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 الرباط يف السابع العربي القمة مؤتمر
 4791 أكتوبر/األول تشرين

 
أهداف املرحلة قمة العربي السادس يف اجلزائر بخصوص أكد املؤتمر قرارات مؤتمر ال

 احلالية للنضال العربي املشترك، وهي:
، 1691التحرير الكامل لكل األراضي العربية احملتلة يف عدوان يونيو )حزيران(  -1"

وعدم التنازل أو التفريط يف أي جزء من هذه األراضي أو املساس بالسيادة الوطنية 
 عليها.

ينة القدس العربية وعدم القبول بأي وضع من شأنه املساس بسيادة حترير مد -2
 العرب على املدينة املقدسة.

االلتزام باستعادة احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفق ما تقرره منظمة  -3
 التحرير الفلسطينية بصفتها املمثل الوحيد للشعب الفلسطيني.

جوز ألي طرف عربي التنازل عن هذا قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً وال ي -4
 االلتزام وذلك وفق ما أكدته مقررات مؤتمرات القمة العربية السابقة".

 ودعا فيما يتعلق باألسس التي يقوم عليها العمل العربي املشترك إىل: 
تعزيز القوى الذاتية للدول العربية، عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، ومتابعة بناء -1"

 رية لقوى اجملابهة، وتوفير متطلبات هذا البناء.القدرة العسك
حتقيق تنسيق سياسي وعسكري واقتصادي عربي فعّال، بما يؤدي إىل حتقيق -2

 تكامل عربي يف خمتلف اجملاالت.
عدم قبول أي حماولة لتحقيق أي تسويات سياسية جزئية، وذلك انطالقاً من -3

 قومية القضية ووحدتها.

                                                           

  424 ص ،1619 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة بيروت، ،"1614 لعام العربية الفلسطينية الوثائق" :املصدر-
 التوثيق مركز– العام األمين مكتب القاهرة، ،1691-1649 وبياناتها قراراتها العربية، القمة مؤتمرات ؛421

 .ذ96-91 ص ،1691 واملعلومات،
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كلها بتحرير جميع األراضي العربية احملتلة، واستعادة  التزام الدول العربية-4
 احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

ممارسة سياسات تؤدي إىل عزل إسرائيل سياسياً واقتصادياً، وإىل وقف الدعم -1
 السياسي والعسكري واالقتصادي والبشري الذي تتلقاه من أي مصدر يف العامل.

شية العربية بما يؤدي إىل تركيز اجلهود ضد العدو جتنب املعارك واخلالفات الهام-9
 الصهيوين".  

كما قرر بشأن اعتماد منظمة التحرير الفلسطينية ممثالً شرعياً وحيداً للشعب 
 الفلسطيني ما يلي:

إن جملس القمة العربي السابع، وبعد املذاكرات املستفيضة واملفصلة التي أجراها "
أصحاب اجلاللة والسيادة والسمو امللوك والرؤساء واألمراء، حول املوقف العربي 

بشكل عام، وقضية فلسطين بشكل خاص يف إطارهما القومي والدويل، وبعد االستماع 
ك حسين ملك اململكة األردنية الهاشمية، وسيادة إىل البيانات التي عرضها جاللة املل

األخ  ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وبيانات أصحاب اجلاللة 
والسيادة امللوك والرؤساء، يف جو من الصراحة والصدق واملسؤولية الكاملة، وتقديراً 

وان وواجبات من القادة العرب ملا يترتب عليهم يف الوقت الراهن يف مواجهة العد
التحرير من مسؤوليات قومية مشتركة تفرضها وحدة القضية العربية ووحدة النضال 

يف سبيلها، وإدراكاً منهم جميعاً للمحاوالت واخملططات الصهيونية التي ما زالت 
تستهدف إلغاء الوجود الفلسطيني وحمو الكيان الفلسطيني الوطني، وإيماناً منهم 

والت واخملططات والرد عليها بدعم هذا الكيان وتقويته بضرورة إحباط هذه احملا
وااللتزام بمتطلبات نموه وزيادة قدرته الستعادة الشعب الفلسطيني حلقوقه الكاملة، 

 وحتمله مسؤولياته ضمن االلتزام العربي اجلماعي للتعاون الوثيق مع أشقائه،
 واجهة العدو الصهيوينوانطالقاً من االنتصارات التي حققها النضال الفلسطيني يف م

وعلى املستويات العربية والدولية يف األمم املتحدة، وما يستوجبه ذلك من مواصلة 
العمل العربي املشترك لتنمية هذه االنتصارات وجتسيمها، وبعد أن تالقت قناعات 

اجلميع على كل ما تقدم، واستطاع املؤتمر إنهاء اخلالفات بين اإلخوة يف إطار تعزيز 
 ن العربي، فإن مؤتمر القمة العربي السابع يقرر ما يلي:التضام

 ( تأكيد حق الشعب الفلسطيني يف العودة إىل وطنه وتقرير مصيره.1
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( تأكيد حق الشعب الفلسطيني يف إقامة السلطة الوطنية املستقلة بقيادة منظمة 2
ية أرض أ التحرير الفلسطينية، بوصفها املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، على

فلسطينية يتم حتريرها. وتقوم الدول العربية بمساندة هذه السلطة عند قيامها، يف 
 جميع اجملاالت وعلى جميع املستويات.

( دعم منظمة التحرير الفلسطينية يف ممارسة مسؤولياتها على الصعيدين القومي 3
 والدويل يف إطار االلتزام العربي.

الهاشمية، واجلمهورية العربية السورية، وجمهورية  ( دعوة كل من اململكة األردنية4
مصر العربية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، لوضع صيغة لتنظيم العالقات بينها يف 

 ضوء هذه املقررات ومن أجل تنفيذها.
( أن تلتزم جميع الدول العربية باحلفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعدم 1

 ة للعمل الفلسطيني.التدخل يف الشؤون الداخلي
 قرر بشأن العمل يف اجملال السياسي ما يلي:كما 

االستفادة من األمم املتحدة ومؤسساتها لكشف إسرائيل، واستصدار املزيد من -
القرارات بشأن قضيتي فلسطين والشرق الوسط، بما يمكّن من عزل إسرائيل سياسياً 

ول على إجراءات أكثر فاعلية لكشف وإعالمياً لدى الرأي العام العاملي، وحماولة احلص
مناورات إسرائيل ورفضها تنفيذ قرارات املنظمات الدولية، وإبراز ذلك أمام الرأي 

 العام العاملي وحتميلها مسؤولية إعاقة اجلهود باجتاه السالم العادل...".
 


