
ينتظر مرضى ع��راة في مجموعات ان 
يحني دوره��م الواحد تلو االخ��ر للحالقة 
واالستحمام داخ��ل مستشفى لألمراض 
النفسية والعقلية، هو الوحيد من نوعه 
في مناطق سيطرة الفصائل املعارضة في 
شمال سورية، ويشهد منذ ان��دالع النزاع 

ازدياداً في عدد رواده.
وتسببت احلرب التي تشهدها سورية 
منذ منتصف  م��ارس 2011 باضطرابات 
نفسية وح���االت اك��ت��ئ��اب وص��دم��ة لدى 
مختلف الفئات من اطفال وشباب وعجزة، 
ج��راء التجارب التي يعيشونها وه��ول 
املشاهد التي تعرضوا لها، وفق ما يقول 

اطباء ومتخصصون.
وي���وؤي املستشفى وه��و ع��ب��ارة عن 
مبنى حجري من ثالثة طوابق في مدينة 
اعزاز في شمال حلب، 139 مريضاً بينهم 

32 امرأة. 
يتقاسم ال��رج��ال وي��رت��دي ع��دداً منهم 
قمصاناً زرقاء مساحة واسعة من الطابق 
الثاني. في اح��دى القاعات، يصرخ رجل 
بغضب ويغني ثان بصوت مرتفع ويفتح 
فمه حتى يظهر كامل فكه العلوي اخلالي 
من االسنان. ويقف ثالث قرب صورة قلب 
مرسوم على احلائط وال��ى جانبه كلمة 

“حب” باالنكليزية.
ويبدو الوضع اكثر ه��دوءاً في الطابق 

األول املخصص لنساء من مختلف األعمار، 
يرتدي معظمهن زياً موحداً ابيض اللون 
تزينه ورود رم��ادي��ة. وب��ال��ق��رب منهن 
مريضة يداها مكبلتان الى بسرير تتمدد 

عليه في احدى زوايا الغرفة.
ويعد هذا املستشفى ال��ذي يضم باحة 
ك��ب��ي��رة ي��خ��رج ال��ي��ه��ا امل��رض��ى ملمارسة 
ال���ري���اض���ة وق���ض���اء ال���وق���ت، ال��وح��ي��د 
املتخصص باالمراض النفسية والعقلية 
في مناطق سيطرة الفصائل املعارضة في 
شمال سورية. الى جانب املرضى املقيمني 
فيه، يعاين املستشفى يومياً قرابة اربعني 

مريضاً. 
ويوضح الطبيب النفسي ضرار الصبح 
)46 عاما( املشرف على ع��الج املرضى، 
لوكالة فرانس برس ان أكثر احلاالت التي 

يعاينها “ناجتة عن ظروف احلرب”.
وي��ق��ول “غالبية امل��رض��ى مصابون 
باضطرابات م��ا بعد الصدمة والتأقلم 
والقلق وثنائي القطب  ب��االض��اف��ة الى 

االكتئاب والذهان )انفصام الشخصية(”.
ومن بني احلاالت املؤثرة التي يعاينها 
هذا الطبيب فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً 
ت��رت��اد املستشفى ك��ل أس��ب��وع��ني يقول 
انها “رأت طفاًل صغيراً مقتوالً وتأكله 
احليوانات” ق��رب منزلها و”تعرضت 
للصدمة وفقدت النطق وباتت ال تنام وال 

تأكل   وحتاول جتنب كل شيء”.
ويتحدث الطبيب كذلك ع��ن رج��ل في 
مطلع اخلمسينات م��ن ع��م��ره، ق��ام بدفن 
زوجته واوالده الستة بعد قصف استهدف 
منزله في مدينة الرقة )شمال( نهاية العام 

.2016
ويشرح ان املريض الذي يراجعه منذ 
اشهر “يعاني راهناً من صعوبة في النوم 
وتذكر احل��ادث ودوم��اً تأتيه األفكار على 

شكل كوابيس”.
واذا كانت بعض االضطرابات موجودة 
قبل احلرب، اال أن ثمة امراض اخرى فاقمها 

النزاع املستمر منذ اكثر من ست سنوات.
ويؤكد الطبيب وهو يقلب صفحات دفتر 
دّون عليه مالحظات واس��م��اء، ان “عدد 
املرضى ازداد منذ بداية احلرب، خصوصاً 
الذين يعانون من االكتئاب واضطراب ما 

بعد الصدمة واضطرابات التأقلم”.
وفي هذا الصدد، يشرح املمرض محمد 
منذر )35 عاماً( انه مع اندالع التحركات 
الشعبية ضد النظام السوري في العام 
2011، “كان يأتينا م��رض��ى معتقلني 
في ف��روع االم��ن، يعانون امراضا نفسية 
ك��ال��ره��اب نتيجة تعذيبهم وضربهم 

خصوصا على الرأس”.
ويوضح انه مع حتول االحتجاجات الى 
ن��زاع دام اودى بحياة اكثر من 330 الف 

شخص، “باتت تأتينا حاالت ال تستطيع 
حتمل صوت الطائرات احلربية” السالح 

االبرز في احلرب السورية.
قبل مدينة أع��زاز، كان مقر املستشفى 
ال��ذي ب��دأ عمله في العام 2011 في حي 

مساكن هنانو في مدينة حلب. 
ويوضح املشرف االداري على املستشفى 
محي الدين عثمان أنه مع ان��دالع املعارك 
بني فصائل املعارضة وق��وات النظام في 
حلب بدءا من العام 2012 “تعرض املشفى 

للقصف ما تسبب بإصابة أحد املمرضني”.
واضطر الطاقم الطبي مع اشتداد حدة 
املعارك في احل��ي، وف��ق  محي الدين الى 
ترك املستشفى ما ادى الى “تسرب جزء من 

املرضى نتيجة ذلك الى الشوارع”.
وتولى عدد من اهالي املنطقة إعادتهم 
إلى املستشفى، وابالغ منظمة “أطباء عبر 
القارات- تركيا” التي تعمل في املجالني 
االغاثي والطبي. ووافقت االخيرة على دعم 
املستشفى وتولت نقل املرضى الى غرب 
محافظة حلب حيث بقوا ألسبوعني قبل 

وصولهم الى اعزاز في العام 2013.
وط��ي��ل��ة ال���س���ن���وات االخ����ي����رة، بقي 
املستشفى مبنأى عن ال��غ��ارات والقصف 
ال��ذي لطاملا استهدف مدينة أع��زاز، االمر 
ال��ذي أت��اح للطاقم الطبي تقدمي الرعاية 

الالزمة للمرضى وتقييم احلاالت.

الطاقم الطبي “مرهق”
رغ��م االم��ك��ان��ي��ات احمل���دودة والنقص 
ف��ي األدوي���ة واالع��ت��م��اد على املساعدات 
ومساهمات منظمة الصحة العاملية احياناً 
او اللجوء الى بدائل في السوق احمللي او 
في تركيا املجاورة، يناضل الطاقم الطبي 
ملساعدة بعض احلاالت وخصوصاً اولئك 

الذين يعانون من اكتئاب شديد. 
وي��ت��ذك��ر الصبح م��ري��ض��اً ك��ان يرتاد 
املستشفى بشكل دوري. ويقول “سألته 
في احدى امل��رات عن االنتحار واج��اب انه 
ال يفكر في ذل��ك، بعد 15 يوما أق��دم على 

االنتحار مبسدس”.
ويقر الطبيب بحجم الضغوط التي 
يعيشها الطاقم الطبي. وي��ق��ول  “هناك 
اره��اق نفسي، وأحياناً نتعرض للضرب 
والشتم” مضيفاً انه ملواجهة هذه احلوادث 
“نأخذ أحياناً اجازات ونبتعد بضعة ايام 

لكي نعود نشيطني”.
ومع ازدي��اد اعراض االم��راض النفسية 
جراء احل��رب، يحاول الطاقم الطبي وفق 
م��ن��ذر “نشر ال��وع��ي ف��ي محيطنا )...( 
والتوضيح ان االم��راض النفسية شأنها 

شأن االمراض العضوية”.
ويشرح الصبح انه جراء احلرب بات 
هناك الكثير من احل��االت النفسية التي 

حتتاج الى العالج واملتابعة.

قصفت دب��اب��ة للجيش اإلسرائيلي 
م��واق��ع حل��رك��ة ح��م��اس ف��ي ق��ط��اع غزة 
فجر امس  االثنني رداً على إطالق قذيفة 
من القطاع على جنوب إسرائيل، دون 
تسجيل إص��اب��ات ف��ي اجل��ان��ب��ني، وفق 

اجليش اإلسرائيلي ومصادر حماس.
وقال اجليش اإلسرائيلي ان الدبابة 
قصفت مواقع في خان يونس لكتائب عز 
الدين القسام، اجلناح العسكري حلركة 

حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وق��ال مصدر أمني ف��ي غ��زة لوكالة 
فران برس إن “مدفعية قوات االحتالل 
االسرائيلي قصفت في ساعات الفجر 
االول���ى على خ��ان يونس ودي��ر البلح 
)ج��ن��وب وس��ط ال��ق��ط��اع( واستهدفت 
نقطتي رصد للمقاومة في بلدة القرارة 
بخمس ق��ذائ��ف كما قصفت بقذيفتني 
أراض زراع��ي��ة ش���رق دي���ر ال��ب��ل��ح ما 
أحدث أض��رارا، دون أن نبلغ عن وقوع 

إصابات”.
وقال شهود عيان ان نقطتي الرصد 

تابعتان لكتائب القسام.
وهي ثاني قذيفة تطلق من قطاع غزة 
على جنوب إسرائيل منذ مساء السبت 
مع تصعيد التوتر في القدس واألراضي 
الفلسطينية احملتلة بعد تركيب بوابات 
إلكترونية أمنية قبل الدخول إلى املسجد 
األقصى في 16  يوليو بعد يومني من 
هجوم دام قتل فيه شرطيان إسرائيليان 

وثالثة من عرب إسرائيل.
ومنذ ذلك احلني يقاطع الفلسطينيون 
ال���ص���الة ف���ي امل��س��ج��د وت��ص��اع��دت 
املواجهات بني املتظاهرين الفلسطينيني 
وق��وات األم��ن اإلسرائيلية موقعة بني 
الفلسطينيني العديد من القتلى وعشرات 

اجلرحى.
وشهد قطاع غزة تظاهرات تضامنا 
م��ع األق��ص��ى أص��ي��ب خاللها أرب��ع��ون 
شخصا بجروح اجلمعة خالل مواجهات 

مع جنود إسرائيليني على احلدود.
وكان من املقرر ان يصل إلى اسرائيل 
االث��ن��ني م��ب��ع��وث ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي 
دون��ال��د ت��رام��ب إل��ى ال��ش��رق األوس��ط 
في محاولة لتخفيف التوترات بشأن 
اجراءات أمنية جديدة فرضتها الدولة 
العبرية على م��داخ��ل احل��رم القدسي 

وتسببت ب��ان��دالع أع��م��ال عنف دامية 
خالل األيام األخيرة. 

وتأتي زيارة جيسون غرينبالت بعد 
أكثر من أسبوع من التوترات املرتبطة 
ب��احل��رم القدسي وال���ذي يعد ف��ي قلب 

النزاع الفلسطيني-االسرائيلي.
فبعد هجوم وقع في 14  يوليو وأسفر 
عن مقتل عنصري شرطة اسرائيليني، 
نصبت السلطات االسرائيلية بوابات 
لكشف امل��ع��ادن ع��ل��ى م��داخ��ل احل��رم 
القدسي الذي يضم املسجد األقصى وقبة 

الصخرة. 
وي��رى الفلسطينيون في االج��راءات 
األمنية األخ��ي��رة محاولة اسرائيلية 
لبسط سيطرتها على امل��وق��ع وه��و ما 
دفعهم إلى رفض دخول احلرم القدسي 
وباتوا ي��ؤدون صلواتهم في الشوارع 

احمليطة. 
 وت��ق��ول السلطات االسرائيلية أن 
منفذي عملية 14  يوليو هربوا مسدسات 
إلى احلرم وانطلقوا منه ملهاجمة عناصر 

الشرطة. 
وتخللت االحتجاجات الفلسطينية 
ص���دام���ات أس��ف��رت ع��ن مقتل خمسة 

فلسطينيني وثالثة اسرائيليني. 
طعن فلسطيني من قلقيلية في شمال 
الضفة الغربية احملتلة االثنني إسرائيليا 
عربيا في العنق في مطعم للوجبات 
السريعة بالقرب من تل ابيب قبل أن 

توقفه الشرطة.
وق���ال���ت ال���ش���رط���ة ف���ي ب���ي���ان ان 
الفلسطيني البالغ من العمر 21 عاما 
حاول الهرب لكن املارة أوقفوه وسلموه 
للشرطة بعد الهجوم الذي وقع في بتاح 

تكفا.
وقالت املتحدثة باسم الشرطة أن 
الهجوم دافعه “قومي” ملمحة إلى أن 
املهاجم الفلسطيني اعتقد على األرجح 

أن الشاب الذي طعنه يهودي.
وأضافت أن إصابة الشاب العربي 
اإلس��رائ��ي��ل��ي وع��م��ره 32 ع��ام��ا ليست 

خطرة.
تشهد إسرائيل واألراضي الفلسطينية 
احملتلة ت��وت��را وص��دام��ات وهجمات 
منذ 14  يوليو عندما قتل شرطيان في 
القدس في هجوم نفذه ثالثة من عرب 

إسرائيل قتلتهم الشرطة الحقا في باحة 
احلرم القدسي.

وركبت إسرائيل على اإلث��ر بوابات 
إلكترونية على مداخل احلرم األمر الذي 
صعد املواجهات التي قتل خاللها خمسة 

فلسطينيني.
وقتل فلسطيني ثالثة إسرائيليني 
طعنا اجلمعة في مستوطنة بالضفة 
ال��غ��رب��ي��ة ق��ب��ل أن ي��ق��ت��ل ب��رص��اص 

مستوطن.
قتل 289 فلسطينيا ف��ي اسرائيل 
واالراضي الفلسطينية منذ اكتوبر 2015 
و47 اسرائيليا وأميركيان وأردنيان 

وأريتري وسوداني وبريطانية، وفق 
تعداد لوكالة فرانس برس.

وت���ع���ال���ت األص��������وات ال��ع��رب��ي��ة 
واإلسالمية املنددة بالتحرك االسرائيلي 
لرمبا ك��ان أبرزها حتذير األم��ني العام 
جلامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط 
في تصريحات األحد اسرائيل من “اللعب 
بالنار” عبر فرضها االجراءات اجلديدة 
التي رأى الرئيس التركي رج��ب طيب 

اردوغان فيها إهانة للعالم اإلسالمي. 
وأما البابا فرنسيس فأشار إلى أنه 
يتابع األح���داث اجل��اري��ة بقلق داعيا 
األطراف املتنازعة إلى تبني لغة احلوار 

واالعتدال. 
ووص��ل الوضع إل��ى درج��ة الغليان 
خ��الل ص��الة اجلمعة، التي يستقطب 

املسجد األقصى عادة اآلالف خاللها.
وحتسبا إلمكانية انطالق تظاهرات، 
منعت اسرائيل اجلمعة الرجال الذين 
يبلغون من العمر أقل من 50 عاما، من 
دخ��ول املدينة القدمية للمشاركة في 

الصالة. 
 إال أن االشتباكات وقعت بني قوات 
األم��ن االسرائيلية والفلسطينيني في 
محيط املدينة القدمية وباقي مناطق 
ال��ق��دس ال��ش��رق��ي��ة وال��ض��ف��ة الغربية 

احمل��ت��ل��ت��ني، م���ا ت��س��ب��ب مب��ق��ت��ل ث��الث��ة 
فلسطينيني. 

وت��واص��ل��ت االش��ت��ب��اك��ات السبت  
فأسفرت عن مقتل فلسطينيني، أحدهم 
بانفجار قنبلة حارقة كانت بحوزته، 
قبل أن تندلع صدامات أخرى في محيط 

مدينة القدس القدمية ليل األحد. 
وليل اجلمعة، اقتحم فلسطيني منزال 
في اح��دى مستوطنات الضفة الغربية 
احملتلة حيث طعن أربعة اسرائيليني، 

توفي ثالثة منهم. 
وأعلن اجليش االسرائيلي أن املهاجم 
البالغ من العمر 19 عاما حت��دث على 

موقع “فيسبوك” عن احل��رم القدسي 
وعن الشهادة.

وكثيرا ما تثير االجراءات االسرائيلية 
ف��ي احل���رم ال��ق��دس��ي ومحيطه غضب 

الفلسطينيني. 
وف��ي ال��ع��ام 2000، ساهمت زي��ارة 
زعيم املعارضة آنذاك ارييل شارون إلى 
احلرم في إشعال االنتفاضة الفلسطينية 

الثانية التي دامت أكثر من أربعة أعوام. 
وي��ق��ع احل���رم ال��ق��دس��ي ف��ي ال��ق��دس 
الشرقية احملتلة التي ضمتها اسرائيل 
بعد حرب 1967 في خطوة لم يعترف 

بها املجتمع الدولي.

8alwasat.com.kw

استمرار االشتباكات بني قوات االحتالل اإلسرائيلي والفلسطينيني

مبعوث ترامب في إسرائيل لنزع فتيل أزمة احلرم القدسي

إسرائيل تقصف غزة ردًا على إطالق قذيفة من القطاع
ت���وق���ي���ف ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ط���ع���ن ع���رب���ي���ا إس���رائ���ي���ل���ي���ا ب����ال����ق����رب م�����ن ت�����ل أب���ي���ب

ماكرون يجمع بني السراج وحفتر  في املنطقة الباريسية
أعلنت الرئاسة الفرنسية االثنني ان الرئيس اميانويل ماكرون 
سيعقد اجتماعا الثالثاء في املنطقة الباريسية يجمع بني ابرز 
طرفني في النزاع الليبي، رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز 

السراج واملشير خليفة حفتر.
وقالت الرئاسة في بيان “تعتزم فرنسا من خالل هذه املبادرة 
تسهيل تفاهم سياسي بني رئيس املجلس )الرئاسي( الليبي وقائد 
اجليش الوطني، في وقت يتولى املمثل اخل��اص اجلديد لالمني 
العام لالمم املتحدة غسان سالمة الذي يشارك في اللقاء مهامه 

كوسيط لالمم املتحدة”.
وتابع البيان ان “فرنسا تعتزم بالتشاور مع كل شركائها تقدمي 
دعمها للجهود من اجل التوصل الى تسوية سياسية حتت اشراف 

االمم املتحدة جتمع  مجمل االطراف الليبيني”.
واشار البيان الى ان “التحدي يتمثل في بناء دولة قادرة على 
تلبية احلاجات االساسية لليبيني ولديها جيش نظامي موحد حتت 
اشراف السلطة املدنية”، مضيفا ان ذلك “ضروري لضبط االمن 
في االراض��ي الليبية وحدودها وملكافحة املجموعات االرهابية 

وتهريب االسلحة واملهاجرين وايضا من اجل العودة الى حياة 
مؤسساتية مستقرة”.

وكان السراج املدعوم من االمم املتحدة والغرب ومنافسه حفتر، 
التقيا في بداية  مايو 2017 في ابوظبي وقبل ذلك في  يناير 2016 
بعيد تعيني األول. وحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تشكلت 
مبوجب اتفاق رعته االمم املتحدة، استقرت في العاصمة طرابلس 
في  مارس 2016 لكن سلطتها موضع احتجاج املشير حفتر، الرجل 

القوي في شرق ليبيا واملدعوم من البرملان ومن حكومة موازية.

مستشفى وحيد لعالج املصابني في مناطق املعارضة السورية

بدء محاكمة صحافيني في صحيفة »جمهورييت« املعارضة في تركيا
ب��دأت االث��ن��ني ف��ي اسطنبول محاكمة 
ال��ع��دي��د م��ن الصحافيني ف��ي الصحيفة 
اليومية املعارضة الشهيرة ف��ي تركيا 
“جمهورييت”، بتهمة “دعم منظمات 
ارهابية مسلحة”، بعدما قضوا عدة أشهر 
خلف القضبان في قضية أثارت املخاوف 
بشأن وض��ع حرية اإلع��الم في ظل حكم 

الرئيس رجب طيب اردوغان. 
وي��ح��اك��م ف��ي امل��ج��م��وع 17 صحافيا 
ومسؤوال ومتعاونا يعمل او عمل سابقا 
م��ع الصحيفة املعروفة بنقدها الشديد 

لنظام اردوغان.
وبدأت احملاكمة بتالوة اسماء املتهمني 
التي استقبلها جمع قدم لدعم احملاكمني في 

قاعة احملكمة بالتصفيق.
وبحسب الئحة االتهام فان احملاكمني 
اتهموا مبساعدة واحدة او عدة “منظمات 
ارهابية” م��ش��ي��را ال���ى ح���زب ال��ع��م��ال 
الكردستاني ومجموعة يسارية متشددة 
وحركة الداعية فتح الله غولن املتهم من 
النظام بتدبير محاولة انقالب في صيف 

2016، االمر الذي ينفيه غولن قطعيا.
وجتمع العديد من االش��خ��اص بينهم 
صحافيون ون���واب م��ن امل��ع��ارض��ة ام��ام 
احملكمة صباح االثنني واطلقوا بالونات 
ملونة ورددوا هتاف “الصحافة حرة وال 

ميكنها تكميمها”.
وب���ني امل��ت��ه��م��ني ه��ن��اك اق����الم شهيرة 
على غ��رار كاتب العمود ق��دري غورسيل 
والصحافي احمد شيك ورسام الكاريكاتور 
موسى كارت اضافة الى صاحب الصحيفة 
اك���ني ات����االي ورئ��ي��س حت��ري��ره��ا م��راد 

سابوجنو.
وه��ن��اك 11 م��ن املتهمني قيد االعتقال 

االحتياطي معظمهم منذ نحو تسعة اشهر.
أعتبر رئيس منظمة مراسلون بال حدود 
بيار هاسكي ان احملاكمة التي بدأت االثنني 
في اسطنبول “تختصر كل ما يجري في 
تركيا التي باتت أكبر سجن للصحافيني 

في العالم”.
وتابع هاسكي في حديث على اذاع��ة 
فرانس انتر ان تركيا “+دميوقراتورية+، 

مزيج من الدميوقراطية والديكتاتورية...
حيث يتم االح��ت��ف��اظ مبظاهر التعددية 
لكن م��ع تشديد متزايد للسيطرة على 
املؤسسات وتالشي السلطات املضادة” 

وبينها االعالم.
وابدى هاسكي تعجبه “لتكتم املواقف 

الفرنسية من هذا املوضوع”.
واع��ت��ق��ل امل��ش��ت��ب��ه ب��ه��م م��ن��ذ تشرين 
األول/اك��ت��وب��ر ال��ع��ام امل��اض��ي مبوجب 
حالة الطوارئ التي ُفرَضت بعد محاولة 
االنقالب التي وقعت في 15  يوليو، 2016. 
وت��خ��ش��ى امل��ع��ارض��ة م���ن اس��ت��غ��الل 
السلطات حلالة الطوارئ ملالحقة كل من 
يتحدى اردوغان. وفي حال متت إدانتهم، 
فقد يواجه املتهمون السجن ملدد قد تصل 

إلى 43 عاما. 
وينظر إلى احملاكمة على أنها اختبار 
حلرية الصحافة ف��ي تركيا، التي حلت 
في املرتبة ال�155 في آخر مؤشر ملنظمة 
م��راس��ل��ون ب��ال ح���دود امل��ت��ع��ل��ق بحرية 
الصحافة في العالم، أي بعد بيالروسيا 

وجمهورية الكونغو الدميوقراطية. 
وبحسب مجموعة “بي24” حلرية 
الصحافة، هناك 166 صحافيا يقبعون في 
السجون التركية، اعتقل معظمهم في ظل 

حالة الطوارئ. 
لكن اردوغان أصر في مقابلة هذا الشهر 
أن هناك “صحافيان حقيقيان اثنان فقط” 

خلف القضبان في تركيا. 
وحتولت صحيفة “جمهورييت” التي 
تأسست ع��ام 1924 وتعد أق��دم صحيفة 
قومية شعبية في البالد، إلى شوكة في 
خاصرة اردوغ���ان خ��الل األع��وام القليلة 

املاضية. 
وتعد واح��دة بني األص��وات املعارضة 
احلقيقية القليلة في الصحافة، التي تهيمن 
عليها وسائل اإلع��الم امل��ؤي��دة للحكومة 
واليوميات الشعبية األكبر التي باتت أكثر 

حرصا على عدم حتدي السلطات. 
ك��م��ا جت���ري محاكمة رئ��ي��س حترير 
الصحيفة السابق ج��ان دون��دار ال��ذي فر 
إلى أملانيا غيابيا، حيث حكم عليه بالسجن 

مل��دة خمسة أع���وام وع��ش��رة أش��ه��ر على 
خلفية تقرير ف��ي الصفحة األول���ى اتهم 
فيه احلكومة التركية بإرسال أسلحة إلى 

سورية. 
وقضى احملبوسون حتى اليوم 267 
يوما في السجن، باستثناء شيك املوقوف 
منذ 206 أي���ام.  منذ اعتقالهم، استمرت 
“جمهورييت” بتخصيص مساحة العمدة 
صحافييها املسجونني ولكن بفراغ أبيض 
بدال من الكتابة.  واعتبر أنصار الصحيفة 
أن االتهامات املوجهة ضد العاملني فيها 
تهدف فقط إلى تكميم أفواههم وتضييق 
اخل��ن��اق ع��ل��ى “جمهورييت”.  وتتهم 
السلطات موظفي الصحيفة بدعم حزب 
ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي وح���زب  التحرر 
الشعبي الثوري-جبهة، إضافة إلى حركة 
غولن التي تسميها أنقرة “منظمة فتح الله 
اإلرهابية”.  لكن أنصارها يصرون على أن 
الصحيفة لطاملا انتقدت املجموعات الثالث، 
مبا فيها منظمة غولن، الذي ينفي بدوره أي 

صلة له مبحاولة االنقالب الفاشلة. 

األردن طلب التحقيق
 مع موظف سفارة إسرائيل 

وينتظر الرد
أف��اد مصدر حكومي أردن��ي اإلثنني ان عمان طلبت التحقيق مع 
دبلوماسي بسفارة إسرائيل في عمان قتل أردنيني إثر خالف وقع 

داخل مجمع السفارة، مؤكدا ان إسرائيل “الزالت تدرس الطلب”.
وقال املصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس 
برس ان “االردن طلب التحقيق مع موظف أمن السفارة الدبلوماسي” 

مضيفا ان “إسرائيل الزالت تدرس هذا الطلب”.
واك��د ان “الهدف في النهاية هو الوصول ال��ى احلقيقة وإنهاء 

إجراءات التحقيق، فالدولتان تسعيان إلحقاق العدالة”.
ونشرت وسائل إع��الم الكترونية أردنية معلومات نقلتها عن 
وسائل اعالم إسرائيلية تفيد بان موظف السفارة دبلوماسي يتمتع 
بحصانة وان السلطات اإلسرائيلية ترفض التحقيق معه. وقال 
املصدر ان “االردن يعي متاما االتفاقات الدولية بهذا الشأن ويعرفها 
متاما ولكن يطلب تعاون اجلانب اإلسرائيلي في هذا األمر”. واكد انه 

“ال حاجة ألي تصعيد دبلوماسي في أمر ميكن التعاون بشانه”.
واش��ار املصدر الى ان “التحقيقات األولية تبني ان هناك اتفاقا 
مسبقا بني النجار األردن��ي وموظف أمن السفارة اإلسرائيلية، لكن 

خالفا وقع بينهما ادى الى طعن وإطالق نار”.
وقتل أردنيان وأصيب إسرائيلي خالل “إشكال” وقع األحد داخل 

مجّمع السفارة اإلسرائيلية في عمان.
وأعلنت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية االثنني ان حارسا في 
سفارتها في َعّمان قتل أردنيا بالرصاص بعد ان ح��اول مهاجمته 
وآخر عن طريق اخلطأ. وأوضح املتحدث باسم الوزارة في بيان ان 
عامال اردنيا كان ينقل أثاثا الى شقة احلارس املقيم في مبنى تابع 
للسفارة، حاول طعنه مبفك للبراغي في ظهره إثر خالف نشب بينهما 
مساء االحد. واوضح البيان ان احلارس رد باطالق النار فقتل العامل 
وأصاب عن طريق اخلطأ صاحب الشقة وهو طبيب كان في املكان. 
وتوفي الطبيب متأثرا باصابته. واألردن وإسرائيل يرتبطان مبعاهدة 

سالم منذ عام 1994.
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