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العالم
أن «األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع قـ ــد تـ ـتـ ـط ــور وتـ ـخ ــرج
ع ــن ال ـس ـي ـط ــرة ،إذا اس ـت ـم ــر الـتـعـنــت
اإلسرائيلي ،أو استشهد أحد األسرى
ج ــوع ــا» ،ألن ح ــدث ــا ك ـه ــذا «م ــن شــأنــه
إش ـع ــال االن ـت ـفــاضــة نـتـيـجــة الـغـضــب
الشعبي».
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا دعـ ـ ـ ـ ــا وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،م ــايـ ـك ــل أورن ،أمـ ــس،
العالم إلى االعتراف بهضبة الجوالن
السوري املحتلة «كجزء من إسرائيل»،
ً
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «هـ ـن ــاك دوال عــربـيــة
س ـع ـي ــدة ب ــوج ــودن ــا (إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل) فــي
ال ـه ـض ـب ــة» ،ق ــال ــت ن ـه ــال املـ ـق ــت ،وهــي
شقيقة األسير السوري صدقي املقت،
الذي أسس أول تنظيم للكفاح املسلح
ف ــي املــرت ـف ـعــات ال ـســوريــة املـحـتـلــة ،إن
«صدقي بصفته أسيرًا عربيًا سوريًا
هو جزء من الحركة األسيرة املناضلة
في سجون العدو الصهيوني».
وأضـ ــافـ ــت امل ـق ــت ف ــي اتـ ـص ــال هــاتـفــي
مع «األخـبــار» ،أنه «رغــم عقد أكثر من
خمسني جلسة ملحاكمة صدقي ،التي
لــم تنته حتى اآلن ،أصـ ّـر األخـيــر على
خ ــوض اإلض ـ ــراب مـنــذ ال ـي ــوم األول...
ال ــذي تــزامــن مــع ي ــوم ج ــاء املستعمر
الفرنسي عن ســوريــا ،وأيضًا مع يوم
والدته».
واملـ ـ ـق ـ ــت ،املـ ـ ـع ـ ــروف بـ ـلـ ـق ــب «ج ـ ـنـ ــرال
الـصـبــر» ،هــو ابــن قــريــة مـجــدل شمس
الـســوريــة املـحـتـلــة ،وك ــان قــد أنـهــى 27
عــامــا م ــن األسـ ــر وق ـضــى محكوميته
«م ـ ــن الـ ـجـ ـل ــدة إل ـ ــى الـ ـجـ ـل ــدة» ب ـعــدمــا
دف ــع ورف ــاق ــه الـخـمـســة حــريـتـهــم ثمنًا
مل ـق ــاوم ـت ـه ــم االح ـ ـت ـ ــال ،خ ــاص ــة بـعــد
قـصـفـهــم عـ ـ ّـدة م ــواق ــع عـسـكــريــة منها
موقع «بير الحديد» ،الواقع قرب بلدة
بقعاتا ،الذي استخدمه العدو لضرب
لبنانية حدودية.
قرى
ُ
وبعدما شطب اســم املقت أربــع مــرات
من صفقات التبادل ،تحرر عام 2012
بـطــريـقــة اسـتـثـنــائـيــة ،لـ ُـيـعــاد اعـتـقــالــه
م ـج ــددًا ع ــام  ،2015ب ـعــد ع ــودت ــه إلــى
مقارعة االحتالل ،وهو ُيتهم بتوثيق
صور وفيديوات تثبت تورط إسرائيل
في الحرب القائمة على سوريا ،خاصة
إدخ ــالـ ـه ــا م ـق ــات ـل ــن م ــن امل ـج ـم ــوع ــات
اإلرهابية إلى الجوالن.
ف ــي س ـي ــاق اإلض ـ ـ ـ ــراب ،أك ـ ــدت شـقـيـقــة
امل ـ ـقـ ــت ،وه ـ ــي ن ــاش ـط ــة س ـي ــاس ـي ــة ،أن
«م ـع ـن ــوي ــات أخ ـي ـه ــا وب ــاق ــي األسـ ــرى
م ــرت ـف ـع ــة ،وأنـ ـه ــم ل ــن ي ـن ـك ـس ــروا أم ــام
االح ـت ــال» .ورأت أن ــه «م ــع أن الـحــرب
ج ــاري ــة ف ــي ب ـلــدهــا األم ،ف ــإن مـقــاومــة
األس ـي ــر امل ـقــت ورف ــاق ــه ض ــد االح ـتــال
دليل على أن فلسطني تبقى البوصلة
ال ـج ــام ـع ــة دائـ ـ ـم ـ ــا» .ودعـ ـ ــت «ال ـق ـي ــادة
الـفـلـسـطـيـنـيــة الــرس ـم ـيــة إل ــى تــوحـيــد
صـفــوفـهــا فــي ه ــذه املــرح ـلــة ب ــال ــذات»،
ألنه «ال يجب االعتماد على املنظمات
الــدولـيــة ومــا يسمى منظمات حقوق
االنسان ،بل االنتفاض في الشارع هو
الحل الوحيد ملناصرة األسرى».

تحديدًا غرب املخا.
م ــع ذل ـ ــك ،ش ـهــد غـ ــرب م ـحــاف ـظــة تعز
مـ ــواج ـ ـهـ ــات مـ ـم ــاثـ ـل ــة ب ـ ــن م ـس ـل ـحــي
«اإلصـ ــاح» وجـمــاعــة «أب ــو العباس»
السلفية ،على خلفية سيطرة الجيش
و«ال ـل ـجــان» عـلــى مـنــاطــق واس ـعــة في
ج ـب ـهــة ال ـك ــدح ــة ال ــواقـ ـع ــة ف ــي ن ـطــاق
مــديــريــة امل ـع ــاف ــر ،إذ ات ـه ـمــت جـمــاعــة
«أبـ ــو ال ـع ـب ــاس» ،امل ــوال ـي ــة ل ــإم ــارات،
«اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» ،ب ـت ـس ـل ـيــم امل ـن ـط ـقــة إل ــى
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،ث ــم جـ ــاءت ت ـعــزيــزات
إم ــاراتـ ـي ــة ف ــي مـ ـح ــاول ــة الس ـت ــرج ــاع
املــواقــع التي فــي يــد «اإلص ــاح» ،لكن
ذلك قابلته «قيادة محور تعز» ،التي
تتلقى التوجيهات من غرفة العمليات
املشتركة في الرياض ،بالرفض.
ويـ ـق ــوم اتـ ـه ــام «اإلص ـ ـ ـ ــاح» بـتـسـلـيــم
املواقع على تراجع الفصائل املوالية
ل ـل ـح ــزب مـ ــن ج ـب ــل الـ ـ ـ ــدرب وال ـ ـقـ ــرون
وال ـ ــرحـ ـ ـب ـ ــة والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوز بـ ــات ـ ـجـ ــاه ج ـبــل
حـبـشــي ،وه ــي مـنـطـقــة جـبـلـيــة مطلة
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تناغم أميركي ـ إسرائيلي:
رواتب األسرى «دعم لإلرهاب»!
تتناغم اإلدارة األميركية
مع المساعي اإلسرائيلية
الرامية إلى تجريم التقديمات
المالية التي تدفعها السلطة
الفلسطينية لعوائل الشهداء
واألسرى القابعين في سجون
االحتالل .وسواء مضت إدارة
ترامب في هذا األمر حتى
النهاية أو ال ،فإن المؤكد أنها
ستستخدمه رافعة ضغط
على رئيس السلطة محمود
عباس ،في إطار سعيها إلى
إحياء المفاوضات بينه وبين
إسرائيل
محمد بدير
عـ ـن ــدم ــا يـ ـص ــل ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
محمود عـبــاس إلــى البيت األبـيــض في
الثالث من أيار املقبل لالجتماع بنظيره
األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،سـيـجــد على
طـ ــاولـ ــة ال ـب ـح ــث مـ ــوضـ ــوع ال ـت ـقــدي ـمــات
املالية التي تدفعها «السلطة» لألسرى
ُ
وسيواجه
واملحررين وعوائل الشهداء،
م ـط ـل ـبــا إس ــرائ ـي ـل ـي ــا أم ـي ــرك ـي ــا مـشـتــركــا
ً
بوقفها على أســاس أنها تمثل تمويال
عنه
لإلرهاب وتحفيزًا له .هذا ما كشفت ً
ت ـقــاريــر إعــام ـيــة عـبــريــة أم ــس متحدثة
ّ
ـون في
ع ــن مـسـعــى تـشــريـعــي ل ـس ــن ق ــان ـ ٍ
كل من الكنيست والكونغرس األميركي
يجرم هــذه التقديمات ويعتبرها دعمًا
لإلرهاب .وبحسب تقديرات إسرائيلية،
فـ ــإن ال ـس ـل ـطــة ت ــدف ــع س ـن ــوي ــا ن ـح ــو 300
مليون دوالر ،أي ما نسبته  6إلــى  7في
املئة من موازنتها ملن يسميهم االحتالل
«م ـخــربــن» عـلــى شـكــل رواتـ ــب شـهــريــة،
علمًا بــأن هــذه املــدفــوعــات تــأخــذ طابعًا
رسميًا من خالل إدراجها كبنود خاصة
في املوازنة.
ونـقـلــت وســائــل إع ــام إســرائـيـلـيــة أمــس
عن مصادر سياسية قولها إن املبعوث
األميركي الخاص إلــى املنطقة جيسون
غ ــري ـن ــات ،ك ــان ق ــد طــالــب ع ـبــاس خــال
زيارته رام الله الشهر املاضي بضرورة
وقف هذه التقديمات كشرط الستئناف
املفاوضات مع إسرائيل.
وتـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ّـن أم ـ ـ ـ ـ ــس ،وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ملـ ـ ــوقـ ـ ــع «واال»

اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،أنـ ــه ف ــي س ـي ــاق م ـمــارســة
الـضـغــوط الـسـيــاسـيــة عـلــى الـسـلـطــة في
ه ــذا الـ ـش ــأن ،يـسـعــى س ــاس ــة أمـيــركـيــون
وإســرائـيـلـيــون إلــى تـشــريــع قــانــون شبه
متطابق وبشكل مواز يهدف إلى «وضع
حــد لـهــذه ال ـظــاهــرة» .وأش ــار املــوقــع إلى
أنـ ـ ــه فـ ــي نـ ـه ــاي ــة شـ ـه ــر شـ ـب ــاط امل ــاض ــي
ب ـ ــدأ م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ األم ـ ـيـ ــركـ ــي فــي
بحث مـشــروع قــانــون «تــايـلــور ف ــورس»،
املـسـمــى عـلــى اس ــم مــواطــن أمـيــركــي قتل
ف ــي يــاف ــا ال ـع ــام امل ــاض ــي ،الـ ــذي اقـتــرحــه
عـ ــدد م ــن ال ـس ـي ـن ــات ــورات ال ـج ـم ـهــوريــن
ب ــرئ ــاس ــة ل ـي ـن ــدس ــي غ ـ ــراه ـ ــام .وي ـش ــرط
م ـشــروع الـقــانــون امل ـســاعــدات األميركية
الـ ـت ــي ت ـقــدم ـهــا واش ـن ـط ــن إلـ ــى الـسـلـطــة
الفلسطينية بـقـيــام األخ ـي ــرة بـخـطــوات
ت ــرم ــي إل ـ ــى إن ـ ـهـ ــاء ال ـع ـن ــف وب ــإدان ـت ـه ــا
لـ ــإرهـ ــاب ب ـش ـك ــل ع ـل ـن ــي ووقـ ـفـ ـه ــا دف ــع
روات ــب شهرية «للمخربني وعوائلهم».
أم ـ ـ ــا الـ ـصـ ـيـ ـغ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة م ـ ــن ه ــذا
الـقــانــون ،فهي مماثلة تقريبًا للصيغة
األمـيــركـيــة ،وت ـقــدم بـهــا أع ـضــاء كنيست
الشهر املاضي وهي تطلب تحديد آليات
إجــرائـيــة القـتـطــاع املـبــالــغ الـتــي تدفعها
الـسـلـطــة لــأســرى وعــوائــل ال ـشـهــداء من
الـ ـتـ ـح ــوي ــات امل ــالـ ـي ــة ال ـض ــري ـب ـي ــة ال ـتــي
تـجـبـيـهــا إس ــرائ ـي ــل ن ـيــابــة ع ــن الـسـلـطــة

ّ
وتحولها لها شهريًا.
وك ـ ـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
بـنـيــامــن نـتـيـنــاهــو ،ق ــد ت ـطــرق إل ــى هــذا
األمــر خالل اجتماعه بترامب في شباط
امل ــاض ــي ،مـتـهـمــا الـسـلـطــة الفلسطينية
ب ــ«دفــع روات ــب شهرية لـعــوائــل القتلة»،
مستحضرًا حادثة مقتل تايلور فورس

دفع
إسرائيلّ :
الرواتب يشكل خرقًا
التفاقيات أوسلو

«الشاب األميركي الرائع الذي قتل طعنًا
أثناء زيارته إسرائيل».
وب ـ ــرغ ـ ــم ع ـ ـ ــدم ص ـ ـ ـ ــدور مـ ــوقـ ــف رس ـم ــي
لإلدارة األميركية من املسعى التشريعي
ف ــي ال ـكــون ـغــرس ،ف ــإن «واال» أشـ ــار إلــى
«انــدفــاعــة جـمـهــوريــة تــأمــل تجنيد دعــم
الـحــزبــن (الـجـمـهــوري والــديـمــوقــراطــي)
والحصول على ضوء أخضر من البيت

عندما يصل عباس إلى واشنطن سيجد على طاولة البحث موضوع التقديمات المالية (أ ف ب)

على الطريق الــرابــط بــن مدينة تعز
ومــديــريــة املـخــا ،مــا أدى إلــى سيطرة
الـ ـجـ ـي ــش و«الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان» عـ ـل ــى م ــواق ــع
كجبل القرون بعد الكدحة ،والعفيره
والرحبة والقوز .كذلك اتهمت جماعة
«أبــو العباس» الجنرال علي محسن
األحمر (نائب الرئيس املستقيل عبد

إخوانية
استولت مجموعة
ّ
على مزارع بكتيرية للسل من
مستشفى في تعز
ربه منصور هــادي) بإحباط تقدمها
في جبهات أخرى.
ويــأتــي اح ـتــدام املــواج ـهــات بــن قــوى
ال ـعــدوان بعد أي ــام على إخفاقها في
االحـ ـتـ ـف ــاظ ب ـب ـعــض الـ ـت ــال ال ــواق ـع ــة
بــالـقــرب مــن جـبــل ال ـن ــار ،غ ــرب املـخــا،
إض ــاف ــة إلـ ــى تــراج ـع ـهــا ع ــن الـحــديــث

اإلعــامــي عــن السيطرة على معسكر
خــالــد االسـتــراتـيـجــي ال ــذي يـقــع على
بعد  40كلم شرق املخا.
وتـ ـ ـع ـ ــود ال ـ ـخـ ــافـ ــات ب ـ ــن اإلمـ ـ ـ ـ ــارات
و«اإلصــاح» إلى تموز  ،2015حينما
ات ـهــم ال ـح ــزب أب ــو ظـبــي بـتـصـفـيــة ما
يــزيــد على  150مــن عـنــاصــره ،بينهم
قـيــادات ّعسكرية كبيرة ،في الهجوم
الـ ــذي شــنـتــه ط ــائ ــرات إم ــارات ـي ــة على
م ـع ـس ـكــر الـ ـ ـل ـ ــواء  23م ـي ـك ــا ،امل ــوال ــي
ل ـ ــ«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ،فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـع ـبــر
التابعة ملحافظة حضرموت.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،يـ ـتـ ـه ــم اإلمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــون
«اإلصـ ـ ــاح» بــالــوقــوف وراء تسريب
إحــداثـيــات معسكر صافر اإلمــاراتــي،
فــي م ــأرب ،ال ــذي اسـتـهــدف بـصــاروخ
من «توشكا» في الخامس من أيلول
مــن الـعــام نفسه ،مــا أودى بحياة ما
يزيد على  50جنديًا إماراتيًا ،وأيضًا
الـ ــوقـ ــوف وراء ت ـس ــري ــب إح ــداثـ ـي ــات
معسكر شعب الـجــن فــي املـخــا ،الــذي

استهدف بـصــاروخ منتصف كانون
األول  ،2015ونتج منه مقتل قيادات
إماراتية وسعودية.
كـ ــذلـ ــك ،تـ ـش ـ ّـك اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات فـ ــي وقـ ــوف
السعودية و«اإلصالح» وراء عمليات
م ـم ــاث ـل ــة كـ ــانـ ــت خـ ـس ــائ ــره ــا ف ــادح ــة
ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات املـ ــوال ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ــإم ـ ـ ــارات ال ـت ــي
تسعى إلى تصدر معركة باب املندب
وإقصاء اململكة عن أي مكاسب على
األرض .وكــانــت أبــو ظبي قــد نازعت
الرياض في السيطرة على تعز التي
س ـبــق ل ـح ــزب «اإلص ـ ـ ــاح» أن سيطر
ع ـل ـي ـهــا ق ـب ــل أك ـث ــر م ــن ع ـ ــام ،ونـ ّـص ــب
فـيـهــا قـ ـي ــادات مـحـســوبــة ع ـل ـيــه ،لكن
اإلماراتيني نجحوا في دعم الفصائل
السلفية لزعزعة حكم «اإلخوان».
ورغــم انحسار املواجهات داخــل تعز
إثر انسحاب املئات من عناصر «أبو
ال ـع ـب ــاس» ب ـعــدمــا ك ــان ــوا يـسـيـطــرون
عـ ـل ــى ع ـ ـش ـ ــرات امل ـ ـق ـ ــار الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة،
تـ ـت ــواص ــل ال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــرات مـ ــن انـ ـ ــدالع

األبـ ـي ــض» .وك ــان ــت إدارة ب ـ ــاراك أوبــامــا
قد تحفظت على املــس بموازنة السلطة
بـسـبــب الـخـشـيــة مــن أن ي ــؤدي ذل ــك إلــى
إضعافها وزيادة التطرف وسط الشارع
الفلسطيني ،وهــو املــوقــف الــذي تتبناه
أيضًا املؤسسة األمنية اإلسرائيلية.
ون ـق ــل امل ــوق ــع اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ــن م ـصــدر
سياسي إسرائيلي قوله إن إدارة ترامب
قد تفضل تأجيل هــذا املوضوع إذا كان
م ــن ش ــأن ــه إط ـ ــاق دي ـنــام ـي ـك ـيــة تتسبب
بــال ـضــرر ل ـع ـبــاس ،ف ــي ظ ــل سـعـيـهــا إلــى
إطــاق العملية السياسية بني إسرائيل
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن .ل ـك ــن املـ ـص ــدر أض ــاف
أن ــه ب ـم ـعــزل ع ــن امل ــوق ــف الـفـعـلــي إلدارة
ترامب من القانون املقترح ،فإن بإمكانه
أن ي ـت ـخ ــذه ك ـع ـصــا أو ك ـ ـجـ ــزرة إلق ـن ــاع
ال ـس ـل ـط ــة ب ـت ـق ــدي ــم تـ ـ ـن ـ ــازالت س ـيــاس ـيــة
وتـغـيـيــر سـلــوكـهــا .وأشـ ــار امل ـص ــدر إلــى
أنه مع تغيير اإلدارة األميركية ،ووجود
الفلسطينيني فــي حــالــة دف ــاع ف ــإن هــذا
الوقت قد يشكل فرصة ممتازة لدفع هذا
التشريع قدمًا.
وبـحـســب م ـصــادر سياسية إسرائيلية
أخــرى ،فــإن رئيس السلطة الفلسطينية
ب ـ ــات ي ـف ـتــش م ــن اآلن ع ــن ط ـ ــرق بــدي ـلــة
لتحويل األموال إلى العوائل الفلسطينية
امل ـس ـت ـف ـي ــدة ب ـح ـيــث ي ـل ـتــف ع ـل ــى آل ـي ــات
ال ــرق ــاب ــة األم ـي ــرك ـي ــة ب ـه ــذا ال ـخ ـصــوص.
ّ
وذكـ ـ ــرت املـ ـص ــادر ب ــأن ع ـبــاس ل ـجــأ عــام
 ،2014على خلفية االنـتـقــادات الدولية،
إلــى إج ــراء تعديل تقني أغـلــق بموجبه
وزارة ش ـ ــؤون األسـ ـ ــرى ون ـق ــل األج ـه ــزة
امل ـخ ـت ـصــة ف ـي ـهــا ب ـم ـتــاب ـعــة ال ـت ـقــدي ـمــات
املالية لهم إلى لجنة شؤون األسرى في
منظمة التحرير الفلسطينية.
يشار إلــى أن بريطانيا كانت قد أعلنت
فــي تشرين األول املــاضــي أنها ستشدد
معايير املساعدات املالية التي تقدمها
إلــى السلطة الفلسطينية بحيث تتأكد
مــن أن األم ـ ــوال ال ـتــي تـحــولـهــا ال تذهب
إلى تمويل «نشطاء إرهابيني أو داعمني
لإلرهاب أو عوائل إرهابيني» .وكان وزير
األمــن اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان قد
وصف «الصندوق الوطني الفلسطيني»،
الــذي يعتبر ال ــذراع االقتصادية ملنظمة
الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ب ــ«امل ـن ـظ ـم ــة
اإلرهابية»ّ .
وردًا على احتجاج السلطة
الفلسطينية بأن هذا املوقف يشكل خرقًا
التفاقيات أوسلو التي اعترفت بمنظمة
التحرير الفلسطينية ،رأت إسرائيل أن
دف ــع رواتـ ــب لــأســرى وع ــوائ ــل الـشـهــداء
يـشـكــل بـ ــدوره خــرقــا التـفــاقـيــات أوسـلــو
ال ـت ــي ال ـت ــزم ــت م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر فـيـهــا
بـ«نبذ طريق العنف واإلرهاب».

مواجهات عنيفة بسبب تقاطر املئات
مــن مسلحي «اإلص ــاح» إلــى املدينة
للسيطرة على أحياء واسعة فيها.
فــي ش ــأن آخ ــر ،عـلـمــت «األخـ ـب ــار» من
م ـص ــادر طـبـيــة ف ــي مـسـتـشـفــى ال ــدرن
في تعز ،أن مسلحني من «اإلصــاح»
اق ـت ـح ـمــوا املـسـتـشـفــى أول م ــن أم ــس،
وح ـ ّـول ــوه إل ــى «ثـكـنــة عـسـكــريــة» ،لكن
األخ ـطــر أنـهــم «اس ـتــولــوا عـلــى م ــزارع
بـكـتـيــريــة ل ـت ـج ــارب م ــرض ال ـس ــل من
امل ـخ ـت ـب ــرات» .وأض ــاف ــت املـ ـص ــادر أن
«خ ـ ـ ــروج هـ ــذه املـ ـ ـ ــزارع سـ ـي ــؤدي إل ــى
كارثة في حال تسرب أنواع البكتيريا،
خاصة في حــال وصولها إلــى أيــادي
اإلرهابيني الذين يمكن أن ّ
يحولوها
إل ــى س ــاح ج ــرث ــوم ــي» .األمـ ــر نفسه
أك ـ ــده ط ـب ـيــب ي ـع ـمــل ف ــي املـسـتـشـفــى،
ح ـي ــث ن ـق ــل إل ـ ــى م ــراس ــل «األخ ـ ـبـ ــار»
أن املـجـمــوعــة املسلحة «أقــدمــت على
تكسير غرفة العزل الطبي ومصادرة
حوافظ البكتيريا».

