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 فاس يف عشر الثاين العربي القمة مؤتمر

 1891 سبتمبر/أيلول ،1891 نوفمبر/الثاين تشرين 

 

تشرين الثاين/نوفمبر  52انعقد مؤتمر القمة العربي الثاين عشر يف مدينة فاس يف 

، يف ظل تزايد احتماالت قيام إسرائيل بشن عدوان واسع على لبنان، وأصدر قراراً 1891
خاصاً بجنوب لبنان يقضي بوضع "استراتيجية عربية شاملة ملنع إسرائيل من العدوان 

مللك املغربي احلسن الثاين تأجيل أعماله، عقب اخلالف على جنوب لبنان"، ثم أعلن ا
الذي نشأ حول بنود "مشروع السالم" الذي تقدم به ويل العهد السعودي آنذاك األمير فهد 
بن عبد العزيز، وجتاهل ذكر منظمة التحرير الفلسطينية. واستأنف مؤتمر القمة العربي 

، وناقش تداعيات 1895يلول/سبتمبر أ 8و  6الثاين عشر أعماله يف مدينة فاس ما بين 
االجتياح العسكري اإلسرائيلي لألراضي اللبنانية الذي أسفر عن إخراج قوات منظمة 

رونالد  ركييالتحرير الفلسطينية من بيروت، و"مبادرة السالم" التي أعلنها الرئيس األم
لذي تضمن ريغان يف األول من الشهر نفسه، وأقر "مشروع السالم" السعودي املعدّل ا

بنداً يشير إىل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها املمثل "الشرعي الوحيد" للشعب 
 الفلسطيني، وأصدر املؤتمر بياناً ورد فيه فيما يتعلق بقضية فلسطين:

" حيا املؤتمر صمود قوات الثورة الفلسطينية والشعبين اللبناين والفلسطيني والقوات 
وأعلن مساندته للشعب الفلسطيني يف نضاله من أجل استرداد  املسلحة العربية السورية،

 حقوق الوطنية الثابتة.
وإيماناً من املؤتمر بقدرة األمة العربية على حتقيق أهدافها املشروعة وإزالة العدوان، 
وانطالقاً من املبادىء واألسس التي حددتها مؤتمرات القمة العربية، وحرصاً من الدول 

تمرار يف العمل بكل الوسائل من أجل حتقيق السالم القائم على العدل العربية على االس
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يف منطقة الشرق األوسط، واعتماداً على مشروع فخامة الرئيس احلبيب بورقيبة الذي 
يعتمد الشرعية الدولية أساساً حلل القضية الفلسطينية، وعلى مشروع جاللة امللك فهد 

وسط، ويف ضوء املناقشات واملالحظات التي بن عبد العزيز حول السالم يف الشرق األ
أبداها أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو امللوك والرؤساء واألمراء، فقد قرر املؤتمر 

 اعتماد املبادىء التالية:
 فيها بما 1861 عام احتلتها التي العربية األراضي جميع من إسرائيل انسحاب( 1“

 .العربية القدس
 .1861التي أقامتها إسرائيل يف األراضي العربية بعد عام  املستعمرات إزالة( 5“

 .ةاملقدس األماكن يف األديان جلميع الدينية الشعائر وممارسة العبادة حرية ضمان( 1“

 ثابتةال الوطنية حقوقه وممارسة مصيره تقرير يف الفلسطيني الشعب حق تأكيد( 9“
 ية ممثله الشرعي والوحيدالفلسطين التحرير منظمة بقيادة للتصرف القابلة غير
 تعويض من ال يرغب يف العودة.تأكيد حق الشعب الفلسطيني يف العودة و (2

( تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية حتت اشراف األمم املتحدة، وملدة 6“
 ال تزيد على بضعة أشهر.

 ( قيام الدولة الفلسطينية املستقلة بعاصمتها القدس.1“

دول املنطقة بما فيها الدولة  ( يضع جملس األمن الدويل ضمانات السالم بين جميع9“
 الفلسطينية املستقلة.

 ( يقوم جملس األمن الدويل بضمان تنفيذ تلك املبادىء.8“
قرر املؤتمر تشكيل جلنة من ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية واململكة العربية 
 السعودية وسورية واململكة املغربية واململكة األردنية الهاشمية واجلزائر وتونس
مهمتها "اجراء اتصاالت باألعضاء الدائمين يف جملس األمن الدويل لشرح قرارات 

 وموقف مواقفها على وللتعرف اإلسرائيلي، –املؤتمر املتعلقة بالصراع العربي 
 – العربي بالصراع يتعلق فيما مؤخراً عنه أعلنت الذي األمريكية املتحدة الواليات

ائج اتصاالتها على امللوك والرؤساء بكيفية نت اللجنة تعرض أن على اإلسرائيلي،
 منتظمة".

 


