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الكونغرس يتبنى مشروع قانون يمنع ترامب من ترك الناتو

موسكو: تشكيل تحالفات وعقد مؤتمرات 
ضد إيران سيضر بأمن المنطقة

استقالة أكبر دبلوماسي أميركي للشؤون 
األوروبية

وا�ش��نطن - اجلورن��ال: اأق��ر جمل���س الن��واب الأمريكي م�رشوع قان��ون يدعم 
النات��و ومين��ع الرئي���س دونال��د ترامب م��ن الن�ش��حاب من احللف، و�ش��وت 

ل�شاحله 357 ع�شوا وعار�شه 22.
والالف��ت يف القان��ون اأن��ه ل يحظ��ر على ترام��ب مغادرة احلل��ف، لكنه مينع 
متوي��ل خط��وة، اإذ مت اللجوء له��ذا التكتيك يف الكونغر�س ملن��ع باراك اأوباما 
من اإغالق �ش��جن غوانتانامو الع�شكري. ويحث م�رشوع قانون جمل�س النواب 
اجلديد اأع�ش��اء الناتو على اإنف��اق ٪2 من الناجت املحل��ي الإجمايل لبلدانهم 
على الدفاع، وهو ما يدعو له الرئي�س ترامب، ويطالب بال�ش��تمرار يف متويل 
"املبادرة الأوروبية اخلا�ش��ة بالردع" املوجهة �ش��د رو�شيا. ووجه دونالد 
ترام��ب انتقادات للناتو وطالب الدول احلليفة باأن تدفع "ن�ش��يبا عادل" من 
الإنف��اق الدفاع��ي عليه وال��ذي تتحمل وا�ش��نطن ثالثة اأرباع��ه، ومل يتحدث 

ب�شكل �رشيح عن نية الن�شحاب من احللف.
واعل��ن ترامب عزم ب��الده اخلروج من حلف �ش��مال الطل���س "الناتو"، ال ان 
ت�رشيحه قد لقى اعرتا�ش��ا �ش��ديدا وانتقادا وا�ش��عا يف الو�ش��اط المريكية 

وحتى دول الناتو.

نيويورك - اجلورنال: انتقدت مو�شكو موؤمتر وار�شو لالأمن وال�شالم يف ال�رشق الأو�شط، الذي 
�شيعقد مببادرة من الوليات املتحدة ومن املقرر اأن يناق�س �شبل مواجهة اإيران يف املنطقة.
وق��ال من��دوب رو�ش��يا الدائم ل��دى الأمم املتح��دة، فا�ش��يلي نيبينزيا خالل جل�ش��ة ملجل�س 
الأم��ن ال��دويل حول ال�رشق الأو�ش��ط، تعليق��ا على اخلطط لعق��د املوؤمتر املذكور يف وار�ش��و، 
اإن "املح��اولت لت�ش��كيل حتالفات ع�ش��كرية �شيا�ش��ية معين��ة يف املنطقة، وعق��د موؤمترات 
خمتلفة بهدف ر�ش��م �شورة مب�ش��طة واأحادية اجلانب للق�شايا يف ال�رشق الأو�شط، مع الزعم 
باأنها مرتبطة باإيران ح�رشا، تعترب غري بناءة وتعقد اإقامة �رشح �ش��امل حقيقي لالأمن يف 

املنطقة".
واأ�شار اإىل اأن الأمن بالذات يعترب الأولوية الطبيعية والرئي�شية لكافة دول املنطقة.

واأ�ش��اف: "نعتق��د باأن��ه ل ميكن و�ش��ع قواعد �ش��لوك مقبولة بالن�ش��بة للجمي��ع اإل يف اإطار 
عملية التفاو�س" على غرار عملية هل�شنكي يف عهد احلرب الباردة، والتي اأثمرت عن انفراج 

التوترات على ال�شاحة الدولية.

وا�ش��نطن - اجلورنال: ا�ش��تقال م�ش��اعد وزير اخلارجية الأمريكي لل�شوؤون الأوروبية 
وي�س ميت�شل، من من�شبه ح�شب خطاب ال�شتقالة.

وق��ال ميت�ش��ل يف خطاب��ه اإىل وزي��ر اخلارجية ماي��ك بومبيو، الذي يحم��ل تاريخ 4 
كان��ون الث��اين، اإنه 'اأجن��ز اأهداف��ه الوظيفية ويرغب يف ق�ش��اء املزيد م��ن الوقت مع 

عائلته ال�شغرية'.
ومل ت��رد وزارة اخلارجية الأمريكية حتى الآن على اأ�ش��ئلة عن ا�ش��تقالة ميت�ش��ل التي 
ج��اءت يف وق��ت ت�ش��هد فيه عالق��ات الولي��ات املتحدة توت��راً مع عدد م��ن احللفاء 
الأوروبي��ني الرئي�ش��يني ب�ش��بب ق��رارات اإدارة الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترام��ب، 
بالن�ش��حاب من التفاق النووي مع اإيران، والن�ش��حاب م��ن اتفاقية باري�س للمناخ، 

و�شحب القوات الأمريكية من �شوريا يف الآونة الأخرية.
لكن بومبيو قال على تويرت اإن ميت�شل قام 'بعمل رائع كم�شاعد للوزير'.

وقال ميت�ش��ل يف خطاب ا�ش��تقالته اإنه '�شاهم يف �شياغة ا�ش��رتاتيجية الإدارة ب�شاأن 
اأوروبا واأ�شاد بجهود فريق العمل معه يف مكتب �شوؤون اأوروبا بوزارة اخلارجية'.

اأكد النائب الأول لرئي�س اجلمهورية الإيرانية، اإ�شحاق جهانغريي، اأن 
اإيران ونظرا لطاقاتها الوفرية، غري قابلة للحظر، واأن ال�شعب الإيراين 
�ش��يتخطى احلظر املفرو�س من جانب الأعداء معتمدا على اإمكانياته 

املحلية.
واأ�ش��اف جهانغ��ريي، يف حدي��ث ن�رشت��ه وكال��ة “اإرن��ا” الإيرانية، 
خ��الل مرا�ش��م افتت��اح م���رشوع اإنت��اج ال�ش��لب يف منطقة برد�ش��ري، 
التابعة ملحافظة كرمان )جنوب �رشق( على اأعتاب الذكرى الأربعني 
لنت�ش��ار الثورة ال�ش��المية: “م��ن اأجل اإحباط مفع��ول احلظر، يجب 
علين��ا اأن ن�ش��ري يف طري��ق التنمية واأن نتحلى بالعتم��اد على الذات 

وعدم ا�شت�شغار اأنف�شنا، لأن اإيران بلد كبري ذو اإمكانيات هائلة”.
واأ�ش��ار اإىل اأن احلكوم��ة الإيراني��ة تعرف م�ش��اكل النا���س جيدا، وقد 
و�ش��عت اخلط��ط الالزم��ة للتغل��ب عليه��ا وتنمي��ة الب��الد والرتق��اء 
بالأو�ش��اع القت�شادية من الت�شدير وال�ش��ترياد وكل مايهم �شوؤون 

املواطن��ني، وكذلك هناك مي��زات طبيعية وغري طبيعية لإي��ران، والتي تعترب 
العامل الأ�شا�شي لتنمية بالده.

وق��ال جهانغ��ريي اإن اإي��ران حتتل املرك��ز الأول عامليا بالن�ش��بة لحتياطي 
النف��ط والغ��از، وه��ي كذلك متتل��ك م��وارد ب�رشية وك��وادر كف��وءة يف جميع 
املج��الت ال�ش��ناعية والهند�ش��ية، واحتلت اإي��ران املركز العا���رش عامليا يف 
اإنت��اج ال�ش��لب، يف العام 2018؛ كما اأنها تق��ف حاليا على املركز الثاين يف 
اإنتاج ال�ش��لب على �ش��كل احلديد الإ�ش��فنجي، وتعد �ش��من الدول القالئل التي 

با�شتطاعتها اإنتاج حمطات لتوليد الكهرباء، وكذلك اإن�شاء ال�شدود.
واعت��رب جهانغريي الربنامج النووي الإي��راين باأنه كان ذريعة لفر�س احلظر 
عل��ى ب��الده، وقال اإن اأمريكا وخالل الأربعني عاما املا�ش��ية ت�ش��بثت بكافة 
الذرائع �ش��د اجلمهورية الإ�ش��المية، واأنهم لو اأمعنوا النظ��ر لعرفوا اأن احلرب 
القت�ش��ادية غري موؤث��رة حيث اأن جمل���س الأمن الدويل والحت��اد الأوروبي، 

ومنذ العام 2012، بداأ يفر�س حظرا قا�شيا �شد اإيران.
واأكد النائب الأول لرئي�س اجلمهورية، اأن امريكا لن ت�ش��تطيع حتقيق اأهدافها 

ما دام ال�شعب الإيراين متواجد على ال�شاحة.

 - الفرن�ش��ية  والتكام��ل  »التع��اون  ومعاه��دة 
الأملانية« ُوقعت يف بلدة اآخن احلدودية الأملانية 

التي متثل رمزاً تاريخيًا للوفاق الأوروبي، وت�شّكل 
»ا�ش��تكماًل« ملعاه��دة الإليزيه الت��ي اأبرمها عام 
1963 اجلرنال �ش��ارل ديغ��ول وكونراد اآديناور، 
البلدي��ن بع��د احل��رب  وكّر�ش��ت امل�ش��احلة ب��ني 

العاملي��ة الثاني��ة وذل��ك قب��ل اإج��راء نقا���س م��ع 
مواطنني.

لكن مركل وماكرون ا�ش��ُتقبال لدى و�ش��ولهما اىل 
املبن��ى التاريخي للبلدية، ب�ش��يحات ا�ش��تهجان 

من ع�رشات الأ�ش��خا�س، �رشخ��وا »مركل يجب اأن 
ترحل« و«ماكرون يجب اأن ي�شتقيل«.

واأغ�شب توقيع املعاهدة القوى القومية يف فرن�شا 
واأملاني��ا، اذ تخ�ش��ى انتقا�ش��ًا لل�ش��يادة الوطنية. 

و���رشت اإ�ش��اعات، بينها اأن باري�س �شتتقا�ش��م مع 
برلني مقعدها الدائم يف جمل�س الأمن، و�ش��تتخّلى 

لأملانيا عن منطقة الإلزا�س واللورين الفرن�شية.
واته��م القي��ادي اليمين��ي املتط��رف يف اأملاني��ا 
األك�ش��ندر غولن��د باري���س وبرل��ني بال�ش��عي اىل 
اقامة »احتاد اأوروبي ممتاز« داخل الحتاد، فيما 
طلبت زعيم��ة اليمني املتطرف يف فرن�ش��ا مارين 
لوبني اإحال��ة املعاهدة على املجل�س الد�ش��توري، 
معت��ربة اأنه��ا ل تتطاب��ق مع الد�ش��تور الفرن�ش��ي. 
يوّجهه��ا  املعاه��دة »�رشب��ة خبيث��ة«  وراأت يف 
ماك��رون الذي »يهدم قوة بلدن��ا«، فيما نّدد زعيم 
حزب »فرن�ش��ا املتمردة« الي�شاري املتطرف جان 
لوك ميالن�ش��ون ب� »تراجع �ش��يادتنا«، حمذراً من 
»اللت�ش��اق باأملانيا يف مطل��ق الظروف، وهذا ما 

يفعله ماكرون منذ بداية وليته«.
وكّذبت الرئا�ش��ة الفرن�شية الإ�شاعات عرب موقعها 
اللكرتوين، من خالل ن�ّس اعتربت انه يريد اإظهار 

»احلقيقة كاملة« يف �شاأن املعاهدة اجلديدة.
واته��م ماكرون ه��ذه الق��وى باإ�ش��اعة »اأكاذيب« 
خط��رة، قائ��اًل: »اإن َمن ين�ش��ون قيمة امل�ش��احلة 
الفرن�ش��ية - الملاني��ة ي�ش��بحون متواطئ��ني يف 
جرائ��م من املا�ش��ي، وَمن ي�ش��خرون اأو ي�ش��يعون 
افرتاء، ي�شّببون اأملًا لل�شعوب التي يزعمون الدفاع 

عنها، من خالل حتريف التاريخ«.
»التق��اء«  يف  نيتهم��ا  وم��ركل  ماك��رون  واأك��د 
�شيا�ش��اتهما يف كل املج��الت، اذ ق��ال الرئي���س 
اقت�ش��اديًا  التقاءن��ا  ر�ش��ميًا  »نوؤك��د  الفرن�ش��ي: 
ملجتمعين��ا  التدريج��ي  والتقري��ب  واجتماعي��ًا 
وتق��ارب مناطقن��ا عرب احل��دود واإر�ش��اء دينامية 

جديدة«.

صراع المصالح في ليبيا يفجر أزمة بين باريس وروما

ميركل وماكرون يوقعان معاهدة جديدة إلحياء المشروع األوروبي

جهانغيري: طهران ستجتاز الحظر بإمكانياتها المحلية

متابعة - الجورنال

طهران - الجورنال

ع��رب نائ��ب رئي���س ال��وزراء الإيط��ايل ماتيو 
�ش��الفيني، ع��ن اأمل��ه يف اأن يتح��رر ال�ش��عب 
الفرن�ش��ي قريب��ا م��ن “رئي���س بالغ ال�ش��وء” 
وذل��ك غ��داة ح��رب كالمية ب��ني البلدين، يف 
�ش��ياق خالف يعود اإىل �رشاع على امل�شالح 
يف ليبي��ا. وفيم��ا كان اخل��الف ي��دار بعي��دا 
عن الأنظار، فاإن �ش��عود احلكومة ال�شعبوية 
العل��ن م��ع تزاي��د  اإىل  اأخرج��ه  اإيطالي��ا  يف 
ت�رشيح��ات يف روم��ا معار�ش��ة جذرية ملا 
تطرح��ه فرن�ش��ا م��ن اأف��كار لإجن��اح احلوار 
باري���س  دع��م  ع��ن  الليبي-الليب��ي، ف�ش��ال 
للم�شري خليفة حفرت قائد اجلي�س الليبي الذي 
حتول اإىل رقم مهم يف احلل. وقال �ش��الفيني 
اإن فرن�ش��ا ل ترغ��ب يف تهدئة الأو�ش��اع يف 
ليبي��ا التي ميزقها العنف ب�ش��بب م�ش��احلها 
يظه��ر  الرتب��اك  وب��داأ  الطاق��ة.  قط��اع  يف 
مواقف روما منذ ف�شل مبادرتها حلل الأزمة 
الليبي��ة، فلم يحق��ق موؤمت��ر بالريمو يف 12 
و13 نوفمرب املا�شي، الثمار ال�شيا�شية التي 
كان ينتظره��ا رئي�س وزراء اإيطاليا جوزيبي 
كونت��ي، فق��د خرج املوؤمتر باهت��ا ومن دون 
نتائ��ج عملي��ة. وباملقاب��ل، وج��دت فرن�ش��ا 
اأن طري��ق املوؤمترات والتحركات ال�شيا�ش��ية 
مل يع��د مفيدا بعدم��ا اأخفقت مب��ادرة موؤمتر 
باري�س يف حتقيق احل��ّد الأدنى من اأهدافها. 
وخطت فرن�ش��ا خطوات عملي��ة وراهنت على 
حتقي��ق تقدم ع��رب مل��ف مكافح��ة الإرهاب 
ليبي��ا، وقدم��ت دعم��ا ع�ش��كريا حلف��رت  يف 
مبوجب��ه حق��ق جناح��ات لفت��ة يف درن��ة 
واله��الل النفط��ي، يف الوقت ال��ذي انخرطت 
في��ه روم��ا يف تفا�ش��يل وح��وارات مبا�رشة 
وغ��ري مبا�رشة م��ع ق��وى �شيا�ش��ية وكتائب 
م�ش��لحة يف طرابل���س. ويف باري���س، تعه��د 
الزعماء الليبيون باإجراء انتخابات ت�رشيعية 
ورئا�ش��ية يف العا���رش م��ن دي�ش��مرب 2018. 
لكن هذا املوعد واجه �ش��كوكا خ�شو�ش��ا يف 

روما ووا�ش��نطن اللتني اعتربت��ا اأن الظروف 
غ��ري مواتي��ة لالنتخاب��ات، ومت ترحيل��ه اإىل 
ال�ش��نة احلالية عل��ى اأن ينعق��د موؤمتر وطني 
يجم��ع خمتل��ف املجموع��ات لو�ش��ع اأ�ش���س 
املبع��وث  واأعل��ن  الوطن��ي.  للح��وار  �ش��لبة 
الأممي اإىل ليبيا غ�ش��ان �شالمة “عقد موؤمتر 
وطني يف الأ�ش��ابيع الأوىل م��ن عام 2019 

عل��ى اأن تبداأ العملي��ة النتخابية ربيع العام 
نف�ش��ه”. ويعتق��د متابع��ون اأن توج��ه قوات 
حفرت نحو اجلنوب الليبي منذ حوايل اأ�ش��بوع 
والنجاح��ات الت��ي حققته��ا ق��د تك��ون وراء 
ت�ش��عيد الت�رشيحات يف روما التي تعتربها 
مبثاب��ة تكري���س للنف��وذ الفرن�ش��ي التقليدي 
يف اجلن��وب الليبي، وحماولة لل�ش��يطرة على 

الرثوة النفطية عرب ن�ش��ج حتالفات مع حفرت 
وقبائ��ل اجلن��وب. ويق��ول ه��وؤلء اإن نتائ��ج 
التناف���س ب��ني روم��ا وباري���س اأف�ش��ت اإىل 
اإط��الق مب��ادرات غ��ري فعال��ة، م��ا يزيد من 
حال��ة ال�ش��تقطاب يف امل�ش��هد الليب��ي. كما 
تفتح الب��اب اأمام تدخالت خارجية خمتلفة. 
وقال �شالفيني الذي ي�شغل اأي�شا زعيم حزب 

الرابطة )اأق�ش��ى اليمني( عرب في�ش��بوك “اآمل 
اأن يتمكن الفرن�ش��يون م��ن التحرر من رئي�س 
بالغ ال�ش��وء، ومنا�ش��بة ذلك �ش��تكون يف 26 
ماي��و )النتخابات الأوروبية( حني �ش��يكون 
باإمكان ال�ش��عب الفرن�ش��ي اأن ي�ش��تعيد زمام 
م�ش��تقبله وم�ش��ريه، وكربيائه املمثل ب�شكل 
�ش��يء م��ن �شخ�ش��ية عل��ى غ��رار اإميانوي��ل 
ماك��رون”. واأ�ش��اف يف فيدي��و ن���رشه ع��رب 
في�ش��بوك “اأن��ا قري��ب ج��دا وب��كل جوارحي 
من ال�ش��عب الفرن�ش��ي، املاليني م��ن الرجال 
م��ع  فرن�ش��ا  يف  يعي�ش��ون  الذي��ن  والن�ش��اء 
حكومة �ش��يئة ج��دا ورئي���س جمهورية بالغ 
ال�ش��وء”. ومت ا�ش��تدعاء ال�ش��فرية الإيطالي��ة 
ل��دى فرن�ش��ا، الثن��ني، اإىل وزارة اخلارجي��ة 
الفرن�ش��ية بع��د ت�رشيح��ات دي ماي��و ال��ذي 
ي�ش��غل اأي�ش��ا من�ش��ب نائب رئي�س احلكومة 
واته��م فرن�ش��ا “باإفق��ار اأفريقي��ا” ومفاقمة 
اأزم��ة الهجرة. وعرب دي ماي��و، عن الأمل يف 
اأن يتخ��ذ الحتاد الأوروبي “عقوبات” �ش��د 
الدول التي تقف وراء ماأ�ش��اة املهاجرين يف 
البحر املتو�ش��ط بدءا بفرن�ش��ا التي “تدفعهم 
للرحي��ل” م��ن اأفريقيا. وق��ال دي مايو وهو 
يت��وىل وزارة العم��ل والتنمي��ة القت�ش��ادية 
“اإذا كان الكث��ري من النا���س يرحلون اليوم 
م��ن اأفريقي��ا فالأن بع���س ال��دول الأوروبية، 
وفرن�شا اأولها، مل تتوقف يوما عن ا�شتعمار 
الع���رشات م��ن ال��دول الأفريقي��ة”. ونفى مع 
ذلك اأن يكون ت�شبب يف “حادث دبلوما�شي” 
ق��ال  حي��ث  ت�رشيحات��ه  الثن��ني،  موؤك��دا، 
“اأعتق��د اأن كل ذل��ك �ش��حيح. فرن�ش��ا ه��ي 
اإحدى ال��دول التي ب�ش��بب طبعها ا�ش��تعمرت 
14 دولة اأفريقية، متنع منوها وت�ش��اهم يف 
رحي��ل لجئ��ني. واإذا اأرادت اأوروب��ا التحل��ي 
بال�شجاعة فاإنه عليها اأن تواجه م�شاألة اإزالة 

ال�شتعمار من اأفريقيا”.
وت�ش��هد العالق��ات بني باري���س وروما توترا 
�شديدا منذ تويل احلكم يف اإيطاليا من ائتالف 

اليمني وال�شعبويني يف يونيو 2018.
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وّقعت المستشارة 
األلمانية أنغيال 

ميركل والرئيس 
الفرنسي إيمانويل 

ماكرون أمس 
معاهدة ترّسخ 

صداقة بلديهما، 
وتحاول إظهار أن 

المحور الرئيس في 
االتحاد األوروبي 
ال يزال قويًا، في 
مواجهة تصاعد 

نزعات قومية 
مشككة في التكتل.

سوريا تتوعد بضرب اسرائيلواشنطن تتفاوض مع طالبان في قطر

اإىل  اخلا���س  مبعوثه��ا  اأن  املتح��دة  الولي��ات  اأعلن��ت 
اأفغان�ش��تان زمل��اي خلي��ل زاد عقد لقاء م��ع ممثلني عن 
حرك��ة طالب��ان يف قطر، وهو الأول من �شل�ش��لة اللقاءات 

املماثلة الذي اأكدته وا�شنطن ب�شكل مبا�رش.
الأمريكي��ة:  با�ش��م وزارة اخلارجي��ة  وقال��ت املتحدث��ة 
"ن�ش��تطيع اأن نوؤكد اأن املمثل اخلا�س خليل زاد وفريقا 

ا�ش��تخباريا ه��م الي��وم يف الدوح��ة يعق��دون حمادث��ات 
م��ع ممثلني ع��ن طالبان"، م�ش��يفة اأن ه��ذه املحادثات 
�ش��تجري على مدار يومني. واأعلن متحدث با�ش��م طالبان 
الثن��ني عن الجتم��اع مع خليل زاد، وق��ال اإن الوليات 
املتح��دة وافق��ت عل��ى برنامج �شيا�ش��ي "ينه��ي احتالل 
اأفغان�ش��تان ومينع ا�شتخدام اأفغان�ش��تان �شد دول اأخرى 
املول��د،  الأفغ��اين  زاد،  خلي��ل  والتق��ى  امل�ش��تقبل".  يف 
بطالب��ان بعد اإجرائ��ه حمادثات يف اأفغان�ش��تان وقيامه 

بزيارات اإىل ال�شني والهند وباك�شتان.
وخ��الل اجتماع��ه مع الرئي���س الأفغاين اأ���رشف غني يف 
كاب��ل، اأكد خلي��ل زاد تعه��د الوليات املتحدة مبوا�ش��لة 
الدع��م الأمن��ي للق��وات الأفغاني��ة. وكتب خلي��ل زاد عرب 
تويرت: "اتفقنا على اأن ال�ش��غط الع�شكري �رشوري بينما 
ن�ش��تعد للدخول يف مفاو�شات من اأجل ال�شالم"، م�شيفا: 
"يجب اإنهاء القتال ب�ش��كل عاجل، ولكن ال�شعي لتحقيق 

ال�شالم ل يزال يعني اأن نقاتل عند احلاجة".

حّذر مندوب �ش��وريا يف جمل�س الأمن ب�شار اجلعفري 
من اإمكانية ق�شف مطار تّل اأبيب يف ظل عدم وجود 
حت��رك دويل ملواجهة الع��دوان الإ�رشائيل��ي املتكرر 
عل��ى مط��ار دم�ش��ق ال��دويل. ويف كلم��ة يف جمل���س 
الأمن الدويل حول الو�ش��ع يف ال�رشق الأو�ش��ط، هدد 
اجلعف��ري ب��اأن متار�س �ش��وريا “حقه��ا ال�رشعي يف 

الدف��اع ع��ن النف���س ورد الع��دوان الإ�رشائيل��ي على 
مط��ار دم�ش��ق ال��دويل امل��دين مبثل��ه على مط��ار تل 
اأبي��ب”، ما مل يتخذ جمل���س الأمن الإجراءات الالزمة 

لوقف العتداءات الإ�رشائيلية املتكررة على �شوريا.
“انته��اك”  الإ�رشائيل��ي  الق�ش��ف  اأن  عل��ى  و�ش��دد 
املتح��دة  الأمم  وميث��اق  ال��دويل  للقان��ون  �ش��ارخ 
وق��رارات جمل���س الأمن ذات ال�ش��لة، وميثل “اإخالل 
مبه��ام ولية الأمم املتحدة على نحو ي�ش��قط �رشعية 

الولية هذه”. واأ�ش��ار اإىل اأن تقري��ر املبعوث الأممي 
اأي  نيق��ولي مالدين��وف مل يت�ش��من  املنطق��ة  اإىل 
“اإدانات وا�شحة للعدوان الإ�رشائيلي على الأرا�شي 
ال�شورية”، و�رشب مثال ق�شف اإ�رشائيل “ب�شواريخ 
موجهة الأرا�ش��ي ال�ش��ورية مب��ا فيها مطار دم�ش��ق 
الدويل املدين من فوق الأرا�شي اللبنانية والأرا�شي 
الفل�ش��طينية املحتل��ة وبح��رية طربي��ا يف اجل��ولن 

ال�شوري املحتل”.
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