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عربيات

وداع ًا :الأ�ستاذ ممدوح رحمون والدكتور برهان العابد
�شخ�صيتان مرموقتان من الميدان ...ه ّمهما مجد الإن�سان
د .جورج جبور
ت��ج��اورت ورق��ت��ا النعي على ج���دران الشوارع
في دمشق ،وتوحد مكان تقبل التعازي برحيلهما
وت��ج��اور ال��م��وع��دان ،كما في األرج��ح تجاور مكان
والدتهما في حي الميدان الدمشقي الوطني العريق،
كما تجاور ه ّمهما في الحياة أال وهو النضال من أجل
مجد اإلنسان ،وهو عندهما العربي قبل أي أحد ،وإنْ
تن ّوعت طريقتاهما في النضال.
ال أدري ماهية العالقة بين الصديقين اللذين
ارتحال في  28أيلول وفي األول من تشرين األول،
ول��م أجتمع بهما معا ً في أي ي��وم من األي��ام ،إال أن
الحديث عن حي الميدان كان أثيرا ً عند كليهما ،كما
كان في قمة أولويات كليهما العمل من أجل النهوض
الوطني والعربي واإلنساني.
ك��ان تعرفي ب��األس��ت��اذ م��م��دوح ف��ي التسعينات
من القرن الماضي من خالل الندوات والمؤتمرات
المهتمة بالوحدة العربية ،كيف ال وه��و عضو في
المؤتمر القومي العربي وف��ي المؤتمر القومي-
اإلس�لام��ي .التقينا في ع��دد من العواصم العربية،
ك��ذل��ك ك���ان ل��ل��راح��ل ال��ك��ري��م ح��ض��وره ف��ي المنابر
اإلعالمية ،كانت خطاباته ومقاالته مك ّرسة للدعوة
إلى الوحدة العربية وبالتفكير في وسائل الوصول
إليها ،وله في هذا المجال مؤلفات تحفل بالتحليل
وبالمواقف والخبرات الشخصية .وال أنسى حفاوته
بفكرة أطلقتها ف��ي أوائ���ل التسعينات بشأن حلف
الفضول ،لم يؤيد صامتا ً بل تصدى إلشهار التأييد.
عاش األستاذ رحمون ردحا ً طويالً في بيروت إال أن
دمشق كانت معه بل فيه .هو عربي الهوى في كل
حال ،وبالد العرب كلها مرابعه .أما هويته السياسية
فالناصرية عنوانها األكبر .ومن مصادفات القدر أنه
انتقل إلى رحمة الله في يوم الثامن والعشرين من
أيلول ،وهو يوم انتقال الرئيس جمال عبد الناصر
إلى رحمته تعالى ذاته قبل  44سنة.
أما األستاذ الدكتور برهان العابد ،شيخ حكماء
تخفيف األل��م ،إذ هو أستاذ التخدير في كلية طب
جامعة دمشق ،فكان اسمه كبيرا ً في دمشق منذ
ع��ق��ود .عرفته ،ع��ن بعد ،م��ح��اض��را ً م��ن على منابر

دمشق الثقافية أو مستمعا ً إلى محاضرين .إال أنّ
صلة قربى فكرية وثقت م��ن عالقتي ب��ه .ف��ي 25
تشرين الثاني  ،1995لمناسبة الذكرى التسعمئة
إلعالن حروب الفرنجة ،كان نجما ً مش ّعا ً في ندوة
فكرية شهدها المركز الثقافي العربي بشارع الجالء
(أبو رمانه) .إلى جانب شيخ المؤ ّرخين السوريين
األستاذ الدكتور نور الدين حاطوم ،وشاعر فلسطين
والعرب الكبير يوسف الخطيب ،وإلى جانب عدد من
المتحدثين المتميّزين ،كان الدكتور العابد يحدثنا
حديث العالم المدقق عن جوانب من تاريخ حروب
الفرنجة ال أظن أن أحدا ً يتوقع اإلحاطة بها من أستاذ
في كلية الطب .ثم تتالت لقاءاتنا في ندوات عن تلك
ال��ح��روب المشؤومة طيلة سنوات شهدت صدور
أسف بابوي عن الوحشية التي كانت إحدى سماتها.
ويبدو أنّ الشغف بالتاريخ وبدقته ،استأثر بالكثير
م��ن وق��ت ال��راح��ل الكبير .وب��ي��ن أوراق���ي صفحات
مطولة كتبها وحاضر منها في مناسبات متعددة
عن تاريخ كلية طب جامعة دمشق .ثم إنه كان متابعا ً
يوميا ً للشأن العام .دلتني على ذلك حادثة طريفة
يطيب لي ذكرها ،أودعت جريدة «تشرين» ذات يوم
مقاالً مطوالً عن نجاح جزئي كان نصيبي في إقناع
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان باإلشارة إلى
حلف الفضول من حيث صفته هيئة عريقة للدفاع
عن حقوق اإلنسان .كنت أعاني من قلق الكاتب إذ
يترقب مصير كلماته المتوغلة في موضوع حساس:
هل ستنشر أم ستحجب؟ ذات صباح باكر هتف لي
الدكتور برهان مهنّئاً ،لم أكن قد اطلعت على الجريدة
بعد ،ال ب ّد أنّ الجرائد تصله إلى بيته ،يبتدئ يومه
بقراءتها كما ينبغي على ك�� ّل مهتم بالشأن العام،
بل على ك ّل من يو ّد مواكبة مجريات الحياة اليومية،
إن يفعل .سررت بهاتفه مرتين ،مرة بظهور المقال
ومرة باهتمام الصديق الكبير.
صديقان من حي الميدان العريق عرفتهما ،كما
عرفهما كثيرون ،ب���ارزان ف��ي دروب العمل العام
البعيد م��ن المنفعة الشخصية ،ارت��ح�لا إل���ى دار
الحق في أجلين متقاربين ،الخسارة كبيرة ،عليهما
الرحمة ،وإنا لله وإنا إليه راجعون.
drjabbour@gmail.com

ممدوح رحمون
فار�س �أبى �أن يترجّ ل قبل الرحيل
د .محمد المجذوب



ب��رح��ي��ل ه���ذا ال��م��ن��اض��ل ال��ك��ب��ي��ر ف��ق��دت الحركة
العربية المعاصرة علما ً من أعالمها الميامين الذين
ظلوا أوفياء لثوابت العروبة والنهضة العربية ،فلم
يترددوا أو يتخاذلوا أو يساوموا حتى آخر لحظة من
حياتهم الحافلة بالقيم والمبادئ السامية التي آمنوا
بها وضحوا من أجلها الغالي والنفيس.
لقد عرفناه ع��ن كثب ،أث��ن��اء اجتماعات المنتدى
القومي العربي ال��ذي كان عضوا ً ب��ارزا ً في مجلس
أم��ن��ائ��ه ،واستمعنا أكثر م��ن م��رة ب��اع��ت��زاز وإكبار،
لمداخالته ال��زاخ��رة بالنفحة القومية التي لم تفقد
يوما ً البوصلة القومية األصيلة.
وكان رجالً شجاعا ً لم يتوقف عن البذل والعطاء
ف��ك��را ً وع ً
���م�ل�ا ،م��ن أج���ل خ��دم��ة ال��ق��ض��اي��ا العربية،
والتحذير من مغبّة مشاريع االستسالم وأوهام
الحلول الم ّذلة ،التي ألحقت أكبر الضرر بقضايانا
العربية الغالية ،وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
التي ما زالت قضية العرب األولى.
والراحل الكبير كان قوميا ً صلبا ً ومستقيماً ،وعلى
العهد وفيا ً لألمة ،ال يعرف أساليب اللف والدوران
في القضايا القومية ،كما ك��ان مؤمنا ً ب��أن اإليمان
ال��راس��خ ال��ذي ال يتزحزح واإلرادة الحديدية التي
ال تلين ،كفيالن ولو طال الزمن بتحقيق االنتصار.
وفي المعارك التي خاضها ،منذ بداية العمر ،كان
فارسا ً أصيالً .وم��ع أن ج��واده شعر أكثر من مرة
بالتعب فإنه أبى أن يستكين ويترجل.
ك��ل م��ن خبره واح��ت��ك ب��ه ق��رأ ف��ي قسمات وجهه

صاحب هامة مرفوعة دائما ً لم تعرف االنحناء
ل��غ��ي��ر ال���ل���ه ،وص���اح���ب ه��� ّم���ة ع��ال��ي��ة ل���م تستطع
السنوات والعقود أن تصيبها بالفتور ،وصاحب
خلق رفيع عصي على كل ترغيب وترهيب ،وحين
كنا نفاجأ به في ندوة أو مؤتمر أو لقاء أو مخيم
شبابي ،ف��ي مناطق لبنانية نائية ،أو ف��ي أقطار
عربية بعيدة ،ونسأله« :ما الذي جاء بك إلى هنا؟»
كان يجيب ضاحكا ً من خلف شاربين معكوفين
كرجال األحياء في دمشق« :ال تنسى أني ابن حي
الميدان».
ك����م ك�����ان م���ع���ت���زا ً «ب���م���ي���دان���ي���ت���ه» ال��ج��غ��راف��ي��ة
والتاريخية ،وك��م ك��ان معتزا ً بوطنيته السورية
ال��ع��اب��رة للعصبيات ب��ك��ل أن��واع��ه��ا ،وبحكايات
أبطالها ضد كل غا ٍز أو مستعمر ،وكم كان معتزا ً
بقوميته ال��ع��رب��ي��ة ورم��زه��ا ج��م��ال ع��ب��د الناصر
وب��ح��رك��ت��ه��ا ال��ج��ام��ع��ة ل��ك��ل م��ك��ون��ات األم����ة ،كيف
ال؟ وق��د انطلقت م��ن «ال��م��ي��دان» الدمشقي حركة
البعث العربي برسالتها الخالدة التي كان ممدوح
رحمون يص ّر وهو «الناصري» العارف بأسرار
البدايات ،أنها اإلسالم.
كم كان معتزا ً بإيمانه اإلسالمي مصرا ً في كل
جلساته على أن االي��م��ان ب��اإلس�لام ال يكتمل إال
باإليمان بكل ال��رس��االت وال��رس��ل ،وأن العروبة
جسد قيم اإلس�لام وانفتاحه
كانت الفضاء الذي ّ
على باقي األدي���ان ،كما ق��ال م��رة سماحة اإلمام
الراحل السيد محمد حسين فضل الله.
سجل بعض تاريخه
مؤرخ شفوي بامتياز ،وإن ّ
في كتابه «محطات في الحياة» ،فكنوز معلوماته

ّ
ت�ستعد لحرب ال�شوارع
«وحدات الحماية ال�شعبية»

عبد الرحمن السيد
فيما يطبق مقاتلو تنظيم «داعش» على مدينة
عين العرب كوباني تؤكد التقارير الميدانية
استعداد وحدات حماية الشعب لحرب شوارع
محتملة ف��ي ح��ال دخ���ول مسلحي التنظيم
المدينة ،فيما ينفذ التحالف األميركي طلعات
خجولة ال تؤثر في سير المعارك.

المواجهة خيار

أكد مصدر إعالمي في قوات الحماية الشعبية
أنّ «اشتباكات عنيفة في محيط مدينة عين عرب

كوباني مستمرة» ،مؤكداً« :أنّ مقاومة الوحدات
بأسلحتها المتوسطة والخفيفة تعمل على وقف
تمدد داعش في المنطقة والدفاع عن كوباني
حتى آخر عنصر فيها ،وأن ال خيار إال المقاومة
والصمود ،وقد الوحدات استعداداتها ألشكال
حرب الشوارع كافة التي قد تضطر لخوضها
في عين العرب ،وأكد المصدر أنّ «مئات األكراد
األتراك وصلوا إلى عين العرب ،لكنهم ال يملكون
إال أسلحة خفيفة لن يكون لها دور كبير في
تغيير المعادلة» .وت��اب��ع أن ضربات قوات
التحالف ال تزال ضربات رمزية ال تؤثر أبدا ً في
سير المعارك.

في المقابل ،سيطر «داعش» على قرية حلنج
 2كلم شرقا ً وميناس جنوبها بحوالى  3كلم،
وسط تصدي مقاتلي «وحدات حماية الشعب»
لتقدمه بالقرب من مطعم سيران من الجهة
الجنوبية ،فيما ال ت��زال «ال��وح��دات» تتصدى
للهجوم الشرس الجهة الغربية.
ودم��ر طيران ق��وات التحالف األميركي رتالً
كامالً من السيارات لتنظيم «داعش» على الطريق
الواصلة بين منبج وخفسة ،ودم��ر دبابتين
بطاقمهما .وقضت غارة على قرية مزرعة داوود
شرق عين العرب (كوباني) على مجموعة من
مسلحي «داعش» كانوا يتجمعون فيها.

رأس العين التصدي مستمر

تصدّت قوات الحماية الشعبية لهجوم من
«داعش» على قرية رميلة صغيرة وقتلت ثالثة
منهم وأصابت آخرين ،خالل محاولة عناصر من
«داعش» التسلل من قرة الدهماء باتجاه الريف
الغربي لمدينة رأس العين فيما تابعت قوات
التحالف هجماتها على األراضي السورية ضد
«داعش» ،وكانت الغارات الجوية قد استهدفت
خالل اليومين الماضيين موقعين لـ»داعش» في
بلدة تل حميس بريف القامشلي أحدهما مصفاة
نفط بدائية.

العبادي يحذر من حرب نف�سية لـ«داع�ش» تقو�ض انت�صارات الجي�ش

ونبرات صوته قصة إنسان عربي بعيد كل البعد من
آفات التبخير والتزلف ،ومظاهر التصنّع واالدعاء.
وك��ان أيضا ً من جيل المناضلين المخضرمين،
عاش ويالت النكبة الكبرى وخاض غمارها وشهد
فصولها المؤلمة ،فتى وي��اف��ع��اً ،ث��م ش��اب��ا ً ورج�لاً،
ورأى بأم العين والضمير ،مأساة شعبه المنكوب
منذ عام  ،1948فاختار من دون تردد طريق العمل
القومي وال��دف��اع ع��ن أم��ة ك��ان��ت خير أم��ة أخرجت
للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو
إلى الفضائل والمكارم.
وم��ن يطلّع على سيرته الذاتية يخرج بانطباع
واض��ح يؤكد أن��ه ك��ان مثاالً ُيحتذى للفكر القومي
الملتزم قضايا أمته العربية .ول��ه��ذا ،ف��إن سيرته
ال��ط��ي��ب��ة ،ووق��ف��ات ال��ع�� ّز ال��م��ش��رق��ة ال��ت��ي أب��داه��ا في
المحطات القومية ستبقى ن��ب��راس��ا ً يهتدي ب��ه كل
مناضل صادق آمن كالفقيد الغالي ،بأن الحياة وقفة
عز ،وبأن من يهن يسهل الهوان عليه ،وبأن عظمة
اإلنسان تكمن في مدى ما ُيقدم لقومه من خدمات
ُجلّة.
إن االج��ي��ال ستستلهم م��ن ه��ذا القومي المثالي
معاني العز والشموخ واإليمان الراسخ بأن قضايا
األمة التي يدافع عنها أمثاله من الرجال األشاوس
ستنتصر في النهاية ب��اإلرادة الصامدة مهما تكن
الصعوبات والتضحيات.
فإلى روح��ه الطاهرة ألف تحية زاخ��رة باإلكبار
واالعتزاز من رفاقه في المنتدى القومي العربي.

 رئيس المنتدى القومي العربي

ممدوح رحمون ...وبولي�صة الت�أمين
معن بشور

عين عرب لم ت�سقط و«داع�ش» ...وطلعات طيران التحالف خجولة

ع��ن السياسة العربية ف��ي ال��ع��ق��ود الستة ونيّف
األخيرة تفيض في كل جلسة معه ،فال تغادره إال
وفي داخلك شوق إلى المزيد.
ك��ن��ت أس���أل���ه م���ا ال����ذي ج����اء ب���ك م���ن «االت���ح���اد
ال��ق��وم��ي» وال��ن��ض��ال ض��د االن��ف��ص��ال المشؤوم
إل���ى ع��ال��م ال��ت��أم��ي��ن وإع����ادة ال��ت��أم��ي��ن؟ ـ وق���د تبوأ
رح��م��ون رئ��اس��ة ات��ح��اد ش��رك��ات��ه ل��س��ن��وات ـ كان
يجيب بابتسامته الوديعة المعهودة« :كنت أبحث
عن بوليصة تأمين للعرب ...فلم أجد أفضل من
الوحدة العربية ،وكنت أفتش عن بوليصة إعادة
تأمين لإلنسان العربي فلم أجد أثمن من الحرية
والعدالة ،وكنت أبحث عن بوليصة تأمين وإعادة
تأمين للكرامة العربية فلم أجد أك��رم من الجهاد
في فلسطين والعمل من أجل القدس».
ُ
�����������رض ف�����ت�����ك ب���ه
��������دوح م
ل�����ق�����د أق�������ع������� َد م��������م
َ
م��ت��زام��ن��ا ً م��ع م��ح��ن��ة ف��ت��ك��ت ب��س��وري��ة ،وك����ان في
ك���ل ل���ق���اءات���ه ح���ول م���ا ي��ج��ري ف���ي ب���ل���ده يقول:
«اح���ذروا األج��ن��دات المشبوهة تستغل المطالب
ال��م��ش��روع��ة» .وك��ان يغتاظ حين ي��رى علما ً غير
علم الوحدة ،العلم الرسمي ،مرفوعا ً في السماء
السورية.
ورحل ممدوح فيما طائرات التحالف األميركي
ت��ق��ص��ف ف��ي ال��ع��م��ق ،ف��ت��وق��ف ال��ق��ل��ب ال��ك��ب��ي��ر عن
الخفقان م��ح��ذرا ً من استباحة سورية والعراق،
وم��ن استخدام اإلره���اب ذريعة لتدمير األوطان
فوق كل ما لحق بها من دمار.
لقد اختار القدر ألبي سحر أن يكون رحيله في
اليوم ذاته الذي رحل فيه القائد خالد الذكر جمال
عبد الناصر « 28أيلول» لتأكيد عمق الصلة بين
ابن دمشق وزعيم مصر واألمة.

ح���ذر رئ��ي��س ال������وزراء ح��ي��در
العبادي الخميس ،من حرب نفسية
وإعالمية تقوم بها جماعة «داعش»
اإلره��اب��ي��ة لتقويض االنتصارات
المتحققة ،داعيا ً الجميع إلى عدم
االن��ج��رار لما ي��ري��ده ال��ع��دو ،فيما
ش��دد على ض���رورة ن���زول ال��ق��ادة
السياسيين إلى الشارع لتشجيع
وتحفيز المواطنين والقوات األمنية
على القتال.
ونقلت «السومرية ن��ي��وز» عن
مكتب ال��ع��ب��ادي ق��ول��ه ف��ي بيان:
«إن مجلس ال����وزراء عقد جلسة
استثنائية الخميس ،برئاسة حيدر
العبادي ون��اق��ش وبشكل مفصل
األوضاع األمنية في البلد والسبل
الكفيلة بمعالجتها».
وأض����اف ال��م��ك��ت��ب أن «رئ��ي��س
ال��وزراء قدم خالل الجلسة عرضا ً
لألوضاع األمنية والعسكرية في
ظ��ل التقدم ال��ذي تحققه القوات
األمنية ورج��االت الحشد الشعبي
على العدو ورؤيته لكيفية السيطرة
على الوضع األمني ومسك األرض
واإلص�لاح��ات التي ش��رع بها في
المنظومة االمنية» ،مشيرا ً إلى أن
ال��ع��ب��ادي اط��ل��ع «ع��ل��ى مالحظات
الوزراء حيث اتخذت مجموعة من

ال��ق��رارات التي ستساهم في قهر
العدو وكسب المعركة واالنتصار
على تنظيم «داعش» اإلرهابي».
ونقل البيان عن العبادي تأكيده
« ضرورة نزول القادة السياسيين

اعتراف خطير لبايدن:
حلفا�ؤنا م ّولوا و�سلحوا �إرهابيي «القاعدة»

إل���ى ال��ش��ارع لتشجيع وتحفيز
المواطنين وال��ق��وات األمنية على
ال��ق��ت��ال وط���رد تنظيم «داع���ش»
اإلره���اب���ي» ،م��ح��ذرا ً م��ن «ال��ح��رب
النفسية واإلع�لام��ي��ة ال��ت��ي يقوم

ب��ه��ا تنظيم «داع����ش» اإلره��اب��ي
وال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة األخ��رى
لتقويض االن��ت��ص��ارات المتحققة
وبث روح اليأس لدى المواطنين».
ودع���ا ال��ع��ب��ادي وف��ق �ا ً للبيان،

منظمة حقوقية تون�سية ال ت�ستبعد
وفاة ال�سجين اللواتي ب�سبب التعذيب
أعلنت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
راضية النصراوي أنها ال تستبعد أن يكون التعذيب
السبب وراء وفاة سجين تونسي.
وقالت النصراوي« :تحوم شكوك حول وفاة السجين
علي بن خميس اللواتي ،ج��راء تعذيب وعنف وحشي
مارسه في حقه أعوان السجون ،إضافة إلى إهمال عالجه».
وأشارت إلى أن والدة السجين المتوفى كانت نبهت ألكثر
من مرة إلى وجود آثار تعذيب على جسم ابنها.
وأضافت النصراوي أن الحقيقة ستظهر بعد االطالع

أقر نائب الرئيس األميركي جو بايدن أن اإلرهابيين في سورية بمن فيهم
مسلحو القاعدة حصلوا على تمويل ودعم آخر من حلفاء واشنطن في المنطقة،
مشيرا ً إلى أن هؤالء الحلفاء خاضوا حربا ً بالوكالة بين السنة والشيعة.
وق��ال بايدن أول من أمس في كلمة ألقاها في جامعة هارفارد في والية
ماساتشوستس« :مشكلتنا الكبرى كانت في حلفائنا بالمنطقة ،األتراك كانوا
أصدقاء رائعين وكذلك السعوديون وسكان اإلمارات وغيرهم .ولكن ماذا فعلوا؟
كان همهم الوحيد هو إسقاط (الرئيس السوري بشار) األسد وخاضوا حربا ً
بالوكالة بين السنة والشيعة ،وقدموا مئات ماليين الدوالرات وعشرات آالف
األطنان من السالح لكل من وافق على القتال ضد األسد».
وأكد بايدن« :لكن الناس الذين حصلوا على المساعدة كانوا مسلحي «جبهة
النصرة» و»القاعدة» وعناصر متطرفة آتية من مناطق أخ��رى في العالم.
أتعتقدون أنني أبالغ؟ انظروا بأنفسكم إلى النتيجة».
أما اآلن على ح ّد زعم نائب الرئيس األميركي فحلفاء أميركا في المنطقة يعون
خطأهم ووافقوا على االنضمام إلى التحالف الدولي المعادي لإلرهاب الذي
تترأسه واشنطن .وقال« :كلهم ،على غير انتظار ،فهموا ما يجري».
جدير بالذكر أن التحالف الذي شكلته واشنطن لمحاربة «داع��ش» يضم
إلى جانب الواليات المتحدة فرنسا واألردن والبحرين وقطر والسعودية
واإلمارات.

الجميع إل��ى «ع���دم االن��ج��رار لما
يريده العدو» ،مشددا ً بالقول «إذ
إننا وعلى رغ��م علمنا أن العدو
شرس ويستخدم جميع األساليب
إليقاع الخسائر بالمواطنين ،إال
أن قواتنا األمنية ورجاالت الحشد
الشعبي وجميع القوات المرابطة
في أرض المعركة تقوم بمهماتها
وتحقق انتصارات عديدة وهو ما
يدعو الجميع إلى دعمها ومؤازرتها
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ص��ر وط�����رد ه��ذه
العصابات اإلجرامية من العراق».
على صعيد آخر ،سيقوم رئيس
ال����وزراء ال��ع��راق��ي ب��زي��ارة إي��ران
قريباً ،وذلك في أول زيارة رسمية
عقب توليه هذا المنصب.
وذك���رت وك��ال��ة «إرن���ا» أن هذه
ال��زي��ارة ستحظى بأهمية بالغة
نظرا ً إل��ى دور إي��ران في مساعدة
ال���ع���راق ف��ي ح��رب��ه ض��د جماعة
«داع��ش» اإلرهابية خ�لال األشهر
األخيرة.
وك���ان ال��ع��ب��ادي ق��د أش���اد في
حديث للمراسلين خالل مشاركته
في اجتماع الجمعية العامة لألمم
المتحدة األسبوع الماضي ،بدور
إيران البناء في هذه البرهة الزمنية
الحساسة.

على نتائج تشريح الطب الشرعي.
في المقابل ،فندت اإلدارة العامة للسجون واإلصالح
في تونس أن تكون الوفاة ناجمة عن التعرض للتعذيب،
مشيرة إلى أن السجين توفي بعد نقله من سجن برج
ال��روم��ي إل��ى مستشفى بالعاصمة إث��ر إصابته بحالة
إغماء.
وتوفي السجين اللواتي قبل  10أيام ،إال أن السلطات
التونسية لم تعلن ذلك آن��ذاك .وأذنت النيابة العمومية
بفتح تحقيق في ظروف الوفاة والوقوف على مالبساتها.

