
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

 بيان صادر عن مؤتمر القمة لدول خط املواجهة مع إسرائيل

 ) 4/9/1969األنوار، بيروت، (           3/9/1969القاهرة، 

  

على التحديات  تلبية ملتطلبات الوحدة املصيرية التي جتتازها األمة العربية اليوم، ورداً
التي تواجه هذه األمة التي بلغت ذروتها يف جريمة إحراق املسجد األقصى املبارك مهوى أفئدة 

من روح التضامن العربي ووحدة الهدف، فقد تم اجتماع يف القاهرة  العرب واملسلمين، وانطالقاً
ملك اململكة األردنية من جاللة امللك حسين  على مستوى القمة لدول املواجهة مع إسرائيل ضم كالً

الهاشمية، واللواء أركان حرب جعفر النميري رئيس جملس الثورة السوداين، والدكتور نور الدين 
األتاسي رئيس اجلمهورية العربية السورية، والفريق أول الركن صالح مهدي عماش عضو جملس 

ر رئيس اجلمهورية حمد حسن البكر، والرئيس جمال عبد الناصأللرئيس  قيادة الثورة وممثالً
 . العربية املتحدة

وقد تم تدارس املوقف بكافة أبعاده وعلى ضوء ما تطرحه الظروف الراهنة من شتى 
 . االحتماالت

وقد اتخذ ملوك ورؤساء دول املواجهة القرارات الالزمة بالنسبة لكافة القضايا املطروحة، 
ير األرض احملتلة وتطهيرها من آثار لتحر عن وحدة املوقف ومنطلقاً صادقاً وكان ذلك تعبيراً

 . العدوان

كما كان من أبرز نتائج اللقاء، اتفاق كافة األطراف املشتركة فيه على أن حشد جهود 
الدول العربية قاطبة من أجل املعركة يشكل وسيلة تعزز بها القوى العربية مواجهتها للعدو، وغاية 

 . تمليها حتمية حتقيق النصر

من دعم عربي اقتصادي لبعض الدول املواجهة، دور هام يف زيادة وقد كان ملا قدم 
 . قدراتها على الصمود

إن ما تزخر به األمة العربية من قدرات مل تفجر بعد وطاقات مل تستثمر فيما يقتضيه هذا 
الظرف التاريخي من مسؤوليات، يستدعي بذل اجلهود ومضاعفتها، ويدعو املؤتمر الدول العربية 

 . ستفادة من هذه القدرات والطاقات ووضعها يف خدمة املعركةمن أجل اال
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ويؤمن املؤتمر بأن املعركة أكبر من أن يحدها مكان ألنها معركة مصيرية، ولذا يجب أن 
ليوم تعلو فيه كلمة األمة العربية، وتسترد كرامتها  يكون هناك نداء واحد حلشد واحد تكريماً

 .وحقها املسلوب بإذن الله

 



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 لوثائقا هذه حتميل يمكن
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