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 عمان يف عشر احلادي العربي القمة مؤتمر
 0891 نوفمبر/الثاين تشرين

 
 

ولية القومية، بضرورة مواصلة العمل العربي املشترك انطالقاً من االلتزام  باملسؤ"
اجلاد، ملواجهة األخطار والتحديات، التي تستهدف األمة العربية وإيماناً بأن املواجهة 
القادرة الفعالة، ال تكون إالّ على أساس جمع الكلمة وجتاوز اخلالفات وإزالة عوامل 

رس القادة العرب، اجملتمعون يف االنقسام، وصوالً إىل وحدة الصف العربي، فقد تدا
عمان، الوضع العربي الراهن، والتطورات السياسية والعسكرية واالقتصادية، التي 
طرأت على الساحتين العربية والدولية، منذ انعقاد مؤتمر القمة العربي العاشر يف 
 تونس، وبحثوا النزاع العربي الصهيوين، واستعرضوا تطوراته واتخذوا قرارات سياسية
وعسكرية واقصادية، تهدف إىل تعزيز قدرة العرب وبناء قوتهم الذاتية، يف جميع هذه 

 اجملاالت.
وأكد القادة العرب، تمسكهم بقرارات قمتي بغداد وتونس، وخاصة ما يتعلق منها 
بقضية فلسطين، باعتبارها جوهر الصراع العربي مع العدو اإلسرائيلي، وأن املسؤولية 

العرب جميعاً بالعمل والنصال من أجل التصدي للخطر الصهيوين، القومية عنها تلزم 
 الذي يهدد وجود هذه األمة.

كما شدد املؤتمر على أن حترير القدس العربية، هو واجب والتزام قومي، وأعلن رفض 
جميع اإلجراءات التي قامت بها إسرائيل، وطالب كافة دول العامل، باتخاذ مواقف 

ة اإلجراءات اإلسرائيلية، وقرر قطع جميع العالقات، مع أية واضحة وحمددة، يف مقاوم
 دولة تعترف بالقدس، عاصمة إلسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها.

وأكد القادة العرب تصميمهم على مواصلة مساندة منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها 
لشعب املمثل الشرعي الوحيد، للشعب الفلسطيني، من أجل استعادة كافة حقوق ا

الفلسطيني، بما فيها حقه يف تقرير مصيره، وإقامة دولته املستقلة على أرضه، كما 
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أكدوا دعم استقاللية املنظمة وحرية إرادتها، كما حيى املؤتمر صمود الشعب 
الفلسطيني، يف األرض الفلسطينية احملتلة، وتضحياته البطولية، ومقاومته الباسلة، 

اإلسرائيلي، مما يعطي الدليل تلو الدليل، للعامل كله،  باإلصرار على التصدي لالحتالل
 على صمود هذا الشعب، وتصميمه على انتزاع حقه.

وأكد املؤتمر حق الشعب العربي الفلسطيني، ممثالً بمنظمة التحرير الفلسطينية، املمثل 
الشرعي الوحيد لهذا الشعب، يف العودة إىل أرضه وتقرير مصيره بنفسه وإقامة الدولة 
الفلسطينية املستقلة فوق ترابه الوطني، مشيراً إىل أن منظمة التحرير الفلسطينية هي 

 الوحيدة صاحبة احلق  يف ممارسة مسؤوليات معاجلة مستقبل الشعب الفلسطيني.
، ال يتفق مع احلقوق العربية وال يشكل 292كما أكد املؤتمر أن قرار جملس األمن رقم 

 ق األوسط، وخاصة قضية فلسطين.أساساً صاحلاً حلل أزمة الشر
وأعاد القادة العرب تأكيد رفضهم التفاقات كامب ديفيد، التي أوقعت القيادة املصرية 
يف شرك التآمر على األمة العربية وقضيتها املصيرية، واستهدفت تمزيق وحدة العرب 

 ووتضامنهم، وأخرجت النظام املصري من الصف العربي وقادته إىل التفاوض مع العد
اإلسرائيلي وتوقيع معاهدة سالم منفردة معه، متحدياً إرادة الشعب املصري ومتجاهالً 
دوره القومي أو انتماءه العربي األصيل، وأكدوا عزمهم على جمابهة تلك االتفاقات 
وإسقاطها وإزالة آثارها، وتدعيم إجراءات مقاطعة النظام املصري وفق نص مقررات 

 مؤتمر قمة بغداد وتونس.
وجه املؤتمر بتحية تضامن إىل الشعب العربي املصري الشقيق، الذي يشكل جزءاً وت

هاماً من أمتنا العربية، وال ينفصل نضاله عن نضال سائر العرب، وأعرب عن أمله يف 
أن يتمكن من التغلب على الظروف التي أبعدته عن أشقائه ليعود إىل املشاركة األخوية 

 ربية...البناءة، يف مستقبل األمة الع
وأعرب املؤتمر عن إدانته الكاملة للعدوان اإلسرائيلي املستمر على لبنان الشقيق، هذا 
العدوان الذي يشكل حتدياً لكرامة اجملتمع الدويل، وأعلن تضامنه املطلق مع الشعب 
اللبناين الشقيق، ومناشدته جميع األطراف يف لبنان دعم شرعية الدولة، وذلك حفاظًا 

نان ووحدة أراضيه، كما أكد املؤتمر قرارات مؤتمر القمة العاشر يف تونس على سيادة لب
 الهادفة إىل إعادة إعمار لبنان.

واستعرض املؤتمر العالقات العربية بدول العامل، وأكد على ضرورة توثيق الروابط 
والعالقات بالدول اإلسالمية، ومنظمة املؤتمر اإلسالمي، وكذلك تعزيز دور حركة عدم 
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حياز والتعاون مع دول هذه اجملموعة ومع جمموعة دول أميركا الالتينية، كما أكد االن
على ضرورة دعم التضامن مع منظمة الوحدة األفريقية ودول القارة األفريقية وتدعيم 
التعاون العربي الفريقي، وزيادة توثيق الصالت والعالقات  بما يخدم املصالح العربية 

العادل لشعوب القارة األفريقية ضد التمييز العنصري، األفريقية، ويدعم النضال 
 والتدخل األجنبي.

كما أكد عزم الدول العربية على مواصلة احلوار العربي األوروبي بما يخدم املصالح 
 املشتركة، ويحقق املزيد من التفهم لعدالة املطالب العربية وبخاصة قضية فلسطين...

االتصاالت مع حاضرة الفاتيكان، ومع املقامات وأكد املؤتمر ضرورة استمرار 
واملؤسسات الدينية املسيحية، لضمان وقوفها إىل جانب إعادة السيادة العربية الكاملة 

 على القدس.
وأدان املؤتمر استمرار حكومة الواليات املتحدة األميركية يف تأييد إسرائيل ودعمها 

كريس االحتالل، وإنكار احلقوق الشرعية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، مما مكنها من ت
للشعب الفلسطيني، وجتاهل القرارات الدولية واالستمرار يف ممارسة العدوان والتوسع 
واالستعمار االستيطاين، كما أدان املؤتمر موقف حكومة الواليات املتحدة األميركية 

العربي  العدائي من منظمة التحرير الفلسطينية، وإنكار حقها يف تمثيل الشعب
 الفلسطيني وإلصاق صفة اإلرهاب بها...".

 


