيكون.

من جهة أخرى، وبحسب عبداهلل دياغني، 
فان الفقر اليزال »كثيفا«، وتراجعه األخير 
ليس كبيرا. وتابع: »النمو في الدول النفطية 
مثل الكونغو او الغابون، مييل أكثر لصالح 
فئة قليلة جدا من الس����كان وبالتالي يؤدي 

الى تعميق التفاوت«.
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أفريقيا.. أفقر قارة في العالم مقبلة على معجزة اقتصادية

»بهارتي« تختار »آي.بي.ام« 
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لعملياتها في أفريقيا


