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العالم

األردن

الشعبي العام تجاه «التصعيد االقتصادي» الحكومي األخير،
وسط الركود
ُ
بخالف احتجاجات احتويت في الكرك والسلط ،أخذت قضية استقالة أحد
مستشاري عبد الله الثاني نقاشًا أوسع من المنطقي ،فيما حاول القصر
إظهار التدخل الشخصي للملك على أنه رد اعتبار للشعب

الملك يحتوي الغضب
الشعبي بـ«جلسة عشائر»؟
عمان ــ األخبار
س ـت ـض ــاف ق ـص ــة «امل ـ ـلـ ــك وامل ـس ـت ـش ــار
وسائق الحافلة» إلــى باقي القصص
املــرويــة عن عالقة الناس بالقصر في
األردن ،ولـكــن هــذه امل ــرة تـجــاوز األمــر
فـئــة قـلـيـلــة مـمــن ش ـهــدوا الــواق ـعــة ،بل
ك ــان ال ـ ــرأي ال ـع ــام ط ــرفــا ف ــي األحـ ــداث
التي انتشرت تفاصيلها على مواقع
التواصل االجتماعي ،لتأتي خاتمتها
ب ـت ـغــريــدة مـلـكـيــة مـقـتـضـبــة وبـلـهـجــة
عامية ،للمرة األول ــى ،تـقــول« :مــا حدا
أح ـس ــن م ــن حـ ــدا إال ب ــاإلنـ ـج ــاز» .كــان
ذل ــك ق ـبــل ي ــوم واحـ ــد م ــن زي ـ ــارة املـلــك
عـبــد الـلــه لــروسـيــا الخميس املــاضــي،

شرطة نيويورك
تزور األمن العام
زار وف ــد أم ـيــركــي بــرئــاســة امل ـف ــوض ال ـع ــام لشرطة
نـيــويــورك مديرية األم ــن الـعــام األردن ـيــة فــي الـحــادي
عشر من الشهر الجاري ،وذلك بالتوازي مع إعالن
إجـ ـ ــراء ت ـن ـقــات ل ـض ـبــاط األم ـ ــن م ــن عـ ــدة رتـ ــب في
اإلدارات املتعلقة بمراكز التأهيل واإلصالح ،وإدارات
أمن الجسور ،وكذلك قيادات أقاليم اململكة باستثناء
إقليم الـجـنــوب .وتــزامــن ذلــك أيـضــا مــع احتجاجات
اندلعت على مدار عدة أيام في مدينة الكرك أحرقت
فيها اإلط ـ ــارات وأغـلـقــت ش ــوارع فــي وس ــط املــديـنــة،
فتدخلت ق ــوات ال ــدرك لـفـ ّـض ه ــذه األع ـم ــال ،وتــوجــه
إثر ذلك مدير قــوات الــدرك مع وفد أمني للقاء نواب
ووجهاء الكرك من أجل احتواء األزمة.

حينما تــدخــل «رأس ال ـهــرم» مباشرة
في قصة كبرت ككرة الثلج ،خصوصًا
أن سائق الحافلة خالد فــاح املراونة
لـجــأ إل ــى عشيرته (بـنــي صـخــر) لحل
مـشـكـلــة حــدثــت بـيـنــه وب ــن مستشار
في الــديــوان امللكي ،وتبع ذلــك انحياز
شركته («جــت» للنقليات السياحية)
إل ـ ــى ص ـ ـفـ ــه ،كـ ـم ــا ق ـ ــال أمـ ـ ـ ــام وجـ ـه ــاء
عـشـيــرتــه ،بـعــد مـتــابـعــة أج ـه ــزة رصــد
السرعة واملراقبة املثبتة في الحافلة.
ال ـ ـش ـ ــارع األردن ـ ـ ـ ـ ــي انـ ـشـ ـغ ــل ب ـح ــادث ــة
املستشار والسائق بعد تداول صورة
املخالفة الـتــي حــررتـهــا شــرطــة السير
بقيمة  500ديـنــار أردن ــي ( 700دوالر
أميركي) مساء  10شباط  ،2018على
ال ـطــريــق ال ـع ــام ال ــواص ــل ع ـ ّـم ــان بــإربــد
ً
شـمــاال ،مع وجــود مالحظة من محرر
املخالفة تقول« :أمــر من عطوفة مدير
األمن العام» .جاءت هذه املخالفة بعد
أن أوق ـفــت س ـيــارة كــانــت تـسـيــر خلف
ال ـح ــاف ـل ــة ملـ ــدة وجـ ـي ــزة ع ـل ــى ال ـطــريــق
املذكور السائق بعد أن تجاوزت عنه
واعترضته ،لينزل منها شخص ّ
عرف
عــن نفسه بــأنــه مستشار فــي الــديــوان
امللكي عصام الروابدة .املستشار الذي
ب ــدا م ـس ـتـ ً
ـاء وات ـه ــم ال ـســائــق بــالـتـهــور
ً
وأنــه سيعلمه «خـطــأه» أجــرى اتصاال
مع مدير األمن العام ،ثم مضى.
ي ـ ــروي ال ـس ــائ ــق أن م ــدي ــر األم ـ ــن عـ ّـمــم
ب ـ ـ ـ ــدوره أمـ ـ ــر الـ ـح ــافـ ـل ــة عـ ـل ــى «ج ـم ـيــع
الـ ــدوريـ ــات ف ــي امل ـم ـل ـك ــة» ،وب ـع ــد عــدة
ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ،أوقـ ـف ــت دوري ـ ـ ــة شــرطــة
الـحــافـلــة ،واحـتـجــزت رخـصــة الـقـيــادة،
وتدخل الــركــاب الذين رفضوا النزول
من الحافلة إال إذا جرى إخالء السائق.
وبالفعل ،أوصــل السائق الــركــاب إلى
إرب ــد وع ــاد إل ــى دوري ــة الـشــرطــة التي

أعيد بكثافة نشر مقاطع قديمة الحتجاجات قبل سنوات فيها هتافات تطاول عبد الله الثاني (صفحة الديوان على «تويتر»)

ح ـج ــزت ــه م ــع ال ـح ــاف ـل ــة مل ـ ــدة ســاعـتــن
ونـصــف ،ثــم كفله مساعد مدير األمــن
ال ـع ــام لـتـنـتـهــي املـشـكـلــة بـطــريـقــة أكــد
السائق أنه ال يعرفها.
وأثناء اجتماع العشيرة تلقى السائق
ً
اتصاال من املدير العام لـ«جت» ،مالك
ُ
ح ـ ــداد ،يـعـلـمــه أن ــه ط ـلــب حـضــورهـمــا
إل ــى ال ــدي ــوان املـلـكــي ،فيما نـفــى األمــن
العام أن يكون السائق قد أخطأ ،وذلك
بعد التحقيق في املوضوع والسماع
لشهادة الــركــاب والتحقق مــن أجهزة
مراقبة الحافلة ،وبذلك تكون املخالفة
غير صحيحة ،األمر الذي دفع عشيرة
الـســائــق إلــى إص ــدار بـيــان وجـهــت من
خــالــه رســالــة إل ــى املـلــك تـتـســاءل :هل
يـحــق ملــوظــف ال ــدي ــوان االعـ ـت ــداء على
ال ـحــريــات ال ـعــامــة ،وه ــل يـحـمــل صفة
الضابطة العدلية؟
وجــاء فــي البيان أن مــا حــدث «اعـتــداء
ع ـل ــى ق ـب ـي ـلــة ب ـن ــي صـ ـخ ــر» ،مـطــالـبــن

ال يمكن سلخ ما حدث
مع مستشار
عبد الله عن
السياق العشائري

بمساءلة وزير الداخلية ومدير األمن
العام عن الطريقة التي جرى التعامل
بها مــع الـحــدث ،وعــن صحة املخالفة
الـ ـت ــي حـ ـ ـ ــررت ،واخـ ـتـ ـت ــم الـ ـبـ ـي ــان ب ــأن
«القبيلة ستجتمع في وقــت الحــق إن
لم تتحقق االستجابة» .لكن ً
لقاء بني
أطـ ـ ــراف امل ـش ـك ـلــة ف ــي الـ ــديـ ــوان تـ ــدارك

امل ــوق ــف ،ون ـق ــل رئ ـيــس ال ــدي ــوان فــايــز
الـطــراونــة (وهــو رئيس وزراء سابق)
«رغبة» امللك في حل املشكلة «باملحبة
ً
والـ ـ ــود» ،وف ـعــا اع ُـتــذر املـسـتـشــار من
سائق الحافلة ،ثم قبلت استقالته بعد
ذلك .وجاءت تغريدة امللك لتحمل في
طياتها ما يرضي العشائر ،إذ انتصر
ألحـ ــد «م ـس ـت ـض ـع ـف ـي ـهــا» ول ـل ـم ـنــاديـّـن
وراف ـع ــي ش ـعــار ال ــدول ــة املــدن ـيــة بـكــف
يد موظف برتبة مستشار من ديوانه
الخاص تجاوز القانون.
ال يـمـكــن سـلــخ الـتـفــاصـيــل بـعـيـدًا عن
س ـيــاق ـهــا الـ ـعـ ـش ــائ ــري ،خ ـص ــوص ــا أن
املـ ـسـ ـتـ ـش ــار ن ـف ـس ــه ه ـ ــو اب ـ ــن ع ـش ـيــرة
أردنـيــة وابــن أحــد أهــم رجــاالت الدولة
األردنية الذين عاصروا امللكني حسني
وعـبــد ال ـلــه ،فــوالــد املـسـتـشــار هــو عبد
الـ ـ ـ ــرؤوف ال ـ ــرواب ـ ــدة الـ ـ ــذي ي ـص ـلــح أن
نقول عنه «رجل املناصب» في اململكة،
وذل ـ ـ ــك ل ـت ـن ـق ـلــه فـ ــي م ـع ـظ ــم امل ـن ــاص ــب

فلسطين

َّ
عائلة الشهيد الحلبي مهددة بفقدان منزلها بسبب «قرار
رغم الروح المعنوية التي
ضختها الحملة الشعبية
إلعادة بناء منزل عائلة
الشهيد مهند الحلبي الذي
هدمه العدو ،فإن النتيجة
التي آلت إليها العائلة أنها لم
تستطع دفع المبلغ الكامل
لبيتها البديل ،فيما سارعت
محكمة فلسطينية إلى
اتخاذ قرار بالحجز على البيت

قررت العائلة أال تعيد البناء
خوفًا من أن يهدمه االحتالل
مجددًا (أ ف ب)

رام الله ــ األخبار
م ـفــارقــة ج ــدي ــدة تـسـجـلـهــا األحـ ــداث
امل ـت ـســارعــة ف ــي ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة ،إذ
تستعد عائلة الشهيد مهند الحلبي،
الــذي نفذ أولــى عمليات «انتفاضة
الـ ـ ـق ـ ــدس» ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ،لـ ـلـ ـخ ــروج مــن
منزلها الثاني الذي اشترته بعدما
ه ـ ــدم الـ ـ ـع ـ ــدو اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ب ـي ـت ـهــا
األساسي عقابًا لها ،وذلك بعد قرار
محكمة الصلح الفلسطينية في رام
الـلــه حـجــز امل ـنــزل لـعــدم س ــداد ثمنه
ً
كامال ،إذ جاء القرار ً
بناء على قضية
شكوى تقدم بها أصحاب املنزل.
وفـ ــي ب ــداي ــة ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ،2016
ه ــدم ــت آلـ ـ ُي ــات الـ ـع ــدو م ـن ــزل عــائـلــة
ال ـح ـل ـبــي امل ـ ـكـ ـ َّـون م ــن ط ــاب ـق ــن بـعــد
اقتحامها ضاحية الــريـحــان شمال
رام ال ـلــه ف ــي مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ،فيما
ان ـط ـل ـق ــت ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي حـمـلــة

ـزل
شـعـبـيــة واس ـع ــة إلعـ ــادة ب ـنــاء مـنـ ٍ
لـلـعــائـلــة ك ــان إق ـبــال املــواط ـنــن على
دعـمـهــا جـيـدًا وم ــن مختلف الفئات
االجتماعية.
تقول مصادر محلية لـ«األخبار» إن
العدو منع عائلة الشهيد من إعادة
ب ـنــاء مـنــزلـهــا م ـكــان الـبـيــت امل ـهــدوم
ب ـعــد أن َص ــرف ــت ال ـح ـم ـلــة الـشـعـبـيــة
مـبـلـغــا لـتـكــالـيــف اإلس ـم ـنــت ومـبــالــغ
إضافية أخرىّ ،
فقررت العائلة شراء
ً
منزل لها في املنطقة نفسها .وفعال
ٍ
تمكنت بمساعدة الحملة من شراء
امل ـنــزل ال ـجــديــد ،وق ــد بـقــي مــن ثمنه
 30ألف دينار أردنــي ( 42ألف دوالر
ت ـق ــري ـب ــا) ّأك ـ ــدت ال ـع ــائ ـل ــة أن ج ـهــات
كـثـيــرة «دق ــت عـلــى صــدرهــا» واع ــدة
بدفعها ،لكن هذا ما لم يحدث حتى
اآلن.
«ال ـح ـم ـلــة ال ـش ـع ـب ـيــة» اع ـت ـب ــرت أنـهــا
أنهت ما عليها من التزامات ،وذلك

