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ها ازه ألبطال"حيا املؤتمر انتفاضة الشعب الفلسطيني املباركة، وعبّر عن إكباره وإعز
الصامدين، وترحم على شهدائها األبرار الذين رووا بدمائهم الزكية أرض فلسطين 
املباركة، وقرر االستمرار يف تقديم كافة أنواع الدعم واملساندة لها، حتى يتمكن الشعب 
الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد من االستمرار يف 

 تصعيد انتفاضته الباسلة ضد االحتالل اإلسرائيلي.مقاومته و
وأدان املؤتمر جرائم االحتالل اإلسرائيلي وممارساته ضد الشعب العربي يف األراضي 
الفلسطينية والعربية احملتلة، ودعا جملس األمن إىل حتمل مسؤولياته جتاه تلك اجلرائم 

 إسرائيل.واملمارسات بما يف ذلك إمكانية فرض العقوبات على 
وحيا املؤتمر نضال املواطنين السوريين يف اجلوالن السوري احملتل ونضال املقاومة 

 الوطنية اللبنانية يف جنوب لبنان ضد االحتالل اإلسرائيلي.
وأكد املؤتمر األسس التي قامت عليها خطة السالم العربية التي أقرها مؤتمر القمة 

لقمة العربي الطارئ باجلزائر، وهي األسس العربي الثاين عشر بفاس وأكدها مؤتمر ا
من  7691التي تهدف إىل حترير الراضي الفلسطينية والعربية احملتلة منذ سنة 

، بما حقوقه الوطنية الثابتةاالحتالل اإلسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة 
قدس صمتها الفيها حقه يف العودة وتقرير املصير وإقامة دولته الوطنية املستقلة بعا

منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد، وحشد الطاقات العربية يف بقيادة 
خمتلف اجملاالت حتقيقاً للتوازن االستراتيجي الشامل ملواجهة اخملططات اإلسرائيلية 

 العدوانية ولصيانة احلقوق العربية.
ي الفلسطيني، وأكد دعمه ورحب املؤتمر بقرارات الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطن

ملبادرة السالم الفلسطينية املستندة إىل خطة السالم العربية وإىل الشرعية الدولية، 
 وأشاد بالتجاوب الدويل اإليجابي معها.
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وبارك املؤتمر قيام الدولة الفلسطينية املستقلة، وأعرب عن عزمه على توفير كل 
للدول الصديقة التي اعترفت بها رسمياً،  مقومات الدعم واملساندة لها، وعبر عن تقديره

وناشد باقي دول العامل االعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وتمكينها من ممارسة 
 سيادتها على ترابها الوطني.

وأيد املؤتمر عقد املؤتمر الدويل للسالم يف الشرق األوسط بمشاركة الدول اخلمس 
اف الصراع بما فيها منظمة  التحرير الدائمة العضوية يف جملس األمن وجميع أطر

الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بهدف التوصل إىل تسوية شاملة 
 242وعادلة للصراع العربي اإلسرائيلي على أساس قراري جملس األمن الدويل رقم 

 (، وكافة قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، وكذلك احلقوق7613) 339( و 7691)
الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، واالتفاق على ضمانات أمنية جلميع دول املنطقة 
بما فيها دولة فلسطين، وحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

(، واعتبار جميع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة ما 7649) 764لألمم املتحدة رقم 
عية الدولية تضمن حق الشعب الفلسطيني يف إقامة دولته زالت توفر شروطاً للشر

 املستقلة.
وأقر املؤتمر تشكيل جلنة عليا برئاسة جاللة امللك احلسن الثاين للتحرك وإجراء 
االتصاالت الدولية املناسبة باسم جامعة الدول العربية بغية تنشيط عملية السالم 

 واملشاركة يف اإلعداد للمؤتمر الدويل...".
 


