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ل�لأزم��ة ال �س��وري��ة» .وأش ��ار إل��ى أن اللقاء
املقبل في األم��م املتحدة سيكون موسعًا
وستشارك فيه أطراف دولية وإقليمية.

الرياض ضد «االختزال»
تمنيات اإلبراهيمي بموقف عربي موحد
مؤيد للحل السلمي تناقضت مع موقف
ملجلس ال��وزراء السعودي ،أمس ،أكد فيه
ّ
أن «ت�ع�ن��ت ال�ن�ظ��ام ال �س ��وري» ي �ص� ّ�ب في
مصلحة املتطرفني ،وطالب بتعزيز الدعم
للمعارضة وب�ع��دم «اخ �ت��زال» األزم ��ة في
«جريمة استخدام األسلحة الكيميائية».
ّ
وأف� � � ��ادت وك ��ال ��ة األن � �ب� ��اء ال��رس �م �ي��ة ب ��أن
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ب ��رئ ��اس ��ة ول � ��ي ال �ع �ه��د

اي � ��ران الس �ت �خ��دام ال �س�ل�اح ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي
اي �ن �م��ا ك � ��ان وم � ��ن ق �ب��ل اي ط � ��رف ك ��ان،
وقال «نحن في األساس نرفض الحرب
األهلية واملجازر في سوريا التي يجب
ان يعود االستقرار اليها ،وملن يصوت
الشعب بعد ذلك فانه يحظى بقبولنا».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال ال �ق��ائ��د ال �ع��ام ل�ل�ح��رس
ال �ث��وري إن «األع� ��داء ع �م��دوا ال��ى تدخل
عسكري في سوريا ،اال ان هذا التوجه
ق ��د ب ��اء ب��ال �ف �ش��ل ح �ت��ى اآلن ون ��أم ��ل ان
ت��واج��ه ك��ل امل��ؤام��رات نفس املصير في
املستقبل».
وف��ي كلمة أم��ام ال��دورة ال �ـ 20لالجتماع
ال �ع��ام ل �ق��ادة وم �س��ؤول��ي ال �ح��رس ،لفت
اللواء جعفري ،إلى فشل مؤمرات العدو
ً
ف��ي ف�ل�س�ط�ين ول �ب �ن��ان وس ��وري ��ا ،ق��ائ�لا
إن «ف �ش��ل ال� �ع ��دو ي�س�ت�م��ر ب�ي�ن�م��ا ن��رى
الثورة االسالمية يتواصل زخمها بكل
جدارة» ،منوهًا الى «أن آخر تلك الهزائم
التي ُمنى بها العدو هي هزيمته امام

س �ل �م��ان ب ��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز «ج� ��دد ال��دع��وة
للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ قرارات
فاعلة لوقف القتال ف��ورًا ،وتعزيز الدعم
الدولي للمعارضة لتمكينها من مواجهة
ه�ج�م��ات ال�ن�ظ��ام ال ��ذي ي�ص��ب تعنته في
مصلحة الحركات املتطرفة».
يشار إل��ى أن السعودية ل��م تتخذ موقفًا
ح � �ي� ��ال امل� � � �ب � � ��ادرة ال� ��روس � �ي� ��ة ل�ل�أس �ل �ح��ة
الكيميائية السورية.

ُ
أنقرة تسقط مروحية

أم��ا الرئيس التركي عبد الله غ��ول ،فأكد
«دعم بالده ألي خطوة من شأنها القضاء
ت �م��ام��ًا ع �ل��ى م� �خ ��زون ال �ن �ظ ��ام ال� �س ��وري
م ��ن األس� �ل� �ح ��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة» .وت�ع�ل�ي�ق��ًا
على االت�ف��اق ال��روس��ي  -األم�ي��رك��ي بشأن
األس �ل �ح ��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ال� �س ��وري ��ة ،ق ��ال:
ّ
«سيسرنا ذل��ك؛ ألن البلد ال��ذي يستخدم
ال�س�لاح الكيميائي ه��و ج��ارن��ا» ،م�ش��ددًا
ع �ل��ى أن� ��ه «ال ي �م �ك��ن ال� �ق ��وى ال �ع��امل �ي��ة أن
ت�ت�ص� ّ�رف وك ��أن ال ش��يء خ�ط�ي�رًا يحصل
في س��وري��ا ،حتى وإن لم يكن النظام قد
استخدم السالح الكيميائي ضد شعبه».
وف��ي تطور ميداني بالغ ال��دالل��ة ،أعلنت
ال �س �ل �ط��ات ال �ت��رك �ي��ة أن ق��وات �ه��ا أس�ق�ط��ت
أمس مروحية عسكرية سورية من طراز
«ام آي  »17ان�ت�ه�ك��ت أج ��واء ه ��ا ال�ج��وي��ة،
على ما أفاد نائب رئيس ال��وزراء التركي
بولنت أرينج.
وأوض�ح��ت هيئة أرك��ان الجيش التركي،
ّ
في بيان ،أن «املروحية السورية رصدتها
محطة امل��راق�ب��ة ف��ي دي��ارب�ك��ر ،فيما كانت
ً
ع�ل��ى ب�ع��د  26م �ي�لا ب�ح��ري��ًا ( 48ك �ل��م) من
ال� �ح ��دود ال �ت��رك �ي��ة ،ووج� ��ه إل �ي �ه��ا ت�ح��ذي��ر
ع �ن��دم��ا وص �ل��ت إل ��ى ب �ع��د خ�م�س��ة أم �ي��ال
ب� �ح ��ري ��ة (ن � �ح� ��و ت� �س� �ع ��ة ك � �ل� ��م) م � ��ن خ��ط
التماس» .وأضافت هيئة األركان« :رغم كل
ذلك ،واصلت املروحية السورية اقترابها
ّ
م��ن امل�ج��ال ال�ج��وي ال�ت��رك��ي» .وتابعت أن
املروحية «سقطت في األراض��ي السورية
ع�ل��ى ب�ع��د ك�ي�ل��وم�ت��ر م��ن ال �ح��دود بعدما
استهدفتها واحدة من مقاتلتني «اف »16
وضعتا في حال استنفار في املنطقة».
ّ
ونبه وزير الخارجية التركي أحمد داوود
ّ
أوغلو إلى أن «كل التدابير» اتخذت لردع
أي محاولة مقبلة النتهاك املجال الجوي
صحافي في
التركي .وأوضح ،في مؤتمر ّ
ال�س�ف��ارة التركية ف��ي ب��اري��س ،أن��ه سيتم
إب �ل��اغ ال �ح �ل��ف االط �ل �س��ي واألم �ي��ن ال �ع��ام
ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة وم �ج �ل��س األم� ��ن ال��دول��ي
بتفاصيل الحادث.
وك ��ان ��ت ال � �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ال� �س ��وري ��ة ق��د
أس�ق�ط��ت ف��ي ح��زي��ران م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي
ط ��ائ ��رة ت��رك �ي��ة م �ق��ات �ل��ة وأص ��اب ��ت أخ ��رى
ب �ع��دم��ا اخ �ت��رق �ت��ا األج� � ��واء ال �س��وري��ة من
ناحية الساحل.
(األخبار)

محور املمانعة في سوريا».
ّ
وح ��ذر جعفري م��ن أن ال�ح��رس ال�ث��وري
يمكن ان يتدخل «اذا ما قامت الواليات
امل �ت �ح��دة ب�ع�م��ل ع �س �ك��ري ف��ي س��وري��ا»،
م��ؤك�دًا أن�ه��ا «س�ت��واج��ه حتمًا مشكالت
عدة ...سيقوم الحرس آنذاك بواجبهم».
ف� ��ي غ� �ض ��ون ذل � � ��ك ،أك � ��د رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
األمن القومي والسياسة الخارجية في
م�ج�ل��س ال� �ش ��ورى االس�ل�ام ��ي (ال �ب��رمل��ان
اإلي ��ران ��ي) ،ع�ل�اء ال��دي��ن ب ��روج ��ردي ،أن
الدبلوماسية التي انتهجتها إيران منذ
بداية األزم��ة السورية كانت مؤثرة في
منع العدوان األميركي على سوريا.
وق ��ال ب ��روج ��ردي ،ع�ل��ى ه��ام��ش م��راس��م
تأبني املرجع الديني طاهري خرم آبادي،
«إن األميركيني لم يكن لديهم خيار آخر
س ��وى ال �ت��راج��ع ع��ن ش��ن ال �ه �ج��وم على
س��وري��ا ألن ذريعتهم كانت البحث عن
األسلحة الكيميائية ،واألميركان حاليًا
ت �ح��وم ح��ول�ه��م ال�ش�ب�ه��ات ف��ي م��وض��وع
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صواريخ أرض ــ أرض حملت
السارين نحو الغوطة
نيويورك ــ نزار عبود
غ ��از ال �س��اري��ن اس �ت �خ��دم ف��ي غ��وط��ة
دم �ش��ق ف��ي  21آب امل ��اض ��ي ،ت�ق��ري��ر
ل �ج �ن��ة امل �ح �ق �ي��ق ال ��دول� �ي ��ة أك� ��د ذل��ك
ب �ع��د إع�ل�ان ��ه م ��ن ق �ب��ل األم�ي��ن ال �ع��ام
لألمم املتحدة قبل أيام .الجديد في
ال�ت�ق��ري��ر ب�ع��ض ال�ت�ف��اص�ي��ل التقنية
ك��اس�ت�خ��دام ص��واري��خ أرض ـ �ـ أرض
تحمل رؤوس ��ًا كيميائية ،م��ن دون
اإلش� ��ارة ل�ل�م�س��ؤول�ين ع��ن اط�لاق�ه��ا،
وهو ليس ضمن مهمات املحققني.
وأع �ل��ن خ �ب��راء األم ��م امل�ت�ح��دة ال��ذي��ن
ح� �ق� �ق ��وا ف� ��ي س� ��وري� ��ا أن� �ه ��م ع� �ث ��روا
على «أدل ��ة واض�ح��ة ومقنعة» على
استخدام غ��از السارين ،األم��ر الذي
وص�ف��ه األم�ي�ن ال�ع��ام ل�لأم��م املتحدة
بان كي مون بـ«جريمة حرب».
وخ�ل��ال ك�ل�م�ت��ه أم� ��ام م�ج�ل��س األم��ن
أثناء تقديمه تقرير مفتشي املنظمة
ال ��دول� �ي ��ة ح � ��ول ن �ت ��ائ ��ج ال �ت �ح��ال �ي��ل
التي قاموا بها على عينات أخذت
م��ن م�ن�ط�ق��ة ال �غ��وط��ة ،دع ��ا ب ��ان إل��ى
«محاسبة» املسؤولني عن استخدام
ه��ذا ال�س�لاح دون أي يوجه اصابع
االتهام إلى أي طرف ،وطالب مجلس
األم��ن ب��االس�ت�ع��داد ل�ف��رض عقوبات
إن ل � ��م ت �ف �ك ��ك دم � �ش� ��ق ت��رس��ان �ت �ه��ا
الكيميائية.
ّ
وجاء في التقرير أن أسلحة كيميائية
استخدمت «على نطاق واسع نسبيًا
ف ��ي ال � �ن� ��زاع امل �س �ت �م��ر ب �ي�ن األط� � ��راف
ف��ي الجمهورية العربية ال�س��وري��ة...
ّ
ض��د م��دن �ي�ين ب�ي�ن�ه��م أط� �ف ��ال» .وأك ��د
استخدام غاز السارين ووجود مزيج
من امل��واد الفوسفاتية العضوية في
ال �ع �ي �ن��ات ال� �ت ��ي ج �م �ع��ت م ��ن م��واق��ع
الغوطة الشرقية .تلك العينات كانت
ع�ل��ى ش�ك��ل ب�ق��اي��ا ق�ط��ع م��ن ص��واري��خ
أرض ـ أرض تحمل رؤوسًا كيميائية،
وع � �ي � �ن� ��ات م � ��ن ال � �ت� ��رب� ��ة وش� � �ه � ��ادات
مصابني وأطباء وشهود عيان.
واملواقع التي ُجمعت العينات منها
هي ترما وزملكا واملعضمية .وقال
ال �ت �ق��ري��ر إن وق ��ت ال �ه �ج��وم ت � ّ�م بني
ال�ث��ان�ي��ة وال �خ��ام �س��ة ص �ب��اح��ًا ،حني
تكون درجات الحرارة منخفضة ،ما
يتيح بقاء الغاز السام في الطبقاء
السفلى م��ن ال�غ�لاف ال�ج��وي ألط��ول
ف�ت��رة ممكنة .لكن التقرير ال يحدد
ع �ل��ى ن �ح��و م �ب��اش��ر امل �س��ؤول�ي�ن عن
ّ
استخدام األسلحة الكيميائية؛ ألن
مهمة املحققني ال تتضمن هذا األمر.
ّ
وأعلن البيت األبيض أن هذا التقرير

األس �ل �ح��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة» .وأش � ��ار ك��ذل��ك
ال��ى دور ط�ه��ران ف��ي منع ال �ع��دوان على
ً
سوريا ،قائال« :نظرًا الى ان الجمهورية
االس�لام�ي��ة االي��ران�ي��ة أعلنت منذ اليوم
األول ل�ل�أزم ��ة ال �س��وري��ة م �ن��ذ أك �ث��ر من
ع��ام�ي�ن ون �ص��ف ال� �ع ��ام ،أن ه ��ذه األزم ��ة
ل� �ي ��س ل� �ه ��ا ح � ��ل ع� �س� �ك ��ري وإن� � �م � ��ا ح��ل
سياسي ،ف��إن ه��ذه الدبلوماسية كانت
مؤثرة بالتأكيد ،وان العالم اجمع اقتنع
بها في الوقت الحاضر».
من جهة ثانية ،أش��ادت مساعدة األمني
ال �ع��ام ل�لام��م امل �ت�ح��دة ل �ش��ؤون االغ��اث��ة،
ف ��ال �ي ��ري آم � � ��وس ،خ �ل��ال ل �ق��ائ �ه��ا وزي ��ر
خ��ارج �ي��ة اي � ��ران م�ح�م��د ج� ��واد ظ��ري��ف،
بجهود اي��ران ومساعداتها االنسانية
في التخفيف عن آالم الشعب السوري.
وأك��دت «ال��دور الهام واملؤثر إلي��ران في
مسار تطورات املنطقة ال سيما في دعم
وتوسيع الشؤون االنسانية والتخفيف
م��ن م �ع��ان��اة وآالم ال �ش �ع��وب ف��ي بعض

ّ
يثبت أن دمشق مسؤولة عنه .وقال
ّ
امل �ت �ح��دث ب��اس �م��ه ،ج ��اي ك ��ارن ��ي ،إن
«امل �ع �ل��وم��ات ف��ي ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ال�ت��ي
ت �ت �ح��دث ع ��ن إط �ل��اق غ� ��از ال �س��اري��ن
ب ��واس� �ط ��ة ص� ��واري� ��خ أرض ـ �ـ �ـ أرض
وح� ��ده ال �ن �ظ��ام (ال � �س ��وري) يملكها،
ت�ظ�ه��ر ب��وض��وح م��ن ه��و امل �س ��ؤول».
م��وق��ف عكسته امل �ن��دوب��ة األم�ي��رك�ي��ة
ل ��دى م�ج�ل��س األم� ��ن س �م��ان �ث��ا ب ��اور،
ال� �ت ��ي اع �ت �م ��دت ف ��ي ت �ق �ي �ي �م �ه��ا ع�ل��ى
«نوعية األسلحة وكميتها وأسلوب
إط�ل��اق � �ه� ��ا» ،م �س �ت �ش �ه��دة ب��امل�ل�اح��ق
الخاصة بالتقرير .وتحدثت بنحو
خ� ��اص ع ��ن أن ص� ��واري� ��خ م ��ن ع �ي��ار

تشوركين:
بعض الدول تتلذذ
باستخدام الفصل
السابع لتنفيذ مآربها

 120م�ل��م ،استخدمت ف��ي إيصالها،
وه � ��ذه ال� �ص ��واري ��خ ل ��م ت�س�ت�خ��دم�ه��ا
امل� � � �ع � � ��ارض � � ��ة «ك � � �م� � ��ا الح� � �ظ� � �ن � ��ا م ��ن
آالف ال� �ف� �ي ��دي ��وات ال� �ت ��ي وض �ع �ت �ه��ا
املعارضة على مواقعها» .وأضافت
أن ن��وع �ي��ة ال �س��اري��ن أع �ل��ى م ��ن تلك
ال�ت��ي اس�ت�خ��دم�ه��ا ال��رئ�ي��س ال�ع��راق��ي
ال �س��اب��ق ص � ��دام ح �س�ي�ن« ،وه � ��ذا في
ح ��د ذات� � ��ه دل� �ي ��ل ق ��اط ��ع ع �ل��ى ت ��ورط
ال�ن�ظ��ام» .وق��ال��ت« :س ��واء ك��ان ال�ق��رار
(ال ��دول ��ي امل �ت��وق��ع ح ��ول ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي
ال �س ��وري) ت�ح��ت ال�ف�ص��ل ال �س��اب��ع أو
ً
ال ،فإن أي قرار سيكون ملزمًا وقابال
للتطبيق».
م�ن��دوب روس�ي��ا فيتالي تشوركني،
ح � ��رص ع �ل��ى أن ت� �ك ��ون ل ��ه ال �ك�ل �م��ة
األخ�ي��رة للمراسلني في نيوريورك.
وق� � � � ��ال إن زم� � �ل� � ��اءه «ق� � � �ف � � ��زوا إل� ��ى
ن�ت��ائ��ج ك �ث �ي��رة ،م�ت�ه�م�ين ال�ح�ك��وم��ة،
وم� �س� �ت� �ب� �ع ��دي ��ن ت� � � ��ورط امل �س �ل �ح�ي�ن
ب�ح��ادث��ة ال�غ��وط��ة م��ن دون التدقيق
ب �ع�ين خ �ب �ي��رة ف��ي امل �ع �ل��وم��ات ال�ت��ي
ً
ساقوها .ومن ذلك مثال أن الضحايا
ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة ك � ��ان � ��وا ج �م �ي �ع ��ًا م��ن
املدنيني وليس بينهم مسلح واحد.

ال� ��دول وم ��ن بينها س��وري��ا ،ع��ن طريق
تسهيل اي �ص��ال امل �س��اع��دة ال��ى الشعب
السوري».
أم� ��ا ظ ��ري ��ف ،ف �ق��د أش � ��ار إل� ��ى األوض � ��اع
ال�ح�س��اس��ة وامل �ع �ق��دة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وم��ن
بينها األزمة الراهنة في سوريا ،شارحًا
امل �س��اع��ي ال �س �ي��اس �ي��ة وال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
ل� �ل� �م� �س ��اع ��دة ف � ��ي اي� � �ج � ��اد ح � ��ل س �ل �م��ي
للقضية ال �س��وري��ة ،وك��ذل��ك امل�س��اع��دات
االن �س ��ان �ي ��ة ال� �ت ��ي ق��دم �ت �ه��ا اي � � ��ران ال��ى
الشعب السوري على مختلف الصعد.
وش� ��دد ظ��ري��ف ع �ل��ى امل ��واق ��ف امل�ب��دئ�ي��ة
لبالده منذ بداية األزم��ة السورية على
اي� �ج ��اد ح ��ل س �ي��اس��ي ل �ه��ا ،وم �ع��ارض��ة
وادانة استخدام السالح الكيميائي من
قبل أي طرف وفي أي مكان ،معربًا عن
ارتياحه للجهود الدبلوماسية لتجاوز
هذه املرحلة الحساسة.
ال��ى ذل��كّ ،
رح�ب��ت املتحدثة باسم وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة االي ��ران� �ي ��ة ،م��رض �ي��ة أف �خ��م،

فإذا كانت الحكومة قد استهدفتهم،
ف �ل � َ�م ل ��م ي �ل��ق أي م �س �ل��ح ح �ت �ف��ه ف��ي
ال �ق �ص��ف» .وأض � ��اف أن� ��ه ط� ��رح ه��ذا
ال � �س� ��ؤال ع �ل��ى زم�ل�ائ ��ه ف ��ي م�ج�ل��س
األم��ن وذك��ره��م بغاز السارين ال��ذي
ضبط في تركيا في أي��دي أف��راد من
جبهة النصرة .وكذلك فإن الهجوم
على خان العسل أدى إلى مقتل 16
جنديًا من أص��ل أق��ل من  30ضحية
وقعوا.
ورف� � � ��ض ت � �ش ��ورك �ي�ن ال � �ت � �ح ��دث ع��ن
الفصل السابع في أي قرار سيصدر
ع��ن م�ج�ل��س األم ��ن ي��دي��ن اس�ت�خ��دام
الكيميائي ويعتمد االتفاق الروسي
األم �ي��رك��ي وي��دع��و إل��ى ع�ق��د مؤتمر
جنيف اثنني .وقال إن «بعض الدول
ت�ت�ل��ذذ ب��اس�ت�خ��دام ال�ف�ص��ل ال�س��اب��ع
لتنفيذ مآربها العسكرية الذاتية ،ال
من أجل تحقيق العدالة».
ب � � � ��دوره ،اع �ت �ب ��ر وزي � � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ّ
الفرنسي ،لوران فابيوس ،أن التقرير
ً
«ال ي� � ��دع م � �ج � ��اال ألي ش� � ��ك» ح ��ول
مصدره ،و«يعزز موقف من قالوا إن
النظام (السوري) مذنب» .وأضاف،
ف��ي ح��دي��ث إل ��ى إذاع� ��ة «ار ت��ي ال»:
«عندما ننظر بدقة إل��ى املعطيات،
أي ك �م �ي��ات ال� �غ ��ازات ال �س��ام��ة ال�ت��ي
اس �ت �خ��دم��ت ،ال �خ �ل �ي��ط امل �ع �ق��د ج �دًا،
وطبيعة ومسار املقذوف ،كل ذلك ال
يترك على اإلط�لاق أي مجال للشك
في مصدر الهجوم».
في السياق ،أعلنت لجنة التحقيق
ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل �ل��أم � ��م امل� � �ت� � �ح � ��دة ح� ��ول
�وق االن � � �س� � ��ان ف��ي
ان � �ت � �ه� ��اك� ��ات ح � �ق� � ّ
س � ��وري � ��ا ،أم � � ��س ،أن � �ه� ��ا ت �ح �ق��ق ف��ي
 14ح��ال��ة م �ف �ت��رض��ة م ��ن ال�ه�ج�م��ات
الكيميائية ق��د ت�ك��ون ارت�ك�ب��ت منذ
أيلول.2011
وقال رئيس اللجنة ،باولو بينيرو:
«شاهدنا فيديوات ونملك تحليالت
خ � �ب ��راء ع� �س �ك ��ري�ي�ن» ،م �ت �ح��دث��ًا ع��ن
م �ق��اب�ل�ات م ��ع ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع
الطبي .وتحدث بينيرو عن وجود
«أل ��وي ��ة ب��أك �م �ل �ه��ا م �ش �ك �ل��ة اآلن م��ن
مقاتلني عبروا الحدود إلى سوريا
و(املهاجرين) واحدة من أنشطها».
ّ
وأفاد املحققون سابقًا بأن مقاتلني
أج� ��ان� ��ب م� ��ن أك� �ث ��ر م� ��ن ع �ش ��ر دول،
م��ن بينها أف�غ��ان�س�ت��ان وال�ش�ي�ش��ان
وق ��وات «ج�ب�ه��ة ال�ن�ص��رة» ال�ت��ي لها
ع�ل�اق��ة ب�ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة ي��دع �م��ون
امل�ع��ارض�ين ال�س��وري�ين ،فيما يقاتل
ح � ��زب ال� �ل ��ه ال �ل �ب �ن��ان��ي م� ��ع ال� �ق ��وات
الحكومية.

بانضمام سوريا الى معاهدة األسلحة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ،م�ط��ال�ب��ة امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي
بالعمل على انضمام اسرائيل الى هذه
املعاهدة.
(أ ف ب ،مهر ،فارس ،رويترز)

