
2 ــ  ُنبذة عن َن�شــاأة وتطــور َجامعـة الدول العربيــة

وموؤتمراتها المنعقـدة على م�شـتوى القمـة )1946 ــ 2008م(
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2 ــ 1  جامعــة الدول العربيــة :

تاأ�سي�س جامعة الدول العربية :

بداية العمل العربي المنظم كانت اأول القرن الما�ضي عام 1908م، حيث توالت التنظيمات والجمعيات 

ول )1913(، وبعد ذلك تعددت االت����ضاالت الموؤتمرات والتي دعت اإلى  العربي���ة وعقد الموؤتم���ر العربي االأ

ولى  اجتم���اع تح�ضي���ري لموؤتمر عربي عقد ف���ي �ضبتمبر 1944 ت���و�ضل اإلى عدة قرارات �ضكل���ت الوثيقة االأ

للجامعة العربية، ووقع البرتوكول في 7 اأكتوبر 1944 م .

بدايات العمل العربي الم�سترك وتكوين هيكل الجامعة :

ع�ضاء وتن�ضيق خططها  جامع���ة الدول العربي���ة منظمة اإقليمية تعمل على توثيق ال�ضالت بين ال���دول االأ

منية . ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية والثقافية واالأ

اأم���ا ميث���اق الجامعة فيتاألف من ع�ضرين م���ادة تتعلق باأهداف الجامعة واأجهزته���ا والعالقات فيما بين 

�ض�ضت جامعة الدول العربية في 22 مار�س 1945 م . ع�ضاء، ومن ثّم تاأ الدول االأ

اأع�ساء الجامعة العربية :

�ضبح عدد الدول  ن����س الميثاق عل���ى اأن تكون لكل دولة عربية م�ضتقل���ة الحق في االن�ضمام للجامع���ة واأ

مارات المتح���دة العربية المتحدة،  ردنية الها�ضمية، االإ ع����ضاء ف���ي الجامعة )22( دولة هي المملك���ة االأ االأ

مملك���ة البحرين، جمهورية تون�س، جمهورية الجزائ���ر الديمقراطية، المملكة العربية ال�ضعودية، جمهورية 

ال����ضودان، �ضوريا، العراق، الكويت، لبنان، جمهورية م�ضر العربي���ة، المملكة المغربية، اليمن، موريتانيا، 

ال�ضوم���ال، ج���زر القم���ر، فل�ضطين، �ضلط���ة عمان، دولة قط���ر، الجماهيري���ة العربية الليبي���ة، وجمهورية 

جيبوتي .
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الفروع الرئي�سية للجامعة :

مانة العامة، ويتاألف مجل�س الجامعة  الفروع الرئي�ضية للجامعة هي: مجل�س الجامعة واللجان الدائمة واالأ

ع�ضاء، ويعقد المجل�س دورتين عاديتين في العام ويجوز عقد دورة ا�ضتثنائية كلما دعت  من جميع الدول االأ

ع�ضاء الجدد، وتعديل الميثاق،  الحاج���ة اإلى ذلك. وللمجل�س اخت�ضا�ضات د�ضتورية واإداري���ة منها قبول االأ

مين العام وم�ضاعديه. واإقرار الميزانية وتعيين االأ

مانة العامــة : الأ

مانة  مناء الم�ضاعدين وموظفي االأ مي���ن العام واالأ دارية الرئي�ضية للجامعة وتتكون من االأ وه���ي الهيئة االإ

مانة، ويتم تعيينه من خالل مجل�س الجامعة الذي ينعقد  على في االأ مين العام ه���و الموظف االأ العام���ة. واالأ

�ضوات . على م�ضتوى وزراء الخارجية على اأن يحظى باأغلبية ثلثي االأ

جهزة الرئي�سية : الأ

اأن�ضئت بموجب معاهد الدفاع الم�ضترك وهي مجل�س الدفاع الم�ضترك ويتاألف من وزراء الخارجية ووزارة 

الدفاع الوطني، والهيئة اال�ضت�ضارية الع�ضكرية، واللجنة الع�ضكرية الدائمة بتنظيم خطط الدفاع الم�ضترك .

المجل�س القت�سادي :

وتنبثق عنه لجان متخ�ض�ضة في ال�ضئون الزراعية وال�ضناعية والموا�ضالت وال�ضياحة.

المنظمات المتخ�س�سة:

اأن�ضئت بموجب اتفاقيات م�ضتقلة بموافقة المجل�س واأهمها: اتحاد اإذاعات الدول العربية، مجل�س الوحدة 

االقت�ضادي���ة، االتحاد البريدي العربي، المنظمة العربية للتربي���ة والثقافة والعلوم، منظمة العمل العربي، 

كاديمية  قطار العربية الم�ضدرة للبترول، االأ نماء االقت�ضادي واالجتماعي، منظمة االأ ال�ضندوق العربي لالإ

العربية للنقل البحري، المنظمة العربية للدفاع االجتماعي �ضد الجريمة .
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2 ــ 2  مـيثاق جامعــة الدول العربيـة :

ل���ف الميث���اق من ع�ضري���ن مادة، تتعلق باأغ���را�س الجامع���ة، واأجهزتها، والعالقات فيم���ا بين الدول  يتاأ

ع����ضاء، وغير ذلك من ال����ضوؤون. ويت�ضف الميثاق بال�ضمولية والتنوع ال���وا�ضع في تحديد مجاالت العمل  االأ

العرب���ي الم�ضت���رك، ويفتح الباب اأمام ال���دول الراغبة فيما بينها، في تعاون اأوث���ق، وروابط اأقوى مما ن�س 

غرا�س . ويجوز تعديل الميثاق بموافقة  عليه الميثاق، اأن تعقد بينها من االتفاقات ما ت�ضاء لتحقيق هذه االأ

ن�ضاء محكمة عدل  ع����ضاء اأوثق واأمتن، والإ ع�ضاء، وذلك لجعل العالقات فيما بين الدول االأ ثلث���ي ال���دول االأ

من الدوليين.  عربي���ة، ولتنظيم العالقات بي���ن الجامعة والمنظمات الدولية التي ت�ضعى ل����ضون ال�ضلم واالأ

وي���ردف الميثاق ويكمله وثيقتان رئي�ضيتان: معاهدة الدفاع العربي الم�ضترك )اإبريل 1950( وميثاق العمل 

االقت�ضادي القومي )نوفمبر1980(.

ميثاق جامعة الدول العربية :

مادة )1(:

تتاألف جامعة الدول العربية من الدول العربية الم�ضتقلة الموقعة على هذا الميثاق .

ولكل دولة عربية م�ضتقلة الحق في اأن تن�ضم اإلى الجامعة، فاإذا رغبت في االن�ضمام، قدمت طلبًا بذلك 

مانة العامة الدائمة، ويعر�س على المجل�س في اأول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب . يودع لدى االأ

مادة )2(:

الغ���ر�س من الجامعة توثيق ال����ضالت بين الدول الم�ضتركة فيها، وتن�ضيق خططه���ا ال�ضيا�ضية، تحقيقًا 

للتعاون بينها و�ضيانة ال�ضتقاللها و�ضيادتها، والنظر ب�ضفة عامة في �ضئون البالد العربية وم�ضالحها .

كذل���ك م���ن اأغرا�ضها تعاون الدول الم�ضتركة فيها تعاونًا وثيقًا بح����ضب نظم كل دولة منها واأحوالها في 

تية: ال�ضئون االآ
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1 - ال�ضئ���ون االقت�ضادي���ة والمالية، ويدخل في ذلك التبادل التجاري والجم���ارك، والعملة، واأمور الزراعة 

وال�ضناعة .

2 - �ضئ���ون الم���وا�ضالت، ويدخ���ل في ذلك ال����ضكك الحديدية، والط���رق، والطيران، والمالح���ة، والبرق، 

والبريد.

3 - �ضئون الثقافة .

حكام وت�ضليم المجرمين. �ضيرات، وتنفيذ االأ 4 - �ضئون الجن�ضية، والجوازات، والتاأ

5 - ال�ضئون االجتماعية .

6 - ال�ضئون ال�ضحية .

مادة )3(:

يكون للجامعة مجل�س يتاألف من ممثلي الدول الم�ضتركة في الجامعة، ويكون لكل منها �ضوت واحد مهما 

يك���ن ع���دد ممثليها. وتكون مهمت���ه القيام على تحقيق اأغ���را�س الجامعة، ومراعاة تنفي���ذ ما تبرمه الدول 

الم�ضتركة فيها من اتفاقات في ال�ضوؤون الم�ضار اإليها في المادة ال�ضابقة، وفي غيرها.

ويدخ���ل في مهمة المجل�س كذلك، تقرير و�ضائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تن�ضاأ في الم�ضتقبل 

من وال�ضالم، ولتنظيم العالقات االقت�ضادية واالجتماعية. لكفالة االأ

مادة )4(:

توؤل���ف لكل من ال�ضئون المبينة في المادة الثانية لجنة خ���ا�ضة تمثل فيها الدول الم�ضتركة في الجامعة. 

وتتولى هذه اللجان و�ضع قواعد التعاون ومداه، و�ضياغتها في �ضكل م�ضروعات اتفاقات تعر�س على المجل�س 

للنظر فيها، تمهيدًا لعر�ضها على الدول المذكورة.
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خرى، ويحدد المجل�س  ويج���وز اأن ي�ضترك في اللجان المتقدم ذكرها اأع�ضاء يمثلون الب���الد العربية االأ

حوال التي يجوز فيها ا�ضتراك اأولئك الممثلين، وقواعد التمثيل. االأ

مادة )5(:

ال يج���وز االلتج���اء اإلى القوة لف����س المنازعات بين دولتين اأو اأكثر م���ن دول الجامعة، فاإذا ن�ضب بينهما 

خ���الف ال يتعلق با�ضتقالل الدولة اأو �ضيادتها اأو�ضالمة اأرا�ضيها، ولجاأ المتنازعون اإلى المجل�س لف�س هذا 

الخالف، كان قراره عندئذ نافذًا وملزمًا.

وفي هذه الحالة ال يكون للدول التي وقع بينها الخالف اال�ضتراك في مداوالت المجل�س وقراراته .

ويت���و�ضط المجل�س في الخالف الذي يخ�ضى منه وقوع حرب بي���ن دولة من دول الجامعة، وبين اأية دولة 

اأخرى من دول الجامعة اأو غيرها، للتوفيق بينهما.

راء. وت�ضدر قرارات التحكيم والقرارات الخا�ضة بالتو�ضط باأغلبية االآ

مادة )6(:

اإذا وق���ع اعت���داء من دولة على دول���ة من اأع�ضاء الجامع���ة، اأو خ�ضى وقوعه فللدول���ة المعتدى عليها، اأو 

المهددة باالعتداء، اأن تطلب دعوة المجل�س لالنعقاد فورًا.

جماع، فاإذا كان االعتداء من  ويق���رر المجل�س التدابير الالزمة لدفع هذا االعتداء، وي����ضدر القرار باالإ

جماع راأي الدولة المعتدية. اإحدى دول الجامعة، ال يدخل في ح�ضاب االإ

اإذا وقع االعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن االت�ضال بالمجل�س، فلممثل تلك 

الدول���ة فيه، اأن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفق���رة ال�ضابقة، واإذا تعذر على الممثل االت�ضال بمجل�س 

ي دولة من اأع�ضائها اأن تطلب انعقاده. الجامعة، حق الأ
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مادة )7(:

كثرية  جماع يكون ملزمًا لجميع الدول الم�ضتركة في الجامعة، وما يقرره المجل�س باالأ ما يقرره المجل�س باالإ

�ضا�ضية. يكون ملزمًا لمن يقبله وفي الحالتين تنفذ قرارات المجل�س في كل دولة وفقًا لنظمها االأ

مادة )8(:

خرى، وتعتبره  تحترم كل دولة من الدول الم�ضتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة االأ

حقًا من حقوق تلك الدول، وتتعهد باأن ال تقوم بعمل يرمي اإلى تغيير ذلك النظام فيها.

مادة )9(:

لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون اأوثق، وروابط اأقوى، مما ن�س عليه هذا الميثاق، اأن 

غرا�س. تعقد بينها من االتفاقات ما ت�ضاء لتحقيق هذه االأ

والمعاه���دات واالتفاقات الت���ي �ضبق اأن عقدتها، اأو التي تعقدها فيها بعد، دولة من دول الجامعة مع اأية 

خرين. ع�ضاء االآ دولة اأخرى، ال تلزم وال تقيد االأ

مادة )10(:

تك���ون القاهرة المق���ر الدائم لجامعة ال���دول العربية، ولمجل����س الجامعة اأن يجتمع ف���ي اأي مكان اآخر 

يعينه.

مادة )11(:

ينعقد مجل�س الجامعة انعقادًا عاديًا مرتين في العام، في كل من �ضهري مار�س و�ضبتمبر، وينعقد ب�ضفة 

غير عادة كلما دعت الحاجة اإلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة.

مادة )12(:
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يك���ون للجامع���ة اأمانة عام���ة دائمة تتاألف من اأمين ع���ام واأمناء م�ضاعدين، وع���دد كاف من الموظفين 

مين العام، بموافقة المجل�س،  مين العام، ويعي���ن االأ ويعي���ن مجل����س الجامعة باأكثرية ثلثي دول الجامعة، االأ

مناء الم�ضاعدين والموظفين الرئي�ضيين في الجامعة . االأ

مانة العامة و�ضئون الموظفين . عمال االأ وي�ضع مجل�س الجامعة نظامًا داخليًا الأ

من���اء الم�ضاعدون في درجة وزراء مفو�ضين، ويعين في ملحق  مين العام في درجة �ضفير، واالأ ويك���ون االأ

لهذا الميثاق اأول اأمين عام للجامعة.

مادة )13(:

مين الع���ام م�ضروع ميزاني���ة الجامعة، ويعر�ضه على المجل����س للموافقة عليه قب���ل بدء كل �ضنة  يع���د االأ

مالية.

ويح���دد المجل����س ن�ضي���ب كل دول���ة م���ن دول الجامع���ة في النفق���ات، ويج���وز اأن يعيد النظ���ر فيه عند 

االنق�ضاء.

مادة )14(:

يتمت���ع اأع�ضاء مجل�س الجامع���ة، واأع�ضاء لجانها وموظفوها اللذين ين����س عليهم في النظام الداخلي، 

باالمتيازات وبالح�ضانة الدبلوما�ضية اأثناء قيامهم بعملهم.

وتكون م�ضونة حرمة المباني التي ت�ضغلها هيئات الجامعة.

مادة )15(:

مين العام،  ولى بدعوة م���ن رئي�س الحكومة الم�ضرية، وبعد ذلك بدعوة من االأ ينعق���د المجل�س للمرة االأ

ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئا�ضة المجل�س في كل انعقاد عادي.



دليل المعلومات40

مادة )16(:

راء التخ���اذ المجل�س قرارات  حوال المن����ضو�س عليها في هذا الميثاق يكتف���ى باأغلبية االآ فيم���ا ع���دا االأ

تية: نافذة في ال�ضئون االآ

) اأ ( �ضئون الموظفين .

)ب( اإقرار ميزانية الجامعة .

مانة العامة . ـ ( و�ضع نظام داخلي لكل من المجل�س واللجان واالأ ) ج

) د ( تقرير ف�س اأدوار االجتماع .

مادة )17(:

مانة العامة ن�ضخًا من جميع المعاهدات واالتفاقات التي عقدتها  تودع الدول الم�ضتركة في الجامعة، االأ

اأو تعقدها مع اأية دولة اأخرى من دول الجامعة اأو غيرها.

مادة )18(:

اإذا راأت اإح���دى دول الجامع���ة اأن تن�ضح���ب منه���ا، اأبلغت المجل����س عزمها على االن�ضح���اب قبل تنفيذه 

ب�ضنة.

ولمجل����س الجامعة اأن يعتبر اأي���ة دولة ال تقوم بواجبات هذه الميثاق منف�ضلة عن الجامعة، وذلك بقرار 

ي�ضدره باإجماع الدول عدا الدول الم�ضار اإليها.

مادة )19(:

يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق. وعلى الخ�ضو�س لجعل الروابط بينها اأمتن واأوثق 

ن�ضاء محكمة عدل عربية ولتنظيم �ضالت الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تن�ضاأ في الم�ضتقبل لكفالة  والإ

من وال�ضالم. االأ

الجمهورية العربية ال�ضوريةعادي2008 / 3 / 29موؤتمر قمة دم�ضق

المملكة العربية ال�ضعوديةعادي2007 / 3 / 28موؤتمر قمة الريا�س

جمهورية ال�ضودانعادي2006 / 3 / 28موؤتمر قمة الخرطوم
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وال يبت في التعديل اإال في دور االنعقاد التالي للدور الذي يقدم فيه الطلب. وللدولة التي ال تقبل التعديل 

اأن تن�ضحب عند تنفيذه، دون التقيد باأحكام المادة ال�ضابقة.

مادة )20(:

�ضا�ضية المرعية في كل من الدول المتعاقدة، وتودع  ي����ضدق عل���ى هذا الميثاق ومالحقه، وفقًا للنظم االأ

مانة العامة، وي�ضب���ح الميثاق نافذًا من ِقبل من �ضدق علي���ه بعد انق�ضاء خم�ضة  وثائ���ق الت�ضدي���ق لدى االأ

مين العام وثائق الت�ضديق من اأربع دول. ع�ضر يومًا من تاريخ ا�ضتالم االأ

حرر هذا الميثاق باللغة العربية في القاهرة بتاريخ 8 ربيع الثاني �ضنة 1364 ه� )22 مار�س �ضنة 1945( 

مانة العامة. من ن�ضخة واحدة تحفظ في االأ

�ضل لكل دولة من دول الجامعة . وت�ضلم �ضورة منها مطابقة لالأ

:) l2008 - 1964( 2 ــ 3  موؤتمــرات القمــة العربيــة

ُعق���دت جامعة الدول العربية  ث���الث وثالثون موؤتمرًا للقمة العربية، كان اأوله���ا موؤتمر قمة اأن�ضا�س في 

28 مايو/اأيار 1946 ، واآخرها موؤتمر دم�ضق الذي عقد في دم�ضق في 29 مار�س/ت�ضرين اأول 2008 ، ولكن 

ول هو موؤتمر القاهرة ال���ذي عقد في 13 يناير/ �ضج���الت الجامع���ة العربية تعتبر موؤتمر القم���ة العربي االأ

كانون ثاني  1964 .

الجمهورية العربية ال�ضوريةعادي2008 / 3 / 29موؤتمر قمة دم�ضق

المملكة العربية ال�ضعوديةعادي2007 / 3 / 28موؤتمر قمة الريا�س

جمهورية ال�ضودانعادي2006 / 3 / 28موؤتمر قمة الخرطوم
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المملكة المغربيةعادي25/11/1981موؤتمر القمة العربي الثاني ع�ضر

الجمهورية التون�ضيةعادي1979 /20/11موؤتمر القمة العربي العا�ضر

جمهورية العراقعادي2/11/1978موؤتمر القمة العربي التا�ضع

جمهورية م�ضر العربيةعادي25/10/1976موؤتمر القمة العربي الثامن

المملكة العربية ال�ضعوديةغير عادي16/10/1976موؤتمر القمة العربي ال�ضدا�ضي

المملكة المغربيةعادي26/11/1974موؤتمر القمة العربي ال�ضابع

عادي26/11/1973موؤتمر القمة العربي ال�ضاد�س
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�ضعبية 

اال�ضتراكية

جمهورية م�ضر العربيةغير عادي27/9/1970موؤتمر القمة العربي غير العادي

المملكة المغربيةعادي23/12/1969موؤتمر القمة العربي الخام�س

جمهورية ال�ضودانعادي1967 / 8 / 29موؤتمر القمة العربي الرابع

المملكة المغربيةعادي1965 / 9 / 13موؤتمر القمة العربي الثالث

جمهورية م�ضر العربيةعادي1964 / 9 / 5موؤتمر القمة العربي الثاني

ول جمهورية م�ضر العربيةعادي1964 / 1 / 13موؤتمر القمة العربي االأ

جمهورية م�ضر العربيةعادي13/11/1956قمة بيروت

جمهورية م�ضر العربيةغير عادي28/5/1946قمة اأن�ضا�س

عادي2005 / 3 / 22موؤتمر قمة الجزائر
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�ضعبية 

اال�ضتراكية

الجمهورية التون�ضيةعادي2004 / 5 / 22موؤتمر قمة تون�س

جمهورية م�ضر العربيةعادي2003 / 3 / 1موؤتمر قمة �ضرم ال�ضيخ

الجمهورية اللبنانيةعادي2002 / 3 / 28موؤتمر قمة بيروت

ردنية الها�ضميةعادي2001 / 3 / 28موؤتمر قمة عمان المملكة االأ

موؤتمر القمة العربي

غير العادي
جمهورية م�ضر العربيةغير عادي2000 /23/10

موؤتمر القمة العربي

غير العادي
جمهورية م�ضر العربيةغير عادي1996 / 6 / 21

موؤتمر القمة العربي

غير العادي
جمهورية م�ضر العربيةغير عادي1990 / 8 / 9

موؤتمر القمة العربي

غير العادي
جمهورية العراقغير عادي1990 / 5 / 23

موؤتمر القمة العربي

غير العادي
المملكة المغربيةغير عادي1989 / 6 / 28

موؤتمر القمة العربي

غير العادي
غير عادي1988 / 5 / 23

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�ضعبية 

اال�ضتراكية

موؤتمر القمة العربي

غير العادي
ردنية الها�ضميةغير عادي11/1987/ 8 المملكة االأ

موؤتمر القمة العربي

غير العادي
المملكة المغربيةغير عادي1985 / 8 / 7
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المملكة المغربيةعادي25/11/1981موؤتمر القمة العربي الثاني ع�ضر

الجمهورية التون�ضيةعادي1979 /20/11موؤتمر القمة العربي العا�ضر

جمهورية العراقعادي2/11/1978موؤتمر القمة العربي التا�ضع

جمهورية م�ضر العربيةعادي25/10/1976موؤتمر القمة العربي الثامن

المملكة العربية ال�ضعوديةغير عادي16/10/1976موؤتمر القمة العربي ال�ضدا�ضي

المملكة المغربيةعادي26/11/1974موؤتمر القمة العربي ال�ضابع

عادي26/11/1973موؤتمر القمة العربي ال�ضاد�س
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�ضعبية 

اال�ضتراكية

جمهورية م�ضر العربيةغير عادي27/9/1970موؤتمر القمة العربي غير العادي

المملكة المغربيةعادي23/12/1969موؤتمر القمة العربي الخام�س

جمهورية ال�ضودانعادي1967 / 8 / 29موؤتمر القمة العربي الرابع

المملكة المغربيةعادي1965 / 9 / 13موؤتمر القمة العربي الثالث

جمهورية م�ضر العربيةعادي1964 / 9 / 5موؤتمر القمة العربي الثاني

ول جمهورية م�ضر العربيةعادي1964 / 1 / 13موؤتمر القمة العربي االأ

جمهورية م�ضر العربيةعادي13/11/1956قمة بيروت

جمهورية م�ضر العربيةغير عادي28/5/1946قمة اأن�ضا�س

1 ــ موؤتمر اأن�سا�س )1946(:

عق���د في 28 مايو/اأيار 1946 ، بدع���وة من الملك فاروق في ق�ضر اأن����ضا�س، وح�ضرته الدول ال�ضبع 

ردن، وال�ضعودية، واليمن، والعراق، ولبن���ان، و�ضوريا، لم  �ض�ضة للجامعة، وه���ي : م����ضر، و�ضرق االأ الم���وؤ
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ي�ضدر عن موؤتمر القمة بيان ختامي، واإنما مجموعة من القرارات اأهمها:

- م�ضاعدة ال�ضعوب العربية الم�ضتعمرة على نيل ا�ضتقاللها.

قطار العربية. - ق�ضية فل�ضطين قلب الق�ضايا القومية، باعتبارها قطر ال ينف�ضل عن باقي االأ

- �ضرورة الوق���وف اأم���ام ال�ضهيوني���ة، باعتبارها خطر ال يداه���م فل�ضطين وح�ضب واإنم���ا جميع البالد 

�ضالمية . العربية واالإ

را�ضي العربية اإلى اأيدي ال�ضهاينة، والعمل على  - الدع���وة اإلى وقف الهج���رة وقفًا تامًا، ومنع ت�ضرب االأ

تحقيق ا�ضتقالل فل�ضطين.

- اعتب���ار اأي �ضي���ا�ضة عدواني���ة موجهة �ضد فل�ضطين تاأخذ به���ا حكومتا اأمري���كا وبريطانيا هي �ضيا�ضة 

عدوانية تجاه كافة دول الجامعة العربية.

- الدفاع عن كيان فل�ضطين في حالة االعتداء عليه.

- م�ضاعدة عرب فل�ضطين بالمال وبكل الو�ضائل الممكنة .

- �ضرورة ح�ضول طرابل�س المغرب على اال�ضتقالل .

- العمل على اإنها�س ال�ضعوب العربية وترقية م�ضتواها الثقافي والمادي، لتمكنها من مواجهة اأي اعتداء 

�ضهيوني داهم.

2 ــ موؤتمر بيـروت )1956(:

عق���د ف���ي 31 نوفمبر / ت�ضرين الثاني 1956، بدعوة من الرئي�س اللبناني كميل �ضمعون، اإثر االعتداء 

�ضاء عرب. و�ضدر عنها بيان ختامي اأجمع فيه  الثالثي على م�ضر وقطاع غزة، �ضارك في القمة ت�ضعة روؤ

القادة على :
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مم المتحدة  - منا�ضرة م�ضر �ضد العدوان الثالثي، وفي حالة عدم امتثال الدول المعتدية لقرارات االأ

وامتنعت عن �ضحب قواتها، فاإن الدول العربية المجتمعة �ضتلجاأ اإلى حق الدفاع الم�ضروع عن النف�س، 

�ضا�س حل ق�ضية ال�ضوي�س. واعتبار �ضيادة م�ضر هي اأ

- تاأييد ن�ضال ال�ضعب الجزائري من اأجل اال�ضتقالل.

ول )1964(: 3 ــ موؤتمر القاهرة الأ

عق���د ف���ي 13 يناير/كانون الثان���ي 1964، في مقر الجامع���ة العربية في القاهرة بن���اًءا على اقتراح 

جماع على  الرئي����س الم�ضري جمال عبد النا�ضر. وقد �ضدر عن الموؤتم���ر بيان ختامي ت�ضّمن اأهمية االإ

اإنهاء الخالفات، وت�ضفية الجو العربي، وتحقيق الم�ضالح العربية العادلة الم�ضتركة، ودعوة دول العالم 

�ضرائيلي. كما ت�ضمن البيان مجموعة  مة العربية في دفع العدوان االإ و�ضعوبه���ا اإلى الوقوف اإلى جانب االأ

من القرارات اأهمها :

�ضا�ضي يجب دفعه �ضيا�ضيًا واقت�ضاديًا واإعالميًا. إ�ضرائيل خطر اأ - قيام ا

- اإن����ضاء قي���ادة عربي���ة موح���دة لجي���و�س ال���دول العربي���ة، يب���داأ ت�ضكيلها في كن���ف الجامع���ة العربية 

بالقاهرة.

ردن، تقرر اإن����ضاء »هيئة ا�ضتغالل  إ�ضرائيل م���ن تحويل خطير لمجرى نه���ر االأ - ردًا عل���ى م���ا قامت به ا

ردن« لها �ضخ�ضية اعتبارية ف���ي اإطار جامعة الدول العربي���ة. مهمتها تخطيط وتن�ضيق  مي���اه نه���ر االأ

ردن. ومالحظة الم�ضاريع الخا�ضة با�ضتغالل مياه نهر االأ

- اإقام���ة قواع���د �ضليمة لتنظيم ال�ضع���ب الفل�ضطيني لتمكينه من تحرير وطن���ه وتقرير م�ضيره. وتوكيل 

اأحمد ال�ضقيري اأمر تنظيم ال�ضعب الفل�ضطيني.

�ضكندرية  جماع المقبل في االإ قل، على اأن يكون االإ �ضاء العرب مرة في ال�ضنة على االأ - يجتمع الملوك والروؤ

في اأغ�ضط�س / اآب 1964 .
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�سكندرية )1964(: 4 ــ موؤتمر الإ

�ضكندرية، بح�ضور اأربعة ع����ضر قائدًا عربيًا،  عق���د ف���ي 5 �ضبتمبر/اأيلول 1964، بق�ضر المنت���زه باالإ

و�ضدر عن الموؤتمر بيان ختامي ت�ضّمن مجموعة من القرارات اأهمها:

- خطة العمل العربي الجماعي في تحرير فل�ضطين عاجاًل اأو اآجاًل .

ردن، وحمايتها ع�ضكريًا. - البدء بتنفيذ م�ضروعات ا�ضتغالل مياه نهر االأ

- الترحيب بمنظمة التحرير الفل�ضطينية، ودعم قرارها باإن�ضاء جي�س التحرير الفل�ضطيني.

- مواجه���ة القوى المناوئة للعرب في مقدمتها بريطانيا، ال�ضتعمارها بع�س المناطق العربية وا�ضتغالل 

ثرواتها، وتقرر مكافحة اال�ضتعمار البريطاني في جنوب �ضبه جزيرة العرب.

�ضناد االقت�ضادي لدول المغرب العربي. - م�ضاعفة التعاون وزيادة االإ

فريقية. �ضيوي، واال�ضتب�ضار بنمو الوحدة االأ فريقي - االأ يمان بالت�ضامن االإ - االإ

غرا�س ال�ضلمية. - اإن�ضاء مجل�س عربي م�ضترك ال�ضتخدام الطاقة الذرية لالأ

- التوجيه بو�ضع خطة اإعالمية عربية .

- ت�ضفية القواعد اال�ضتعمارية التي تهدد اأمن المنطقة العربية و�ضالمتها، وخا�ضة في قبر�س وعدن.

- الترحيب بدعوة الملك الح�ضن الثاني في عقد لقاء القمة القادم في �ضهر �ضبتمبر/اأيلول لعام 1965، 

بالمملكة المغربية.

5 ــ موؤتمر الدار البي�ساء )1965(:

عق���د في 13 �ضبتمبر/اأيلول 1965 في ال���دار البي�ضاء، بدعوة من الملك الح�ضن الثاني، و�ضارك فيه 

�ضافة اإلى منظم���ة التحرير الفل�ضطينية، وقاطعتها تون�س التي كانت على خالف مع  12 دول���ة عربية باالإ

م�ضر. و�ضدر عن القمة بيان ختامي فيه مجموعة من القرارات اأهمها:
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القمــة العربيــة الثالثـة ــ الــدار البي�ســاء
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�ضاء ال���دول العربية  - الموافق���ة عل���ى ن����س ميث���اق الت�ضام���ن العرب���ي وتوقيع���ه م���ن قب���ل مل���وك وروؤ

المجتمعين.

- موؤازرة الدول العربية، وم�ضاندة الجنوب المحتل والخليج العربي.

�ضلحة النووية. جنبية وتاأييد نزع ال�ضالح ومنع انت�ضار االأ - المطالبة بت�ضفية القواعد االأ

- دعم منظمة التحرير الفل�ضطينية وجي�س التحرير، ودرا�ضة مطلب اإن�ضاء المجل�س الوطني الفل�ضطيني، 

مم المتحدة والمحافل الدولية. واإقرار الخطة العربية الموحدة للدفاع عن ق�ضية فل�ضطين في االأ

ردن وروافده طبقًا للخطة المر�ضومة. - موا�ضلة ا�ضتثمار مياه نهر االأ

- التخلي عن �ضيا�ضة القوة وحل الم�ضاكل الدولية بالطرق ال�ضلمية.

6 ــ موؤتمر الخرطوم )1967(:

عق���د ف���ي الخرطوم في 29 اأغ�ضط�س/اآب 1967، بعد الهزيم���ة العربية في حرب حزيران، وح�ضرت 

إ�ضرائيل، و�ضدر عن القمة  جميع الدول العربية با�ضتثناء �ضوريا التي دعت اإلى حرب تحرير �ضعبية �ضد ا

مجموعة من القرارات، اأهمها:

- الالءات العربية الثالث )ال لالعتراف، ال للتفاو�س، ال لل�ضلح(.

- تاأكيد وحدة ال�ضف العربي، وااللتزام بميثاق الت�ضامن العربي.

را�ضي الفل�ضطيني���ة، والعمل على ان�ضح���اب القوات  - التع���اون العرب���ي ف���ي اإزالة اآثار الع���دوان ع���ن االأ

را�ضي العربية. �ضرائيلية من االأ االإ

مريكية وبريطانيا واألمانيا الغربية. - ا�ضتئناف �ضخ البترول اإلى الواليات المتحدة االأ
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نماء االقت�ضادي العربي . - اإقرار م�ضروع اإن�ضاء �ضندوق االإ

جنبية في البالد العربية . - �ضرعة ت�ضفية القواعد االأ

7 ــ موؤتمر الرباط )1969(:

ول 1969 في الرباط، و�ضاركت في���ه اأربع ع�ضرة دولة عربية، بهدف  عق���د ف���ي 21 دي�ضمبر/كانون االأ

إ�ضرائيل، ولكن قادة الدول العربية افترقوا قبل اأن ي�ضدر عنهم اأي  و�ضع ا�ضتراتيجي���ة عربية لمواجه���ة ا

قرار اأو بيان ختامي.

8 ــ موؤتمر القاهــرة )1970(:

عقد هذا الموؤتمر غير العادي في 23 �ضبتمبر/اأيلول 1970 في القاهرة، على اإثر اال�ضتباكات العنيفة 

ردنيين والفل�ضطينيين، وقاطعته �ضوريا والعراق والجزائر والمغرب، و�ضدر عنه بيان  ردن بين االأ ف���ي االأ

ختامي، واأهم قرارته :

ردنية وق���وات المقاومة  نه���اء الف���وري لجمي���ع العلميات الع�ضكرية م���ن جانب الق���وات الم�ضلحة االأ - االإ

الفل�ضطينية .

- ال�ضحب ال�ضريع لكال القوتين من عمان، واإرجاعها اإلى قواعدها الطبيعية والمنا�ضبة .

- اإطالق المعتقلين من كال الجانبين .

- تكوين لجنة عليا لمتابعة تطبيق هذا االتفاق .

- وانته���ت م����ضاورات الموؤتمر اإلى م�ضالحة كل م���ن يا�ضر عرفات رئي�س منظم���ة التحرير الفل�ضطينية 

والملك ح�ضين.
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9 ــ موؤتمر الجزائر )1973(:

عقد في 26 نوفمبر/ت�ضرين الثاني 1973 في الجزائر، وح�ضرته �ضت ع�ضرة دولة عربية بمبادرة من 

�ضوري���ا وم�ضر بعد ح���رب اأكتوبر/ت�ضرين اأول، وقاطعته العراق وليبيا. �ضدر ع���ن الموؤتمر بيان ختامي 

ومجموعة من القرارات اأهمها:

إ�ضرائيل: - اإقرار �ضرطان لل�ضالم مع ا

را�ضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القد�س . إ�ضرائيل من جيمع االأ ول: اإن�ضحاب ا االأ

الثاني: ا�ضتعادة ال�ضعب الفل�ضطيني لحقوقه الوطنية الثابتة.

- تقديم جميع اأنواع الدعم المالي والع�ضكري للجبهتين ال�ضورية والم�ضرية من اأجل ا�ضتمرار ن�ضالهما 

�ضدالعدو ال�ضهيوني.

- ا�ضتم���رار ا�ضتخ���دام �ضالح النف���ط العرب���ي ورفع حظ���ر ت�ضدير النفط لل���دول التي تلت���زم بتاأييدها 

فريقية التي اتخذت قرارات بقطع عالقتها مع  للق�ضية العربية العادلة، وتوجيه تحية تقدير للدول االأ

إ�ضرائيل. ا

- القيام باإعادة تعمير ما دمرته الحرب من اأجل رفع الروح الن�ضالية لدى ال�ضعوب العربية.

- ان�ضمام الجمهورية الموريتانية اإلى الجامعة العربية .

10 ــ موؤتمر الرباط )1974(:

ول 1974 في الرباط، و�ضاركت في جميع ال���دول العربية ومن بينها  عق���د ف���ي 26 اأكتوبر/ت�ضري���ن االأ

ول مرة في موؤتمر قمة عربي، ومن قرارته: ال�ضومال التي ت�ضارك الأ

را�ضي العربية المحتلة في عدوان يونيو/حزي���ران 1967، وتحرير مدينة  - التحري���ر الكامل لجمي���ع االأ

القد�س، وعدم التنازل عن ذلك.
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القمــة العربيــة ال�ساد�سة ــ الجزائر



دليل المعلومات52

- تعزي���ز القوى الذاتية للدول العربي���ة: ع�ضكريًا، واقت�ضاديًا، و�ضيا�ضي���ًا، وتجنب المعارك والخالفات 

الهام�ضية.

- اعتماد منظمة التحرير الفل�ضطينية ممثاًل �ضرعيًا ووحديًا لل�ضعب الفل�ضطيني .

- توثيق ال�ضلة والتعاون مع المنظمات والمحافل الدولية .

- تقدير االحتياجات ال�ضنوية لدعم دول المواجهة ع�ضكريًا .

عالم العربي . - اإن�ضاء �ضندوق خا�س لالإ

- توحيد الموقف العربي من ق�ضية ال�ضحراء العربية، وتقديم معونات لل�ضومال وموريتانيا.

- الموافقة على تلبية دعوة الرئي�س ال�ضومالي محمد �ضياد بري في ا�ضت�ضافة القمة العربية القادمة في 

العا�ضمة ال�ضومالية مقدي�ضو، وتحديد �ضهر يونيو/حزيران 1975 موعدًا لذلك.

11 ــ موؤتمر الريا�س )1976(:

زمة  ول 1976، بمبادرة من ال�ضعودية والكويت، لبحث االأ عق���د في الريا�س في 16 اأكتوبر/ت�ضرين االأ

ف���ي لبن���ان درا�ضة �ضبل حلها. وه���و موؤتمر ط���ارئ �ضم �ضت دول عربية فقط، ه���ي: ال�ضعودية، وم�ضر، 

و�ضوري���ا، والكويت، ولبن���ان، ومنظمة التحرير الفل�ضطينية، ولم ي�ضدر ع���ن الموؤتمر بيان ختامي، ومن 

قرارته:

طراف بذلك. را�ضي اللبنانية والتزام جميع االأ - وقف اإطالق النار واالقتتال نهائيًا في كافة االأ

من العربي���ة الحالية لت�ضبح ق���وات ردع داخل لبن���ان، واإعادة الحي���اة الطبيعية اإلى  - تعزي���ز ق���وات االأ

لبنان.

- التعهد العربي، وتاأكيد منظمة التحرير الفل�ضطينية على احترام �ضيادة لبنان ووحدته.
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القمــة العربيــة ال�سـدا�سـية المحدودة ــ الريا�س
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خاء بين  - توجي���ه الحمالت االإعالمية بما يكر�س وقف القتال وتحقيق ال����ضالم وتنمية روح التعاون واالإ

طراف، والعمل على توحيد االإعالم الر�ضمي. جميع االأ

12 ــ موؤتمر القاهرة )1976(:

عق���د في القاهرة في 25 اأكتوب���ر / ت�ضرين الثاني 1976 وح�ضرته اأربع ع����ضرة دولة ال�ضتكمال بحث 

زمة اللبنانية التي بداأت في الموؤتمر ال�ضدا�ضي في الريا�س . االأ

وقد �ضدر عن الموؤتمر بيان ختامي وردت فيه مجموعة من القرارات اأهمها:

- الترحيب بنتائج اأعمال موؤتمر الريا�س ال�ضدا�ضي، والم�ضادقة على قراراته.

- اأن ت�ضاهم الدول العربية كل ح�ضب اإمكانياتها في اإعادة اإعمار لبنان.

ي بلد عربي. - تعهد متبادل في عدم التدخل في ال�ضوؤون الداخلية الأ

من العربية في لبنان . - اإن�ضاء �ضندوق لتمويل قوات االأ

�ضرائيلي . - منا�ضدة دول العالم اإدانة العدوان االإ

13 ــ موؤتمر بغــداد )1978(: 

عق���د في 3 نوفمبر/ت�ضرين الثاني 1978 في بغ���داد على طلب من العراق، اإثر توقيع م�ضر اإتفاقيات 

إ�ضرائيل، و�ضارك في الموؤتمر ع�ضر دول مع منظمة التحرير الفل�ضطينية . كامب ديفيد لل�ضالم مع ا

لم ي�ضدر عن الموؤتمر بيان ختامي، اأما اأهم قراراته فهي:

- عدم موافقته الموؤتمر على اتفاقيتي كامب ديفيد .

- توحيد الجهود العربية من اأجل معالجة الخلل اال�ضتراتيجي العربي .
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- دعوة م�ضر اإلى العودة عن اتفاقيتي كامب ديفيد .

- حظر عقد �ضلح منفرد .

- دعم الجبهة ال�ضمالية وال�ضرقية ومنظمة التحرير الفل�ضطينية ماديًا.

- نقل مقر الجامعة العربية وتعليق ع�ضوية م�ضر .

إ�ضرائيل، والتمييز بين  ف���راد المتعاملين في م�ضر م���ع ا - تطبي���ق قواني���ن المقاطعة على ال�ضركات واالأ

الحكومة وال�ضعب في م�ضر.

- اإلغاء القرارات التي اتخذها مجل�س الجامعة العربية بمقاطعة اليمن .

14 ــ موؤتمر تون�س )1979(:

عق���د في تون�س في 20 نوفمبر/ت�ضرين الثان���ي 1979، بدعوة من الرئي�س حبيب بورقيبة، و�ضدر عن 

الموؤتمر بيان ختامي فيه مجموعة من القرارات، منها :

مد، وهو ع�ضكري و�ضيا�ضي واقت�ضادي وح�ضاري. إ�ضرائيل طويل االأ - ال�ضراع مع ا

دانة العربية التفاقيتي كامب ديفيد . - تجديد االإ

- الت����ضدي لموؤامرة الحكم الذاتي، وتو�ضيع نطاق الت�ضامن العالمي مع ن�ضال ال�ضعب الفل�ضطيني، من 

اأجل اإف�ضال مخططات االحتالل ال�ضهيوني وهزيمته.

�ضرائيلية اإلى القد�س . - الت�ضدي لنقل العا�ضمة االإ

مريكية، واعتبارها توؤثر �ضلبًا على العالقات والم�ضالح بين الدول  - اإدان���ة �ضيا�ضة الواليات المتحدة االأ

مريكية. العربية والواليات المتحدة االأ
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�ضرائيل���ي على الجن���وب اللبناني، والتاأكيد عل���ى �ضيادة لبن���ان وا�ضتقالله ووحدته  - اإدان���ة الع���دوان االإ

الوطنية.

إ�ضرائيل من مياه النيل . - اإدانة قرار النظام الم�ضري بتزويد ا

- ا�ضتمرار اإحكام المقاطعة للنظام الم�ضري .

- تعمير لبنان، وم�ضاعدة الفل�ضطينيين في الجنوب اللبناني .

15 ــ موؤتمر عمان )1980(:

عق���د في عمان في 25 نوفمبر/ت�ضرين الثاني 1980، بح����ضور خم�س ع�ضرة دولة عربية، و�ضدر عن 

الموؤتمر بيان ختامي ت�ضمن مجموعة من القرارات اأهمها:

إ�ضرائيل . إ�ضقاط اتفاقيتي كامب ديفيد لل�ضالم مع ا - عزم القادة العرب على ا

�ضا�ضًا �ضالحًا لحل  من رق���م 242 ال يتفق مع الحقوق العربية، وال ي����ضكل اأ - التاأكي���د اأن ق���رار مجل�س االأ

اأزمة الق�ضية الفل�ضطينية .

- الدعوة اإلى وقف اإطالق النار بين العراق واإيران، وتاأييد حقوق العراق الم�ضروعة في اأر�ضه ومياهه.

�ضرائيلي على لبنان، ودعم وحدة و�ضالمة اأرا�ضي لبنان . - اإدانة االعتداء االإ

رهاب بمنظم���ة التحرير  إ�ضرائيل واإل����ضاق �ضف���ة االإ - اإدان���ة ا�ضتم���رار حكوم���ة وا�ضنط���ن ف���ي تاأيي���د ا

الفل�ضطينية.

- الم�ضادقة على وثيقة ا�ضتراتيجية العمل االقت�ضادي العربي الم�ضترك حتى عام 2000 .

- الموافقة على ا�ضتمرار مقاطعة م�ضر .
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16 ــ موؤتمر فا�س )1981(:

عق���د في ف���ا�س في 25 نوفمبر/ت�ضري���ن الثاني 1981، و�ضارك���ت فيه جميع ال���دول العربية با�ضتثناء 

م����ضر، وانتهت اأعمال الموؤتمر بعد خم�س �ضاع���ات، عندما رف�ضت �ضوريا م�ضبقًا خطة الملك فهد لحل 

و�ضط، وتقرر اإرجاء اأعمال الموؤتمر اإلى وقت الحق في فا�س اأي�ضًا . اأزمة ال�ضرق االأ

17 ــ موؤتمر فا�س )1982(:

عق���د ف���ي فا�س ف���ي 6 �ضبتمبر/اأيل���ول 1982، و�ضاركت فيه ت�ضع ع����ضرة دولة وتغيب���ت ليبيا وم�ضر. 

إ�ضرائيل. و�ضدر عن���ه بيان ختامي ت�ضم���ن مجموعة من   واعترف���ت ف���ي الدول العربي���ة �ضمنيًا بوج���ود ا

القرارات اأهمها:

را�ضي  إ�ضرائي���ل من جميع االأ إ�ضرائي���ل، اأهم ما ت�ضمنه: ان�ضحاب ا - اإق���رار م����ضروع ال�ضالم العربي مع ا

را�ضي التي احتلت بعد عام  �ضرائيلية فيه االأ العربي���ة التي احتلتها عام 1967، واإزالة الم�ضتعمرات االإ

1967، وقي���ام الدول���ة الفل�ضطينية الم�ضتقلة وعا�ضمتها القد�س، وتاأكي���د حق ال�ضعب الفل�ضطيني في 

تقرير م�ضيره، وتعوي�س من ال يرغب بالعودة .

�ضرائيلي على ال�ضعبين اللبناني والفل�ضطيني . دانة ال�ضديدة للعدوان االإ - االإ

يرانية، دعا الموؤتمر اإل���ى �ضرورة اإلتزام الطرفي���ن لقرارات مجل�س  - بخ����ضو�س الحرب العراقي���ة االإ

من، واأعلن اأن اأي اإعتداء على اأي ُقطر عربي اإعتداء على البالد العربية جميعًا. االأ

ثيوبية من اأرا�ضيها. - م�ضاندة ال�ضومال في مواجهة واإخراج القوة االأ
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18 ــ موؤتمر الدار البي�ساء )1985(:

عقد في الدار البي�ضاء في 20 اأغ�ضط�س/ اآب 1985، بناءًا على دعوة من الح�ضن الثاني ملك المملكة 

المغربية، و�ضدر عن الموؤتمر بيان ختامي ت�ضّمن مجموعة من القرارات، اأهمها:

�ضقاء العرب. جواء العربية وحل الخالفات بين االأ - تاأليف لجنتين لتنقية االأ

�ضرار اإيران على موا�ضلة الحرب، واإعالن الموؤتمر تعبيئه جميع الجهود  �ضف ال�ضديد الإ - اال�ضتنكار واالأ

لو�ضع حد �ضريع للقتال .

�ضرائيلي داخل في  ره���اب االإ �ضكاله واأنواعه وم����ضادره، وفي مقدمته االإ ره���اب بجمي���ع اأ - التندي���د باالإ

فل�ضطين.

- المطالبة برفع الح�ضار الذي تفر�ضه ميلي�ضيات حركة اأمل ال�ضيعية على المخيمات الفل�ضطينية .

ردن( )1987(: 19 ــ موؤتمر عمــان )الأ

عقد في عمان في 8 نوفمبر/ت�ضرين الثاني 1987، �ضاركت فيه ع�ضرين دولة عربية ومنظمة التحرير 

الفل�ضطينية، �ضدر عنه بيان ختامي ومجموعة من القرارات اأهمها:

را�ضي العراقية والت�ضامن مع العراق . - اإدانة اإيران الحتاللها جزءًا من االأ

يراني���ون في الم�ضجد  ح���داث التي اقترفها االإ - ت�ضام���ن الموؤتم���ر مع ال�ضعودية والكوي���ت والتنديد باالأ

الحرام بمكة المكرمة .

�ضا�س لل�ضالم، و�ضرورة بناء  را�ضي العربية المحتلة والقد�س ال�ضريف كاأ - التم����ضك با�ضترجاع كافة االأ

القوة الذاتية للعرب.
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رهاب الدولي . - اإدانة االإ

- العالق���ات الدبلوما�ضي���ة بين اأي دولة ع�ضو في الجامعة العربية وبي���ن م�ضر عمل من اأعمال ال�ضيادة 

تقررها كل دولة بموجب د�ضتورها وقانونها.

- تكثيف الحوار مع حا�ضرة الفاتيكان، ودعوة الملك ح�ضين اإلى اإجراء ات�ضاالت معها.

20 ــ موؤتمر الجزائر )1988(:

عق���د في الجزائر بمب���ادرة من الرئي�س الجزائري ال�ضاذلي بن جديد ف���ي 7 يونيو/ حزيران 1988، 

و�ضدر عن الموؤتمر بيان ختامي، ومن قراراته:

- دعم االنتفا�ضة ال�ضعبية الفل�ضطينية، وتعزيز فعاليتها و�ضمان ا�ضتمراريتها.

مم المتحدة. إ�ضراف االأ و�ضط تحت ا - المطالبة بعقد موؤتمر دولي لل�ضالم في ال�ضرق االأ

إ�ضرائيل . - تجديد اإلتزام الموؤتمر بتطبيق اأحكام مقاطعة ا

�ضرائيل في موا�ضلة عدوانها وانتهاكاتها. مريكية الم�ضجعة الإ - اإدارة ال�ضيا�ضة االأ

�ضرائيلي من جنوب لبنان. - الوقوف اإلى جانب لبنان في اإزالة االحتالل االإ

- تجديد الت�ضامن الكامل مع العراق والوقوف معه في حرية �ضد اإيران.

مريكي على ليبيا، وتاأييده ل�ضيادة ليبيا على خليج �ضرت. - اإدانة االعتداء االأ

رهاب الدولي والممار�ضات العن�ضرية . - اإدانة االإ

�ضلحة النووية. - االهتمام باالنفراج الدولي في البدء بالنزع التدريجي لالأ
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21 ــ موؤتمر الدار البي�ساء )1989(:

عقد في الدار البي�ضاء في 23 مايو/ اآبار 1989، بح�ضور م�ضر التي ا�ضتعادت ع�ضويتها في الجامعة 

العربية، وتغيب لبنان الذي كانت تتنازع ال�ضلطة فيه حكومتان .

�ضدر مجموعة من القرارات، من بينها: لم ي�ضدر عن الموؤتمر بيان ختامي، واأ

- تقديم الدعم والم�ضاعدة المعنوية والمادية لالنتفا�ضة الفل�ضطينية .

و�ضط . - تاأييد عقد الموؤتمر الدولي لل�ضالم في ال�ضرق االأ

- تاأييد قيام دولة فل�ضطين الم�ضتقلة والعمل لتو�ضيع االعتراف بها.

را�ضي  �ضرائيلي من االأ - دع���م الموق���ف الفل�ضطيني في م���و�ضوع االنتخابات واأن تتم بعد االن�ضح���اب االإ

الفل�ضطينية، وباإ�ضراف دولي، وفي اإطار عملية ال�ضالم ال�ضاملة.

22 ــ موؤتمر بغـداد )1990(:

عقد في 28مايو / اأيار 1990 بدعوة من الرئي�س العراقي �ضدام ح�ضين في بغداد، وغابت عنه لبنان 

من القوم���ي العربي واتخاذ  و�ضوري���ا، وبحث الموؤتمر كم���و�ضوع رئي�ضي التهديدات الت���ي يتعر�س لها االأ

التدابير الالزمة حيالها، �ضدر عن الموؤتمر بيان ختامي ت�ضمن مجموعة من القرارات اأهمها:

- الترحيب بوحدة اليمنيين ال�ضمالي والجنوبي بعدما كانا دولتين م�ضتقلتين.

- تاأييد ا�ضتمرار االنتفا�ضة الفل�ضطينية، والتاأكيد على دعمها ماديًا ومعنويًا.

- اإدانة تهجير اليهود وعدم �ضرعية الم�ضتوطنات .

�ضرائيل . مريكي اعتبار القد�س عا�ضمة الإ - اإدانة قرار الكونغر�س االأ
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- توفير الحماية الدولية لل�ضعب الفل�ضطيني .

�ضكال ال�ضهيونية. مريكية اإلغاء قرار اإعتبار ال�ضهيونية �ضكاًل من اأ - معار�ضة للمحاوالت االأ

- دعم العراق في حقها امتالك جميع اأنواع التكنولوجيا الحديثة .

مريكية لليبيا، والت�ضامن مع ليبيا �ضد الح�ضار االقت�ضادي . - اإدانة التهديدات االأ

يراني . �ضرى الحرب بين الجانبين العراقي واالإ - اإطالق �ضراح اأ

- انتظام عقد موؤتمرات القمة العربية، وتقرير عقد القمة المقبلة في م�ضر .

23 ــ موؤتمر القاهرة )1990(:

عق���د في القاهرة في 15 اأغ�ضط����س/ اآب 1990 في القاهرة على اإثر الغ���زو العراقي للكويت، وتغيب 

ع���ن الموؤتمر تون�س التي كانت تدعو اإلى تاأجيلها. ولم يح�ضر القمة قادة الدول الخليجية با�ضتثناء اأمير 

البحري���ن. ومث���ل الكويت ولي عهدها �ضعد العبد اهلل ال�ضباح. ل���م ي�ضدر عن الموؤتمر بيان ختامي، اأما 

اأهم القرارات التي اتخذها الموؤتمر فهي :

- اإدان���ة العدوان العراقي على دولة الكويت، وعدم االعت���راف بقرار العراق �ضم الكويت اإليه، ومطالبة 

العراق ب�ضحب قواته فورًا اإلى مواقعها الطبيعية .

- بناءًا على طلب من الريا�س، تقرر اإر�ضال قوة عربية م�ضتركة اإلى الخليج .

24 ــ موؤتمر القاهرة )1996(:

بع���د انقطاع دام حوال���ي �ضت �ضنوات، عقد موؤتم���ر القاهرة الطارئ ف���ي 21 يونيو/جزيران 1996، 

بدع���وة من الرئي�س الم�ضري ح�ضن���ي مبارك، ح�ضرته كافة الدول العربية با�ضتثناء العراق، و�ضدر عن 
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الموؤتمر بيان ختامي ت�ضمن مجموعة من القرارات ، من بينها:

من والتعاون العربي، واآلية  - الموافق���ة المبدئي���ة على اإن�ضاء محكمة العدل العربية، وميثاق ال����ضرق لالأ

جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات واإدارتها وت�ضويتها.

�ضراع في اإقامة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى . - االإ

را�ضي  إ�ضرائيل وهي االن�ضحاب الكام���ل من االأ - التاأكي���د م���ن جديد على �ضروط ال����ضالم ال�ضامل م���ع ا

الفل�ضطينية بما فيها القد�س، ومن الجوالن والجنوب اللبناني، والتوقف عن الن�ضاط اال�ضتيطاني.

يراني . مارات �ضد التهديد االإ - الت�ضامن العربي مع دولتي البحرين واالإ

من . - الحفاظ على وحدة و�ضالمة العراق، ودعوته اإلى تنفيذ قرارات مجل�س االأ

25 ــ موؤتمر القاهرة )2000(:

ول اإثر اأحداث العنف التي تفج���رت �ضد الفل�ضطينيين  عق���د في القاه���رة في 21 اأكتوبر/ت�ضري���ن االأ

ق�ضى. ح�ضر الموؤتمر جميع الدول العربية  بع���د اأن دخل �ضارون الحرم الق���د�ضي، و�ضمى بموؤتمر قمة االأ

با�ضتثناء ليبيا التي مثلها وفد دبلوما�ضي ان�ضحب في اليوم الثاني من القمة. وقد ت�ضمن البيان الختامي 

�ضدره الموؤتمر عدة قرارات اأهمها : الذي اأ

�ضر ال�ضهداء،  �س م���ال 200 مليون دوالر اأمريكي لدع���م اأ - اإن����ضاء �ضن���دوق با�ضم انتف���ا�ضة القد�س براأ

وتاأهيل الجرحى والم�ضابين .

�س مال 800 مليون دوالر لدعم االقت�ضاد الفل�ضطيني . ق�ضى براأ - اإن�ضاء �ضندوق با�ضم �ضندوق االأ

- ال�ضماح با�ضتيراد ال�ضلع الفل�ضطينية بدون قيود كمية اأو نوعية.
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26 ــ موؤتمر قمة عمــان )2001(:

ردنية الها�ضمية عقدت ي���وم 27 مار�س/اآذار 2001 ، ومن  عق���د في مدينة عم���ان عا�ضمة المملكة االأ

اأهم قراراتها :

إ�ضرائيل الج�ضيمة لحقوق  �ضرائيلي المتوا�ضل على ال�ضعب الفل�ضطين���ي وانتهاكات ا اإدان���ة العدوان االإ

ن����ضان. كما عبرت عن اال�ضتياء البالغ ال�ضتخ���دام الواليات المتحدة حق النق�س )الفيتو( في مجل�س  االإ

مم  ر�س الفل�ضطينية واإن����ضاء قوة االأ م���ن �ضد م����ضروع قرار ح���ول حماية ال�ضع���ب الفل�ضطيني ف���ي االأ االأ

را�ضي. المتحدة للمراقبة في تلك االأ

27 ــ موؤتمر قمة بيروت )2002(:

كثر اأهمية ف���ي تاريخ القمم  عق���دت ف���ي بيروت في 27 م���ار�س/اآذار 2002، وكانت اإح���دى القمم االأ

العربي���ة اإذتبن���ت مبادرة خ���ادم الحرمين ال�ضريفين المل���ك عبد اهلل بن عبد العزي���ز )كان وليًا للعهد 

�ضرائيلية العربية �ضريطة االن�ضحاب اإلى حدود الرابع من  ال�ضعودي يومذاك( ب�ضاأن تطبيع العالقات االإ

يونيو/حزيران 1967.

كم���ا �ضهدت القم���ة انفراجًا ن�ضبيًا ف���ي العالقات الماأزومة بي���ن الكويت والع���راق وانفراجًا اآخر في 

العالقات ال�ضعودية العراقية .

28 ــ موؤتمر قمة �سرم ال�سيخ )2003(:

عق���دت ف���ي غزة مار�س/اآذر 2003 في �ضرم ال�ضيخ بم����ضر و�ضط ظروف بالغة ال�ضوء اإذ كان قد بداأ 

مريكية والبريطانية. و�ضدد البيان الختامي على �ضرورة احترام �ضيادة  غ���زو العراق من ِقَبل القوات االأ

ماراتية التي اقترحت تنح���ي الرئي�س العراقي �ضدام  �ضع���ب العراق على اأرا�ضي���ه. واأحدثت المبادرة االإ

ح�ضي���ن م���ن ال�ضلطة ردود فعل مختلفة بي���ن القادة  العرب، وكانت �ضببًا بعد ذل���ك في اأزمة عميقة بين 

مين العام للجامعة عمرو مو�ضى . مارات واالأ االإ
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29 ــ موؤتمر قمة تون�س )2004(:

�ضالح باعتمادهم »وثيقة  عق���دت يومي 30/29 مار�س 2004، واأكد القادة الع���رب فيها تم�ضكهم باالإ

�ضالح« وبالعم���ل العرب���ي الم�ضترك باعتم���اد »وثيقة العهد والوفاق« التي قدمته���ا ال�ضعودية و»اإعالن  االإ

ولى منذ عام 1945. تون�س« . كما اتفقوا على اإدخال تعديالت على ميثاق الجامعة العربية للمرة االأ

30 ــ موؤتمر قمة الجزائر )2005(:

عق���دت يومي 22 و23 مار�س 2005، وكان���ت اأول قمة عربية تعقد بعد وفاة الرئي�س الفل�ضطيني يا�ضر 

عرف���ات، كم���ا جاءت بع���د جريمة اغتي���ال رئي����س وزراء لبنان رفي���ق الحريري . وخاللها ج���دد القادة 

االلت���زام بمبادرة ال�ضالم العربية باعتبارها الم����ضروع العربي لتحقيق ال�ضالم العادل وال�ضامل والدائم 

مم  �ضا�س ال�ضرعية الدولية وقرارات االأ في المنطقة، موؤكدين اأن عملية ال�ضالم ُكل ال يتجزاأ وتقوم على اأ

ر�س مقابل ال�ضالم ومرجعية موؤتمر مدريد،  المتحدة ذات ال�ضلة، وال�ضيما القرارين 242 و338 ومبداأ االأ

وب�ضاأن العراق اأكد القادة مجددًا على احترام وحدة و�ضيادة العراق وا�ضتقالله وعدم التدخل في �ضوؤونه 

الداخلية. وحول ال�ضودان رحبوا بتوقيع اتفاق ال�ضالم ال�ضامل بين الحكومة ال�ضودانية والحركة ال�ضعبية 

لتحرير ال�ضودان في 2005/1/9، بالعا�ضمة الكينية نيروبي، لكنهم اأعربوا عن بالغ القلق اإزاء تطورات 

و�ضاع في اإقليم دارفور. االأ

31 ــ موؤتمر قمة الخرطوم )2006(:

عق���دت في اأواخر مار�س/اآذار 2006 في العا�ضمة ال�ضودانية الخرطوم، وفي هذه القمة جدد القادة 

ر�س مقابل ال�ضالم وفق مقررات  إ�ضرائيل التي تقوم على مبداأ االأ العرب طرح مبادرة ال�ضالم العربية مع ا

�ضرائيلي، كم���ا انتقدوا التهديدات  قم���ة بيروت ع���ام 2002، راف�ضين الحلول المنفردة م���ن الجانب االإ

مني المتدهور في العراق واأكد  بقط���ع الم�ضاعدات المالية عن ال�ضلطة الفل�ضطينية. وبالن�ضبة للو�ضع االأ
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الق���ادة الع���رب ت�ضامنهم مع ال�ضعب العراقي ودعوا اإلى احترام �ضي���ادة العراق ووحدة اأرا�ضيه وحريته 

وا�ضتقالل���ه، كما دع���وا ال�ضعب العراقي اإلى التم�ضك بالوحدة الوطنية. وفي هذه القمة ظهر الت�ضقق في 

�س الثاني  �س اأحدهما رئي�س الجمهورية اإميل لحود؛ بينما تراأ القيادة اللبنانية التي تمثلت بوفدين على راأ

رئي�س الحكومة فوؤاد ال�ضنيورة .

32 ــ موؤتمر قمة الريا�س )2007(:

ربعاء في الريا�س بح�ضور وفود من كل الدول العربية با�ضتثناء ليبيا . عقدت القمة العربية يوم االأ

إ�ضرائيل« اإلى  قررت هذه القمة تفعيل مبادرة ال�ضالم العربية بعد خم�س �ضنوات من اإطالقها ودعت »ا

القبول بها ...

33 ــ موؤتمر قمة دمـ�سق )2008(:

ولى التي تعقد في �ضوريا  عقدت في العا�ضمة ال�ضورية دم�ضق بتاريخ 29-30 اآذار 2008 وهي القمة االأ

من���ذ قيام الجامعة العربية �ضن���ة 1945. وقد جاءت هذه القمة في ظ���روف عربية ودولية �ضعب، و�ضط 

مقاطعة العديد من الدول العربية لها النعقادها في العا�ضمة ال�ضورية دم�ضق .

وكان الملف اللبناني اأحد الملفات ال�ضائكة التي واجهت دم�ضق وقمتها، فلبنان منذ حرب يوليو/تموز 

2006 كان يعاني من انق�ضام حاد بين بع�س مكوناته وحول عدد من الق�ضايا اأحدها العالقة مع �ضوريا، 

�ضها تيار الم�ضتقبل، تتهم �ضوريا  كثرية اأو بالمواالة وعلى راأ فقوى الرابع ع�ضر من اآذار والتي تو�ضف باالأ

باأنه���ا م�ضوؤولة عن الفراغ في رئا�ضة الجمهورية اللبنانية و�ضب���ق لها اأن اتهمتها باغتيال الحريري واأنها 

وراء التفجيرات التي ا�ضتهدفت العديد من ال�ضخ�ضيات اللبنانية.

وجه، منها الخالف الداخلي الفل�ضطيني، بين حركة التحرير  زمة المتعددة االأ والملف الفل�ضطيني واالأ
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�ضالمية حما�س ومن معها من جهة  الوطني الفل�ضطيني فتح ومن معها من جهة، وبين حركة المقاومة االإ

اأخ���رى وما ا�ضتتبع���ه من تداعي���ات حيث انق�ضمت الحكوم���ة اإلى �ضطرين، في ال�ضف���ة وغزة، وكل منها 

يخ�ضع لمعادلة مختلفة بكل ما للكلمة من معنى.

وقد �ضدر عن القمة العربية العادية الع�ضرين في ختام اأعمالها بدم�ضق عدد من القرارات التي تتعلق 

بق�ضايا العمل العربي الم�ضترك ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية:

- دعم حق �ضوريا في ا�ضتعادة الجوالن .

إ�ضرائيل . - الت�ضامن مع �ضوريا ولبنان في مواجهة ا

- ال�ضالم العادل وال�ضامل خيار ا�ضتراتيجي .

�ضرائيلية بحق الفل�ضطينيين . - اإدانة الجرائم االإ

مريكية �ضد �ضوريا . - رف�س العقوبات االأ

- احترام وحدة و�ضيادة وا�ضتقالل العراق .

- اإقرار ورقة النهو�س باللغة العربية .

�ضكاله و�ضوره . رهاب بكل اأ - اإدانة االإ

- دعم ال�ضالم والتنمية والوحدة في ال�ضودان .
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