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نص اتفاق القاهرة املعقود ما بين السلطات اللبنانية واملنظمات الفدائية الفلسطينية

1969/ 11/ 3القاهرة، 

)1()20/4/1970النهار، بيروت، (

، اجتمع يف القاهرة الوفد اللبناين، برئاسة عماد اجليش 1969) نوفمبر(تشرين الثاين 3يف يوم االثنين 

إميل البستاين، ووفد منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة السيد ياسر عرفات رئيس املنظمة، وحضر من اجلمهورية 

. فريق أول حممد فوزي، وزير احلربيةالعربية املتحدة السيد حممود رياض، وزير اخلارجية، والسيد ال

انطالقا من روابط األخوة واملصير املشترك، فإن عالقات لبنان والثورة الفلسطينية ال بد وأن تتسم دوما 

بالثقة والصراحة والتعاون اإليجابي ملا فيه مصلحة لبنان والثورة الفلسطينية، وذلك ضمن سيادة لبنان 

:بادئ واإلجراءات التاليةواتفق الوفدان على امل. وسالمته

:الوجود الفلسطيني

:تم االتفاق على إعادة تنظيم الوجود الفلسطيني يف لبنان على أساس

.حق العمل واإلقامة والتنقل للفلسطينيين املقيمين حاليا يف لبنان-1

ها، وذلك بالتعاون -2

.مع السلطات احمللية، وضمن نطاق السيادة اللبنانية

3-

من 

.اللبناين ومصلحة الثورة الفلسطينية

السماح للفلسطينيين املقيمين يف لبنان باملشاركة يف الثورة الفلسطينية من خالل الكفاح املسلح ضمن -4

.مبادئ سيادة لبنان وسالمته

:العمل الفدائي

:تم االتفاق على تسهيل العمل الفدائي، وذلك عن طريق

.وحتديد نقاط مرور واستطالع يف مناطق احلدودتسهيل املرور للفدائيين -1

مؤسسة : بيروت(، جمع وتصنيف جورج خوري نصرالله "1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام ":املصدر
.457–456، ص )1971الدراسات الفلسطينية، اجلامعة اللبنانية، 

.20/4/1970الصادر يف يف عددها " النهار"بقي نص هذا االتفاق سراً إىل أن نشرته صحيفة )1(
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.تأمين الطريق إىل منطقة العرقوب-2

.تقوم قيادة الكفاح املسلح بضبط تصرفات كافة أفراد منظماتها وعدم تدخلهم يف الشؤون اللبنانية-3

.إيجاد انضباط مشترك بين الكفاح املسلح واجليش اللبناين-4

.ية من اجلانبينإيقاف احلمالت اإلعالم-5

.القيام بإحصاء عدد عناصر الكفاح املسلح املوجودة يف لبنان بواسطة قيادتها-6

.تعيين ممثلين عن الكفاح املسلح يف األركان اللبنانية يشتركون بحل جميع األمور الطارئة-7

.ها مع األركان اللبنانيةدراسة توزيع أماكن التمركز املناسبة يف مناطق احلدود والتي يتم االتفاق علي-8

.تنظيم الدخول واخلروج والتجول لعناصر الكفاح املسلح-9

.إلغاء قاعدة جيرون-10

.يسهل اجليش اللبناين أعمال مراكز الطبابة واإلخالء والتموين للعمل الفدائي-11

.اإلفراج عن املعتقلين واألسلحة املصادرة-12

اللبنانية من مدنية وعسكرية تستمر يف ممارسة صالحياتها ومسؤولياتها ومن املسلم به أن السلطات-13

.كاملة يف جميع املناطق اللبنانية ويف جميع الظروف

يؤكد الوفدان أن الكفاح املسلح الفلسطيني عمل يعود ملصلحة لبنان، كما هو ملصلحة الثورة الفلسطينية -14

.والعرب جميعهم

. للغاية، وال يجوز االطالع عليه إال من قبل القيادات فقطيبقى هذا االتفاق سريا-15

رئيس الوفد اللبناين

إميل بستاين: اإلمضاء

رئيس الوفد الفلسطيني

ياسر عرفات: اإلمضاء

. 1969) نوفمبر(تشرين ثاين 3



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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