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 تونس يف العاشر العربي القمة مؤتمر
 9191 نوفمبر/الثاين تشرين 

 
 

التي تؤمن بها األمة  "...بوحي من الشعور باملسؤولية القومية، وانطالقاً من املبادىء
العربية، والتزامًا بتقاليد العمل العربي املشترك، وبغية دعم التضامن العربي وتعزيز 
قدرات األمة يف سبيل استعادة حقوقها وبناء مستقبلها، وحرصاً على سالمة لبنان 
وسيادته ووحدة أراضيه واستمرار الصمود الفلسطيني يف مواجهة العدو الصهيوين، 

 بضرورة مساعدة لبنان على جتاوز أزمته يف اجلنوب،  وشعوراً
استعرض أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء األقطار العربية 

 عدب الالحقة والتطورات اإلسرائيلي –الوضع العربي وتدارسوا موضوع النزاع العربي 
ع رك املقبل يف جمياملشت العربي العمل واستراتيجية بغداد يف العربي القمة مؤتمر

اجملاالت والوضع يف جنوب لبنان، واتخذوا القرارات السياسية والدفاعية واالقتصادية 
 التي تستوجبها مواجهة العدو الصهيوين، ومن أجل معاجلة الوضع يف جنوب لبنان.

إن مؤتمر القمة يؤكد أن قضية فلسطين هي جوهر الصراع الطويل األمد الذي يخوضه 
هيونية، وهي مشكلة خطر عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري يهدد العرب ضد الص

األمة العربية بكاملها. كما يؤكد أن األمة العربية تناضل من أجل بلوغ السالم العادل 
املبني على مبادىء احلق والقائم على قاعدة استعادة احلقوق الوطنية الثابتة للشعب 

 والعربية احملتلة. الفلسطيني وحترير جميع األراضي الفلسطينية 
واألمة العربية التي عقدت العزم على مواجهة التحدي وعلى النضال يف سبيل استعادة 
حقوقها املغتصبة وبناء مستقبل يسوده العدل والسالم، تدرك تماماً أن الصراع الذي 
تخوضه ضد الصهيونية إنما هو صراع مصيري، حضاري، يستوجب االهتداء بقيم 

الطاقات واإلمكانات التي تملكها وبناء قدراتها الذاتية على قواعد  األمة، وجتنيد كل
متينة. كما يستوجب تعزيز التضامن ووحدة الصف والقرار والعمل على تسخير كل قوى 

 السلم والعدل يف العامل ملساعدتها يف الكفاح املصيري الذي تخوضه.
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تفاقية كامب ديفيد ومعاهدة إن امللوك والرؤساء واألمراء العرب، إذ يجددون إدانتهم ال
 ار،آث من عليها يترتب ما ولكل لها القاطع ورفضهم اإلسرائيلية، –الصلح املصرية 

 الفلسطينية األراضي جميع حترير قاعدة وعلى شامالً إالّ يكون ال احلل أن يؤكدون
 لعودةا يف حقه سيما وال كاملة، الفلسطيني الشعب حقوق واسترداد احملتلة والعربية

إىل وطنه وتقرير مصيره وإنشاء دولته املستقلة فوق ترابه الوطني، كما يؤكدون دعمهم 
لنضال الشعب العربي الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي 

 الوحيد له. 
ويحيي املؤتمر صمود شعبنا يف األراضي الفلسطينية احملتلة ومقاومته الباسلة ألبشع 

ل العنصري وسياسة التهويد والنفي واالستيطان واالعتداء على الترا  أنواع االحتال
واملقدسات، ويدعو إىل املزيد من التالحم وتصعيد النضال يف مواجهة مؤامرة احلكم 
الذاتي، كما يدعو إىل توسيع نطاق التضامن العاملي مع هذا النضال من أجل إفشال 

 خمططات االحتالل الصهيوين.
ن تقديره للدور الذي تقوم به دول قوى املواجهة، خصوصاً سورية وعبر املؤتمر ع

واألردن ومنظمة التحرير الفلسطينية مع العدو الصهيوين، وتصديها لكل أشكال العدوان 
والغطرسة الصهيونية. وأكد املؤتمر أهمية تعزيز الطاقات والقدرات لبلدان املواجهة 

 االستراتيجي مع العدو الصهيوين. وقواها على كل الصعد من أجل حتقيق التوازن
إن املؤتمر يسجل بالتقدير النتائج اإليجابية التي حققها تنفيذ قرارات مؤتمر القمة 
العربي التاسع يف بغداد وتأثيرها على الوضع الدويل والتحسن النسبي ملواقف الدول 

ي كامب تاخملتلفة من قضية فلسطين وحترير األراضي العربية احملتلة وإدانة اتفاقي
 راملؤتم خارجية وزراء مؤتمر قبل من اإلسرائيلية، –ديفيد ومعاهدة الصلح املصرية 

 عشر السادس اإلفريقي القمة ومؤتمر 9191 مايو/أيار يف فاس يف عقد الذي اإلسالمي

 غير للدول السادس القمة ومؤتمر ،9191 يوليو/تموز يف مونروفيا يف عقد الذي
انا يف أيلول من العام نفسه، واالستقطاب الواسع الذي أحدثه هاف يف عقد الذي املنحازة

 التحرك العربي يف الدورة احلالية للجمعية العامة لألمم املتحدة.
وإذ يسجل املؤتمر بارتياح تزايد عزلة إسرائيل يف الساحة العاملية وتقلص عالقاتها 

الرأي  ية احملتلة لدىالدولية وتنامي الوعي لعدالة قضية فلسطين وجميع األراضي العرب
العام العاملي، يحذر من جميع احملاوالت الرامية إىل إعادة عالقات بعض الدول مع 
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العدو الصهيوين أو االعتراف بالقدس عاصمة له، ويعلن أن الدول العربية ستتخذ 
 التدابير الالزمة حلماية احلق العربي...

ويؤكد املؤتمر الدعوة إىل تعزيز العالقات وأواصر التعاون مع الدول اإلسالمية 
واإلفريقية ودول عدم االنحياز عامة، وتقديم الدعم حلركات التحرر اإلفريقية ضد 
العنصرية والتمييز العنصري والوقوف إىل جانبها وإىل جانب دول املواجهة اإلفريقية، 

 املشتركة، األوروبية –من أجل زيادة املصالح العربية والتعاون مع الدول األوروبية 
 بين التعامل يف الفصل عدم أساس على األوروبية اجملموعة مواقف تطوير أجل ومن

 لعربيةا القضية إىل بالنسبة اجملموعة لدول السياسية واملواقف االقتصادية العالقات
ول ر العالقات العربية مع دتطوي إىل والسعي فلسطين، قضية املركزية وحلقتها العادلة

أميركا الالتينية يف خمتلف اجملاالت بما يخدم املصالح املشتركة والقضية القومية 
والعمل على استمرار كسب تأييد جمموعة الدول االشتراكية ودعمها للحق العربي 

 وتطوير دعمها لهذا احلق ليزيد من قدرات الصمود العربي.
زارية من الدول العربية لزيارة البلدان األجنبية يف وقد قرر املؤتمر تأليف وفود و

خمتلف أنحاء العامل لشرح أسس السالم التي رسمتها قمة بغداد وكسب التأييد للموقف 
 العربي واحلقوق العربية.

ويدين املؤتمر السياسة التي تمارسها الواليات املتحدة األميركية يف ما يتعلق بتوقيع 
 هذه استمرار أن ويؤكد اإلسرائيلية، –عاهدة املصرية اتفاقيتي كامب ديفيد وامل

 توالواليا العربية الدول بين واملصالح العالقات على سلباً ينعكس سوف السياسة
 .األميركية املتحدة

وعبر املؤتمر عن استنكاره ملواقف الواليات املتحدة وخمططاتها ضد األمة العربية، 
مة العربية وسيادتها على مواردها تلك اخملططات التي تتناقض مع مصالح األ

 وطاقاتها يف خدمة شعوبها وسائر البلدان النامية.
كما أكد املؤتمر تضامن كل شعوب املنطقة ملواجهة هذه اخملططات واملواقف التي 
تشكل خطراً على السلم واألمن العامليين. ويدعو إىل تركيز النشاط لدى أوساط الرأي 

فلسطين والعدوان الصهيوين وإبراز األضرار التي تصيب العام األميركي لشرح قضية 
املواطن األميركي والعربي نتيجة السياسة املعادية التي تنتهجها يف الشرق األوسط 
وخصوصاً منذ عقد اتفاقية كامب ديفيد، ولوال هذه السياسة ملا تمادى العدو 

 الفلسطيني.اإلسرائيلي يف عدوانه على لبنان واستهدافه الشعبين اللبناين و
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إن املؤتمر يدين عدوان إسرائيل على اجلنوب اللبناين بكل أشكاله ويحمل هذا العدوان 
مسؤولية ما يعانيه سكان اجلنوب، ويؤكد رفضه للهيمنة اإلسرائيلية الهادفة إىل 

 التدخل يف شؤون لبنان بشتى املعايير الزائفة...
تحرير الفلسطينية الرامية إىل ويؤيد املؤتمر جهود احلكومة اللبنانية ومنظمة ال

 التنسيق والتعاون ملعاجلة جميع املشاكل...".


