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عواصم/ وكاالت
توالت ردود األفعال الدولية واالقليمية املنددة 
ــي الربيطاني الفرنيس  بالعدوان الثالثي األمريك
ــس بأكرث من  ــاح أم ــدف  سوريا صب ــذي استه ال
105 صواريخ حيث وصفت هذا العدوان  بالفشل 
ــوم الكيميائي  ــة الهج ــي بذريع ــه يأت ــع وأن الذري
ــاً للقانون الدويل وأكدت  ــه انتهاكاً صارخ واعتربت
ــد لحل  ــل الوحي ــو السبي ــايس ه ــل السي أن الح
ــر الذي  ــدوان الساف ــة وليس الع ــة السوري األزم

ينتهك سيادة الدول. 
بوتني : انتهاك للقانون الدويل

ــاق أكد الرئيس الرويس فالديمري  ويف هذا السي
بوتني، أمس أن رضب الواليات املتحدة وحلفائها 
ــرب  ــا يعت ــة يف سوري ــة واملدني ــآت العسكري املنش
انتهاكاً مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل دون 

تفويض من مجلس األمن.
ــات املتحدة، بدعم  ــني: قامت الوالي ورصح بوت
ــوات املسلحة  ــف منشآت الق ــن حلفائها، بقص م
ــة السورية  ــة للجمهورية العربي ــة التحتي والبني
ــن  ــس األم ــن مجل ــض م ــخ، دون تفوي بالصواري
ــرب انتهاكاً مليثاق  ــم املتحدة، وهذا يعت التابع لألم
ــادئ القانون الدويل،  ــم املتحدة، وقواعد ومب األم
ــة ذات  ــدوان ضد دول ــال الع ــن أعم ــو عمل م وه

سيادة يف طليعة مكافحة اإلرهاب.
ــات  ــات الوالي ــرويس: ترصف ــس ال ــال الرئي وق
ــة اإلنسانية يف  ــم الكارث ــؤدي إىل تفاق ــدة ت املتح
ــني، سبع  ــاة السكان املدني ــادة معان ــا، وزي سوري
ــا وهذا  ــوري خالله ــذب الشعب الس ــوات تع سن
ــذا البلد  ــن الالجئني من ه ــدة م ــري موجة جدي يث

واملنطقة ككل.
ــم الخارجية  ــدت املتحدثة باس ــن جانبها أك م
ــي  ــدوان الثالث ــا أن الع ــا زاخاروف ــة ماري الروسي
ــة  سوري ــىل  ع ــيس  الفرن ــي  الربيطان ــي  األمريك
ــذ أعوام  ــادة تحاول من ــة ذات سي ــدف دول استه

العودة للحياة بعد العدوان اإلرهابي.
سوريا: عدوان سيكون مآله الفشل

ــا  ــي نفذته ــات الت ــق أن الرضب ــربت دمش واعت
ــات املتحدة مع فرنسا وبريطانيا يف محيط  الوالي

دمشق ووسط البالد تنتهك القانون الدويل.
ــي تلقاه من  ــال هاتف ــالل اتص ــال األسد خ وق
ــن روحاني،  ــرز حلفائه حس ــريه اإليراني وأب نظ
ــة "سانا"،  ــاء الرسمي ــرشت وكالة األنب ــق ما ن وف
ــد سوريا والشعب السوري  "هذا العدوان لن يزي
ــرار يف محاربة وسحق  ــىل االستم ــا ع إال تصميم

اإلرهاب يف كل شرب من تراب الوطن".
ــاح أمس أن  ــان نرشته صب ــا يف بي وأوردت سان
ــاك فاضح  ــا انته ــد سوري ــي ض ــدوان الثالث "الع
ــدويل  ــع ال ــرس إلرادة املجتم ــدويل وك ــون ال للقان
ــة املجتمع الدويل  ــه الفشل". مطالب وسيكون مآل

ــىل الرشعية  ــدوان الثالثي حفاظا ع ــة الع "بإدان
الدولية واألمن والسلم الدوليني".

ــق  ــي تستب ــدوان الثالث ــربت أن "دول الع واعت
ــة" التي  ــة بالغوط ــق الخاص ــة التحقي عمل بعث
ــة  ــة منظم ــارة إىل بعث ــق، يف إش ــت إىل دمش وصل
حظر األسلحة الكيميائية التي وصلت إىل سوريا 
ــوم السبت للتحقيق يف  ــرر أن تبدأ عملها الي واملق
ــت منظمة  ــايل دوما، قال ــي ضد أه ــوم كيميائ هج
ــق  ــي يف مناط ــاع املدن ــاء" والدف ــوذ البيض "الخ
ــن أربعني  ــن مقتل أكرث م ــه أسفر ع ــة، إن املعارض

شخصا.
ــان  بي ــة يف  ــة السوري الخارجي وأوردت وزارة 
ــذي  ال ــدوان  الع ــت  "توقي أن  ــا"،  "سان ــه  نرشت
ــول بعثة التحقيق التابعة ملنظمة  يتزامن مع وص
ــا، يهدف  ــة إىل سوري ــة الكيميائي ــر األسلح حظ
ــة واستباق نتائجها  أساسا إىل إعاقة عمل البعث
ــة لعدم فضح أكاذيبهم  والضغط عليها يف محاول

وفربكاتهم".
ــة السورية قد تصدت  وكانت الدفاعات الجوي
ــذا العدوان الثالثي بحزم أعىل عدد من املواقع  له

السورية املحيطة بد مشق وحمص.
إيران: العدوان مغامرة غري محسوبة العواقب 
كما حذرت طهران حليفة دمشق، "بحزم" من 

"التداعيات اإلقليمية" للرضبات.
ــه الله عيل  ــي آي ــىل اإليران ــد األع ــدد املرش ون

ــنتها الدول  ــات التي ش ــدة بالرضب ــي بش خامنئ
ــف الرئيس األمريكي  ــىل سوريا، ووص الغربية ع
ــل  إيمانوي ــيس  الفرن ــريه  ونظ ــب  ترام ــد  دونال
ــوزراء الربيطانية ترييزا ماي  ــرون ورئيسة ال ماك

بـ"املجرمني".
ــار القادة  ــاء استقباله كب ــي أثن ورصح خامنئ
ــني يف البالد حسب ما ورد  السياسيني والعسكري
ــرام"، أن "الهجوم  ــىل حسابه عىل تطبيق "تلغ ع
ــة. أقولها  ــا جريم ــىل سوري ــس ع ــذ أم ــذي نف ال
ــس األمريكي والرئيس الفرنيس  رصاحة إن الرئي
ــون (...) لن  ــوزراء الربيطانية مجرم ــة ال ورئيس

يحصلوا عىل يشء ولن يحققوا أي منفعة".
ــه كبار القادة  ــاف خامنئي أثناء استقبال وأض
ــالد أن "الرئيس  ــني يف الب ــني والعسكري السياسي
ــة  ملكافح ــا  سوري ــم  هاج ــه  أن ــد  يؤك ــي  األمريك
ــت الذي "يتعرض  ــة الكيميائية"، يف الوق األسلح

فيه اليمن للقصف يوميا وهم يدعمون ذلك.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية 
ــىل حسابه عىل تطبيق "تلغرام نفذت الواليات  ع
املتحدة وحلفاؤها من دون أن تنتظر حتى موقفا 
ــن منظمة حظر األسلحة الكيميائية هذا العمل  م
ــي مسؤولة عن  ــد سوريا، وه ــري (...) ض العسك

التداعيات اإلقليمية لهذه املغامرة".
ألي  ــا  معارضته ــني  الص ــدت  أك ــا  جهته ــن  م
ــات الدولية ومطالبتها  ــدام للقوة يف العالق استخ
ــدة أرايض الدول  ــرتام سيادة واستقالل ووح باح

األخرى.
ــة  الخارجي وزارة  ــم  باس ــة  املتحدث ــت  وقال
ــالل مؤتمر صحفي  ــون ينغ خ ــة هوا تش الصيني
ــىل العدوان الثالثي األمريكي الربيطاني  تعليقا ع
ــىل موقع الخارجية  ــيس عىل سورية نرش ع الفرن
ــراء عسكري  ــي.. ”إن أي إج ــة االلكرتون الصيني
ــاوز مجلس األمن يتعارض  أحادي الجانب يتج
ــاق األمم املتحدة وينتهك  مع غرض ومبادئ ميث
ــري األساسية التي  ــادئ القانون الدويل واملعاي مب
ــن تعقيد  ــد م ــة“ وسيزي ــات الدولي ــم العالق تحك

األزمة يف سورية.
ــراف املعنية  ــت.. ”إن الصني تحث األط وأضاف
عىل العودة إىل إطار القانون الدويل وحل القضية 

من خالل الحوار والتفاوض“.
ولفتت هوا تشون إىل أنه وفيما يتعلق بالهجوم 
ــن بوجوب  ــإن الصني تؤم ــوم ف ــي املزع الكيميائ
إجراء تحقيق شامل ونزيه وموضوعي للتوصل 
ــة يمكن التأكد منها.. وال ينبغي  إىل نتيجة موثوق

إصدار أي أحكام مسبقة قبل ذلك.
ــت هوا تشون.. ”تعتقد الصني أن التسوية  وقال
ــل الوحيد  ــة يف سورية هي الح ــة لألزم السياسي
ــراف  ــل األط ــب أن تواص ــق.. يج ــل للتطبي القاب
ــة يف املجتمع الدويل دعم دور األمم املتحدة  املعني
ــود حثيثة  ــذل جه ــة وب ــة للوساط ــاة رئيسي كقن

لتسهيل الحل النهائي للوضع يف سورية“.
كوبا: تداعيات خطرية يف المنطقة بأكملها

ــدة للعدوان.  ــا عن إدانتها الشدي وأعربت كوب
ــة الكوبية أن  ــن الخارجي ــان صدر ع ــاء يف بي وج
ــذي تم خارج  ــراء أحادي الجانب وال ”هذا اإلج
ــراً  ــاً ساف ــل انتهاك ــدويل يشك ــن ال ــس األم مجل
ــم املتحدة  ــدويل وميثاق األم ــادئء القانون ال ملب
ــن ان هذا العدوان  ــة ذات سيادة“ محذرة م ولدول
ــة وإىل تداعيات  ــؤدي اىل تفاقم األزمة يف سوري ي

خطرية يف املنطقة بأكملها.
ــة الثورية يف  ــن تضامن الحكوم وعرب البيان ع
ــعباً وقيادة جراء هذا العدوان  كوبا مع سورية ش

الرببري.
مصر: نسف للحل السياسي

ــاه  ــغ تج ــا البال ــن قلقه ــرص ع ــت م ــا أعرب كم
ــات املتحدة  ــنته الوالي ــدوان الثالثي الذي ش الع
ــة ملا ينطوي عليه  ــا وفرنسا عىل سوري وبريطاني
ــوري الشقيق  ــة الشعب الس ــيل سالم ــن آثار ع م
ــن تفاهمات إليجاد  ــم التوصل إليه م ــدد ما ت ويه

حل سيايس لألزمة فيها.
ــة يف بيان لها  ــربت وزارة الخارجية املرصي وع
ــوري الشقيق يف  ــع الشعب الس ــن ”تضامنها م ع
سبيل تحقيق تطلعاته للعيش يف أمان واستقرار 
ــه الوطنية وسالمة ووحدة  والحفاظ عىل مقدرات
ــع لكل  ــايس جام ــالل توافق سي ــن خ ــه م أراضي

املكونات السياسية السورية“.
ــدول الكربى  ــع الدويل وال ــا البيان املجتم ودع
ــل السيايس  ــا يف الدفع بالح ــل مسؤولياته لتحم

لألزمة يف سورية بعيدا عن االستقطاب.
بوليفيا: عدوان جنوين

ــدة  ــس بش ــو مورالي ــا إيف ــس بوليفي وأدان رئي
العدوان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موراليس 
ــم الكرامة والدفاع  ــىل تويرت ”إنه يدين باس قوله ع
ــدة الهجوم  ــعوب العالم بش ــن ش ــن السالم وع ع
ــد ترامب ضد  ــس األمريكي دونال ــي للرئي الجنون

الشعب السوري الشقيق“.

ــس  باألم ــوا  تذرع ــد  ”لق ــس  مورالي ــاف  وأض
بأسلحة وهمية للدمار الشامل لغزو العراق واليوم 

يطلقون صواريخهم تحت الذريعة نفسها“.
من جهتها أدانت وزارة الخارجية البيالروسية 

بشدة العدوان.
ودعت الوزارة يف بيان أصدرته جميع األطراف 
ــوة  ــدام الق ــن استخ ــوراً ع ــف ف ــة إىل التوق املعني
ــن سبل  ــث ع ــرى والبح ــد دول أخ ــة ض العسكري

لتسوية األزمة بالوسائل السلمية.
ــوات  ــا إىل أن أي خط ــوزارة يف بيانه ــت ال ولفت
ــدام األسلحة الكيميائية يجب أن  للرد عىل استخ
ــا وأن يتم تنفيذها  ــق ال لبس فيه ــد إىل حقائ تستن
ــرية إىل أنه لم تتم  ــري القانون الدويل مش وفقاً ملعاي
ــدوان عىل  ــذه املعايري خالل الع ــن ه ــاة أي م مراع

سورية.
وشددت الوزارة عىل رضورة قيام منظمة حظر 
ــن املزاعم حول  ــة بالتحقق م ــة الكيميائي األسلح

استخدام األسلحة الكيميائية يف سورية.
ــدت  ــة تص ــة السوري ــات الجوي ــت الدفاع وكان
ــنته الواليات املتحدة  فجر اليوم لعدوان ثالثي ش
ــن املواقع السورية  وفرنسا وبريطانيا عىل عدد م

يف محيط دمشق وحمص.
التشيك:يعكر االستقرار والسالم يف سورية والشرق األوسط 

ــان  زيم ــوش  ميل ــي  التشيك ــس  الرئي وأدان 
ــي الفرنيس  ــي األمريكي الربيطان ــدوان الثالث الع

عىل سورية.
ــة  الرئاس ــم  باس ــي  الصحف ــق  الناط ــت  ولف
ــك إىل وجوب عدم  ــة يريجي اوفتشاتشي التشيكي

املسارعة العتماد الخيار العسكري.
ــة الربملانية  ــس مجموعة الصداق ــا أدان رئي كم
ــالف  ستنايس ــور  الدكت ــة  سوري ــع  م ــة  التشيكي
ــة  سوري ــىل  ع ــي  الثالث ــدوان  الع ــش  غروسبيت
ــا للقانون الدويل ويعكر  ــدا انه يمثل خرقا فظ مؤك
ــرشق األوسط  ــالم يف سورية وال ــرار والس االستق

والعالم.
ــة منه عن  ــا نسخ ــه تلقت سان ــان ل ــرب يف بي وع
تضامنه مع الشعب السوري وعن وقوف التجمع 
النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو الذي يرتاسه 
ــا بالعيش  ــاع عن حقه ــة يف الدف ــب سوري إىل جان

بسالم ويف درء العدوان.
ــس اللجنة األوروبية يف الربملان  بدوره أدان رئي
ــدوان الثالثي عىل  ــوش بالها الع ــي لوب السلوفاك
ــا للقانون  ــل خرقا فاضخ ــدا انه يمث ــة مؤك سوري
ــم يحقق اي  ــا للقوة ول ــدويل واستعراضا بائس ال

يشء.
ــوم إن هذا  ــا يف تعليق له الي ــال لوبوش باله وق
ــة ال  ــوى الغربي ــد أن الق ــن جدي ــد م ــدوان ”أك الع
ــول استخدام  ــا الي ادلة ح ــاج يف غطرسته تحت
ــن االعتماد عىل  ــي وانها بدال م ــالح الكيميائ الس
ــوة الفظة“ مشددا عىل  ــة تلجأ إىل الق الدبلوماسي
ــا قامت به دول العدوان ”يمثل خرقا لكل قيم  أن م

السالم والقانون الدويل وسيادة الدول“.
ــان  الربمل يف  ــة  األوروبي ــة  اللجن ــس  رئي ــه  ونب
ــا سابقة  ــرى يمثل أيض ــا ج ــي إىل أن م السلوفاك
ــون الدويل إىل قطعة ورق  خطرية ألنه يحول القان

ممزقة.
تداعيات كارثية 

ــس النواب  ــس مجل ــه أدان نائب رئي ــن جهت م
ــدوان الثالثي عىل  ــب الع ــخ فيلي ــي فويتي التشيك

سورية.
وحذر فويتيخ يف ترصيح له من أن هذا العدوان 
ــن أن تكون له تداعيات كارثية مشددا عىل أن  يمك
ــم أبدا يف إيجاد  ــداءات العسكرية لم تساه ”االعت
ــك تزيد حدة  ــس من ذل ــا عىل العك ــول وإنم الحل

التوتر“.
لبنان : تأزيم الوضع

ــاد ميشال  ــس اللبناني العم ــد الرئي ــدوره أك ب
ــات املتحدة  ــنته الوالي ــون أن العدوان الذي ش ع
ــة يضع املنطقة يف  ــا وفرنسا عىل سوري وبريطاني

وضع مأزوم.
ــذا العدوان ”ال  ــار عون يف بيان له إىل أن ه وأش
ــة يف سورية  ــل سيايس لألزم ــم يف إيجاد ح يساه
التي دخلت عامها الثامن بل يعيق كل املحاوالت 

الجارية إلنهاء معاناة الشعب السوري“.
ــان يرفض أن  ــىل أن لبن ــون التأكيد ع ــدد ع وج
ــداءات خارجية  ــة عربية باعت ــدف أي دول تسته
ــورات األخرية جنوحا  ــا أنه ”يرى يف التط موضح
ــربى يف األزمة التي  ــورط الدول الك ــد من ت إىل مزي
ــن تداعيات  ــا يرتكه ذلك م ــا سورية مع م تشهده

عىل األوضاع يف املنطقة“.
راق: فرصة جديدة لتوسيع اإلرهاب الع

ــة العراقية أن العدوان  إىل ذلك أكدت الخارجي
ــة  سوري ــىل  ع ــيس  الفرن ــي  الربيطان ــي  األمريك
ــر املنطقة إىل  ــأنه ج ــرصف خطري جدا ومن ش ”ت

تداعيات خطرية تهدد أمنها واستقرارها“.

ونقل موقع السومرية نيوز عن املتحدث باسم 
س: إن  ــان أم ــوب قوله يف بي ــد محج ــوزارة أحم ال
ــا له من  ــرا خطريا جدا مل ــدوان يعترب أم ــذا ”الع ه
تداعيات عىل الشعب السوري“ داعيا إىل رضورة 
العمل إليجاد حل سيايس لألزمة يف سورية يلبي 

تطلعات هذا الشعب.
ــىل  ــي ع ــدوان الثالث ــان إىل أن الع ــار البي وأش
ــا ”يمنح اإلرهاب فرصة جديدة للتمدد بعد  سوري

أن تم دحره وهزيمته“.
ــدة الدول  ــم املتح ــرى دعت األم ــة أخ من جه
ــط  ــس إىل "ضب أم ــن  األم ــس  ــاء يف مجل األعض
النفس" واالمتناع عن كل عمل من شأنه أن يؤدي 

إىل تصعيد بعد الرضبات الغربية يف سوريا.
ــو  ــدة أنطوني ــم املتح ــام لألم ــني الع ــال األم وق
ــدول األعضاء  ــل ال ــو ك ــان "أدع ــس يف بي غوتريي
ــرة، وتجنب كل  ــس يف ظروف خط ــط النف إىل ضب
ــؤدي إىل تصعيد للوضع  األعمال التي يمكن أن ت
ــأ  ــوري". وأرج ــب الس ــاة الشع ــن معان ــد م وتزي
ــة بعد  ــه إىل السعودي ــررة ل ــة مق ــس رحل غوتريي

الرضبات الغربية.
ــة  ــدام ألسلح ــس أن "أي استخ ــد غوتريي وأك
ــدد يف الوقت نفسه عىل  كيميائية رهيب"، لكنه ش
ــم املتحدة  ــاق األم ــب ميث ــرك بموج رضورة التح
ــل الغربي بدون  ــدويل. وحصل التدخ والقانون ال

تفويض من مجلس األمن الدويل.
ــاء يف مجلس  ــدول األعض ــس ال ــا غوتريي ودع
ــق لكشف هوية  ــن إىل االتفاق عىل فتح تحقي األم
منفذي هجوم دوما الذي وقع يف 7 إبريل واتهمت 
ــاء ومسعفني،  ــب أطب ــب بحس ــق، وتسب به دمش

بمقتل أكرث من أربعني شخص بينهم أطفال.
ــو  ــايس ه ــل السي ــد األردن أن الح ــك، أك إىل ذل
ــا  ــدة سوري ــن ووح ــان أم ــد لضم ــل الوحي السبي
وذلك عقب غارات جوية نفذتها ثالث دول غربية 
ــام  ــع النظ ــىل مواق ــدة ع ــات املتح ــادة الوالي بقي

السوري.
ــالم الناطق  ــؤون اإلع ــة لش ــر الدول ــال وزي وق
ــة األردنية محمد املومني  الرسمي باسم الحكوم
ــة  ــاء الرسمي ــة األنب ــا وكال ــات نقلته يف ترصيح
ــل عامها الثامن،  ــرتا) إن "هذه األزمة وإذ تدخ (ب
ــل واملخرج  ــو السبي ــايس لها ه ــل السي ــإن الح ف
ــا ووحدة  ــرار سوري ــن استق ــا يضم ــد وبم الوحي

أراضيها وأمن شعبها".
إيران تندد بـ"المجرمني" .. الئحة العار المؤيدة للعدوان 

ــت عن تأييد  ــدول العربية التي أعلن ــن أوىل ال م
ــي  ــر، الت ــي قط ــا ه ــىل سوري ــي ع ــدوان الثالث الع
أعربت عن تأييدها للرضبات العسكرية األمريكية 
ــا يف بيان صادر  ــة يف سوري ــة والفرنسي والربيطاني

عن وزارة خارجيتها.
ــرب عن تأييدها  ــت قطر يف البيان إنها ”تع وقال
ــة  والربيطاني ــة  األمريكي ــة  العسكري ــات  للعملي
ــددة  مح ــة  عسكري ــداف  أه ــىل  ع ــة  والفرنسي
ــن هجماته عىل  يستخدمها النظام السوري يف ش
ــص البيان. وبمقابل  ــني األبرياء“، بحسب ن املدني
ــي تضم أكرب  ــر الت ــارت قط ــدوان، أش ــا للع تأييده
ــم كافة  ــج إىل أنها ”تدع ــة يف الخلي ــدة أمريكي قاع
ــود الدولية الرامية للتوصل إىل حل سيايس،  الجه
ــة للشعب السوري،  ــي التطلعات املرشوع بما يلب

والحفاظ عىل وحدة البالد“.
ــة السعودية تأييدها  ــا، أعلنت الخارجي وبدوه
الكامل للعدوان الثالثي عىل سوريا، وحّمل مصدر 
ــة السعودية بحسب بيان نقلته  يف وزارة الخارجي
وكالة ”واس“، الحكومة السورية مسؤولية تعرض 
ــات العسكرية، يف ظل تقاعس  سوريا لهذه العملي

املجتمع الدويل عن اتخاذ اإلجراءات الصارمة.
كما أعربت وزارة خارجية البحرين عن تأييدها 
ــىل سوريا، ودعت يف بيان نقلته  الكامل للعدوان ع
ــن الدويل  ــس األم ــة مجل ــاء البحريني ــة األنب وكال
ــة الكيماوية  ــر األسلح ــة حظ ــق منظم ــن طري وع
ــة الكيماوية يف  ــق يف استخدام األسلح إىل التحقي

الغوطة الرشقية.
ــدث  ــال املتح ــاً، وق ــدوان أيض ــدت الع ــا أي تركي
ــن، إنه ينبغي محاسبة  باسم الرئاسة إبراهيم قال
ــىل مدينة دوما،  ــوم البشع ع ــني عن الهج املسؤول
ــف مشرتك،  ــدويل إىل اتخاذ موق ــا املجتمع ال ودع
ــة  ــات كيميائي ــوع هجم ــة دون وق ــدف الحيلول به
ــة لتدمري  ــود الرامي ــرب أن الجه ــل، واعت يف املستقب
ــن تكون كافية إلنهاء  ــة الكيميائية فقط، ل األسلح
ــو إنهاء الحرب  ــوىض يف املنطقة، وأن الهدف ه الف

يف سوريا.
كيان االحتالل "االرسائييل" أيد العدوان ايضاً، 
ــة أن  ــة اإلرسائيلي ــارز يف الحكوم ــر ب ــرب وزي وأعت
العدوان هو ”إشارة مهمة“ إليران وسوريا وحزب 
ــر يف حكومة  ــت، وهو وزي ــوآف جاالن ــه. وقال ي الل
ــو، عىل ”تويرت“ إن:  ــوزراء بنيامني نتنياه رئيس ال
ــة يخرتق الخطوط  ــدام األسلحة الكيماوي ”استخ
ــة قادرة عىل  ــذي لم تعد اإلنساني ــر، األمر ال الحم

تحمله“ حسب تعبريه.
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