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  البيان املشترك الذي صدر عن اجتماع واشنطن يف 
  املتحدةالواليات  بمشاركة وزراء خارجية فبراير/شباط

  ]مقتطفات[ *.وإسرائيل الفلسطينيةومصر واألردن والسلطة  
   

  
وانطالقاً من  . تنظيم قمة القاهرة حسني مبارك يف  الرئيس املصري  اخلمسة يقدرون إدارة  إن املشاركين 

السالم  مكتسبات عملية  ترسيخ  على ممهزجمدداً ع اخلمسة يؤكدون  فإن املشاركين  ذلك اللقاء التاريخي،   نتائج
وشامل يف  سالم عادل ودائم  عي إىل سقدمًا يف ال واخلالفات واملضي  جتاوز العقبات  اإلسرائيلية بهدف  العربية ـ 
  (...).  املنطقة 

نصاً وروحاً  االتفاقات املبرمة  يف احترام  جداً تهم القوية دارجمدداً إ كون أكد املشار يف اجملال السياسي، 
إسرائيل من  إبرام اتفاق سالم بين  بالتوصل قريباً إىل  ربوا عن أملهم عوأ . (...) املسائل املفاوضات حول كل  وتسريع 

  .إىل سالم شامل خرى، يؤدي جهة أُ ولبنان من  ةوسوري جهة 

املنطقة من  سالم حقيقي يف  ب ستتال يمكن أن ي نه أاملشاركون على  األمن اتفق  بمسألة  ويف ما يتعلق
عملية السالم،  التي تهدف إىل تدمير  حماربة كل األعمال  مصممون على  وأعلنوا أنهم  . األمن واالستقرار دون 

لكي  وسيسعى املشاركون  . (...) إزالتهاالنوع و األعمال من هذا  والتصدي لكل  اإلرهاب والعنف،  وبخاصة أعمال  
أنظمة  والبيولوجية ومن  اوية يالنووية والكيم الشامل  من أسلحة الدمار  األوسط منطقة خالية  تقوم يف الشرق 

  .التحقق منها جلميع األطراف  إطالقها يمكن 
واالستثمارات يف  االقتصادية  ضرورة تشجيع التنمية  أكد املشاركون جمدداً  امليدان االقتصادي،  ويف 

بما يف  وتقويته بشتى الوسائل،  االقتصاد الفلسطيني  الفلسطينيين وتطوير  التكفل بمساعدة  واتفقوا على . املنطقة 
. التجارة إزالة العراقيل أمام  ة، وتعهدوا بدراسة غز الضفة الغربية وقطاع  مناطق صناعية يف  ذلك إنشاء 
وأعرب األطراف عن امتنانهم . والواليات املتحدة خمتلف البلدان  حرية التجارة بين  أيضاً سبل تشجيع  وسيدرسون 

ضفة يف ال الصناعية التي ستنشأ  الواردة من املناطق  رسوم على املنتجات  القتراحها عدم فرض   للواليات املتحدة
  .والعقبة تنشأ يف طابا وإيالت  احلر التي يمكن أن  وغزة ومناطق التبادل  الغربية 

. العربية ـ اإلسرائيلية يف عملية السالم  هناك عودة إىل الوراء  بالعمل كي ال تكون  وتعهد املشاركون 
واالزدهار  السالم واألمن  فيه  شرق أوسط يسود إىل سالم شامل وإقامة  ما بوسعهم للتوصل  واتفقوا على بذل كل  

املساهمات يف  كل اجلهود وكل  باالستمرار يف دعم  يف هذا النحو تعهدوا  . لكل شعوب املنطقة االقتصادي 
  .لعملية السالم املفاوضات املتعددة  
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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