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بغداد

اعلن الرئيس االمريكي دونالد تـرامب انه اليستبعد اعادة التفاوض
مع ايـران حول االتـفـاق النـووي وانه سوف يـتـخذ قـراره بشـان هذا
االتفاق في وقت الحق . كما ان رئيس وزراء الـكيان االسرائيلي قد
صرح بان ايـران لم تلتـزم باالتفـاق النووي وان لـديه وثائق تثبت ان
ايران تـكذب . وقبل ايـام قامت اسرائـيل بضرب مـعسكـرات ايرانية
والية اليران ـيليشيـات ا في سوريا وادت الى مقـتل العشرات من ا
. فلمـاذا هذا التصـعيد االن . اذا اردنا ان جنيـب على هذا السؤال
البد من الرجوع الى الوراء قـليال ونتسائل هل كـان اوباما مناصرا
اليـران وتـرامـب عـدوا لــهـا ام ان الـســتـراتــيـجــيـة االمــريـكـيــة كـانت
تـقتـضي اعطـاء ايران الـضوء االخـضر لـلتـمدد في الـعراق وسـوريا
مقـابل االتفاق النـووي في عمليـة ماكرة خـبيثة الشـعال الصراع في
الشرق االوسط والقضاء على اي بؤرة مسـتقبلية تعادي اسرائيل .
اضافة الى احالل ايران محل اسرائيل كعدو بديل للعرب . كما ان
هـذا اخملـطط يـحـقق طـموحـات الـقـيـادة االيـرانـيـة في اعـادة مـجـدها
ـهــد الـطـريق لـتـطــبـيع الـعالقـات االمـبـراطــوري  وفي الـوقت ذاته 
الــعــربـيــة االســرائــيـلــيــة قــبل الـتــوصل الي اتــفــاق حــول الـقــضــيـة

الفلسطينية 
همة التي خطط لها بعـناية فائقة قد اوشكت على االنتهاء  ان هذه ا
عارضة السورية سلحـة بعد ان  شيطنة ا و تصفية الفصائل ا
ـنظـمـات االرهابـية عـلـيهـا بدعم واضح مـن دول خلـيجـية  وتـسـيد ا
ـسـاعـدات وكـذلك من اســرائـيل بـطـرف خــفي حتت ذريـعـة تــقـد ا
نـظـمات في امـاكن مـحددة االنـسـانيـة . . بـعد ذلـك  حصـر هـذه ا
ـا يخـدم مـصـالح الـدول االقلـيـمـية ـوغـرافي  واجـراء التـغـيـير الـد
والـدولــيـة تـمـهـيـدا لـتــقـسـيم سـوريـا الـى كـانـتـونـات ومن ثم دويالت
صغـيرة وضعـيفة . واذا مـاعلمـنا بان اليـران اليد الـطولى في تـنفيذ
دة ـاذا سـكتت اسـرائـيل طوال هـذه ا ـهام  عـندئـذ سـندرك  هـذه ا
عن الـتـدخل االيـراني في ســوريـا واشـراك حـزب الـله ومـيـلـيـشـيـات
عـراقـية وافـغـانـيـة  في كل مـعـاركـها هـنـاك اضـافـة الى تـمـددها في

العراق ولبنان 
االن جـاء دور امـريكـا واسـرائـيل في القـضـاء عـلى التـمـدد االيراني
ـنطـقـة حتت الفـتـة الـغـاء اوتعـديل االتـفـاق الـنـووي  فهـل فطن في ا
االيـرانـيـون الى هـذه الـلـعـبـة ام انـخـدعـوا بـاالتـفـاق الـنـووي واطالق
االمـوال احملـتجـزة والـتي  صرفـهـا على حـروب اهـليـة في الـعراق
وسوريـا بدال من انـفاقهـا على الشـعب االيراني الـذي عاني االمرين
من الـضـائـقة االقـتـصـاديـة  واالن هل سـتـصـطـدم ايـران بـاسـرائيل
ـسـتـمرة تـحـدة ام سـتـسـكت ازاء الـتـهـديـدات ا ووراءهـا الـواليـات ا
ـا تـعـتـقـد ايـران بان وضـرب مـواقـعـهـا العـسـكـريـة في سـوريـا . ر
االوروبـي سـيقـفون الى جـانبـها لـوجود عالقـات جتاريـة كبيـرة لهم
ـنـاورة فـترة طـويـلـة كـما كـانت تـفـعل عـند مـعـها  وانـهـا تـسـتطـيع ا

مفاوضاتها السابقة في مجموعة خمسة زائد واحد
انيـا وفرنـسا يعـارضون بشـدة االنسحـاب من االتفاق صحـيح ان ا
واجهة الثور االمريكي خصوصا وان النووي لكنهم غير مستعدين 
الـرســوم الـكــمـركــيـة االمــريـكــيـة عــلى الـبــضـائع االوربــيـة ســتـكـون
سلط عليهم وهم اليحتملون اي نكسة اقتصادية  ولذلك كالسيف ا
قدمـوا اقتراحـات بديلة لـتحسـ االتفاق الـنووي ليـشمل الصواريخ
الـبـاالسـتـيـة وحتـجـيـم الـدور االيـراني في الـشـرق االوسط كـوسـيـلـة

ترضية مقبولة لالمريكان 
ان اجنـحـة مـتـنفـذة في ايـران مـثل احلـرس الـثوري حتـاول الـظـهور

ظهر متشدد 
تـحدة للمـحافظة علـى ماء الوجه واالبقاء جتاه اسرائـيل والواليات ا
مانـعة . لكن اجـنحة اخرى قاومـة وا على اطـروحاتهـا الثوريـة في ا
ومـنــهـا رئـيس اجلـمــهـوريـة روحـاني يــدفع بـاجتـاه الـتــهـدئـة . ولـكن
اجلميع يعتقـدون بان اي محاولة للرد عـلى اسرائيل ولو ردا شكليا
يجب ان يتم بـعد انتهاء االنـتخابات اللـبنانية ومـعرفة دور حزب الله

اجلديد فيها
ومـع ذلك فانـنـا نـرى ان ايـران سـوف لن تـدخل بـاي مـواجـهـة جادة
مع امريكـا او اسرائيل في الـوقت احلاضر  ولذلك جنـدها تتراجع
في كل مرة وهي تعلن ان الضربات االسـرائيلية سوف لن تمر دون
قـاومة رد . . وسـيطـول انتـظارنـا لهـذا الرد . كـما ان احلـديث عن ا
مانعـة سوف لن يستمـر طويال وقد كنا نـتمنى وقوف ايران مع او ا
ا التشـــــتهي السفن فلسط جتاه اسرائيل ولـكن الرياح جتري 
ــبـاراة خــشــيـة  خــصــوصــا وان الالعب الــروسي يــقـوم بــضــبط ا
اخلـروج من قـواعـد الـلـعـبة حـتـى لو كـان ذلـك علـى حـساب شـريـكه

االيراني .

{ بيروت (أ ف ب) - اتهمت منظمة
العـفو الـدوليـة التي تـتخـذ من لندن
مقـرا مصـر باحتـجاز سـجنـاء بتهم
ذات دوافـع ســيـــاســيـــة في احلــبس
االنفرادي لفترات طـويلة وتعرضهم
عـاملـة اجلسـدية قـائلة في لسـوء ا
مارسة قد تصل تقرير لها إن هذه ا
نظـمة غير إلى التعـذيب. وأشارت ا
احلـكــومـيــة في مــلـخّص تــقـريــرهـا
الصـادر اإلثـن إلى أن "عـشرات من
نشطاء حقوق اإلنـسان والصحفي
ـعـارضـة احملـتجـزين في وأعـضـاء ا
احلـبس االنـفرادي يـتـعـرضون ألذى

جسدي مروع".
ويــكــشـف الــتــحــقـــيق الــذي أجــرته
ـنـظـمـة "أن الـسـجـنـاء احملـتـجـزين ا
بـــتــهـم ذات دوافع ســـيــاســـيـــة يــتم
احــتـجــازهم في احلـبـس االنـفـرادي
دة في مصر - طول وغير محدد ا ا
في بـعض األحـيـان لـعـدة سـنوات -
وهـــــو مـــــا يـــــرقى بـــــحـــــد ذاته إلى

التعذيب".
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نـظمة في تـقريـرها "إنهم وتابـعت ا
(احملــــتـــجـــزون) مـــحــــبـــوســـون في
دة  24ساعـة ألسـابيع زنزانـاتـهم 
فـي ظــروف حــبـس مــروعــة دون أي
نظمة إنها اتصال بشري". وتقـول ا
وثّقت  36حـالة سـجنـاء مـحتـجزين
في "احلـــبـس االنـــفـــرادي لـــفـــتــرات

طويلة إلى أجل غير مسمى".
ــصــريـــة عــلى وردت الــســـلــطـــات ا
نـظمـة حسب مـا قالت مخـاطبـات ا
األخــيــرة نــافـــيــة ان يــكــون هــنــاك
استـخـدام واسع للـحبس االنـفرادي
ــدة. وتـــابــعت الــســلــطــات طــويل ا
ـصـريـة في ردهـا وفـقـا لـلـمـنـظـمة ا
الــدولـــيــة "أن هـــنــاك اخــتـالفــاً بــ
زنـزانـة الـعـزل االنـفـرادي والـزنـزانة
ـة بـونــعـيم الـفــرديـة". وتــقــول جنـيـَّ
مديـرة احلـمالت لشـمال إفـريقـيا في
مـنظـمـة العـفـو الدولـيـة إن "سلـطات
ـصـريــة تُـطـبق احلـبس الــسـجـون ا
االنـــفــرادي بـــشـــكل غـــيــر مـــشــروع

بــاعـتــبــاره وســيـلــةً لــلـقــضــاء عـلى
ــعـــارضــة أو أي ســلــوك يُـــعــتــبــر ا
مـخالـفـاً من جانب الـسـجنـاء الذين
زُج بـــكــثـــيــر مـــنــهـم في الــســـجــون

استناداً إلى تهم ملفَّقة أصالً".
ـنـظـمـة الـدولـيـة يُسـمح وبـحـسب ا
مارسـة التمـارين ساعة للـسجنـاء 
يــومـــيــاً غــيــر أنــهـم يُــمــنــعــون من
االتصـال الواحد بـاآلخر ويُـحرمون
من الزيارات العائلية بشكل منتظم.
ــنــظــمــة "نــظــراً خلــطــورة وقــالت ا
النتائج (بـحثها) فقد قـدمت منظمة
الـعفـو الـدوليـة مـذكرة حتـتـوي على
ملـخص لـهذا الـبحث إلى الـسلـطات

صرية في  16نيسان/ابريل". ا
واعـتقل آالف األشـخـاص غـالبـيـتهم
ـعـارضـ من اإلسالمـيـ وبـعض ا
الـلـيــبـرالـيــ بـعـد إطــاحـة اجلـيش
بـالــرئـيس اإلسالمي مــحـمـد مـرسي
في عــام  2013إثــر احـــتـــجـــاجــات

شعبية كبيرة ضده.
ومـذاك تــتــهم مـنــظــمـات حــقـوقــيـة
ـصـرية مـحـليـة ودولـية الـسـلـطات ا
ا يشمل بانتهـاك حقوق اإلنسـان 
عـمــلـيـات اخــتـفــاء قـســري وأحـكـام
تعسفية وتوقـيفات غير قانونية. إال
أن احلـكـومـة تـنـكـر هـذه االتـهـامـات
بـاسـتـمرار وتـقـول إن مـا يـحدث من
انتهاكات حاالت فردية تتم محاسبة
مرتكبيها. الى ذلك اشاد نائب مدير
صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون
ـصــريـة في إطـار بــأداء احلـكـومــة ا
تنفيذ بـرنامج اإلصالح االقتصادي
لـكــنه حــذر من تــفـاقم مــعــدل الـدين
العـام بحـسب بيـان اصدره مـجلس

صري االحد. الوزراء ا
وليبتون في الـقاهرة على رأس وفد
من الصـندوق لـلمشـاركة في مـؤتمر
"النـمو الشـامل وخلق فـرص العمل"
الــذي يــنــظــمه الــصــنـدوق والــبــنك

صري. ركزي ا ا
وأكـد لــيـبــتـون اثــنــاء لـقــائه رئـيس
ـصــري شـريف إسـمـاعـيل الـوزراء ا
ؤتمر بحسب البيان على هامش ا

"ثــقــته بــقــدرة مــصـر عــلـى حتـقــيق
ـزيـد مشـيـراً إلى أهـميـة أن تـشـهد ا
زيد من فرص قبلة إتاحة ا الفترة ا
الـعــمل ومـشـاركـة الـقـطـاع اخلـاص
بـــــــصـــــــورة أوسـع في األعـــــــمـــــــال
ـشـروعـات اجلـاري تـنـفـيـذهـا في وا

شتى القطاعات".
wLÝ— ‚ËbM

لـكن لــيـبــتـون نــبه في كــلـمــته الـتي
نـشرت ايـضـا عـلى موقع الـصـندوق
الرسـمي الى أن "مـعـدل الدين الـعام
ال يزال مرتـفعا جـدا" وأوصى ببذل
جـهــد كــثــيف لـتــوجــيه اإلنــفـاق في

مجالي التعليم والصحة.
ـصري ـالـية ا من جـهته أكـد وزير ا
عـمـرو اجلـارحي في بـيـان األحـد أن
احلكومة "تعمل على خطة متوسطة
األجل خلــفـض مــســـتــويـــات الــدين

ـــئـــة  من الـــعـــام من 108-107 بــــا
الناجت احمللي اإلجـمالي خالل العام
الي السابق  2016/17لتصل الى ا

ئة  بحلول عام ."2020 80 با
ـصـريـة وكــانت وزيـرة الـتـخــطـيط ا
ؤتمر أن هالة السعيد اكدت خالل ا
"هــيـكل الــنــمـو االقــتــصـادي تــغــيـر
عدل بشـكلٍ جذري لـيأتي مـدفوعـاً 
االستثمار بعد أن كان يأتي مدفوعاً
عدل االستهالك ليصل  %5.3في
الربع الثاني من  2017/18وليشكل
ـو يـحـقـقه االقـتـصاد أعـلى مـعـدل 

صري منذ ثماني سنوات". ا
وأطـــلـــقت احلـــكـــومـــة بـــرنـــامـــجـــا
لالصالح االقــتـصــادي الـعـام 2014
ــوجـبه مــصـر في 2016 حــصـلت 
عـلى قـرض بـقـيـمـة  12مـلـيار دوالر
عـــلى ثـالث ســـنـــوات من صـــنـــدوق

الــــنـــــقــــد الـــــدولي. وفـي تــــشـــــرين
الـثـاني/نـوفـمـبـر  2016قـرر الـبـنك
ـــركـــزي تـــعـــو اجلـــنـــيه ضـــمن ا
إجــــراءات الــــبــــرنــــامـج اإلصالحي
لــيـرتــفع الـدوالر من  8,8جـنــيـهـات
الى حـوالى  17,5جــنـيــهـا حــالـيـا.
واضافة الى تعـو اجلنيه تضمن
بـــــــرنــــــامـج اإلصـالح خــــــفـض دعم
احملـروقـات وفرض ضـريـبـة القـيـمة
ـضـافـة. وتــسـبب تـعـو الــعـمـلـة ا
ــوجـــة تــضــخم غــيـــر مــســبــوقــة
لألســـــعـــــار بــــلـــــغـت ذروتــــهـــــا في
ــؤشــر تـــمـــوز 2017حـــ ســجّـل ا
ــئـة إال أنه أخـذ الـســنـوي 34,2 بـا
في االنــــخــــفــــاض وصــــوال إلى 13

ئة  مع نهاية اذار. با
وعّدل صندوق النقد الدولي مؤخراً
ــو االقـــتــصــاد ـــعــدل  تــوقـــعــاته 

ـالي اجلاري ـصـري خالل الـعـام ا ا
ــئـة مــقـابل 4.8 لــيــصل إلى 5.2بــا
ــئــة كــان تــوقـــعــهـــا في كــانــون بــا

الثاني.
v Ë« WF œ

وتـسـلــمت مـصـر الـدفـعـة األولى من
قرض الصـندوق بقـيمة  2,75مليار

دوالر نهاية .2016
ـاضي وافق الصـندوق وفي تمـوز ا
عـلى منـح مصـر الدفـعـة الثـانـية من
الــقـرض بـقــيـمـة  1,25مـلـيـار دوالر
مــشـيـدا بــاإلصالحـات االقــتـصـاديـة
الـصـعـبـة الـتي طـبـقـتـها الـبالد رغم
أنـهـا أدت إلـى رفع مـعـدل الـتـضـخم
بـشكل كـبـير. وسـيـتم صـرف الدفـعة
الـثالـثة من الـقـرض والتي تـعادل 2
مــلـيــار دوالر بـعــد مـوافـقــة اجملـلس

التنفيذي للصندوق.
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حمـل محتـجون الفـتات كـتب علـيها
(تــــســـقط الــــرأســـمـــالــــيـــة) و(أبـــو
الدكتـاتورية) أثـناء احتـفال السبت
بـإزاحـة الـسـتــار عن تـمـثـال لـكـارل
ــانـيـة مـاركس في مــديـنــة تـريـر األ
ا يـعكس تراث االسـتقـطاب الذي
تركه داخل مسقط رأسه وخارجه.
واجملـــسم الــبـــرونــزي الــذي يـــبــلغ
ارتــفـاعه خــمـســة أمــتـار هــديـة من
الـــصــ في ذكــرى مــرور  200عــام

على ميالد مؤسس الشيوعية. 
وأمضى ماركس  17عاما من حياته
في تريـر وهي بـلدة صـغيـرة واقعة
عـــلى نــهـــر مــوزيل بـــأقــصى غــرب
ـانـيـا. ويـرى كـثـيـرون أن انـقـسام أ
ــانــيــا إلى شــرقــيــة وغــربــيــة في أ
ــيـة الــثـانــيـة أعــقـاب احلــرب الـعــا
وبناء سور برلـ كان نتاجا ألفكار
مـاركس لـكن فـولـفـرام لـيـبي رئـيس
بــــلـــديـــة تـــريـــر قـــال إنـه يـــنـــبـــغي
االعــتـراف بـاخلالفـات الـتـاريـخـيـة.

وقـــال ”كــــان من الــــوعي أن نــــأتي
ـــديــنــة ... ال بــكـــارل مــاركس إلى ا
ينـبـغي أن نخـفيه .“ووافق مـجلس
ــديــنـــة عــلى قـــبــول الـــهــديــة من ا
احلـكـومــة الـصـيـنـيــة بـأغـلـبـيـة 42
صـــوتــا مــقــابل اعـــتــراض ســبــعــة

أصوات في مارس آذار 2017 .
W¹b¼ ‰u³

وبـــيـــنـــمـــا يــــرى الـــبـــعض أن ذلك
اعــتـراف بــأشـهــر أبـنــاء تـريــر فـإن
آخـرين يـعـتـبـرون أن قـبـول الـهـدية
مـن الـصـ ال يـتـمــاشى مع انـتـقـاد

انتهاكات حقوق اإلنسان هناك.
مـن جـهـته أعـلن الـرئـيس الـصـيـني
شي ج بينغ أنه ورغم التغييرات
الــهــائــلــة الــتي شــهــدهــا اجملـتــمع
الــبــشــري عــلى مــدى قــرنــ إال أن
اسم كـارل ماركس ال يـزال مـحتـرما
في أنــحــاء الــعـالـم بـيــنــمــا ال تـزال
نــظـريــته "تــضيء بـنــور احلــقـيــقـة

الساطع".
كلمة الرئـيس الصيني جاءت خالل

فـعالـية لالحـتفـال بالـذكرى الـ 200
اني. فكر األ يالد ا

وقــال شي إن مــاركـس هــو أســتــاذ
الـثــورة لـلـبـرولــيـتـاريـا وجــمـاهـيـر
الــعـمــال في جـمــيع أنــحـاء الــعـالم
ـؤسس الـرئــيـسي لـلــمـاركـسـيـة وا

اركسية. ومبدع األحزاب ا
ولـد في  5مــايــو/ أيــار عـام 1818
ــانـيــا لـعــائـلــة يـهــوديـة  بــشـرق أ
ودرس الـقـانون والـفـلـسفـة وأثـناء
دراسـته بـجامـعـة بون تـأثـر بأفـكار
اني جـورج هيغل و الفـيلسـوف األ
حتــــول لـالشـــتــــراكــــيـــة مــــتــــأثـــرا
بـاالشـتراكـي الـفـرنسـيـ وحصل
عـلى درجة الـدكـتوراة في الـفـلسـفة
عـام  1840وعـمل لــفـتــرة قـصــيـرة
بالصحافة وفي عام  ?1843أغلقت
الــصـحــيـفــة الـتـي كـان يــعـمل بــهـا
فــانــتــقل إلـى بــاريس حــيث تــبــنى
الـفـكـر الـشـيــوعي وأولى اهـتـمـامـا
خـــاصــا بــاالقــتــصـــاد الــســيــاسي
فكرين في هذا ودرس أعمال أبرز ا

اجملــال مـثـل آدم سـمــيث وفي إطـار
نـقـده لـلـمـجـتـمع الـرأسـمـالي طـور
ـادية مـفـاهـيم الـصراع الـطـبـقي وا
اجلــدلــيــة وفــائض الــقــيــمــة ودعــا
للثورة البروليـتارية بهدف التحول
لالشـتـراكـيـة بـاعـتـبـار ذلك حـتـمـية
تـاريـخــيـة وتـولى رئـاســة الـرابـطـة
الشـيوعـية في بـروكسل عام 1847
ونـــشــــر فـي عـــام  1848الـــبــــيـــان
الــشـــيــوعي مـع فــريـــدريك إنــغـــلــز
ؤتـمر الثاني للرابطة بتكليف من ا
الـشـيـوعـيـة الـذي عـقـد بـالـعـاصـمـة
الـــبــريـــطـــانــيـــة لـــنـــدن. ومن أبــرز
ـأخـوذة من البـيـان "يا الـشـعارات ا
عـــمــال الـــعـــالم احتـــدوا" وفي عــام
 1849 نــفي إلى لـنــدن حـيث عـاش
بقية حيـاته ونشر اجمللد األول من
ــال" وتــوفي في 14 كـــتــاب "رأس ا
مــــــــارس/ آذار عــــــــام  1883ودفن
قابر منطـقة "هاي غيت" في لندن
ـال والـبـيان ومن مـؤلـفـاته: رأس ا

الشيوعي وبؤس الفلسفة
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تمثال برونزي لكارل ماركس في مدينة ترير يوم السبت

صري مستقبال وفد صندوق النقد الدولي »U³I²Ý‰∫ الرئيس ا


