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العالم

العالم

العراق
غضبت واشنطن وأدواتها العراقية من دعوة مقتدى الصدر وقادة
فصائل المقاومة إلى «مليونية» شعبية ّ
األميركي
باالحتالل
د
تند
ٌ
ٌ
للعراق .وفي المقابلُ ،ح ّركت تظاهرات بغطاء مطلبي ،أمس .عنف
مفرط وتعديات على األمالك العامة والخاصة ،في مسعى أميركي
ّ
ــ خليجي لضرب «المليونية»ّ ،
المخربين،
مواجهة مع
وجر الفصائل إلى
ٍ
الذين يتخذون من الشارع «دروعًا» لهم

ّ
تجدد التظاهرات ...بطعم التخريب

ُ«مليونية» طرد االحتالل
تغضب واشنطن
بغداد ـــ األخبار

ُ
خمسة أيــام تفصل «بــاد الرافدين»
ع ــن «ال ـت ـظــاهــرة املـلـيــونـيــة» امل ـن ـ ّـددة
بــان ـت ـشــار االحـ ـت ــال األم ـي ــرك ــي على
ط ــول الـخــري ـطــة ال ـج ـغــرافـيــة لـلـبــاد.
«امل ـل ـيــون ـيــة» ال ـتــي دع ــا إلـيـهــا زعـيــم
«ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري» م ـق ـتــدى ال ـصــدر
وق ـ ــادة ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة ال ـعــراق ـيــة،

محاوالت واشنطن
«تقليم األظافر» اإليرانية ،منذ ربيع
 ،2019باءت بالفشل
ّ
ت ـ ـمـ ــثـ ــل ت ـ ـحـ ـ ّـديـ ــا ح ـق ـي ـق ـي ــا ل ـ ـ ـ ــإدارة
ّ
املتمسكة بخيار «البقاء»،
األميركية
ورف ــض أي قـ ــرار حـكــومــي /بــرملــانــيّ
ٍ
ي ـ ـ ـفـ ـ ــرض عـ ـلـ ـيـ ـه ــا سـ ـ ـح ـ ــب قـ ــوات ـ ـهـ ــا
ال ـت ــي ي ــرب ــو ع ــدي ــده ــا ع ـل ــى  20أل ــف

ج ـنـ ٍّ
ـدي ومـتـعــاقــد .فـمــوقــف األح ــزاب
ُ
وال ـ ـقـ ــوى ،ال ـ ــذي ت ــرج ــم ف ــي ال ـبــرملــان
«ق ــرارًا» يدعو ُالــواليــات املتحدة إلى
ّ
بتمسك رئيس
االن ـس ـحــاب ،وأع ـق ـ َـب
ال ــوزراء املستقيل عــادل عبد املهدي،
وحـكــومـتــه ،بتنفيذه ،يحظى الـيــوم
ـاء شـعـبـ ٍّـي كـبـيــر ،رغ ــم تصوير
ب ـغ ـطـ ٍ
ّ
البعض (داخــل العراق وخــارجــه) أن
لخالف إيراني
ما يجري هو انعكاس
ٍ
ً
ـ أميركي ت ــارة ،و«شيعي» ـ أميركي
ً
ت ـ ــارة أخ ـ ــرى ،ف ــي م ـح ــاول ــةٍ واض ـحــة
ّ
للحد ّ مــن تبعات «املـلـيــونـيــة» ،التي
ّ ً
ستمثل منعطفًا وتحوال في مقاربة
مسألة الــوجــود العسكري األجنبي،
لـتـصـبــح ب ــذل ــك ش ــأن ــا «ع ـ ـ ّ
ـام ـ ــا» .فقد
ح ـ ـ ـ ـ ــرص م ـ ـع ـ ـظـ ــم أركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـطـ ـبـ ـق ــة
املاضية
السياسية ـ ـ ط ــوال األعـ ــوام
ً
منذ عــام  2014ـ على جعلها مسألة
«م ـ ـحـ ــدودة الـ ـ ـتـ ـ ــداول» ،وم ـح ـص ــورة
بـيــد الـقــائــد ال ـعــام لـلـقــوات املسلحة،
أي رئيس ال ــوزراء ،وتـحــديـدًا رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــاب ــق ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي،

وفريقه ،الذي يجهد ـ حتى اآلن ـ في
إيـجــاد «الـتـبــريــرات» الــازمــة لوجود
تلك القوات ،ويرفض أي اتهام ّ
يوجه
ٍ
إلـ ـي ــه ب ـت ـس ـه ـيــل «عـ ـ ـ ــودة االح ـ ـتـ ــال»
بـحـ ّـجــة «الـتـحــالــف ال ــدول ــي ملكافحة
داعش»ُ ،بعيد سقوط مدينة املوصل
بيد ذلك التنظيم في حزيران /يونيو
من ذلك العام.
ّ
التحول «التدريجي» في الوعي
هذا
ّ
ال ـج ـم ـع ــي ،مـ ـ ـ ــرده إلـ ـ ــى االس ـت ـب ــاح ــة
ّ
املتكررة للسيادة العراقية،
األميركية
بني عامي ّ 2014ـ  .2019أواخر العام
غارات جوية
املاضي ،شنت واشنطن
ٍ
عـلــى م ـقــار لــ«الـحـشــد الـشـعـبــي» في
املنطقة الحدودية مع سوريا ،أسفرت
عـ ــن سـ ـق ــوط أكـ ـث ــر مـ ــن  25ش ـه ـي ـدًا.
ب ـعــد أي ـ ــام ،اغ ـتــالــت واش ـن ـطــن نــائــب
رئ ـيــس «ه ـي ـئــة ال ـح ـشــد» أب ــو مـهــدي
امل ـه ـنــدس وق ــائ ــد «قـ ـ ّـوة ال ـق ــدس» في
«ال ـحــرس ال ـثــوري» اإليــرانــي الفريق
ـي ،وآخ ــري ــن .أحــدثــت
قــاســم سـلـيـمــانـ ً
املجزرتان «صدمة» لشريحة واسعة

ُ
ّ
وتعديها
وصفت تظاهرات األمس في المحافظات الجنوبية بـ«التخريبية» ،لعنفها
على الممتلكات (من مدينة الناصرية  -أ ف ب)

ّ
كـ ــان ُج ـ ــل ه ـ ّـم ـه ــا تـح ـقـيــق مـطــالـبـهــا
مقسوم على
حراك
املعيشية ،في ظل
ٍ
ٍ
ن ـف ـســه ،ب ــن سـلـمــي وم ـ ـخـ ـ ّـرب ،وبــن
ـط بــأجـنــدات أميركية
وطـنــي ومــرتـبـ ٍ
وخ ـل ـي ـج ـي ــة .أعـ ـي ــد ت ــرت ـي ــب ص ـفــوف
لقاءات
هــذه الشريحة ،بعد سلسلة
ٍ
ّ
فــي الـعــراق وخــارجــه ،أك ــدت ضــرورة
«طـ ــرد االحـ ـت ــال» بــالــدرجــة األولـ ــى،
ً
الستعادة «هيبة دولةٍ مفقودة» ّأوال،
ً
ووفاء لجهود سليماني (واملهندس)
الـ ـج ـ ّـب ــارة ث ــان ـي ــا ،ع ـل ــى الـصـعـيــديــن
امليداني والسياسي.
أول ـ ــوي ـ ــات ق ـ ــوى «ال ـب ـي ــت ال ـش ـي ـعــي»
ّ
ُرتـبــت ،شعبيًا وميدانيًا وسياسيًا؛
شعبيًا
ـرض ح ـضـ ًـورًا ً
فــاملــواجـهــة تـفـ ً
واسعًا ،وجاهزية ميدانية عالية قبل

«ساعة املبارزة» ،وتوحيد الرؤى في
م ـقــاربــة األزمـ ـ ــات ،مــن اخ ـت ـيــار بــديـ ٍـل
لـعـبــد امل ـه ــدي وإج ـ ـ ــراء االن ـت ـخــا ُبــات
ّ
املضي قدمًا
التشريعية املبكرة ،إلى
القرار العراقي الرسمي،
في «انتزاع» ّ
ورفض أي تدخ ّ ٍل أميركي ـ خليجي،
ّ
تحديدًا ،في الشق املتعلق بالخيارات
االسـتــراتـيـجـيــة ،كــانـسـحــاب ال ـقـ ّـوات
األجنبية وإحالة التفاهمات املوقعة
ّ
مع الصني إلى سكة التنفيذ.
ّ
ّ
هذا املشهد كان مستفزًا جدًا لإلدارة
األميركية وسفارتها وأدواتـهــا .ثمة
مـ ــن يـ ـق ــول إن م ـ ـحـ ــاوالت واش ـن ـطــن
«تـ ـقـ ـلـ ـي ــم األظ ـ ـ ــاف ـ ـ ــر» اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة فــي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،مـ ـن ــذ ربـ ـي ــع  ،2019بـ ــاءت
ّ
ب ــال ـف ـش ــل .ث ـم ــة م ــن يـ ـق ــول أيـ ـض ــا إن

ّ
اغ ـت ـيــال امل ـه ـنــدس وسـلـيـمــانــي مــثــل
ت ـه ــدي ـدًا ل ـن ـفــوذ الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة،
ال ـتــي ّحـسـبــت أن إقــدام ـهــا عـلــى ذلــك
س ـي ـمــثــل ت ـه ــدي ـدًا وإض ـع ــاف ــا لـنـفــوذ
إي ــران .وثمة مــن يقول ّ أيضًا وأيضًا
ٌ
بناء على ما ّ
ـ ً
تقدم ـ إنها عــودة إلى
«ال ـل ـح ـظ ــة» ال ـت ــي س ـب ـقــت  1تـشــريــن
ّ
انطالق
األول /أكتوبر املاضي ،يــوم َ َ َ
ال ـح ــراك الـشـعـبــي ،والـ ــذي «ســكــنــت»
مـفــاعـيـلــه م ـنــذ ش ـهــر ك ــان ــون ّ
األول/
ديسمبر املاضي ،وعادت ُ
و«ح ّركت»
ّ
يـ ـ ــوم أم ـ ـ ــس ،عـ ــن ط ــري ــق املـ ـخ ــرب ــن،
ل ـلــرد عـلــى دعـ ــوات «امل ـل ـيــون ـيــة» ،في
محاولة استباقية إلفـســادهــا ودفــع
ال ـ ُـدع ــاة إلـيـهــا لـلـتــراجــع عـنـهــا .وفــي
ّ
هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ت ــؤك ــد مـ ـص ــادر أمـنـيــة

أن أدوات الـسـفــارة األميركية أرادت
ـدد
م ـ ــن أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـشـ ـغ ــب س ـ ـقـ ــوط ع ـ ـ ٍ
م ــن ال ـض ـح ــاي ــا ،واسـ ـتـ ـف ــزاز عـنــاصــر
الـفـصــائــل إل ــى مــواج ـهــةٍ م ــا ،للطعن
غطاء
في «املليونية» ،بالتوازي مع
ٍ
إعــامــي ـ ـ يـقــوده بعض الفضائيات
وال ـج ـي ــوش اإلل ـك ـتــرون ـيــة املــدعــومــة
أمـيــركـيــا وخليجيًا ـ ـ ي ـبـ ّـرر «غـضــب»
الـشــارع ،بعد عجز األح ــزاب والقوى
عن تحقيق مطالبه.
لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن ،ثـ ـ ـم ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال ُي ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح إزاء
«ال ـ ـت ـ ـبـ ــريـ ــرات» امل ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة :مل ـ ـ ــاذا عـمــد
ّ
املخربون إلى إحراق مقار «الحشد»
وتـمــزيــق ص ــور املـهـنــدس ،بالتزامن
طرق رئيسية في العاصمة
مع إغالق
ٍ
ـوات
وامل ّـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـنــوب ـيــة ،ودعـ ـ ـ ٍ
ـان مدني»
مكثفة إلــى إطــاق «عـصـيـ ٍ
بـ ــدءًا م ــن ال ـي ــوم .اإلج ــاب ــة ه ـنــا ،وفــق
ٌ
تصعيد أكبر
إنذار بإطالق
املصادر،
ٍ
وأعـنــف ـ ـ قــد يستمر خــال الساعات
املـقـبـلــة ح ـتــى ي ــوم الـجـمـعــة امل ـق ـبــل ـ
ً
ّ
لجر الفصائل إلــى مواجهةٍ ما ّأوال،
وإفـشــال «املليونية» ثانيًا ،وتأليب
الـ ــرأي ال ـع ــام ثــال ـثــا ،وحـ ــرف وجهته
ع ــن االح ـت ــال نــاحـيــة «ال ـس ــاح غير
الشرعي».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،كـ ــان الف ـت ــا ج ـ ـ ّـدًا ـ ـ ـ وفــق
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ـ ـ ـ ـ ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب «الـ ـتـ ـي ــار
ال ـ ـصـ ــدري» م ــن «س ــاح ــة ال ـت ـحــريــر»،
وســط العاصمة ،فــي خـطــو ٍة تعكس
ـار ت ـخــري ـبــي ،وه ــذا
رف ـض ــه ألي م ـس ـ ٍ
م ــا عـ ّـبــر ع ـنــه ال ـص ــدر ف ــي تـغــريــدتــه،
خ ـصــوصــا أن «ت ـمــوض ـعــه» الـحــالــي
وتـصـ ّـدره مشهد املقاومة لالحتالل،
يفرض عليه إزاح ــة «الـتـيــار» عــن أي
ّ
ّ
املخربون (أدوات
«ســاحــةٍ » يتخذها
َ
الـ ـسـ ـف ــارة) مـنــطـلـقــا ألع ـم ــال ـه ــم .لكن
ال ــاف ــت أكـ ـث ــر ـ ـ ـ ح ـت ــى اآلن ـ ـ ـ ضـعــف
اإلجراءات األمنية في استعادة فرض
ّ
القانون ،وال سيما أن القوات املكلفة
بذلك تحظى بدعم «املرجعية الدينية
السيستاني)
العليا» (آيــة الله علي
ً
ّ
ّ
للمخربني ،إضافة إلى
التصدي
في
الصدرُ ،بعيد محاولتهم «االحتماء»
ب ـع ـب ــاء ت ــه طـ ـ ــوال امل ــرح ـل ــة امل ــاض ـي ــة.
كذلك ،فإن املمارسات التي شهدتها
املـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،مـ ــن قـطــع
ّ
والتعدي
الطرقات وإغ ــاق امل ــدارس
عـلــى املـمـتـلـكــات ال ـعـ ّ
ـامــة وال ـخـ ّ
ـاصــة،
بــاتــت مـنـبــوذة اجـتـمــاعـيــا ،وتـفــرض
ّ
تحركًا رسميًا لضبط أي محاولةٍ قد
ُ
ّ
ّ
تجر البالد إلى مواجهة ال تحد فقط
بــن امل ـخـ ّـربــن وال ـف ـصــائــل ،بــل حتى
ّ
ّ
وعامة الشعب.
املخربني
بني
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مشروع قانون لرفض الغاز اإلسرائيلي:
هل تعرقله الحكومة؟
بعد ّ
شد وجذب بني الحكومة ومجلس
َّ
ّ
ال ـنــواب األردن ــي ــن ،أق ــر األخ ـيــر ،أمــس،
م ـش ــروع ق ــان ــون لـحـظــر واردات الـ ّغــاز
عقب أيــام مــن بــدء ضخه،
اإلسرائيلي
بموجب اتـفــاق ُأب ــرم عــام ُ 2016
ويـقـ ّـدر
بـمـلـيــارات ال ـ ــدوالرات .وواف ــق ال ـنــواب،
وعددهم  ،130باإلجماع ،على مشروع
القانون الذي سيحال اآلن إلى مجلس
ّ
سيحوله إلــى قانون في
ـوزراء الــذي
ال ـ
ّ
حال وقع عليه ،لكن ذلك ليس مضمونًا
ف ــي ظ ـ ـ ّـل ت ـ ـ ـ ّ
ـذرع ال ـح ـك ــوم ــة ب ــ«ع ـق ـ ُبــات
قــانــونـيــة» ،مــن بينها أن االت ـفــاق أبــرم
ب ــن ش ــرك ــات ولـ ـي ــس ب ــن ح ـك ــوم ــات،
ولذا فهو «ليس قضية سياسية» كما
ُ
تقول .ومن األساس ،لم ت ِحل الحكومة
َ
يواجه بمعارضة شعبية
االتفاق ،الذي
واسـعــة ،على البرملان للموافقة عليه،
فـيـمــا ت ـقــول إن تــأمــن إم ـ ـ ــدادات طــاقــة
بــأسـعــار مستقرة للعقد املـقـبــل يمكن
أن ي ــوف ــر  500م ـل ـيــون دوالر سـنــويــا
ّ
على األق ــل ،ويسهم فــي تقليص عجز

امل ــوازن ــة املــزمــن .لـكــن ال ـنــواب ي ــرون أن
االتـفــاقـيــة ستجعل املـمـلـكــة «معتمدة
على إسرائيل» في مجال الطاقة.
وط ـب ـق ــا ل ـل ــدس ـت ــور ،ي ـح ـت ــاج م ـش ــروع
ال ـقــانــون إل ــى خ ـطــوات أخ ــرى ليصبح
ن ــافـ ـذًا .فـبـعــد صـيــاغـتــه ف ــي الـحـكــومــة
(فـ ــي حـ ــال تـ ـ ّـم ذلـ ـ ــك) ،ي ـج ــري تـحــويـلــه
إلــى الـنــواب لبدء مناقشته ،ثــم َّ
يحول
الثانية
إل ــى مجلس األع ـيــان (الـغــرفــة
ّ
ل ـل ـبــرملــان) .وف ــي أع ـق ــاب ت ــواف ــق شــقــي
البرملان على تفاصيلهُ ،يرفع إلى ملك
ال ـبــاد إلص ــدار مــرســوم ب ــه .وف ــي آخــر
مــرحـلــة ُيـعـلــن فــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة،
ل ـي ـص ـبــح ق ــان ــون ــا ب ـع ــد  30ي ــوم ــا مــن
نـشــره .وفــي االنـتـظــار ،قــال مـصــدر في
ّ
ق ـط ــاع ال ـطــاقــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ط ـلــب أل
ُيذكر اسمه ،إن «اتفاق الغاز بني شركة
ال ـك ـهــربــاء الــوطـنـيــة األردنـ ـي ــة وشــركــة
نوبل إنيرجي املــوجــودة في الواليات
امل ـت ـح ــدة ي ـج ــري تـطـبـيـقــه م ـنــذ بــدايــة
يـنــايــر (كــانــون ال ـثــانــي)  ،2020وليس

هناك ّ
تغير متوقع في هذا الصدد».
يشار إلــى أنــه سبق أن اتخذ الـنــواب،
ف ـ ــي آذار /م ـ ـ ـ ــارس املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ق ـ ـ ــرارًا
باإلجماع برفض اتفاقية الـغــاز ،لكن
املحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بأن
ّ
االتفاقية «ال تتطل َّب موافقة مجلس
األمــة (الـبــرملــان بشقيه) ألنها موقعة
ب ـ ــن ش ــركـ ـت ــن ول ـ ـيـ ــس حـ ـك ــومـ ـت ــن».
أم ـ ـ ــا املـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـ ـ ــذي ُص ـ ـ ـ ـ ـ ّـوت ع ـل ـيــه
أم ــس ،فـيـنـ ّـص عـلــى أن ــه ُ
«يـحـظــر على
ال ـح ـكــومــة ب ــوزاراتـ ـه ــا ومــؤسـســاتـهــا
الـ ـع ــام ــة والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات املـ ـمـ ـل ــوك ــة لـهــا
اس ـت ـيــراد م ــادة ال ـغــاز مــن إســرائ ـيــل».
وبـ ـع ــد أن وق ـ ــف أغـ ـل ــب الـ ـ ـن ـ ــواب ،ق ــال
رئيس البرملان عاطف الـطــراونــة ،في
الجلسة التي بثها التلفزيون األردني
مباشرة بحضور رئيس الــوزراء عمر
ال ــرزاز ،إن «األغلبية مــع تحويله إلى
الحكومة للسير فيه وإعـطــائــه صفة
االستعجال».
(األخبار ،رويترز ،األناضول)

َ
تواجه االتفاقية الموقعة عام  2016بمعارضة شعبية واسعة (األناضول)

مصر

ّ
حي «مصر الجديدة» ...كما لم يعرفه أهله!
القاهرة ـــ ُعتبة البسيوني
قـبــل  110أعـ ــوام ،أن ـشــأت الحكومة
فـ ــي م ـص ــر ق ـ ـطـ ــارًا أرض ـ ـيـ ــا ســري ـعــا
ي ـص ــل إل ـ ــى ح ـ ـ ّـي م ـص ــر الـ ـج ــدي ــدة،
الــذي عـ ّـمــره نجل أول رئيس وزراء
للبلد ،هــو نــوبــار بــاشــا ،وصــاحــب
بنك «بروكسل» ،البلجيكي إدوارد

ُ
ّ
الحي
هدف «التطوير» تحويل
إلى ممر صوب العاصمة اإلدارية
الجديدة
ّ
تتغير
إمبان .اليوم ،في عام ،2020
مــامــح الـحـ ّـي ال ــذي يحتفل بـمــرور
 115عامًا على إنشائه ،بسبب خطط
«التطوير» التي تنفذها السلطات
بـتـعـلـيـمــات م ـب ــاش ــرة م ــن الــرئ ـيــس
عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي .صحيح أن
هــذه الخطط توشك على االنتهاء،
وأن الـطــرق املـكـ ّـســرة بفعل املـعـ ّـدات
ُيعاد رصفها لتسيير حركة املرور،
ّ
ّ
الحي التي يعرفها أهله
لكن مالمح َ
ّ
واملصريون تغيرت كليًا.

الـحـ ّـي ال ـهــادئ ،ال ــذي يقع فيه ّ
املقر
الرئيس للحكم (قصر االتحادية)،
ك ــان الـقـطــار األرض ــي يصله ببقية
م ـن ــاط ــق ال ـع ــاص ـم ــة ،ع ـل ــى رغ ـ ــم أن
غ ــالـ ـبـ ـي ــة خ ـ ـطـ ــوطـ ــه تـ ــوق ـ ـفـ ــت ق ـبــل
س ـنــوات بـسـبــب إه ـمــال صيانتها،
إل ـ ــى درجـ ـ ــة دفـ ـع ــت ال ـح ـك ــوم ــة إل ــى
ً
اتخاذ قرار بإيقاف تشغيله كامال،
وت ــوس ـي ــع ال ـط ــرق ل ـل ـس ـيــارات على
ّ
حساب مـســاراتــه لحل أزمــة املــرور.
ولـ ــم ي ـق ـت ـصــر «الـ ـتـ ـط ــوي ــر» األخ ـي ــر
ع ـل ــى إزالـ ـ ـ ــة «الـ ـ ـت ـ ــرام» ،ال ـ ــذي عـلــى
ّ
ّ
املتعمد شــكــل وسيلة
رغـ ّـم إهـمــالــه
ّ
الحي التاريخي
مفضلة لدى سكان
للتنقل إل ــى جــانــب س ـيــارات ـهــم ،بل
امـتـ ّـد لتغيير مــامــح املنطقة كليًا،
ع ـب ــر أكـ ـب ــر خ ـط ــة إلزال ـ ـ ــة األشـ ـج ــار
ال ـك ـث ـي ـفــة م ـن ـه ــا ،وإن ـ ـشـ ــاء عـ ــدد مــن
الجسور العلوية التي جعلتها أكثر
ازدحامًا وصخبًا.
هـ ـك ــذا ،ب ــن ل ـي ـلــة وض ـح ــاه ــا ،وجــد
سكان الشوارع الرئيسة في «مصر
ّ
ال ـج ــدي ــدة» ش ــرف ــات مـنــازلـهــم تـطــل
ُع ـل ــى َجـ ـس ــور عـ ـل ــوي ــة ،واألش ـ ـجـ ــار
ت ـ ـق ـ ـتـ ــلـ ــع مـ ـ ــن جـ ـ ـ ــذورهـ ـ ـ ــا .املـ ــامـ ــح

ُ
ّ
واقتلعت أشجار ّ
الحي (األخبار)
معمرة من
أزيل «ترام مصر الجديدة» الشاهد على تاريخيته

تقرير

ّ
للحي تندثر بتعليمات
التاريخية
رئ ــاس ـي ــة ف ــي ع ـم ـل ـيــة ل ــم تـسـتـغــرق
سوى ثالثة أشهر ،علمًا أن الجسور
ّ
املبنية والـطــرق املـ ّ
ـوسـعــة ال تراعي
ســامــة الـقــاطـنــن ،بــل إن الـطــرق لم
ت ـعــد صــال ـحــة مل ـ ــرور ال ـس ـك ــان ،إلــى
ّ
درج ـ ـ ــة أن ب ـع ـض ـهــم ب ـ ــات ي ـس ـت ـقــل
سـ ـي ــارت ــه مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة إلـ ـ ــى أخـ ــرى
بعدما زادت السرعة املسموح بها
للسيارات .مع ذلك ،ال تفتأ الحكومة
تدافع عن «التطوير» الــذي يتابعه
السيسي دوريًا ،بعدما عمدت وزارة
البيئة والهيئة الهندسية (الجهة
ّ
امل ـك ــل ـف ــة اُل ـت ـن ـف ـي ــذ) إل ـ ــى اس ـت ـي ــراد
م ـ ـعـ ـ ّـدات ت ـس ـت ـخ ــدم ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى
فــي مـصــر كــي تقتلع األش ـج ــار من
جــذورهــا وتــزرعـهــا فـ ُـي مـكــان آخــر.
لكن هــذه التقنية لــم تـسـتـخـ َـدم في
إزالــة جميع األشـجــار ،ليبدو وكأن
خطوة الحكومة استهدفت طمأنة
األهالي إلى مراعاة البيئة ليس إال.
أم ــا الــرئ ـيــس ،ف ـيــدرك حـجــم غضب
س ـ ـك ـ ــان «م ـ ـص ـ ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة» م ــن
الـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـ ـ ــذي مـ ـح ــا ال ـط ـب ـي ـعــة
الـ ـت ــراثـ ـي ــة لـ ـلـ ـح ـ ّـي ،الـ ـ ـ ــذي اح ـت ـفــظ

ب ـخ ـصــوص ـي ـتــه ع ـل ــى م ـ ــدار ع ـق ــود،
ل ـيــس ل ــوج ــود م ـقـ ّـر ال ـح ـكــم وم ـنــزل
ال ــرئـ ـي ــس ف ـي ــه فـ ـق ــط ،بـ ــل ألنـ ـ ــه مــن
األحياء الهادئة حتى مع ازدحامه
بــال ـس ـكــان وبـ ـن ــاء عـ ـق ــارات حــديـثــة
ً
ـدال من القديمة التي ّ
تهدمت
فيه بـ
ب ـف ـعــل ال ــزم ــن .رغـ ــم ذل ـ ــك ،حــافـظــت
ال ـع ـق ــارات ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى مـعــايـيــر
ّ
ّ
الحي
محددة ،ليكون هذا
هندسية
واح ـدًا من املناطق القليلة التي لم
ت ـت ـضـ ّـرر م ــن م ــراح ــل ال ـفــوضــى في
الـسـنــوات العشر املــاضـيــة .تطوير
«مصر الجديدة» لم يكن مصادفة،
فـ ــالـ ــدافـ ــع ه ـ ــو ت ـس ـه ـي ــل الـ ــوصـ ــول
إل ــى ال ـعــاص ـمــة اإلداري ـ ـ ــة ال ـجــديــدة
للقادمني من وسط القاهرة تمهيدًا
ل ـن ـق ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات والـ ـع ــامـ ـل ــن فــي
الحكومة إليها اعتبارًا من النصف
الـ ـث ــان ــي مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـجـ ــاري وف ــق
الخطة املوضوعة .وهو ما يعكس
ال ــرغ ـب ــة ف ــي ت ـحــويــل الـ ـح ـ ّـي ،ال ــذي
استمر ّ
مقرًا للحكم عـقــودًا ،ليكون
ّ
طريقًا إلــى مقر الحكم الجديد في
تلك العاصمة ،مع انتقال السيسي
ونظامه إليها تدريجيًا.

ثلث اإلسرائيليين ال يخدمون في الجيش...
ألسباب نفسية!
يحيى دبوق
ّ
كل إسرائيلي ثالث من الشبان الذين ُيستدعون لاللتحاق
بالخدمة العسكرية في الجيش ُيعفون من الخدمة في نهاية
الفحوص ألسباب نفسية .هذا املعطى مقلق جدًا للقيادة
ّ
ينضم إلى معطيات سلبية برزت في السنوات
املسؤولة ،وهو
ّ
املاضية ،ومن بينها زيادة التهرب على خلفية االلتزام الديني
(الحريديم) ،واالمتناع عن االلتحاق بالوحدات القتالية وسالح
ّ
املدرعات.
أحرونوت» عن مصادر في ُ قسم
ونقلت صحيفة «يديعوت ّ
القوى البشرية في الجيش توقعات بأن تصل نسبة املعفى
عنهم من الخدمة عام  2020إلى  ،32.9%ما يعني تنامي
اإلعفاء على خلفية األسباب الذهنية والنفسية ،علمًا أن نسبة
اإلعفاء عام  2007بسبب الوضع النفسي بلغت ربع الشبان
ّ
املدعوين للخدمة .وارتفعت النسبة لتصل إلى 30%
الذكور
العام قد تصل إلى الثلث.
العام املاضي ،لكنها هذا ّ
ُ
ووفقًا لبيانات الجيش وتوقعاته للعام الجاري ،تضاف إلى
نسبة  ،32.9%نسبة  15%تمثل َمن هم في العادة ال يكملون
الخدمة ألسباب متعددة ،األمر الذي يعني أن نصف الشبان
ّ
املدعوين للخدمة ال يلتحقون بها ،وهي «نسبة كبيرة جدًا

ّ
ُ
ومثيرة للقلق» ،وتكاد تصل إلى نسبة املتخلفات واملعفى
عنهن من اإلناثْ ،
وإن كان ذلك ألسباب مغايرة ،فيما ُيتوقع
ّ
لها أن تصل باملجمل هذا العام إلى  45%من املدعوات للخدمة.
وفي خلفيات تلك املعطيات ،تشير مصادر في «القوى
ّ
تتسبب في إعفاء الذكور من
البشرية» إلى عوامل مختلفة
الخدمة ،على رغم إقرارها في السياق بأن «جذور املشكلة»
تكمن في زيادة اإلعفاءات على خلفية السبب الذهني
والنفسي .ومع ذلك« ،يعتقد كبار املسؤولني أن املعطيات غير
ّ
مبنية فقط على الزيادة املفاجئة لالعتالل الذهني والنفسي،
العسكرية».
بل نتيجة تدني حماسة الشبان ّ ألداء الخدمة
ّ
ّ
وبسبب التداعيات السلبية لتقلص نسبة املجندين ،نظمت
«القوى البشرية» لقاءات عاجلة بدءًا من األسبوع املاضي مع
الجهات املعنية ،في محاولة ّ
للحد من نطاق اإلعفاءات .وطالب
رئيس الشعبة ،الجنرال موتي أملوز ،كادر الطب النفسي في
مراكز التجنيد ،بالتخفيف من عدد اإلعفاءات على خلفية
السبب النفسي ،على رغم إدراكه ،كما تقول الصحيفة،
أن املشكلة غير متصلة حصرًا بمعايير يعتمدها الجيش
في ما يتعلق بالتجنيد ،بل هي مشكلة عامة ترتبط بتدني
الحافزية لدى اإلسرائيليني للخدمة قياسًا بما كان عليه
الوضع سابقًا.

