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 البيضاء الدار يف العادي غير العربي القمة مؤتمر
 5891 أغسطس/آب 

 
 

"ويف نطاق بحثه املتعمق خملتلف التطورات التي جتتازها القضية الفلسطينية، استمع 
املؤتمر إىل شرح مفصل قدمه جاللة امللك حسين عاهل  اململكة األردنية الهاشمية 
واألخ ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية حول االتفاق األردين الفلسطيني 

، وسجل بكل تقدير الشروح الضافية التي تفضل 11/2/1891الذي وقع بعمان يف 
ياسر عرفات عن انسجام خطة التحرك  بتقديمها جاللة امللك حسين واألخ

األردنية/الفلسطينية مع خمطط فاس واعتبارها خطة عمل لتنفيذ مشروع السالم 
العربي من أجل حتقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة تضمن انسحاب قوات االحتالل 

لي من جميع األراضي العربية احملتلة ويف مقدمتها القدس الشريف، وتؤمن اإلسرائي
 استعادة احلقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني...

ويؤكد املؤتمر قراراته السابقة اخلاصة بالقضية الفلسطينية ودعمه وتأييده ملنظمة 
مساندته لها يني، والتحرير الفلسطينية باعتبارها املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسط

يف جهودها لتأمين حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الثابتة، كما يؤكد حق الشعب 
الفلسطيني يف استقاللية قراره الوطني وعدم السماح ألية جهة بالتدخل يف شؤونه 

 الداخلية.
ويعتبر املؤتمر أن عقد مؤتمر دويل يف إطار األمم املتحدة يساعد على حتقيق السالم يف 
املنطقة العربية، بحضور ومشاركة االحتاد السوفياتي والواليات املتحدة وبقية الدول 
الدائمة العضوية يف جملس األمن، وبمشاركة منظمة التحرير افلفلسطينية املمثل 

 الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني مع األطراف املعنية األخرى. 
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اله ألراضي العربية احملتلة ونضويحيي املؤتمر صمود الشعب العربي الفلسطيني يف ا
اليومي املتصاعد ضد قوى االحتالل اإلسرائيلي، ويؤكد التزامه بدعم هذا الصمود 
وتطويره ملواجهة اخملططات الصهيونية التوسعية الهادفة لتهويد األراضي الفلسطينية 

 وتشريد أبناء الشعب الفلسطيني.
عنصرية التي تقوم بها سلطات االحتالل ويؤكد املؤتمر إدانته للممارسات اإلرهابية وال

اإلسرائيلي يف األراضي العربية والفلسطينية احملتلة، ويناشد الرأي العام العاملي دعم 
الشعب الفلسطيني والعربي يف مقاومته لهذه املمارسات املناقضة للشرائع الدولية 

وقوف يف وجه وحلقوق اإلنسان، كما يناشد اجملتمع الدويل اتخاذ إجراءات عملية لل
 املمارسات الصهيونية.

ويؤكد االلتزامات السابقة بتقديم الدعم املادي والسياسي واإلعالمي ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وقائدة نضاله السترجاع حقوقه 

 املغتصبة.
، وما تال 1892للبنان عام  ونظراً ملا عانته اخمليمات الفلسطينية بعد الغزو اإلسرائيلي

ذلك من جمازر ومذابح واتقاء خلطر التهجير والتشريد الذي يهدد الوجود الفلسطيني يف 
تلك اخمليمات، وحرصاً على سالمة هذا الوجود وعلى حق الشعب الفلسطيني يف العمل 

لبنانية لوالتنقل، وتمتيناً ألواصر األخوة اللبنانية الفلسطينية، يدعو املؤتمر احلكومة ا
ومنظمة التحرير الفلسطينية إىل التعاون والتنسيق بينهما فيما يتعلق بالشؤون 
الفلسطينية وحماية اخمليمات الفلسطينية املوجودة يف لبنان، طبقاً لالتفاقات 
املعقودة بينهما، كما يؤكد املؤتمر العمل على تنفيذ القرارات التي اتخذها جملس 
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