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أخبار متعلقة

معتصمو «االتحادیة» یزیلون كتًال
خرسانیة من جدار شارع المیرغني

جداران بـ«المیرغني» وأعلى نفق العروبة
لمنع وصول المتظاھرین لـ«االتحادیة»

األمن یبدأ إجراءات تعلیة الجدار الخرساني
في محیط «االتحادیة»

اشترك لتصلك أھم األخبار

قالت مجلة «تایم» األمریكیة إن الجدران والحواجز ونقاط التفتیش التي باتت القاھرة تشھدھا مؤخًرا عقب االشتباكات، ومنھا الكثیر في منطقة وسط البلد وبالقرب من السفارة األمریكیة، جعلت

المنطقتین تنقطعان عن بعضھما، والمحال القریبة منھما أصبحت معزولة بالكامل، واصفة مشھد الجدران والمواطنین الذین یحاولون اجتیازھا «بأنھا الوضع الذي أصبح معتاًدا في مناطق مثل

جاردن سیتي وبالقرب من میدان التحریر منذ شتاء 2011».

وأضافت المجلة األمریكیة أنھ مع اقتراب الذكرى الثانیة للثورة التي أطاحت بالرئیس السابق حسني مبارك واالضطرابات التي

تبعت وصول الرئیس اإلسالمي محمد مرسي إلى الحكم بعد قبضھ على الحكم في نوفمبر 2012، أصبحت الجدران رمز األزمة

السیاسیة في مصر، ونقلت عن المھندس المعماري عمر نجاتي، قولھ إن «الجدران تشیر إلى إعادة التفاوض بعد الثورة على

قواعد اللعبة بین الشعب والسلطات، فالناس تضع الشروط والسلطات ترد فقط ببناء المزید من الجدران والحواجز».

وقالت «تایم» إن االحتجاجات القویة خالل الثورة شلت الدولة البولیسیة التي صنعھا مبارك مؤقتًا، لكنھا لم تسقطھا بالكامل،

ولم تختف المظالم التي شھدھا عھد مبارك حتى بعد الثورة، ومنھا الفقر ووحشیة الشرطة وقلة الدیمقراطیة في المؤسسات

المدنیة، لكن الذي تغیر ھو موقف المصریین تجاه السلطة، فأصبحت الحكومة عاجزة عن منع االحتجاجات، حتى العنیفة منھا،

واتجھت في المقابل إلى عزل المحتجین حرفیًا، ومنھم المعتصمون في میدان التحریر، عن المنشآت الحكومیة والسفارات جنوب المیدان.

وسألت المجلة أحد أصحاب مقاھي اإلنترنت بالقرب من السفارة األمریكیة، بعد أن أصبح معزوال بالكامل عما یربطھ بمیدان التحریر، فقال إنھ بالكاد یحصل في نھایة الیوم على 20 جنیھا،

وتساءل: ما الذي یفعلھ الناس لعبور تلك الحواجز؟ ھل یحفرون تحتھا مثلما یفعلون في أنفاق غزة؟»

ونقلت عن محمد الشاھد، الذي یحضر الدكتوراه بجامعة نیویورك، ویدرس التخطیط العمراني في القاھرة، قولھ إن الجدران «مراوغة كاملة بدال من التعامل مع المشاكل، فقد كانت قوات األمن

في عھد مبارك أقوى، وكانت تمنع االحتجاجات قبل تحولھا إلى تظاھرة، أما اآلن، وبعد أن تحولت التظاھرات لمسألة حیاة أو موت، فإن الجدران تبدو وكأنھا الحل الوحید المتاح اآلن».

وأشارت المجلة إلى انتشار الجدران في عدد من أحیاء القاھرة، وآخرھا في ھلیوبولیس، حیث انتقلت التظاھرات احتجاجا على اإلعالن الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر الماضي،

وتحولت إلى اشتباكات بعد اعتداء عدد من اإلسالمیین على المعتصمین والمتظاھرین أمام قصر الرئاسة، وبالتالي قامت قوات األمن ببناء جدار قطع طریقا مكونا من 4 حارات، وأجبر السیارات

على السیر في صف طویل للمرور من مساحة ضیقة في منطقة تتسم بالكثافة المروریة، واألمر نفسھ یتكرر في منطقة وسط البلد، التي أصبح المرور فیھا أكثر تعقیًدا، بسبب الشوارع المغلقة

بالجدران واألسالك الشائكة ونقاط التفتیش، التي ال یسمح األمن فیھا بالمرور والسیارات المحترقة وحافالت المجندین المسلحین.

واختتمت مجلة «تایم» األمریكیة بالقول إن الجدران التي یرى البعض أنھا «تمنع المشاكل من الحدوث» ال یمكن أن تستمر في الوجود إلى األبد.
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