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الحوثيون يقترحون ت�شكيل مجل�س رئا�سي ويواجهون التكفيريين في م�أرب

اليمن ...في ظل انهيار م�ؤ�س�سات الدولة والفراغ ال�سيا�سي
يعقد ال��ب��رل��م��ان اليمني غ��دا ً
األحد اجتماعا ً طارئا ً بعد استقالة
الرئيس عبد رب��ه منصور هادي
وس��ط ن��زاع مع الحوثيين الذين
يسيطرون على العاصمة.
وي��ط��وق أت��ب��اع حركة «أنصار
الله» منذ أول من أمس البرلمان
ومقار ع��دد من كبار المسؤولين
ب��ي��ن��ه��م وزي����ر ال���دف���اع م��ح��م��ود
صبيحي ورئ��ي��س االستخبارات
علي األحمدي ،وذلك بعد سيطرتهم
الثالثاء على القصر الرئاسي.
ودعا الحوثيون أنصارهم إلى
التظاهر أمس للتعبير عن «دعمهم
لإلجراءات الثورية».
وأف���ادت م��ص��ادر إعالمية بأن
المبعوث األم��م��ي ج��م��ال بنعمر
فشل ف��ي إق��ن��اع الرئيس اليمني
عبد ربه منصور ه��ادي بالعدول
عن استقالته بعد اجتماع ضمهما
ف��ي منزل ه��ادي غ��رب العاصمة
صنعاء.
ومن تداعيات استقالة الرئيس
اليمني ورئ��ي��س حكومته أيضاً،
إعالن قيادة إقليم سبأ الذي يشمل
مأرب والجوف والبيضاء االنضمام
إل��ى اإلقليمين الجنوبيين ،عدن
وحضرموت ،وذلك احتجاجا ً على
ما عدته انقالبا ً للحوثيين على
الشرعية في صنعاء ،إضافة إلى
إع�لان ع��دد من قياديي ما يعرف
بالحراك الجنوبي االنفصال عن
الشمال.

الجنوب يستعد
لالنفصال

وعلى صعيد آخر ،أكدت اللجنة
األمنية في إقليم ع��دن التزام كل
الوحدات العسكرية واألمنية بعدم
تسلّم أي توجيهات إال من محافظ
محافظة ع��دن ،ورف��ض تنفيذ أي
أم��ر عسكري آت من صنعاء بعد
استقالة الرئيس عبد ربه منصور
هادي.
وأع��ل��ن��ت ال��س��ل��ط��ات ف��ي أرب��ع
محافظات بجنوب اليمن ،بينها
ع���دن رف��ض��ه��ا ت��ل��ق��ي أي أوام���ر
عسكرية من صنعاء ،على أن تلتزم
ال��وح��دات العسكرية أوام��ر قائد
المنطقة العسكرية الرابعة ،وذلك
بعد استقالة الرئيس اليمني.
وأف��اد بيان ص��ادر عن اللجنة
األم��ن��ي��ة ف���ي إق��ل��ي��م ع����دن ب��أن
الوحدات العسكرية واألمنية في
هذه المحافظات الجنوبية التزمت
«ع��دم تسلم أي توجيهات إال من
محافظ محافظة عدن والمحافظين

ال�سعودية بين تحديات الداخل والخارج
رح��ل عبد الله ب��ن عبد العزيز آل س�ع��ود .االبن
الثاني عشر من أبناء الملك عبد العزيز تاركا ً خلفه
إرثا ً من الملفات المعقدة والمتراكمة داخل المملكة
وعند حدودها.
غ�ي��اب الملك سينهي ف�ص�لاً م��رك��زي�ا ً ف��ي تاريخ
ال�س�ع��ودي��ة .فعلى رغ��م توليه الحكم منذ ،2005
إال أن��ه ك��ان الحاكم الفعلي في السنوات العشرين
الماضية منذ أن تعرض أخوه فهد لجلطة دماغية.
سريعاً ،أعلنت البيعة لألمير سلمان ملكا ً سابعا ً
وسمي األمير مقرن وليا ً للعهد .هذه السرعة تأتي
رب �م��ا لتظهر ت�م��اس��ك األس� ��رة ال�ح��اك�م��ة وتدحض
ك��ل اإلش��اع��ات ع��ن ص ��راع داخ ��ل أج�ن�ح��ة الحكم.
فالمصلحة العليا في ظل ظروف داخلية وخارجية
عصيبة تقتضي نقل مقاليد الحكم بصورة سلسلة.
في الداخل تواجه المملكة مسألة الخالفة .فعلى
رغم أن صدى الخالف ظ ّل محصورا ً داخل أروقة
القصور إال أن المراقبين يتوقعون أن تشهد السنوات
المقبلة انتهاء حكم أبناء عبد العزيز لمصلحة أحفاده.
ويؤكدون أن الخالفة التي تسير بانتظام بين اإلخوة
قد تنقلب قواعدها بين األحفاد.

انتشار أمني ألنصار الله في العاصمة اليمنية
في محافظات اإلقليم» .وأض��اف
البيان أن هذه الوحدات ملتزمة
أيضا ً «تسلم األوامر العسكرية من
قائد المنطقة العسكرية الرابعة،
وتبقى ف��ي ح��ال��ة ت��أه��ب قصوى
بانتظار تسلّم أي توجيهات من
قيادة إقليم عدن».

واشنطن تجلي رعاياها

أك��د م��س��ؤول��ون أميركيون أن
الواليات المتحدة سحبت المزيد
من أفراد طاقم سفارتها في اليمن،
بالتزامن م��ع استقالة الرئيس
اليمني ورئيس حكومته.
ونقلت وك��ال��ة «روي���ت���رز» عن
مسؤولين أميركيين فضلوا عدم ذكر
أسمائهم أن البعثة الدبلوماسية
األميركية في العاصمة اليمنية
صنعاء ج��رى تقليصها بسبب
الوضع األمني المتدهور هناك ،إال
أنهم أشاروا إلى عدم وجود خطط
إلغالق السفارة.
وأعلنت السلطات األميركية
أنها تريد أن تبقى السفارة ،التي
تقوم ب��دور مهم في التعاون مع
ق���وات األم���ن اليمنية لمكافحة
اإلره��اب ،مفتوحة إلب��راز تصميم
الواليات المتحدة بهذا الشأن ،إال

أن مسؤولين أميركيين حاليين
وسابقين يقولون إن الفوضى في
اليمن تهدد بالفعل استراتيجية
اإلدارة األميركية ضد ف��رع قوي
للقاعدة هناك.
وك��ان الرئيس األميركي باراك
أوباما قبل أربعة أشهر فقط وصف
ال��ي��م��ن ب��أن��ه ن��م��وذج ل��ش��راك��ات
«ن���اج���ح���ة» ض���د اإلره������اب في
العالم.
وص ّرح جوش إرنست المتحدث
باسم البيت األبيض للصحافيين
على متن طائرة الرئيس األميركي
قائالً« :نحن مازلنا نقيم اآلث��ار»،
مضيفا ً أن الرئيس أوباما منشغل
بسالمة المواطنين األميركيين
الموجودين باليمن ،مؤكدا ً أن لدى
الواليات المتحدة اإلمكانات كافة
إلجالء موظفي السفارة األميركية
من العاصمة اليمنية صنعاء.
وأعقب ق��رار سحب المزيد من
أف���راد طاقم السفارة األميركية،
تأكيدات علنية متكررة من اإلدارة
األميركية بأنها تعتبر سالمة طاقم
السفارة أولوية قصوى.
وك���ان���ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
األميركية خ ّفضت فعليا ً أف��راد
الطاقم الدبلوماسي بصنعاء في

األش��ه��ر الماضية ليقتصر على
العاملين األساسيين المتصلين
بالمسائل األمنية.
ون��ق��ل��ت م��ص��ادر ع��ن م��س��ؤول
بارز ب��وزارة الخارجية األميركية
ت��أك��ي��ده أن��ه «ردا ً ع��ل��ى ال��وض��ع
األمني المتغير في اليمن خفضت
السفارة األميركية في صنعاء أفراد
طاقمها األميركيين العاملين في
اليمن».

مواجهات بين
الحوثيين والتكفيريين

وقتل  9أشخاص باشتباكات
وق��ع��ت ف���ي م��دي��ن��ة م����أرب بين
حركة أنصار الله ومجموعة من
التكفيريين.
وفي الجنوب ،انتشرت وحدات
من الجيش واألم��ن المركزي بعد
إع�ل�ان ج��م��اع��ات محلية ق���رارات
العاصمة صنعاء إث��ر استقالة
الرئيس ه��ادي ورئ��ي��س ال���وزراء
خالد بحاح.
ودع����ت ج��ه��ة ت��س��م��ي نفسها
اللجنة األمنية إلى بقاء الوحدات
األمنية والعسكرية في حالة يقظة
وفي حالة تأهب قصوى بانتظار

تسلم أي توجيهات من قيادة إقليم
عدن.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أعلنت وسائل
إعالم يمنية أن انفجارين متتاليين
ه��زا فجر أم��س حي رس�لان الذي
يقطنه حوثيون شمال العاصمة
صنعاء.
وأوضحت األنباء أن االنفجارين
الناجمين عن عبوتين ناسفتين
استهدفا منازل لقيادات في جماعة
ال��ح��وث��ي ف��ي ح��ي ال��ج��رف وف��ي
شارع المطار ،من دون إعالن وقوع
خسائر بشرية.
وفي وقت سابق ،أعلنت وسائل
إع��ل�ام م��ح��ل��ي��ة أن المسلحين
الحوثيين اقتحموا مقر مجلس
النواب بعد محاصرتهم له ساعات
ع��دة ،مشيرة من جهة أخ��رى إلى
وق���وع سلسلة م��ن االن��ف��ج��ارات
ف���ي س���اح���ة ال���ش���ه���داء ب��ع��دن
جنوب اليمن ،مضيفة أن اللجنة
األم��ن��ي��ة ب��إق��ل��ي��م ع���دن أص���درت
بيانا ً دع��ت فيه العسكريين في
اإلقليم إلى تنفيذ تعليمات وأوامر
السلطات المحلية فقط متمثلة
في محافظ ع��دن وقائد المنطقة
الجنوبية.

العثور على  27جثة للتنظيم بالنباعي

العراق :تحرير �سدة ال�صدور من �سيطرة «داع�ش»

عمان ـ محمد شريف الجيوسي
كشفت صحف العدو أن اطباء أردنيين و»إسرائيليين» ومغاربة شاركوا في
مؤتمر دولي نظمته جمعية «أوبريشين» المعنية بحسب الصحف «اإلسرائيلية»،
بمساعدة األطفال الذين يعانون من انشقاق الشفة والحنك .وأضافت أن مشاركة
«إسرائيل» في المؤتمر المذكور اقتصرت على طبيبين فيما لم تذكر عدد األطباء
األردنيين المشاركين فيه .
واعتبر الطبيب «اإلسرائيلي» عمري أوم��ودي أن المؤتمر تخلله الود وروح
الدعابة .
وبحسب الصحافة ،أجرى األطباء األردنيون و»اإلسرائيليون» والمغاربة نحو
 70علمية جراحية وتجميلية ألطفال يعانون من تشوهات في الحنك والفم في
مستشفى محلي بجنوب الفيليبين.
يذكر أن أنباء ذكرت قبل أيام قيام أطباء أردنيين بزيارة تطبيعية للكيان
الصهيوني أخيراً ،وأنهم زاروا ما يقال إنه الموقع التعبيري لـ»المحرقة المزعومة»
.

قبائل وع�شائر بئر ال�سبع في الأردن:
جرائم العدو لن تمر من دون عقاب
عمان ـ «البناء»

حشد من القوات العراقية قرب الموصل
وأضاف التميمي« :أن اشتباكات
عنيفة ت��ج��رى ح��ال��ي�ا ً بين ال��ق��وات
األمنية ومسلحي «داعش» في بعض
المناطق القريبة من السدة» .وأشار
إلى أن «العبوات الناسفة تمثل أبرز
المعرقالت في زي��ادة وتيرة التقدم
نحو األمام».
ويعد سد الصدور من أهم السدود
في محافظة ديالى بسبب سيطرتها
على تدفق المياه في أنهر رئيسية عدة
من خالل ناظم إروائ��ي أوتوماتيكي
سيطرت عليه «داعش» قبل  3أشهر.
من جهة أخرى ،أعلن قائد عمليات

ب��غ��داد عبد األم��ي��ر الشمري ،أم��س،
العثور على  27جثة تابعة لعناصر
ج��م��اع��ة «داع�����ش» اإلره��اب��ي��ة في
المناطق المحررة بمنطقة النباعي
شمال العاصمة.
وقالالشمرينقالًعنالـ»السومرية
نيوز» ،إن «القوات األمنية عثرت على
 27جثة في منطقة النباعي شمال
بغداد».
وأضاف الشمري أن «هذه الجثث
تعود لعناصر تنظيم «داعش» الذين
قتلوا على يد القوات األمنية أثناء
تحرير مناطق النباعي».

ّ
تتقدم بطلب تحويلها �إلى �إقليم ر�سمي ًا
الب�صرة
أعلنت إدارة محافظة البصرة تقديمها طلبا ً إلى
الحكومة المركزية إلنشاء إقليم البصرة.
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي ،إن الحكومة
المحلية في البصرة قدمت طلبا ً إلى الحكومة المركزية
إلنشاء إقليم البصرة ،مبينا ً أن «الكرة اآلن في ملعب
الحكومة االتحادية لكي تحول الطلب إلى مفوضية
االنتخابات».
من جهة أخرى ،قال وزير الدولة لشؤون المحافظات
أحمد الجبوري ،إن «تشكيل األقاليم في هذا الوقت
سابق ألوانه ،على رغم كونه حقا ً دستورياً» ،مشيرا ً
إلى أن العراق «يواجه وضعا ً أمنيا ً واقتصاديا ً محرجا ً
ومن الصعوبة تشكيل األقاليم في هذا الوقت».
وك��ان ناشطون بصريون أعلنوا ،في  20كانون

األول  ،2014البدء بالخطوة األولى لتحويل المحافظة
إلى إقليم ،من خالل جمع نسبة اثنين بالمئة المطلوبة
لتباشر مفوضية االن��ت��خ��اب��ات ب��إج��راء التصويت
عليه ،وفي حين عزوا مطالبتهم إلى استئثار المركز
بالصالحيات وسعيهم إلى ضمان حقوق المحافظة،
أع��رب��وا عن التفاؤل بإمكان نجاح محاولتهم هذه
المرة بعد زيادة الوعي الجماهيري بأهميتها خالفا ً
لسابقتها.
وج��دد سياسيون من محافظة البصرة الدعوات
إلقامة إقليم في المحافظة من خ�لال حملة تواقيع
للمطالبة بالمشروع ،وفيما أك��دوا أنها «الطريقة
الوحيدة النتزاع حقوق المحافظة» ،رأوا أن البصرة ال
يوجد فيها طرف قوي ،قادر على إيقاف المشروع.

أما إقليميا ً ودولياً ،فتزدحم الملفات عند حدود
المملكة مشكلة عبئا ً ثقيالً يقع على ك��اه��ل الملك
الجديد .فعين السعودية على اليمن وتنامي نفوذ
جماعة أنصار الله وعينها الثانية على حدودها مع
ال�ع��راق وخطر تسلل اإلرهابيين وت�ح��دي��دا ً تنظيم
«داع ��ش» إل��ى داخلها .كذلك ت��راق��ب المملكة بحذر
تطور األوض��اع في البحرين وتحاول بحرص لم
شمل البيت الخليجي بعدما كاد الخالف القطري ـ
السعودي ينسف أركانه.
كذلك ينتظر الملك الجديد في ملف حرب النفط
التي تتشارك فيها ال��ري��اض مع واشنطن للضغط
على ط�ه��ران وموسكو ف��ي ملفات كثيرة ،أبرزها
المفاوضات النووية اإليرانية واألزمة السورية .إذ
ال خطر بالنسبة إلى المملكة يعلو فوق خطر تنامي
ق��درات إي��ران ونفوها في المنطقة .يضاف إلى كل
هذه الملفات الدور السعودي في المنطقة وال سيما
في سورية والعراق وليبيا ولبنان ومصر.
كل ه��ذه المؤشرات ت��دل على أن السعودية بعد
رح�ي��ل عبدالله تقف أم��ام مرحلة عصيبة ف��ي هذا
الزمن الصعب.

ت�شييع جنازة عبداهلل في الريا�ض

تطبيع طبي �أردني ـ «�إ�سرائيلي» ـ مغاربي

أعلن المجلس البلدي في قضاء
المقدادية بمحافظة ديالى العراقية
عن تحرير س��دة الصدور اإلروائية
شمال القضاء من سيطرة جماعة
«داعش» ،مؤكدا ً أن اشتباكات عنيفة
ال تزال مستمرة في محيط السدة.
وأفاد موقع «السومرية» أن رئيس
مجلس المقدادية عدنان التميمي
ق��ال« :إن القوات األمنية المشتركة
المدعومة بالحشد الشعبي حررت
سدة الصدور اإلروائية ( 15كم شمال
القضاء) من سيطرة تنظيم «داعش»
بعد هجوم مباغت من محاور عدة».

تقرير �إخباري

أعلن أبناء قبائل وعشائر بئر السبع الفلسطينية في األردن ،في بيان ،تضامنهم
التام ومساندتهم ألبناء عمومتهم في بلدة رهط و األراضي الفلسطينية المحتلة
كافة ،ضد العدو الصهيوني وما يرتكبه من جرائم وانتهاكات بحق الفلسطينيين
عموماً ،وأبناء بئر السبع خصوصاً ،والتي كان آخرها مقتل شابين من أبناء بئر
السبع في بلدة رهط المحتلة على أيدي جنود االحتالل الصهيوني.
وأكد أبناء قبائل وعشائر بئر السبع في األردن ،أن جرائم االحتالل الصهيوني
واعتداءاته لن تمر من دون عقاب ،وأن الشعب العربي الفلسطيني الصامد المرابط
قادر على االنتقام لدماء الشهداء الفلسطينيين الذين رووا بدمائهم تراب وطنهم
الطهور ،وزلزلة األرض تحت أقدام الغاصبين وصوال ً إلى تحرير أرضهم من النهر
إلى البحر.
واختتم البيان بتوجيه التحية إلى الشهداء األبرار.
يذكر أنها المرة األولى التي يصدر فيها بيان عن عشائر وقبائل بئر السبع
الفلسطينية في األردن والتي يجرى فيها تأكيد أيضا ً تحرير فلسطين من البحر
إلى النهر.

الحوار اال�ستراتيجي الم�صري الأميركي
في �شباط المقبل في القاهرة
كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه من المنتظر عقد الحوار
االستراتيجي المصري األميركي بالقاهرة في شباط المقبل على مستوى وزيري
الخارجية .وقال شكري في حديث لمجلة «األهرام العربي» في عددها الصادر
أمس الجمعة إنّ «الحوار سيكون مناسبة الستعراض مختلف نواحي العالقة،
وهي عالقة متشعبة عميقة وبها كثير من المكاسب ،ولكن علينا أن نتعامل معها
بقدر أهميتها وبشفافية ال بد من أن تتحلى بها عالقة بهذا العمق».
وحول موقف مصر بالنسبة إلى دعوة الرئيس األميركي باراك أوباما لعقد مؤتمر
دولي حول اإلرهاب ،أشار شكري إلى أنّ «هناك مشاورات مع عدد من األطراف،
حيث سنتبادل االتصاالت الهاتفية مع عدد من وزراء الخارجية ،ما سيتيح قدرا ً
أكبر من االطالع على هذه الفكرة وأهدافها حتى نستطيع أن نقيمها».
ولفت شكري إلى أنّ «اإلره��اب لن يقضى عليه إال إذا خلصت النوايا الدولية
للتعامل معه بشكل ليس به أي نوع من أنواع المواربة أو االنتقائية في االستعداد
لتصنيف هذه المنظمات بشكل مختلف ،أو محاولة البعض االستفادة ألغراض
سياسية» ،الفتا ً إلى أنّ «رسالة مصر وهدفها كانا واضحين في أنّ «الحرب على
اإلرهاب ال بد أن تكون شاملة من حيث تناول التنظيمات الموجودة كافة ،وأيضا
ألاّ تشمل فقط المواجهة العسكرية ،ولكن األسباب السياسية التي أسهمت في
بزوغ هذه الظاهرة إلى جانب األسباب الثقافية التي أسهمت أيضا ً في نمو هذه
الظاهرة».

ما�ض على نهج �أ�سالفي
الملك �سلمانٍ :

تشييع الملك عبد الله
أك��د ال��ع��اه��ل ال��س��ع��ودي الجديد
سلمان ب��ن عبد ال��ع��زي��ز ،أم���س ،في
أول كلمة بعد اعتالئه سدة الحكم أن
المملكة بقيادته ستستمر بالسير على
النهج نفسه الذي سار عليه أسالفه.
وقال الملك سلمان في كلمته التي
ع��زى فيها الشعب السعودي بوفاة
الملك عبد الله «سنظل متمسكين
بالنهج القويم الذي سارت عليه هذه
الدولة منذ تأسيسها».
واع��ت��ب��ر س��ل��م��ان أن ال��ح��ك��م في
السعودية «أمانة عظمى» ،ووعد بأن
تستمر بالده التي تحتضن الحرمين
الشريفين ،أقدس بقاع بالنسبة إلى
المسلمين في جميع انحاء العالم،
بالعمل على وحدة العرب والمسلمين.
وجرى في الرياض تشييع جنازة
الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز
بحضور جمع كبير من المسؤولين.
وم��ن ال��رؤس��اء ال��ع��رب واألج��ان��ب

الملك سلمان
ال��ذي��ن ح��ض��روا م��راس��م التشييع
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ورئ���ي���س ح��ك��وم��ة ب��اك��س��ت��ان ن���واز
ش���ري���ف وال���رئ���ي���س���ان ال��س��ودان��ي

واإلثيوبي ،إضافة إلى أمير الكويت
ص���ب���اح األح���م���د وم���ل���ك ال��ب��ح��ري��ن
حمد بن عيسى وأمير قطر تميم بن
حمد.

«�إ�سرائيل» :وفاته «خ�سارة كبيرة»
أش��اد رئيس الكيان «اإلسرائيلي» رؤوفين ريفلين
أمس ،بالملك السعودي المتوفى عبدالله بن عبد العزيز
واص��ف�ا ً إي��اه بـ«قائد نموذجي» ،فيما اعتبر الرئيس
السابق شمعون بيريز أن وفاة الملك السعودي تشكل
«خسارة كبيرة».
وعبّر ريفلين في بيان عن «حزنه» لوفاة الملك عبد
الله ،وق��ال إن «الملك عبد الله تح ّرك بحكم االعتدال
واح��ت��رام م��ا للقدس م��ن حساسية وقدسية ،وسعى

إل��ى تشجيع رؤي��ة ازده��ار في المنطقة» .وأض��اف أن
«سياساته الحكيمة شكلت مساهمة كبيرة لمنطقتنا
والستقرار الشرق األوسط».
وفي داف��وس ،اعتبر بيريز أن وفاة الملك السعودي
تم ّثل «خسارة كبيرة للسالم في الشرق األوسط» .وقال
على هامش المنتدى االقتصادي في دافوس إن الملك عبد
الله «كان قائدا ً صاحب خبرة وملكا ً حكيماً .كان يملك
شجاعة إطالق خطة للسالم في الشرق األوسط».

�آالف البحرينيين واجهوا القنابل ال�سامة
بعبارات الت�ضامن مع ال�شيخ �سلمان
نزل آالف البحرينيين إلى الشوارع
من جديد في مختلف المناطق ،بعد
صالة الجمعة ،رفضا ً الستمرار اعتقال
األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ل��وف��اق المعارضة
الشيخ علي سلمان ،ليالقيهم القمع
من قبل قوات األمن في تكرار لمشهد
البطش الرسمي الذي يواكب الحراك
البحريني المنطلق في شباط 2011
حتى اآلن.
وخ��رج��ت ت��ظ��اه��رات ف��ي منطقة
المالكية وال��ب�لاد ال��ق��دي��م وال��دي��ه
والمنامة وس��ت��رة ،وك��ان��ت الكبرى
في منطقة الدراز غرب العاصمة مع
وجود أمني كثير في محيط المنطقة،
إال أن المسيرة جابت المنطقة وصوال ً
إلى الطريق العام مع تحليق للطيران
ال��ع��م��ودي على علو منخفض مع
إطالق كثيف لعبوات الغاز وإغراق
المنطقة بالغازات.
ومن على منبر الجمعة في الدراز
أم���س ،ق��ال العالمة الشيخ محمد
الصنقور إن المشهد ال��ذي رصدته
إح��دى ال��ك��ام��ي��رات ،ف��ي إش���ارة إلى
مشهد اس��ت��ه��داف متظاهر بسالح
الشوزن من مركبة عسكرية ،يلقي
ض��وءا ً خافتا ً على مستوى البطش

الذي يكابده أبناء هذا الوطن لمجرد
مطالبتهم بحقوقهم المشروعة .وقال
صنقور إن شابا ً أع��زل يقف حامالً
صورة لسماحة الشيخ علي سلمان
يستهدف عن قرب بطلقة في رأسه
يسقط على إثرها والدم يتساقط منه،
واصفا ً المشهد بأنه يعبر عن مستوى
البطش وضراوته.
ونوه العالمة صنقور إلى أن هذا
المشهد لو كان المستهدف فيه رجل
لعجت وسائل اإلعالم له
من الغرب
ّ
في كل مكان ولدانت الدول استهدافه،

ولكنها االزدواج��ي��ة ف��ي المعايير.
وأض���اف« :ه��ذا المشهد ليس ن��ادر
الوقوع ،فثمة كثير من المشاهد التي
لم يتسنَّ رصدها ،وهي أكثر دموية،
فمنظر األجساد التي تخترقها شظايا
الشوزن أصبح من المشاهد المألوفة،
وال��ن��اس يعالجون ج��رح��اه��م في
البيوت خشية االعتقال ،فبمرأى من
الصغار والصغيرات ُتستأصل هذه
الشظايا ،وآهات الجرحى على مسمع
منهم ،في حين يعالجون بأساليب
بدائية».

