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 القاهرة يف الثامن العربي القمة مؤتمر
 6791 أكتوبر/األول تشرين

 
 

"إن ملوك ورؤساء دول اجلامعة العربية، اجملتمعين بالقاهرة لبحث األزمة يف لبنان 
ودراسة وسائل حلها، من أجل احلفاظ على أمن لبنان وسيادته ووحدته، وحماية 

 قاومة الفلطيينية ثمللة بمنممة التحرير الفلطيينية، ودع  التاامن العرب،، امل
انيالقاً من االلتزام باملطؤولية القومية والتاريخية بوجوب تعزيز الدور العرب، و

اجلماع، بما يكفل حط  املوقف يف لبنان واحليلولة دون تفجره يف املطتقبل، وتوفير 
ياة اليبيعية يف لبنان، واحلفاظ على مؤسطاته الامانات الالزمة الستقرار احل

الطياسية واالقتصادية وغيرها، وصيانة الطيادة اللبنانية، واستمرار الصمود 
 الفلطيين،.

وإيماناً بان حترير األرض العربية الت، حتتلها إسرائيل، واستعادة احلقوق الوطنية 
ملطتقلة على ترابه للشعب الفلطيين،، ويف مقدمتها حق العودة وإقامة دولته ا

الوطن،، يطتلزمان دع  التاامن العرب، وحشد اجلهود واإلمكانات العربية يف خدمة 
 القاية املصيرية. 

وشعوراً بارورة مطاعدة لبنان على جتاوز أزمته، وإعادة بناء اقتصاده ومؤسطاته 
 ومرافقه، لتأمين عودته إىل حياته اليبيعية وثمارسة دوره الفعّال يف اجملال

 االلقتصادي العرب،.
درس املؤتمر الوضع الراهن يف لبنان يف إطار احلفاظ على سيادته واستقالله، 

 وتاامن الشعبين اللبناين والفلطيين،، 
ورحب بنتائج أعمال مؤتمر القمة العرب، الطداس، بالرياض، وأعرب عن تقديره 

واحلفاظ على املقاومة لإلجناز الذي حتقق بها يف سبيل تطوية األزمة اللبنانية، 
الفلطيينية، والعمل لدع  التاامن العرب،. وقرر املؤتمر املصادقة على قرارات مؤتمر 

 .81/81/8791القمة العرب، الطداس، الصادرة يف يوم 
                                                           

  :التوثيق مركز–، القاهرة، مكتب األمين العام 8711-8791مؤتمرات القمة العربية، قراراتها وبياناتها  املصدر 
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وقد أكد امللوك والرؤساء العرب التزامه  بالعمل على توفير الامانات الالزمة لتلبيت 
قوات األمن العربية  ودعمها لتصبح قوة ردع تعمل وقف إطالق النار...]و[ تعزيز 

 داخل لبنان، حتت إمرة رئيس اجلمهورية اللبنانية شخصياً.
كما أجمعوا على رفض تقطي  لبنان، حتت أي صورة وبأي شكل، قانونياً أو واقعياً، 
صراحة أو ضمناً، وعلى تأكيد االلتزام باحلفاظ على وحدة لبنان الوطنية وسالمته 

 مية، وعدم املطاس بوحدة أراضيه، أو التدخل يف شؤونه الداخلية بأية صورة.اإلقلي
ودرسوا بمزيد االهتمام الوضع يف اجلنوب اللبناين، وأعربوا عن القلق البالغ إزاء 
اإلعتداءات اإلسرائيلية املتصاعدة على األراض، اللبنانية، وبخاصة على مناطق 

سياستها العدوانية التوسعية يف األراض، اجلنوب، وإصرار إسرائيل على ثمارسة 
 العربية.

[ الت، أعلن رئيس منممة 8717وأكدوا على تنفيذ اتفاقية القاهرة وملحقاتها ]لطنة 
التحرير الفلطيينية التزامه الكامل بها، ووافقوا على تأليف جلنة تا  ثمللين عن 

ة العربية الطورية، اململكة العربية الطعودية، وجمهورية مصر العربية، واجلمهوري
ودولة الكويت، تقوم بالتنطيق مع رئيس اجلمهورية اللبنانية فيما يتعلق بتنفيذ 
 اتفاقية القاهرة، وتكون مدتها تطعين يوماً من تاريخ إعالن وقف إطالق النار.

وأكد امللوك والرؤساء العرب االلتزام بمقررات مؤتمر القمة العرب، الطابع يف الرباط، 
نممة التحرير الفلطيينية ثملالً شرعياً وحيداً لشعب فلطيين، وتعهد جميع باعتماد م

الدول العربية األعااء يف جامعة الدول العربية، بدع  منممة التحرير الفلطيينية 
وعدم التدخل يف شؤونها، كما أكدت املنممة سياستها بعدم التدخل يف الشؤون 

 الداخلية ألي بلد عرب،.
ساء العرب على أن تطاه  الدول العربية يف إعادة تعمير لبنان، ووافق امللوك والرؤ

وإزالة آثار النزاع املطلح واألضرار الت، حلت بالشعبين اللبناين والفلطيين،، وتقدي  
 العون العاجل لهما...

وقد بحلوا ببالغ القلق الوضع املتفجر يف األراض، العربية احملتلة، والناج  عن 
سرائيل، ةتصعيده ألعمال القمع واإلرهاب والتشريد ومصادرة استمرار االحتالل اإل

األراض، وانتهاك حرمة املقدسات الدينية، وخاصة احلرم اإلبراهيم،، الت، تيبقها 
سليات االحتالل وتشكّل انتهاكاً صارخاً ألحكام القانون الدويل وميلاق األمم 
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ونااله الوطن، املشروع، املتحدة. ويحيون الشعب العرب، الصامد يف األرض احملتلة 
 ويؤكدون وقوف الدول العربية معه.

وييالبون دول العامل وشعوبه بإدانة هذا العدوان اإلسرائيل، املطتمر والتصدي له، 
وبوقف أي تعامل مع إسرائيل يكون من شأنه دع  االحتالل اإلسرائيل، لألرض 

 ".العربية، او استمرار إجراءات القمع اإلسرائيلية ضد سكانها
 


