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 اجلزائر يف السادس العربي القمة مؤتمر
 3791 نوفمبر/الثاين تشرين

 
 

 :العربية لألمة املرحلي الهدف –"أوالً 
 يقرر املؤتمر أن أهداف املرحلة احلالية للنضال العربي املشترك هي:

، 1691التحرير الكامل لكل األراضي العربية احملتلة يف عدوان يونيو )حزيران(  -1
ط يف أي جزء من هذه األراضي أو املساس بالسيادة الوطنية وعدم التنازل أو التفري

 عليها.
حترير مدينة القدس العربية وعدم القبول بأي وضع من شأنه املساس بسيادة  -2

 العرب على املدينة املقدسة.
االلتزام باستعادة احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفق ما تقرره منظمة التحرير  -3

 املمثل الوحيد للشعب الفلسطيني.الفلسطينية بصفتها 
 )حتفظت اململكة األردنية الهاشمية على هذه الفقرة(. 
قضية فلسطين هي قضية العرب جميعًا وال يجوز ألي طرف عربي التنازل عن هذا  -4

 االلتزام وذلك وفق ما أكدته مقررات مؤتمرات القمة العربية السابقة.
 :العسكري اجملال يف –ثانياً 
إىل استمرار املعركة مع العدو حتى يتم حتقيق أهداف أمتنا يف حترير األراضي نظراً 

 احملتلة، واستعادة احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني،
 فإن املؤتمر يقرر ما يأتي:

تضامن كل الدول العربية مع مصر وسورية والشعب الفلسطيني يف النضال  -1
 املشترك حتقيقاً لألهداف العربية العادلة.

                                                           

  894 ص ،1791 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة بيروت، ،"1791 لعام العربية الفلسطينية الوثائق" :املصدر-
 التوثيق مركز– العام األمين مكتب القاهرة، ،1741-1781 وبياناتها قراراتها العربية، القمة مؤتمرات ؛841

 .18-11، 11-11 ص ،1749 واملعلومات،
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تقديم كل وسائل الدعم العسكري واملايل جلبهتي القتال املصرية والسورية تعزيزاً  -2
لقدراتهما العسكرية على خوض معركة التحرير، ومواجهة ما يتلقاه العدو من معونات 

 ضخمة ومساعدات غير حمدودة.
 ة.كدعم املقاومة الفلسطينية بكل الوسائل املمكنة لتأمين دورها الفعال يف املعر -3

 :االقتصادي اجملال يف –ثالثاً 
نظراً إىل ما لالقتصاد من أهمية يف املعركة ضد العدو، وما تستلزمه من استخدام كل 
األسلحة التي يمتلكها العرب وحشد كل الطاقات التي تدعم القدرات القتالية، فإن 

 املؤتمر يقرر ما يأتي:
 وتكليف اجمللس االقتصادي العربيتدعيم العالقات االقتصادية بين الدول العربية  -1

 وضع املنهاج التنفيذي لضمان حتقيق ذلك.
االستمرار يف استخدام النفط سالحاً يف املعركة يف ضوء قرارات وزراء النفط، وربط  -2

رفع حظر تصدير النفط ألية دولة بالتزامها بتأييد القضية العربية العادلة، وتكليف 
ابعة تنفيذ هذه املقررات ومقررات وزراء النفط املتعلقة جلنة املتابعة لوزراء النفط مت

بنسب اخلفض، وذلك على أن يجري تنسيق بين هذه اللجنة وجلنة وزراء اخلارجية لدول 
 النفط يف كل ما يتعلق بتطور مواقف الدول األجنبية من القضية العربية.

 ضرور دعم الصمود وتأمينه يف األراضي العربية احملتلة. -3

ام الدول العربية بإعادة تعمير ما دمرته احلرب ملا لذلك من آثار على اجملهود قي -4
 احلربي، ورفع الروح النضالية والقدرات القتالية لدول املواجهة.

 :السياسي اجملال يف –رابعاً 
 إن العمل السياسي يكمل املعركة العسكرية ويعتبر استمراراً لها يف كفاحنا ضد العدو،

 مواقف الدول األجنبية جتاه النضال العربي العادل،وانطالقاً من 
 يقرر املؤتمر ما يأتي:

 يف اجملال األفريقي: -1
 اسيالدبلوم التمثيل وتعزيز السياسي اجملال يف األفريقي –دعم التعاون العربي  -أ

 .أفريقيا يف العربي
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ع ها، موغير والثقافية واالقتصادية والقنصلية الدبلوماسية العالقات كل قطع –ب
 جنوب أفريقيا والبرتغال وروديسيا من قبل الدول العربية التي مل تقم بذلك بعد..

 تطبيق حظر تام لتصدير البترول العربي إىل هذه البلدان الثالثة. -ج
اتخاذ إجراءات خاصة ملواصلة التموين الطبيعي للبلدان األفريقية الشقيقة  -د

 بالبترول العربي.
تصادي واملايل والثقايف وتوسيعه مع البلدان األفريقية الشقيقة، دعم التعاون االق -هـ

 وذلك على مستوى ثنائي وعلى مستوى املؤسسات اإلقليمية العربية واألفريقية.
 يةاالقتصاد التنمية مشاريع يف للمساهمة أفريقية –إنشاء مؤسسة مالية عربية  -و

ية. ويقوم وزراء االقتصاد العرب األفريق للبالد الفنية املعونات وتقديم واالجتماعية
 بوضع نظام املؤسسة وحتديد رأس مالها.

 تقديم مساعدات فورية للشعوب األفريقية املتضررة بالكوارث الطبيعية والقحط. -ز
مضاعفة التأييد على الصعيد الدبلوماسي واملادي لكفاح منظمات التحرير  -ح

 األفريقية.
قرارات وقيام تعاون مستمر بين البلدان العربية ومن أجل التعجيل يف تطبيق هذه ال -ط

واألفريقية، يكلفون األمانة العام جلامعة الدول العربية اتخاذ اإلجراءات التنفيذية 
واالتصال باألمانة العامة ملنظمة الوحدة األفريقية وجلنة الدول السبع التابعة لها، 

 .ن الدول العربية واألفريقيةلتنظيم مشاورات دورية على خمتلف املستويات وأعالها بي
 دول عدم االنحياز: -2
العمل على تنفيذ مقررات مؤتمر اجلزائر للدول غير املنحازة واخلاصة بمقاطعة  -أ

إسرائيل، وال سيما يف اجملاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية، وتكليف اجلزائر 
وى عال لوضع بصفتها رئيسة املؤتمر دعوة املكتب إىل اجتماع خاص على مست

 املقررات املذكورة موضع التنفيذ.
العمل على ضمان استمرار مساندة هذه الدول للكفاح العربي ضد الصهيونية  -ب

 بمختلف الوسائل.
 
 

 الدول اإلسالمية: -1
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بذل املساعي إلقناع الدول اإلسالمية التي لها عالقات مع إسرائيل بقطع كل هذه  -أ
 والثقافية. العالقات السياسية واالقتصادية

 السعي لتحقيق املزيد من دعم هذه الدول لكفاح العرب يف كل اجملاالت. -ب
 أوروبا الغربية: -4
مطالبة دول السوق األوروبية املشتركة بتطوير موقفها السياسي الذي بدأته ببيانها  -أ

 .9/11/1613الصادر يف يوم 
 واالقتصادية إلسرائيل. مطالبة دول أوروبا الغربية بوقف مساعداتها العسكرية -ب
السعي لكي ترفع هذه الدول احلظر الذي فرضته على تصدير األسلحة إىل البالد  -ج

 العربية.
السعي لديها لكي تقوم بالضغط على الواليات املتحدة األميركية للكف عن مساعدة  -د

 العدو.
 الدول اآلسيوية: -5

ات بإسرائيل لقطع عالقاتها متابعة املساعي لدى الدول اآلسيوية التي لها عالق
السياسية واالقتصادية والثقافية مع إسرائيل، واتخاذ موقف أكثر تأييداً ملعركة 

 التحرير العربية وتضامناً مع البالد العربية اآلسيوية التي لها مناطق حمتلة.
 االحتاد السوفياتي ودول شرق أوروبا: -6

 تي:متابعة االتصاالت لدى هذه الدول لتحقيق ما يأ
 استمرار دعمها للقضية العربية يف كل اجملاالت. -أ

تزويدها للدول العربية وجبهات القتال باألسلحة التي تكفل للعرب مواجهة العدو  -ب
 سواء ما تعلق منها بالكم أو النوع.

 السعي لدى رومانيا لقطع عالقاتها السياسية واالقتصادية بإسرائيل. -ج
 الصين الشعبية: -9

تصاالت العربية بالصين الشعبية لضمان استمرار تأييدها للقضية العربية، متابعة اال
 وتقديم كل املساعدات املمكنة لها.

 
 الواليات املتحدة األميركية: -8
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العمل على أن تغير احلكومة األميركية موقفها املنحاز إلسرائيل، وتنبيهها إىل ما  -أ
اطر على مصاحلها يف املنطقة يترتب على االستمرار يف سياستها احلالية من خم

 العربية.
مضاعفة اجلهود على مستوى الشعب األميركي وأجهزة إعالمه اخملتلفة لتوضيح  -ب

عدالة القضية العربية وخماطر انحياز الواليات املتحدة إىل إسرائيل على مصالح الشعب 
 األميركي واألمن والسالم الدوليين.

 يف جمال اإلعالم العربي: -خامساً 
دارس املؤتمر موضوع اإلعالم العربي يف اخلارج، وضرورة دعمه يف املرحلة احلالية، ت

والتنسيق بين السفارات العربية يف العواصم األجنبية، واالستفادة من خبراتها يف هذا 
 اجملال،

 ويقرر ما يأتي:
املساهمة حاليًا يف صندوق الدعوة العربية بمبلغ خمسة ماليين دوالر ملواجهة  -1
تطلبات  املرحلة الراهنة املترتبة على معركة السادس من أكتوبر )تشرين األول(. وتتم م

املساهمة يف هذا املبلغ بحسب إمكانات كل من الدول العربية، ثم املساهمة يف 
الصندوق سنوياً بصورة منتظمة بمبلغ ثالثة ماليين دوالر، توزع املساهمة فيها على 

 ا يف موازنة األمانة العامة للجامعة.الدول األعضاء طبقاً ألنصبته
توصية األمين العام بتعميم اإلجراء الذي اتخذه يف بعض العواصم األجنبية،  -2

بإنشاء جلان لإلعالم من السفراء العرب يف كل عاصمة أجنبية، تخطط للعمل اإلعالمي 
 يكون من العربي وتتابع تنفيذ خطتها، وتمولها األمانة العامة للجامعة، وذلك على أن

 مهمة مكتب اجلامعة حيثما وجد املشاركة يف جلنة السفراء، والقيام بالتنفيذ والتمويل.
أن توفر الدول العربية املعنية املواد اإلعالمية الالزمة ملواجهة األحداث يف  -3

  وقتها...".
 
 
 

 كما أصدر املؤتمر بياناً ختامياً، ورد فيه ما يلي: 
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  "إن ملوك ورؤساء دول اجلامعة العربية...
بيانات قد تدارسوا املوقف العربي والدويل، يف ضوء ما قدمه امللوك والرؤساء من 

وتقرير األمين العام وتوصيات وزراء اخلارجية، واتخذوا القرارات السياسية والدفاعية 
 واالقتصادية التي يستوجبها املوقف.

إن العامل العربي يمر بفترة حاسمة يف تاريخه، والكفاح ضد الغزو الصهيوين مسؤولية 
 تاريخية طويلة األمد، تتطلب املزيد من البذل والتضحية.

قد أبرزت تصميم األمة العربية على  1613كانت حرب أكتوبر /تشرين األول عام  وإذا
حترير أراضيها احملتلة مهما كان الثمن، فإن وقف إطالق النار يف امليدان، ال يعني 
إطالقاً أن الكفاح قد توقف أو أن البلدان العربية يمكن أن يفرض عليها حل ال يحقق 

 أهدافها العادلة.
روب العدوانية التوسعية التي تضع العامل على حافة صراع شامل، مل وما دامت احل

يقض على أسبابها، فلن يستتب يف الشرق األوسط سالم دائم أو أمن حقيقي، فال يمكن 
التوفيق بين العدوان واالحتالل والتوسع والهيمنة، وبين مبادىء االستقالل الوطني 

 والتنمية والتقدم والسالم العادل.
إنما هي مثل سابقاتها نتيجة حتمية  1613أكتوبر /تشرين األول عام إن حرب 

لسياسة العدوان واألمر الواقع التي تنتهجها إسرائيل، ضاربة عرض احلائط املبادىء 
 والقرارات الدولية وحقوق الشعوب.

ذلك أن إسرائيل مل تفتأ منذ أن سلبت حقوق الشعب الفلسطيني وطردته من وطنه، تعمل 
سع، معتمدة يف ذلك على تواطؤ الدول االستعمارية ودعمها االقتصادي على التو

والتقني والعسكري لها، وخصوصاً من الواليات املتحدة األميركية. ولقد برز هذا 
التواطؤ مؤخراً يف جتنيد الوسائل املالية واملادية بشكل مل يسبق له مثيل، ويف جلب 

ة التقى على صعيدها كل أعداء حترر املرتزقة املتخصصين، ويف تنظيم حملة سياسي
 العامل الثالث.

إن إسرائيل باإلضافة إىل سياسة احلرب والتوسع، ترمي كذلك يف إطار االستراتيجية 
االستعمارية، إىل القضاء على إمكانيات التنمية لشعوب املنطقة. وهكذا تبدو الصهيونية 

وتصفية االستعمار، انبعاثاً  يف هذا العصر الذي يشهد انطالقة حركات التحرير الوطني
 خطيراً للنظام االستعماري والعنصري وملناهجه يف السيطرة واالستغالل االقتصادي.
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وعلى رغم ارتباط إسرائيل باالستعمار العاملي الذي يضع يف خدمة أهدافها العدوانية 
مل طنية، وإمكانياته ووسائله املتفرقة، فإن األمة العربية مل تتخل أبداً عن أهدافها الو

تتراجع أمام متطلبات الكفاح، ومل تستطع النكسات واحملن أن تنال من إرادتها الوطنية، 
 بل زادتها صالبة وتصميماً.

هـ" استطاعت القوات  1363م "رمضان املبارك لعام  1613ففي أكتوبر /تشرين األول 
 ة أخرى، أناملسلحة املصرية والسورية واملقاومة الفلسطينية، تشاركها قوات عربي

تلحق باملعتدين اإلسرائيليين أفدح اخلسائر، ومن خالل هذه املعركة تعاظم وعي األمة 
العربية وحكوماتها، بمسؤولياتها وإمكانياتها املادية والبشرية، وقد جتسد هذا الوعي 

 يف تضامن عملي أكد فاعليته، وأعطى بعداً جديدًا حلركة التحرر العربي.
نودنا األبطال على جبهات القتال، الذين سجلوا أروع صفحات وإن املؤتمر ليحيي ج

الوطنية واإلقدام ويزدادون تصميماً على النضال حتى النصر، كما يترحم على شهدائنا 
 الشجعان األبرار الذين خلدوا ذكراهم وأعلوا شأن أمتهم.

أحد،  ىلقد ظهرت إسرائيل على حقيقتها، وأصبح الطابع التوسعي لسياستها ال يخفى عل
وانكشفت صداقتها املزيفة مع الشعوب األفريقية، ومل تعد حتظى بأدنى تأييد يف 
 افريقيا إالّ من األنظمة االستعمارية والعنصرية يف جنوب أفريقيا وروديسيا والبرتغال.

وإىل جانب ذلك، تواجه إسرائيل رفضاً عاماً لسياستها يف البالد اإلسالمية وبلدان عدم 
مات التحرير يف العامل الثالث ويف البلدان االشتراكية، والرأي العام االنحياز ومنظ

العاملي املستنير غير املتحيز. وبالنتيجة أصبح اليوم انعزال إسرائيل الديبلوماسي 
واقعاً ملموساً. ومما ينطوي على داللة خاصة، أن تبدأ بعض احلكومات األوروبية، 

سرائيلية، يف التساؤل عن جدوى سياسة إسرائيل املعروفة تقليدياً بتبنيها للمواقف اإل
 املغامرة التي جاءت بمخاطر كبيرة على السلم والتعاون الدويل.

إن هذه العناصر التي تشكل مكاسب هامة للقضية العربية، ينبغي تطويرها وتوطيدها 
 من أجل التوصل إىل حل يكفل احلقوق الوطنية العربية.

ليه أكثر من شهر، ال يزال يصطدم بمناورات وتخريب إن وقف إطالق النار الذي مضى ع
الطرف اإلسرائيلي. كما تؤكد مواقف إسرائيل الرسمية، وتصرفاتها على الصعيد الدويل، 
أن إسرائيل مل تتخل عن سياستها القديمة، ومل تتراجع عن مطامعها االستعمارية 

 التوسعية.
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م توفير عدد من الشروط، يف إن وقف إطالق النار ليس هو السالم، فالسالم يستلز
 مقدمتها شرطان أساسيان ثابتان، هما:

 انسحاب إسرائيل من جميع األراضي العربية احملتلة ويف مقدمتها القدس. -1

 استعادة الشعب الفلسطيني حلقوقه الوطنية الثابتة.  -2
وما مل يتحقق هذا الشرطان، فإنه من الوهم توقع شيء آخر يف الشرق األوسط سوى 

 فاقم أوضاع متفجرة وقيام جمابهات جديدة.ت
إن امللوك والرؤساء العرب، إدراكاً منهم ملسؤولياتهم التاريخية، يؤكدون استعدادهم 

 للمساهمة يف حتقيق سالم عادل على أساس هذين املبدأين.
وعلى الذين يتحدثون عن السالم أن يبرهنوا باألفعال عن إرادتهم يف إنهاء وضع تزيده 

 خطورة وتفجراً.األيام 
إن البلدان العربية لن تقبل بأي حال رهن مستقبلها بوعود غامضة، ومساومات خادعة، 
ويجب أن ال يتطرق أدنى شك لدى الرأي العام العاملي الذي طاملا خدعته الدعاية 
الصهيونية، حول إرادة األمة العربية وتصميمها على استرجاع حقوقها املغتصبة 

 تلة.وحترير أراضيها احمل
إن السالم ال يمكن حتقيقه إالّ بالوضوح الكامل وجتنب املناورة واخلداع وعلى أساس 
املبادىء الواردة يف هذا البيان، ولهذا يعلن امللوك والرؤساء العرب أن أية مشاورات 
جديدة بناءة يجب أن جتري يف هذا النطاق، وإذا مل تتوفر شروط السالم العادل، وإذا ما 

ود العربية من أجل السالم بالرفض من قبل إسرائيل وحلفائها، فإن اصطدمت اجله
الدول العربية جتد نفسها مضطرة إىل استخالص النتائج الطبيعية، وإىل مواصلة 

 معركتها التحريرية، مهما طال أمدها، بجميع الوسائل، ويف خمتلف امليادين.
للمزيد من النضال والتضحية إن األمة العربية املصممة على أداء واجبها، مستعدة 

 والفداء.
وعلى العامل كله أن يتحمل مسؤوليته يف التصدي للعدوان، ودعم النضال العربي 

 العادل...".


