
لقي اع��ت��راف الرئيس األم��ي��رك��ي، دونالد 
ت��رام��ب، ب��س��ي��ادة إس��رائ��ي��ل ع��ل��ى اجل���والن، 
معارضة واس��ع��ة م��ن العالم العربي، ال��ذي 
أكد تبعية الهضبة لسورية مشيرا إلى أن هذا 

اإلجراء انتهاك للقرارات الدولية.
ف��ق��د أع��ل��ن��ت ال��س��ع��ودي��ة رف��ض��ه��ا ال��ت��ام 
واستنكارها ملا وصف باإلعالن الذي أصدرته 
اإلدارة األميركية باالعتراف بسيادة االحتالل 

على هضبة اجلوالن السورية احملتلة.
وأف��ادت وكالة األنباء السعودية الرسمية 
ب��أن السعودية أك���دت على موقفها الثابت 

واملبدئي من هضبة اجلوالن:
ونقلت الوكالة عن البيان أن اململكة دعت 
»كافة األط��راف إلى احترام مقررات الشرعية 

الدولية وميثاق األمم املتحدة«.
كما أعربت مملكة البحرين عن أسفها إلعالن 
الواليات املتحدة األميركية االعتراف بسيادة 

االحتالل على هضبة اجلوالن السورية.
وأك��دت وزارة اخلارجية البحرينية على 
موقفها الثابت باعتبار هضبة اجلوالن أراض 
عربية سورية محتلة من قبل احملتل في يونيو 

1967، بحسب قرارات مجلس األمن الدولي.
وك��ان لبنان أول دول��ة عربية باستثناء 
سورية أدانت توقيع ترامب على املرسوم حول 
اجل��والن، حيث قالت اخلارجية اللبنانية في 
بيان إن هذا القرار »يخالف كل قواعد القانون 
الدولي ويقوض أي جهد للوصول إلى السالم 
العادل، فمبدأ األرض مقابل السالم يسقط، إذ 
عندما ال تبقى من أرض لتعاد ال يبقى من سالم 

ليعطى«.
من جانبه، أدان الرئيس الفلسطيني، محمود 
عباس، بشدة ق��رار ترامب االعتراف بسيادة 
احملتل على هضبة اجلوالن احملتلة، والغارات 

اإلسرائيلية على غزة.
وأك��دت الرئاسة الفلسطينية في بيان مرة 
أخرى أن »السيادة ال يقررها احملتل أو الواليات 
املتحدة األميركية مهما ط��ال أم��د االح��ت��الل، 
وستبقى القضية الفلسطينية وال��ق��دس 
مبقدساتها واألراض���ي الفلسطينية احملتلة 
خطوطا حمراء فلسطينية وعربية ودولية ال 

ميكن جتاوزها«.
ونقل البيان أن عباس »ش��دد على أن��ه ال 
توجد شرعية ألحد دون قرارات مجلس األمن، 
واجلمعية العامة ل��أمم املتحدة، وم��ب��ادرة 

السالم العربية«.
كما أك��د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األردن����ي، أمين 
الصفدي، أن موقف بالده »ثابت وواض��ح في 
رفض ضم احملتل اجلوالن وفي رفض أي قرار 
يعترف بهذا الضم قرارا أحاديا سيزيد التوتر 
في املنطقة، وال يغير حقيقة أن اجلوالن احملتل 
أرض سورية، يتطلب حتقيق السالم الشامل 
والدائم إنهاء احتاللها وفقا لقرارات الشرعية 

الدولية ومبادرة السالم العربية«.
وأضاف الصفدي أن موقف املجتمع الدولي 
إزاء اجل���والن واض���ح يجسده ق���رار مجلس 
األمن رقم 497 للعام 1981 الذي رفض قرار 
االحتالل ضم اجلوالن احملتل وأكد عدم شرعية 
فرض االحتالل قوانينه وإدارته على اجلوالن 

السوري احملتل واعتبر القرار باطال والغيا.
 بدورها، أعلنت وزارة اخلارجية العراقية 
على لسان املتحدث باسمها، أحمد الصحاف، 

أن »دع���وة ال��والي��ات املتحدة إل��ى االع��ت��راف 
بسيادة االحتالل على اجلوالن السوري تعطي 
الشرعية لالحتالل وتتعارض مع القانون 

الدولي«.
وأضاف أن »العراق يؤيد قرارات الشرعية 
الدولية الصادرة عن مجلس األمن الدولي التي 

تنص على إنهاء االحتالل«.
وأكد الصحاف أن »تقادم زمن االحتالل في 
وضع يده على األرض التي احتلها ال يكسبه 

الشرعية في السيادة عليها«.
من جانبها، أعربت قطر عن »رفضها العتراف 
الواليات املتحدة األميركية بسيادة احملتل على 
هضبة اجلوالن السورية«، وجددت، في بيان 
ل���وزارة خارجيتها، »تأكيدها على موقفها 
املبدئي الثابت بأن هضبة اجلوالن أرض عربية 

محتلة«.

وش�����ددت ق��ط��ر »ع��ل��ى ض�����رورة ام��ت��ث��ال 
االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��ل��ي ل���ق���رارات الشرعية 
الدولية باالنسحاب من كافة األراضي العربية 
احملتلة مب��ا فيها هضبة اجل����والن«، مؤكدة 
أن »أي ق���رارات أح��ادي��ة لالعتراف بسيادة 
إسرائيل على اجلوالن ستشكل عائقا كبيرا أمام 
السالم املنشود باملنطقة«. من ناحيتها، أبدت 
اإلمارات أسفها واستنكارها الشديدين، لقرار 
الواليات املتحدة القاضي باالعتراف بالسيادة 
اإلسرائيلية على هضبة اجل��والن السورية 
احملتلة، حسب ما نشرت وكالة أنباء اإلمارات. 
وقالت وزارة اخلارجية والتعاون الدولي 
اإلم��ارات��ي��ة، إن ”هذه اخلطوة تقوض فرص 
التوصل إلى سالم شامل وعادل في املنطقة“، 
مؤكدة على ”عدم إمكانية حتقيق االستقرار 
وال��س��الم، طاملا ت��واص��ل إس��رائ��ي��ل احتاللها 

لأراضي الفلسطينية والعربية“، مشددة على 
أن ”اجلوالن أرض سورية عربية محتلة، وأن 

قرار اإلدارة األميركية ال يغير هذا الواقع“.
كما انتقد األم��ن العام للجامعة العربية، 
أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات قرار الواليات 
امل��ت��ح��دة االع��ت��راف ب��س��ي��ادة إس��رائ��ي��ل على 
اجل����والن، معتبرا إي���اه »ق����رارا ب��اط��ال شكال 

وموضوعا«.
وشدد أبو الغيط، في بيان صادر عنه على 
أن إع��الن ترامب يعكس »حالة من اخل��روج 
على القانون ال��دول��ي روح��ا ونصا تقلل من 
مكانة الواليات املتحدة األميركية في املنطقة، 
بل وفي العالم«. وأشار األمن العام للجامعة 
العربية إلى أن اإلعالن األميركي ال يغير شيئا 
ف��ي وضعية اجل���والن القانونية، م��ؤك��دا أن 
اجل��والن أرض سورية محتلة ال تعترف أية 

دولة بسيادة إسرائيل عليها.
م��ن جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم 
الرئاسة ال��روس��ي��ة، دميتري بيسكوف، أن 
موسكو تأسف لقرار الواليات املتحدة بشأن 
اعترافها بسيادة إس��رائ��ي��ل على مرتفعات 
اجل��والن السورية احملتلة، وال��ذي سيكون له 

نتائج وانعكاسات سلبية.
وأشار بيسكوف إلى أن اخلطوة األميركية 
األخ��ي��رة بشأن اجل���والن احملتل ه��ي انتهاك 
صارخ للقوانن الدولية وقرارات مجلس األمن 
الدولي. وأضاف بيسكوف، قائال: »من الواضح 
أن مثل هذا القرار له عواقب سلبية فيما يتعلق 
بالتسوية السياسية ف��ي ال��ش��رق األوس��ط، 
باإلضافة إلى تأثيرها على الوضع السياسي 

في سورية، فال أحد يشك في ذلك«.
وتابع قائال: »واأله��م من ذل��ك، رمبا تكون 

ه��ذه خطوة أخ��رى اتخذتها واشنطن والتي 
متثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ونحن 

آسفون للغاية في هذا الصدد«.
في السياق نفسه، قالت وزارة اخلارجية 
التركية يوم االثنن إن بالده تندد بقوة باعتراف 
الواليات املتحدة بالسيادة اإلسرائيلية على 
هضبة اجل���والن ووص��ف��ت ذل��ك بأنه انتهاك 

خطير للقانون الدولي.
وأض��اف��ت ال����وزارة ف��ي بيان ”هذا القرار 
املؤسف... يبن أن اإلدارة األميركية تواصل 
نهجها لتكون جزءا من املشكلة بدال من أن تكون 

جزءا من احلل في الشرق األوسط“.
ودع��ت تركيا املجتمع الدولي إلى احترام 

املبادئ األساسية لأمم املتحدة.
وأضاف البيان ”هذا القرار باطل متاما والغ 

بالنسبة لتركيا“.
 كما جددت اليابان موقفها حيال مرتفعات 
هضبة اجل��والن السورية احملتلة مؤكدة أنه 
لم يتغير وأن طوكيو لن تعترف بها كأرض 

إسرائيلية.
وق��ال كبير أمناء مجلس ال��وزراء الياباني 
يوشيهيدي س��وج��ا ف��ي م��ؤمت��ر صحفي إن 
»ال��ي��اب��ان ال ت��ع��ت��رف ب��ال��ض��م اإلس��رائ��ي��ل��ي 
ملرتفعات اجلوالن ولن يكون هناك تغيير في 

هذا املوقف«.
في السياق نفسه، أكدت احلكومة االسبانية 
عدم اعترافها بسيادة إسرائيل على اجلوالن 

السوري احملتل.
وق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة االسبانية في 
بيان ان موقف إسبانيا من اجل��والن السوري 
ينسجم مع قرارات األمم املتحدة مشيرة إلى ان 
االستيالء على األراضي بالقوة غير مقبول وفقا 

مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وشدد البيان على انه استنادا إلى ذلك فإن 
إسبانيا ال تعترف بسيادة إسرائيل على تلك 
األراض��ي. من جهة ثانية، أكد ممثل االئتالف 
الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية 
بالقاهرة ع��ادل احللواني، أن ق��رار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب حول اجل��والن باطل 
ومخالف للشرعية الدولية، مشيرا إل��ى أن 
ترامب يخالف ق��رارات مجلس األم��ن الدولي 
وال���ق���رارات ال��دول��ي��ة األخ���رى ال��ص��ادرة عن 
اجلمعية العامة لأمم املتحدة وتؤكد سورية 

اجلوالن.
وأوض��ح احللواني ل�24 أن القمة العربية 
في تونس خالل أيام من الضروري أن تتوصل 
خلارطة عمل عاجلة تتصدى بها ملخالفات 
الرئيس األميركي جتاه اجلوالن السوري وأن 

تقف بجانب سورية في تلك األزمة.
وأشار احللواني إلى أن الرئيس األميركي 
يستهتر بسيادة الدولة السورية على اجلوالن، 
ويخالف الشرعية الدولية ويعطي جزءا من 
أراض��ي ال متلكها ب��الده ل��دول أخ��رى حسبما 
يشاء مبا يعد انتهاك واضح وصريح للقانون 
ال��دول��ي. وش��دد امل��ع��ارض ال��س��وري على أن 
إع��الن ترامب احلالي يعتبر ج��زءا من املشهد 
التي تسعى له الواليات املتحدة بتغير مالمح 
امل��ن��ط��ق��ة، ب��ع��د االع���ت���راف ب��ال��ق��دس عاصمة 
إلسرائيل وأن��ه يجب التصدي لذلك ف��ورا من 
خالل التحركات العربية في احملافل الدولية 

واإلقليمية.
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مصر في  اإلرهاب  قوائم  على  متهما   145 بإدراج  نهائي  حكم 
أصدرت محكمة النقض املصرية، حكما نهائّيا 
ب���إدراج 145 متهما بينهم معتز مطر، ومحمد 
ناصر، والقيادي اإلخ��وان��ي وج��دي غنيم، على 

قوائم الكيانات اإلرهابية ملدة 5 سنوات.
وج��اء احلكم بعد أن رفضت محكمة النقض 

)أع��ل��ى محكمة مصرية للفصل ف��ي الطعون(، 
الطعن املقدم من املتهمن على حكم صادر مسبقا 
من محكمة جنايات القاهرة، بإدراجهم في القضية 
املعروفة إعالمّيا بطالئع ”حسم اإلرهابية“، التي 

مت التحقيق فيها من قبل نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو 
2018 ، بإدراج 145 متهما على قوائم اإلرهاب، 
وذلك ملدة 5 سنوات فى القضية رقم 760 لسنة 
2017 حصر أمن دول��ة عليا، واملعروفة باسم 

”طالئع حسم اإلرهابية“.
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هضبة اجلوالن السورية

املعارضة السورية تدعو إلى حترك عربي

ردود فعل عربية وعاملية غاضبة من قرار ترامب بشأن »اجلوالن«

السعودية تدعو كافة األطراف إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق األمم املتحدة
م����ح����ت����ل����ة  ي�������ة  ر س�������و ب�����ي�����ة  ع�����ر ض  ا ر أ ن  ال جل������������و ا ه�����ض�����ب�����ة  ر  ع�����ت�����ب�����ا ب�����ا ب������ت  ث������ا ق�����ف�����ن�����ا  م�����و  : ي������ن ل������ب������ح������ر ا

العادل السالم  إلى  للوصول  جهد  أي  ويقوض  الدولي  القانون  قواعد  كل  يخالف  القرار  لبنان: 
ل حتال ال مد ا ل أ ة مهما طا ملتحد ت ا يا ال لو و ا حملتل أ ها ا ر ة ال يقر د لسيا : ا فلسطني

امل��������ن��������ط��������ق��������ة ف������������������ي  ال��������������ت��������������وت��������������ر  س�������������ي�������������زي�������������د  ال���������������������ق���������������������رار  األردن: 
ل�������ي و ل�������د ا ن  ن��������و ل��������ق��������ا ا م��������ع  ض  ر ي��������ت��������ع��������ا و ل  ح�������ت�������ال ل�������ال ع������ي������ة  ل������ش������ر ا ي�����ع�����ط�����ي  ر  ا ل���������ق���������ر ا   : ق ا ل�����������ع�����������ر ا

م�������ح�������ت�������ل�������ة« ع����������رب����������ي����������ة  أرض  اجل����������������������������والن  »ه����������ض����������ب����������ة  ث������������اب������������ت  م���������وق���������ف���������ن���������ا  ق������������ط������������ر: 
ق��ع ا ل��و ا ا  ه��ذ ي��غ��ي��ر  ال  ر  ا ل��ق��ر ا و م��ح��ت��ل��ة  ب��ي��ة  ع��ر ي��ة  ر س��و ض  ر أ ن  ال جلو ا  : ت ا ر ما إل ا

س������������ل������������ب������������ي������������ة ئ����������������������ج  ن����������������������ت����������������������ا ل��������������������������������ه  ن  س����������������������ي����������������������ك����������������������و ر  ا ل�������������������������������������ق�������������������������������������ر ا  : م������������������������ل������������������������ني ل������������������������ك������������������������ر ا

ل���������ن���������ا ب��������������ال��������������ن��������������س��������������ب��������������ة  والغ  مت��������������������ام��������������������ا  ب��������������������اط��������������������ل  ال����������������������������ق����������������������������رار  ت�������������������رك�������������������ي�������������������ا: 
ي������������ة ر س������������و ض  ر أ ن  ال جل�������������������������������و ا ن  ب���������������������أ ق����������ف����������ه����������ا  م����������و د  جت���������������������د ن  ب���������������ا ل���������������ي���������������ا ا

ال�������س�������وري اجل���������������والن  ع������ل������ى  االح���������ت���������الل  ب�������س�������ي�������ادة  اع�������ت�������راف�������ه�������ا  ع����������دم  ت�������ؤك�������د  إس������ب������ان������ي������ا 

هدوء حذر في محيط قطاع 
القصف  م��ن  ل��ي��ل��ة  ب��ع��د  غ���زة 

املتبادل مع اسرائيل

يسود هدوء حذر منذ ساعة مبكرة من 
صباح الثالثاء محيط قطاع غ��زة، بعد 
ليلة ن��ف��ذت خاللها ال��ط��ائ��رات احلربية 
اإلسرائيلية غ��ارات على أه��داف للفصائل 
الفلسطينية راف��ق��ه��ا اط����الق نشطاء 
فلسطينين ع��ددا من الصواريخ باجتاه 
إسرائيل رغم اع��الن حماس عن التوصل 

الى وقف الطالق النار.
وأفاد مراسل فرانس برس أن »القصف 
اإلسرائيلي للقطاع توقف عند السادسة 

صباحا بالتوقيت احمللي )4:00 ت غ(، 
ف��ي ح��ن أطلقت آخ��ر رش��ق��ة صاروخية 
من حماس باجتاه أه��داف إسرائيلية في 

اخلامسة فجرا )3:00 ت غ(«.
وبحسب املكتب اإلع��الم��ي احلكومي 
التابع حلركة حماس التي تسيطر على 
قطاع غ��زة، شن اجليش اإلسرائيلي 50 
غارة استهدفت مبان سكنية ومقرات مدنية 
وم��واق��ع للفصائل الفلسطينية وأراض 

زراعية.

وأضاف املكتب »بن املواقع املستهدفة، 
9 م��واق��ع تابعة لفصائل +امل��ق��اوم��ة+، 
باإلضافة إلى ميناء غزة و20 أرض زراعية 

ومخزن من الصفيح شرق الشجاعية«.
وك���ان اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي أع��ل��ن في 
بيان فجر الثالثاء أّن 30 صاروخا أطلقت 
من قطاع غزة نحو إسرائيل منذ الساعة 
العاشرة ليال )20،00 ت غ(، ليصل إلى 
60 إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقتها 
الفصائل الفلسطينية على الدولة العبرية 

منذ بدء تبادل إطالق النار مساء اإلثنن.
وأت��ى هذا القصف الليلي املتبادل بعد 
إع���الن ح��رك��ة ح��م��اس م��س��اء اإلث��ن��ن أّن 
وساطة مصرية جنحت في التوّصل لوقف 
إلطالق النار بن الدولة العبرية والفصائل 
الفلسطينية. باملقابل لم يؤّكد أي مصدر 

إسرائيلي التوّصل التفاق تهدئة.
وكان الطيران احلربي اإلسرائيلي بدأ 
عصر اإلثنن قصفه ملواقع حركة حماس 
في القطاع، ردا على ص��اروخ سقط على 

منزل في شمال تل أبيب.
واستهدفت إح��دى هذه الغارات مكتب 
رئيس املكتب السياسي حلركة حماس 
إس��م��اع��ي��ل ه��ن��ي��ة، بحسب م��ص��در أمني 

فلسطيني واجليش اإلسرائيلي.
وق���ال م��ص��در مطلع م��ق��رب م��ن حركة 
ح��م��اس إن ال��وف��د امل��ص��ري ال���ذي يجري 
اتصاالت مكثفة لتثبيت الهدوء سيزور 
القطاع في حال اتفقت جميع األطراف على 

التهدئة.

وم����������وض����������وع����������ا ش����������ك����������ال  ب������������اط������������ل  ال����������������ق����������������رار  ال�����������ع�����������رب�����������ي�����������ة:  اجل�����������ام�����������ع�����������ة 


