
  

بيان صادر عـن القمـة      
  بشأن  30ع .العربية د

راف األمريكي  رفض االعت 
بسيادة إسـرائيل علـى     
الجوالن العربي السوري   

  .المحتل
  

  )0194( ص-32)/19/03/(30ق 

 31س في ـي تونـعون فـة المجتمـادة الدول العربيـنحن ق 
  ؛2019آذار /مارس

إذ نؤكد تمسكنا بالثوابت العربية وعلى رأسها عدم المـساس          
 أساسي في العمل    بسيادة الدول العربية على األراضي العربية كمبدأ      

  العربي المشترك،

نُعرب عن رفض وإدانة قرار الواليـات المتحـدة األمريكيـة           
 باالعتراف بسيادة إسـرائيل     2019آذار  / مارس 25الصادر بتاريخ   

على الجوالن، واعتباره باطالً شكالً ومضموناً، ويمثُّل انتهاكاً خطيراً         
سـتيالء علـى   لميثاق األمم المتحدة الذي ينص على عدم جـواز اال   

أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس األمـن الـصادرة باإلجمـاع           
، 1981لعـام   ) 497(، و   1967لعام  ) 242(وعلى رأسها القرارين    

الذي أشار بصورة ال لبس فيها إلى عدم االعتراف بـضم إسـرائيل             
كما نؤكد على الدعم العربي الكامل لحـق        . للجوالن العربي السوري  

بية السورية في استعادة الجوالن المحتل، وللبنانيـة        الجمهورية العر 
مزارع شبعا وتالل كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر وحق           

  .لبنان باسترجاعها

نؤكد كذلك على أن القرار األمريكي يتناقض مـع مـسؤولية           
الواليات المتحدة كعضو دائم في مجلس األمن باحترام ميثاق األمـم           

مجلس؛ ونؤكد على أن هذا االعتـراف ال يغيـر          المتحدة وقرارات ال  
شيئاً من الوضعية القانونية للجوالن السوري بوصفه أرضاً احتلتها         

، وليس له أي أثر قـانوني، وال ينـشيء أيـة            1967إسرائيل عام   
  .حقوق أو تترتب عنه أية التزامات أو مزايا

، نُشدد على أن شرعنة االحتالل وتقنينه هو نهج مرفوض كُلياً         
 جوهرياً بمبادئ ويمثل انتكاسة خطيرة في الموقف األمريكي ومساساً

القانون الدولي بما يزيد التوتر في المنطقة ويقوض جهود تحقيـق           
السالم الشامل والدائم والعادل في الشرق األوسط، وإنهاء االحـتالل          

  .على أساس مبدأ األرض مقابل السالم

التي اتخذتها دول ومنظمـات  نُعبر عن تقديرنا للمواقف الثابتة    



دولية وإقليمية عديدة برفض القرار األمريكي، والتأكيد على تمسكها         
باحترام القانون الدولي، وميثاق األمم المتحدة وقـرارات الـشرعية          
الدولية؛ وفي ذات الوقت نُحذر من خطورة قيام أي دولـة بتجـاوز             

ابه لإلجـراء   الشرعية الدولية والتفكير في اإلقدام على إجراء مـش        
  .األمريكي

نكلف وزراء خارجية الدول األعضاء بالعمـل بكـل الوسـائل           
السياسية والدبلوماسية والقانونية لالستمرار لمجابهـة االعتـراف        
األمريكي بسيادة إسرائيل على الجوالن السوري المحتل، وبتكثيـف         

م االتصاالت الثنائية والجماعية مع المجتمع الدولي، بما في ذلك التقد     
بمشروع قـرار   ) دولة الكويت (عبر الممثل العربي في مجلس األمن       

إلى المجلس، وكذا استصدار رأي من محكمة العدل الدوليـة، بعـدم            
  .شرعية وبطالن االعتراف األمريكي

نكلف األمين العام للجامعة بمتابعة التطورات في هذا الـشأن،          
لى المستوى  وتقديم تقرير حولها إلى مجلس جامعة الدول العربية ع        

  .الوزاري يعقد لهذا الغرض
  

 


