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�لس  نص إعالن الدوحة الصادر عن الدورة الرابعة والعشرين 

جامعة الدول العربية على مستوى القمة يعترف باالئتالف الوطني 

 ممثالً شرعياً وحيداً للشعب السوري، ويرفض يهودية دولة إسرائيل

 

٢٦/٣/٢٠١٣٫الدوحة،  0F

*
 ]مقتطفات[ 

 

�لس جامعة الدول  نحن قادة الدول العربية، ا�تمعين يف الدورة الرابعة والعشرين 

هـ  ١٤٣٤جمادى األوىل  ١٥و ١٤قطر يومَي  العربية على مستوى القمة يف الدوحة عاصمة دولة 

م، التي كرست أعمالها لبحث الوضع العربي الراهن  ٢٠١٣آذار  / مارس  ٢٧و ٢٦املوافق ليومَي 

  .املستقبل وآفاق 

[.......] 

السالم التي تقوم على أساس  نؤكد على أن دولة فلسطين شريك كامل وأساسي يف عملية 

أساس  الصلة، ومبادرة السالم العربية، وحتقيق حل الدولتين، على  قرارات الشرعية الدولية ذات 

األنشطة االستيطانية الستئناف املفاوضات  ، ووقف جميع ١٩٦٧حزيران / ابع من يونيو خط الر

السيادة  العربي ـ اإلسرائيلي بما يكفل إقامة دولة فلسطين املستقلة ذات  اجلادة حللّ الصراع 

  .واحدة ال تتجزأ وعاصمتها القدس الشرقية التي تُعتبر وحدة جغرافية 

                                                           

 :املوقع اإللكتروين جلامعة الدول العربية: املصدر   *
http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/ 
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دولة فلسطين عضواً  اذ اإلجراءات الألزمة التي تكفل قبول ندعو جملس األمن إىل اتخ

  .ومنظماتها املتخصصة كامل العضوية يف األمم املتحده ووكاالتها 

[.......] 

اإلجراءات اإلسرائيلية  نعبّر عن رفضنا التام لنوايا إسرائيل إعالنها دولة يهودية، وكافة 

يموغرايف واجلغرايف لألراضي الفلسطينية احملتلة بما الد أحادية اجلانب الرامية إىل تغيير الواقع 

شرعية وعدم قانونية  القدس الشرقية وفرض واقع جديد على األرض، ونؤكد على عدم  فيها 

الفلسطينية احملتلة، والتي تمثّل انتهاكاً للقانون الدويل  املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي 

بتنفيذ القرارات الدولية، ال  ف الرابعة، ونطالب ا�تمع الدويل األمم املتحدة واتفاقية جني وقرارات 

، والتي تقضي بعدم ١٩٨١لعام ) ٤٩٧(ورقم  ١٩٨٠  لعام ) ٤٦٥(سيما قرار جملس األمن رقم 

الفصل العنصري والوقف  االستيطان، وضرورة تفكيك املستوطنات، والعمل على إزالة جدار  شرعية 

اإلسرائيلية يف القدس، وإنهاء احلصار االقتصادي والعسكري  يد الفوري لكافة إجراءات التهو

كافة اخلسائر التي حلقت به  وحتميل إسرائيل مسؤولية دفع التعويضات للشعب الفلسطيني عن  

احلصار اجلائر على غزة وفتح املعابر والسماح بحرية  جرّاء هذا احلصار، ومطالبتها بإنهاء 

  .رور من وإىل قطاع غزةلألشخاص والسلع للم االنتقال 

[.......] 

ضرورة استعادة الوحدة  نناشد القيادات الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الوطنية، على 

الفلسطيني وملواصلة مقاومة االحتالل اإلسرائيلي وإقامة  الوطنية، صيانةً ملكتسبات الشعب 

ونطالبهم بتنفيذ اتفاق  الفلسطينية املستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية،  الدولة 

، ٢٠١٢شباط / فبراير  ٦وإعالن الدوحة الصادر يف  ، ٢٠١١أيار / مايو  ٤القاهرة املوقّع يف 

من أجل حتقيق  شكرنا جلمهورية مصر العربية ودولة قطر على جهودهما احلثيثة  ونعبّر عن 
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ملواصلة رعايتهما واستمرار جهودهما لتحقيق  الوطنية الفلسطينية، وندعوهما املصاحلة 

  .بما يحقق املصالح العليا للشعب الفلسطيني املصاحلة الوطنية 

مواطنيها وتوفير احلياة  نعبّر عن التزامنا الكامل، بإعادة إعمار غزة وإنهاء معاناة 

لى سرعة إنهاء احلصار عن قطاع غزة وفتح املعابر بالعمل ع الكريمة لهم، ونطالب ا�تمع الدويل 

  .وإىل قطاع غزة من 

[.......] 

قوات النظام السوري  نندّد بأشدّ عبارات التنديد بالتصعيد العسكري اخلطير الذي تمارسه 

العنف والقتل اجلماعي التي يمارسها ضد السكان املدنيين  ضد الشعب السوري، واستمرار عمليات 

لألسلحة الثقيلة والطيران  ألراضي السورية، ونشجب بشدة استخدام النظام السوري معظم ا يف 

األحياء واملناطق اآلهلة بالسكان وانتهاج سياسة األرض  احلربي وصواريخ سكود التي تقصف 

وزادت من تهجير الشعب السوري من  احملروقة، التي نتج عنها ارتفاع عدد الضحايا بشكل خطير،  

  .وجعلتهم نازحين والجئين داتهم وقراهم، أحيائهم وبل

مقعد اجلمهورية العربية  نرحّب بشغل االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية 

ومنظماتها وجمالسها وأجهزتها إىل حين إجراء انتخابات  السورية يف جامعة الدول العربية 

باعتباره املمثل الشرعي  ة، وذلك إىل تشكيل حكومة تتوىل مسؤوليات السلطة يف سوري تُفضي 

األساسي مع جامعة الدول العربية، وذلك تقديراً لتضحيات  الوحيد للشعب السوري واحملاور 

  .السوري وللظروف االستثنائية التي يمر بها الشعب 

لألزمة السورية مع  نؤكد على أهمية اجلهود الرامية للتوصل إىل حلٍّ سياسي كأولوية 

كافة وسائل الدفاع عن النفس بما يف ذلك العسكرية  ق كل دولة وفق رغبتها تقديم التأكيد على ح

  .الشعب السوري واجليش احلر لدعم صمود 
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والدول العربية األُخرى،  نشيد باجلهود املقدّرة التي تقوم بها الدول ا�اورة لسورية 

ن، والتأكيد على ضرورة دعم والضرورية لهؤالء النازحي ودورها يف توفير االحتياجات العاجلة 

مواصلة تقديم كافة أوجه  الدول ومساندتها يف حتمّل أعباء هذه االستضافة، والعمل على  تلك 

النازحين يف لبنان وفق خطة اإلغاثة التي وضعتها احلكومة  الدعم واملساعدة إليواء وإغاثة 

وفق اخلطط ونداءات اإلغاثة التي  اللبنانية، وكذلك مواصلة تقديم اإلغاثة إىل النازحين يف األردن  

  .العراق ملواجهة االحتياجات الضرورية لهؤالء املتضررين أقرتها احلكومة األردنية، وكذلك 

[.......] 

طني لقوى الثورة الو نحثّ الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية على االعتراف باالئتالف 

الشعب السوري وألمانيه يف احلرية والعدالة وإرساء  واملعارضة السورية ممثالً شرعياً لتطلعات 

أشكال املساندة  الرشيد، وندعو كافة املؤسسات اإلقليمية والدولية لتقديم كافة  قواعد احلكم 

أجل إرساء دولة احلق  نفسه، ومواصلة كفاحه من والدعم لتمكين الشعب السوري من الدفاع عن 

  .والقانون والعدل 

[.......] 

 

 الدوحة/ دولة قطر 

  هـ ١٤٣٤جــــــــــــمادى األوىل  ١٤ 

  م٢٠١٣آذار / مارس  ٢٦املوافق 

 


