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العالم
«ض ـم ــان ح ـمــايــة األمـ ــن ل ـكــل م ــواط ــن،
فــا يـتـعــرض لــاعـتـقــال الـتـعـسـفــي أو
التعذيب ،وضمان حقه في التعبير»،
أث ـنــاء الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة قـبــل عشر
سنوات.
زاد على ذلــك اسـتــدعــاء جـهــاز «األمــن
ال ــداخ ـل ــي» ،أمـ ــس ،الــزم ـيــل ف ــي إذاع ــة
«الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب» ،امل ـ ـقـ ــربـ ــة م ـ ــن «ال ـج ـب ـه ــة
الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر فـلـسـطــن» ،أحـمــد
سعيد ،الذي تطرق إلى أزمة الكهرباء،
وذل ـ ــك لـلـتـحـقـيــق م ـع ــه .ك ــذل ــك دهـمــت
األجهزة األمنية بيت سعيد دون إذن
م ــن الـنـيــابــة ال ـعــامــة ،كـمــا أوض ــح في
حديث إلى «األخبار» ،وتكرر ذلك في
منزل الكاتب عبدالله أبو شرخ.
ّأم ــا عضو «الشعبية» حـيــدر العيلة،
فـقــال إنــه رفــض االمـتـثــال لالستدعاء
امل ــرس ــل إل ـي ــه ع ـلــى خـلـفـيــة مـطــالـبـتــه
ب ــاالع ـت ـص ــام ال ـس ـ ّل ـمــي .وق ـ ــال الـعـيـلــة
ل ـ ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،إنـ ـ ـ ـ ــه «يـ ـ ــرفـ ـ ــض هـ ــذه
تسيء إلى القيادة
االستدعاءات التي ُ
واملـنــاضـلــن» .أيـضــا ،أرسـلــت بالغات
إلى مسؤول حركة «فتح» في الشمال،
حــاتــم أب ــو ال ـح ـصــن ،وع ـضــو «فـتــح»
ع ــادل جمعة ،ورف ــض االث ـنــان تسليم
ن ـف ـس ـي ـه ـم ــا ،م ـع ـت ـب ــري ــن ذل ـ ــك إه ــان ــة
ملكانتهما ،فيما كــان األمــن قــد اعتقل
القيادي في «فتح» عقل الشيخ خليل،
وع ــددًا مــن ك ــوادر الـحــركــة و«الجبهة
الشعبية» ،رغــم أن أيــا من التنظيمني
لم يقد تلك املسيرات.
وبلغ عدد املعتقلني لدى أجهزة األمن
فــي محافظة الشمال نحو  ،13منهم
خمسة لدى «األمن الداخلي» وثمانية
فــي املباحث الـعــامــة ،وقــرابــة  45بالغ
اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء ،وفـ ـ ــق مـ ــا أوضـ ـ ـ ــح عـضــو
«لجنة اإلف ــراج عــن املعتقلني» سمير
ّ
أب ــو مــدل ـلــة ،الـ ــذي ك ـشــف أن مـجـمــوع
البالغات في باقي القطاع وصلت إلى
 ،75مــع اعـتـقــال قــرابــة  .19وأش ــار أبو
ّ
مدللة إلــى أن «األم ــن الــداخـلــي» وافــق
على حضور ُاللجنة التحقيقات التي
َ
تجريها مــع املـســتــدعــن ،وخصوصًا
مـســؤولــي التنظيمات ملنع تعذيبهم
أو الضغط عليهم.
ف ــي الـجـهــة املـقــابـلــة م ــن األزم ـ ــة ،تــرى
ّ
الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة أن الـكـهــربــاء
الـتــي تؤمنها للقطاع كــافـيــة لتلبية
اح ـت ـي ــاج ــات ال ـ ـنـ ــاس ،ل ـك ــن «ح ـم ــاس
ّ
تحول الكهرباء إلنارة األنفاق» ،وهو
م ــوق ــف ي ـت ـنــاســق م ــع م ــوق ــف ال ـع ــدو
اإلســرائـيـلــي ال ــذي هــاجــم عـلــى لسان
مـنـســق أع ـم ــال االحـ ـت ــال ف ــي الـضـفــة

يـ ـ ـ ــوؤاف م ـ ــردخ ـ ــاي أن ـ ـفـ ــاق امل ـق ــاوم ــة
قـبــل أيـ ــام ،وه ــو مــا اسـتــدعــى ردًا من
«كـتــائــب ال ـق ـســام» ،الـ ــذراع العسكرية
لـ«حماس».
بــالـنـسـبــة إل ــى كـثـيــريــن ،ف ــإن الشعب
ه ـ ــو ال ـب ـي ـئ ــة الـ ـح ــاضـ ـن ــة ل ـل ـم ـق ــاوم ــة
ويـجــب تلبية احتياجاته ،وه ــذا هو
م ـح ــور ال ـح ــدي ــث ال ـع ــام ف ــي غ ـ ــزة ،أي
تـحــريــف املـطــالــب ووض ــع ال ـنــاس في
مواجهة املقاومة ،ومواجهة الجمهور
بالجمهور .ج ــراء ذل ــك ،يتابع العدو
أزمـ ـ ــة ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـ ـح ـ ــراك الـشـعـبــي
ويـ ـح ــاول ض ـبــاطــه ووس ــائ ــل إعــامــه
اإليـ ـ ـق ـ ــاع بـ ــن الـ ـغ ــزي ــن ،إذ ت ـحــدثــت
وس ــائ ــل إعـ ـ ــام ع ـب ــري ــة ع ــن أن أزم ــة
ال ـك ـهــربــاء سـتـنـعـكــس عـلــى إســرائـيــل
وس ـت ـت ـحــول إلـ ــى ص ــواري ــخ ع ـلــى تل
أب ـيــب ،ثــم رب ــط ذل ــك بـبـعــض ح ــوادث
إطـ ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود خ ــال
اليومني األخيرين.
على صعيد األزمــة ،قــال نائب رئيس
ّ«سلطة الطاقة» ،فتحي الشيخ خليل،
إنــه «فــي األشهر املقبلة سيصل وفد
ّ
تركي الــى غــزة إلنـشــاء مشاريع لحل
أزمـ ـ ـ ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،ت ـت ـض ـم ــن إصـ ــاح
خ ـطــوط الـشـبـكــة وم ــول ــدات الـشــركــة،
وب ـ ــدء تـحــويـلـهــا لـلـعـمــل ع ـلــى ال ـغــاز
عوضًا عن الـســوالر» .وأوضــح خليل
ّ
ً
أن «ه ـنــاك ح ـلــوال ســريـعــة للتخفيف
من األزمــة تتمثل في إلغاء الضرائب
ّ
امل ـفــروضــة عـلــى ال ــوق ــود» ،مـعـلـنــا أن
تــركـيــا سـتــرســل  15مـلـيــون لـيـتــر من
ال ـ ــوق ـ ــود ب ـ ـصـ ــورة ع ــاج ـل ــة لـتـشـغـيــل
املحطة.
وفـ ـ ــي لـ ـق ــاء ج ـم ــع أمـ ـي ــر دول ـ ـ ــة ق ـطــر،
تميم بن حمد ،ونائب رئيس املكتب
السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية،
أم ــس ،أمــر حمد سفيره فــي فلسطني
مـحـمــد ال ـع ـم ــادي بــال ـت ـحــرك ال ـف ــوري
لتنفيذ خـطــوات عملية فــي حــل أزمــة
الكهرباء في غــزة .وأكــد العمادي أنه
أبلغ رام الله أن الدوحة ستدفع أربعة
ماليني دوالر شهريًا وذلك ملدة ثالثة
أش ـه ــر ،ل ــدع ــم ك ـه ــرب ــاء غ ـ ــزة ،ع ـلــى أن
يوضع في حساب السلطة.
وي ـح ـتــاج ق ـطــاع غ ــزة إل ــى  400ميغا
واط ،ال ي ـتــوافــر مـنـهــا إال  212ميغا
واط ،ت ـع ـطــي إس ــرائـ ـي ــل  120مـنـهــا،
ومصر  ،32فيما تولد شركة الكهرباء
قــرابــة  60مـيـغــا واط .كــذلــك ،عرضت
«لـجـنــة الـفـصــائــل وال ـقــوى الوطنية»
الـ ـت ــي ُع ـ ـقـ ــدت أخ ـ ـي ـ ـرًا ل ـ ــدراس ـ ــة أزمـ ــة
الكهرباء بعض الحلول.

وق ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـضـ ــو الـ ـلـ ـجـ ـن ــة والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي
فـ ــي «حـ ـ ـم ـ ــاس» إس ـم ــاع ـي ــل رض ـ ـ ــوان،
ّ
ّ
لـ«األخبار» ،إن «الحل يشمل تشكيل
هـيـئــة مـتــابـعــة وطـنـيــة تـضــم ممثلني
عــن الـقــوى والقطاع الـخــاص ،وإعــادة
تشكيل مجلس إدارة شركة الكهرباء
على أسس وطنية ومهنية ،ومتابعة
تــوس ـعــة امل ـح ـطــة وت ـحــوي ـل ـهــا للعمل
بالغاز وتفعيل نظام جباية موسع».

أمــا القيادي فــي «الجهاد اإلســامــي»
ّ
خــالــد الـبـطــش ،فـقــال ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن
حــركـتــه تـتــابــع قضية املعتقلني على
خـلـفـيــة م ـس ـيــرات ال ـك ـهــربــاء وتـسـعــى
إل ــى اإلف ـ ــراج عـنـهــم ،مـطــالـبــا املجلس
الـتـشــريـعــي بـفـتــح تحقيق ح ــول دور
سلطة الطاقة وكمية الكهرباء املوزعة.
إل ــى ذلـ ــكّ ،
رد ال ـقــائــم بــأع ـمــال رئـيــس
س ـل ـطــة ال ـط ــاق ــة ف ــي رام الـ ـل ــه ،ظــافــر
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ّ
ملحم ،بالقول لــ«األخـبــار» ،إن شركة
الكهرباء في القطاع هي سبب األزمة،
ّ
ألنـهــا تعفي  60ألــف مشترك بخالف
ّ
املــؤس ـســات الـحـكــومــيــة واملـنـتـجـعــات
واملساجد من دفــع فــاتــورة الكهرباء،
وهـ ـ ـ ــؤالء ي ـس ـت ـه ـل ـكــون قـ ــرابـ ــة ع ـشــرة
م ــاي ــن ش ـي ـكــل ،وه ــو م ــا يـ ــؤدي إلــى
الـخـلــل» ،مستدركًا« :إذا ّ
تمت جباية
ُ ّ
املبلغ ستحل األزمة».

ترويج لـ«الدولتين» بإعالنات إسرائيلية
انتشرت في مدينة تل أبيب الفتات إعالنية كبيرة ،أمس ،مكتوبة فيها جملة باللغة العربية تقول« :قريبًا سنكون األغلبية»،
ُ
وباإلنكليزية «فلسطني :دولة واحدة لشخصني» .وظهر أن وراء هذه الالفتات ،التي نشرت على واجهات الصحف
اإلسرائيلية أيضًا ،مجموعة من كبار مسؤولي األمن اإلسرائيليني السابقني ،الذين يدعون إلى ضرورة االنفصال فورًا
عن الفلسطينيني في الضفة املحتلة ،في إشارة إلى النمو السكاني العربي املتزايد .وحذروا من أن ما «سوف يدمر هوية
إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية غياب دولة فلسطينية مستقلة بجانبها».
(أ ف ب)

األردن

ّ
تعديل «ملكي» يطيح وزراء عابرين للحكومات
مــع أن التعديل الحكومي
ـأت
األخــي ــر ف ــي األردن ل ــم ي ـ ِ
استجابة لمطالب المواطنين،
ورغ ـ ــم ارتــب ــاط ــه ب ــاألح ــداث
األمنية األخ ـيــرة ،فــإنــه أطــاح
وزيرين ،فيما جلب متشددين
ضد إيران وسوريا
عمان ــ األخبار
وافـ ــق امل ـلــك األردن ـ ـ ــي ،ع ـبــدال ـلــه ال ـثــانــي،
أمـ ــس ،ع ـلــى ال ـت ـعــديــل ال ـ ـ ــوزاري الـثــانــي
عـلــى حـكــومــة هــانــي املـلـقــي ،بـمــا يشمل
تعيني غــالــب الــزعـبــي وزيـ ـرًا للداخلية،
وأيمن حسني الصفدي وزيرًا للخارجية
وش ـ ـ ــؤون امل ـغ ـت ــرب ــن ،وذلـ ـ ــك ب ـم ــا يـمــس
بمناصب بقيت ثابتة ط ــوال حكومات
عدة .كذلك شمل التعديل تعيني ممدوح
ال ـع ـب ــادي وزي ـ ــر دول ـ ــة لـ ـش ــؤون رئــاســة
الوزراء ،وعمر أحمد الرزاز وزيرًا للتربية
وال ـت ـع ـل ـي ــم ،وح ــدي ـث ــة ج ـم ــال ال ـخــري ـشــا
وزيرًا للشباب ،وبشر هاني الخصاونة
وزير دولة للشؤون القانونية.
الــافــت فــي الـتـعــديــل ك ــان خ ــروج الــوزيــر
ال ـع ــاب ــر ل ـل ـح ـك ــوم ــات ،وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة

السابق ناصر جــودة (راجــع العدد ٢٥٣٥
في  ٦آذار  ،)٢٠١٥وذلك بعد تسعة أعوام
ق ـضــاهــا ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة ،وهـ ــو أمـ ــر أرج ـعــه
م ــراق ـب ــون إلـ ــى اشـ ـت ــداد ال ـخ ـصــومــة بــن
امل ـل ـقــي وج ـ ـ ــودة ،ف ـف ـتــور عــاقـتـهـمــا بــات
واض ـحــا لـلـجـمـيــع ،كـمــا أك ــد مـطـلـعــون أن
امل ـل ـقــي «ك ـ ــان ه ـمــه األك ـب ــر ال ـت ـخ ـلــص من
جـ ـ ــودة» .وم ــا ي ــؤك ــد ال ـحــديــث ح ــول هــذا
ال ـخــاف ،اس ـت ـحــداث منصب وزي ــر دولــة
ل ـل ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى في
م ـ ـ ــوازاة م ـن ـصــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،وقــد
أسند إلــى الوزير بشر الخصاونة ،فيما
أص ــدر املـلـقــي أخ ـي ـرًا تـعـلـيـمــات تتضمن
ن ـقــل صــاح ـيــات م ــن جـ ــودة إل ــى ال ــوزي ــر
الخصاونة.
وم ــن أب ــرز الـصــاحـيــات الـتــي نقلت من
جـ ـ ــودة إلـ ــى ال ـخ ـص ــاون ــة إدارة ش ــؤون
س ـف ــارات األردن ،بــاإلضــافــة إل ــى تعيني
ال ـس ـفــراء وال ـق ـنــاصــل ،وه ــي صــاحـيــات
مـهـمــة ،يـعـنــي سحبها رســالــة واضـحــة
لـ ـج ــودة بـ ــأن مـ ـغ ــادرت ــه ب ــات ــت وش ـي ـكــة.
وبذلك ،أعاد امللقي ،بعدما ضمن رحيل
جــودة ،الخصاونة إلــى حكومته ،ولكن
بمنصب وزير دولة للشؤون القانونية
هذه املرة .وحاليًا ،تسلم وزارة الخارجية
شخصية «إشكالية» هي أيمن الصفدي،
الــذي شغل منصب مستشار امللك ،كما
عـمــل ســاب ـقــا م ــدي ـرًا ل ــدائ ــرة اإلع ـ ــام في
الـ ــديـ ــوان امل ـل ـك ــيُ ،
ويـ ـع ــرف ع ـنــه عـ ــداؤه
ّ
الـشــديــد لـســوريــا وإيـ ــران ،وق ــد عــبــر عن

ذلــك فــي مقاالته املـنـشــورة فــي صحيفة
«الغد».
عـلــى جــانــب آخ ــر ،أط ــاح الـتـعــديــل وزيــر
الداخلية سالمة حـمــاد ،عقب انتقادات
واسـ ـع ــة ألداء األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة خ ــال
ه ـج ـم ــات الـ ـك ــرك ال ـت ـُـي ت ـب ـنــاهــا تـنـظـيــم
«داعـ ـ ـ ــش» أخ ـ ـي ـ ـرًا ،وقـ ـت ــل خ ــال ـه ــا ،وم ــا
ت ــاه ــا م ــن عـمـلـيــات دهـ ــم ،أك ـث ــر م ــن 14
شخصًا ،أغلبهم من عناصر األمن .وفي
هــذا اإلط ــار ،كــان املـلــك قــد أص ــدر «إرادة
م ـل ـك ـيــة» ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي ،بــاملــواف ـقــة
عـلــى ق ــرار مجلس الـ ــوزراء إحــالــة مدير
األم ــن ال ـع ــام ،ال ـل ــواء عــاطــف الـسـعــودي،
على التقاعد ،األمر الذي ربطه محللون
ُ
بـ«عملية الكرك» ،وهو قرار قد ت ّمم أمس
بمغادرة حماد.
وي ــرى محللون وسياسيون أن أحــداث
الـ ـك ــرك س ـ ّـه ـل ــت ع ـل ــى رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
التخلص من بعض الوزراء ،وخاصة في

ّ
تسلم حقيبة
الخارجية وزير معروف
بمعاداته لسوريا وإليران

حقيبة الداخلية ،لكنهم في الوقت نفسه
ال يرون في التعديل سوى عملية تدوير
ال أك ـثــر ،فــا جــديــد جــوهــريــا ،وال ـ ــوزراء
الـجــدد هــم مــن بطانة الــدولــة املطيعني،
مــا يعني أن التعديل لــم يكن استجابة
ل ـض ـغــوط الـ ـش ــارع ،إن ـمــا ك ــان انـعـكــاســا
للصراعات في دوائــر الحكم ،وتناقض
تـ ـع ــدد الـ ـحـ ـك ــوم ــات (رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــوزراء،
الديوان امللكي ،املخابرات).
فــي الـسـيــاق نـفـســه ،غ ــادر وزي ــر الشباب
رام ــي وري ـكــات ،فيما دخــل ال ــوزارة والــد
زوجـ ـت ــه ال ـس ـي ــاس ــي امل ـخ ـض ــرم م ـم ــدوح
العبادي .وخرج من التشكيلة الحكومية
أيضًا نائب رئيس الوزراء ووزير التربية
وال ـت ـع ـل ـيــم ،م ـح ـمــد ذن ـي ـب ــات ،ال ـ ــذي نــال
نصيبًا واسعًا من نقد جماعة «اإلخوان
املـسـلـمــن» والـسـلـفـيــن مــع أن ــه إخــوانــي
سـ ــابـ ــق ،وذل ـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا ع ــدل ــت الـ ـ ـ ــوزارة
املناهج الدراسية للصفوف االبتدائية،
وحذفت أحاديث وآيات قرآنية من الكتب
املدرسية.
ّ
أيضًا ،تسلم عمر الرزاز (ليبرالي) حقيبة
وزارة التربية خلفًا للذنيبات ،في مؤشر
إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي تـطـبـيــق
«استراتيجية محاربة الفكر املتطرف»
التي وضعتها منتصف الـعــام املاضي.
وطاول التعديل الحكومي وزير الشؤون
االق ـت ـصــاديــة جـ ــواد ال ـع ـنــانــي ،امل ـعــروف
بــأنــه «عـ ـ ّـراب الـفــريــق االق ـت ـصــادي» ،كما
ألـ ـغ ــي م ـن ـصــب وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـل ـشــؤون

االق ـت ـصــاديــة ال ــذي ك ــان يشغله يوسف
منصور.
هـ ــذا ال ـت ـعــديــل ال ــاف ــت ي ــأت ــي ع ـلــى وقــع
اع ـ ـت ـ ـق ـ ــاالت سـ ـي ــاسـ ـي ــة ن ـ ـفـ ــذهـ ــا جـ ـه ــاز
املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــرات ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،ي ـ ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة
املــاضــي ،وطــاولــت ناشطني ومتقاعدين
عـ ـسـ ـك ــري ــن .وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع عـ ـ ــدد امل ـع ـت ـق ـل ــن،
أم ــس ،إل ــى  19تـنــوعــت انـتـمــاءاتـهــم بني
إسالمي ،وآخرين ممن يعرفون بـ«تيار
امل ـت ـق ــاع ــدي ــن» ال ـع ـس ـكــريــن ،ال ــذي ــن كــان
أبرزهم املتحدث باسمهم اللواء املتقاعد
محمد العتوم ،إلى جانب النائب األسبق
املقدم املتقاعد وصفي العتوم ،وعدد من
الحراكيني.
وكــان «تيار املتقاعدين» قد طالب امللك،
ف ــي ب ـي ــان ،بــالـتــدخــل وبــإقــالــة الـحـكــومــة
الحالية وتعيني «حكومة إنقاذ وطني»،
متحدثًا عــن أط ــراف فــي الحكم «تسعى
إلــى جر اململكة إلــى نــار ملتهبة داخليًا
وخارجيًا» .هنا ،يرى محللون في حجم
االعتقاالت «ضربة استباقية» ملواجهة
أي احتجاجات قد تسبق قرارات حكومية
برفع األسعار ،أو أي قــرارات استثنائية
أخرى .لكن رئيس الحكومة هاني امللقي،
ق ــال إن قـضـيــة امل ــوق ــوف ــن ص ـ ــارت أم ــام
القضاء ،مبديًا ثقته في «عدالة ونزاهة
وحيادية القضاء» .ولفت امللقي إلــى أن
«ال ـقــانــون هــو الفيصل فــي الـتـعــامــل مع
الجميع ...حرية الرأي والتعبير ال تعني
التحريض أو الفوضى».

