
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  186، ص )1995 ربيع( 22، العدد 6المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  
  
  
  

  بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية
  الواليات املتحدة ومصر وإسرائيل

  وممثل السلطة الفلسطينية
  .12/2/1995واشنطن، 

  
  

قمة القاهرة يف  اجتماعاً يف واشنطن ملتابعة 1995) شباط(فبراير  12استضافت الواليات املتحدة يف 
  .التي ضمت ممثلي إسرائيل ومصر واألردن والسلطة الفلسطينية 1995) شباط(فبراير  2

وقد حتدث يف االجتماع الرئيس بيل كلينتون الذي حضر يف صحبته آل غور نائب الرئيس، وبمشاركة 
ن عبد الكريم وزير خارجية إسرائيل شمعون بيرس ووزير خارجية مصر عمرو موسى ووزير خارجية األرد

الكباريتي والدكتور نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدويل يف السلطة الفلسطينية ووارن كريستوفر وزير 
  .اخلارجية األميركي وفيكتور بوسوفاليوك نائب وزير اخلارجية الروسي الذي اشترك يف االجتماع مراقباً

وبناء . استضافها الرئيس حسني مبارك يف القاهرةوقد أُحيط اجملتمعون علماً بنتائج قمة القاهرة التي 
على هذا االجتماع التاريخي أكد األطراف اخلمسة جمدداً عزمهم على دعم التقدم الذي حتقق يف عملية السالم 

العربي اإلسرائيلي والتغلب على العقبات واخلالفات ودفع العملية قدماً نحو سالم عادل ودائم وشامل يف املنطقة، 
ممّا يؤدي إىل مصاحلة دائمة بين شعوب الشرق األوسط يدعمها  338و 242س قراري جملس األمن الرقم على أسا

  .االحترام املتبادل يف ظل الكرامة والتسامح والتعاون واألمن والعالقات السلمية
ومن أجل حتقيق هذا الهدف، اجتمع األطراف اخلمسة املمثلون يف واشنطن للعمل على دعم التعاون 

  .اندة السالمملس
وبما أن السالم يحتاج إىل عمل منسق، فقد اتفق األطراف على استكشاف اخلطوات العملية يف اجملاالت 

  .السياسية واالقتصادية واألمنية ويف جمايل التعليم والثقافة وهما جماالن لهما بعد إنساين
  . سيق يف هذه اجملاالتوقد اتفق األطراف كذلك على االجتماع كلما دعت الضرورة للتشاور والتن

  .وسيتابع اخلبراء ما حتقق يف كل جمال من هذه اجملاالت على حدة
ويف اجملال السياسي أعاد األطراف تأكيد التزامهم القوي الحترام تلك االتفاقات التي أُبرمت بالفعل نصاً 

  .وروحاً وحث خطى املفاوضات على كل املسارات
نتائج التي توصل إليها الوفدان اإلسرائيلي والفلسطيني اليوم وتم وقد عرض وزير اخلارجية األميركي ال

  .إحلاق تلك النتائج بالبيان وهي تمثل جزءاً ال يتجزأ منه
ورحب املشاركون يف االجتماع بالنتائج التي توصلت إليها إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتعهدوا بأالّ 

  .السالم اإلسرائيلية ـ الفلسطينيةيألوا جهداً من أجل مساندة استكمال عملية 

                                                 
 "المصرية" أنباء الشرق األوسط"والبيان ترجمة عن اإلنكليزية أوردتها وآالة . 14/2/1995، )بيروت" (نهارال. 
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وأعرب األطراف أيضاً عن تقديرهم الستمرار تنفيذ معاهدة السالم اإلسرائيلية ـ األردنية من كل جوانبها 
وأعربوا عن أملهم يف أن يتم التوصل إىل معاهدة سالم بين إسرائيل وكل من سورية ولبنان يف القريب بما يؤدي 

  . املنطقةإىل إحالل السالم الشامل يف
ويف ما يتعلق باجملال األمني اتفق األطراف على أنه ال يمكن أن يكون هناك سالم حقيقي يف املنطقة 

  .من دون األمن واالستقرار
وأعلن األطراف التزامهم مكافحة كل األعمال التي تهدف إىل نسف عملية السالم، وال سيما أعمال   

  .ألعمال ووضع حد لهااإلرهاب والعنف والوقوف بقوة ضد كل هذه ا
وأكد األطراف جمدداً النيات الصادرة عن قمة القاهرة وأنه يف إطار السالم واملصاحلة يف املنطقة 

وباستتباب األمن والرخاء االقتصادي ورفع مستوى معيشة شعوبها فإنهم يسعون إىل أمن متساو وثقة متبادلة 
  .على احلد األدنى من التسلح

  .رهم القتراح الرئيس مبارك اخلاص بنزع أسلحة الدمار الشاملوأعرب األطراف عن تقدي
وسيعمل األطراف من أجل إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل واألسلحة النووية والكيميائية 

  .والبيولوجية والنظم اخلاصة بإنتاجها يف الشرق األوسط على أن يتم التثبت من ذلك بصورة متبادلة
  .صادي أكد األطراف جمدداً أهمية دفع التنمية االقتصادية واالستثمار يف املنطقةويف اجملال االقت

ووافق األطراف على تعزيز املساعدات لالقتصاد الفلسطيني من خالل شتى السبل بما يف ذلك إقامة 
  .مناطق صناعية يف الضفة الغربية وغزة

مام التجارة واستكشاف سبل تعزيز وقد التزم األطراف العمل على استكشاف إنهاء قيود احلواجز أ
  .التجارة احلرة بين األطراف والواليات املتحدة األميركية

ويف هذا الشأن أعرب األطراف عن تقديرهم للواليات املتحدة على اقتراحها رفع الرسوم عن منتجات 
تقوم يف طابا وإيالت املناطق الصناعية التي تقوم يف الضفة الغربية وغزة واملناطق التجارية احلرة التي قد 

  .والعقبة
وسوف تواصل الواليات املتحدة مشاوراتها مع كل األطراف ومع الكونغرس األميركي للبحث يف هذا 

  .املوضوع
ويف الوقت ذاته أحيط األطراف علماً بالتقدم الذي تم على طريق تأسيس بنك التنمية يف الشرق األوسط 

  .تمويل مشروعات التنمية واستثمارات القطاع اخلاصباعتبار أن مثل هذا البنك يمكن أن يخدم 
ولتأكيد املشاركة العامة واخلاصة كما وردت يف إعالن الدار البيضاء فقد اتفق األطراف األربعة على 

  .ترويج مشروعات القطاع اخلاص
وسيتعاون األطراف مع القطاع اخلاص من أجل إجناح القمة االقتصادية املقرر عقدها يف العاصمة 

  .املقبل) تشرين األول(ألردنية عمّان يف أكتوبر ا
ويف ما يتعلق بالبعد اإلنساين اتفق األطراف كذلك على احلاجة إىل بناء اجلسور بين الشعوب لتخطي 

  .احلواجز ومن أجل التفاهم ولتبادل املعلومات واخلبرات بهدف التصدي للمشكالت املشتركة
ت صوغ أشكال جديدة أكثر ابتكاراً للتعاون يف هذه واتفق األطراف كذلك على استكشاف إمكانا

  .اجملاالت
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وأخيراً تعهد األطراف العمل على ضمان عدم النكوص عن عملية السالم العربية ـ اإلسرائيلية واتفقوا على 
أالّ يألوا جهداً من أجل حتقيق السالم الشامل وإيجاد شرق أوسط تنعم جميع شعوبه بالسالم واألمن والرخاء 

  .قتصادياال
وتعهد األطراف يف هذا اخلصوص املساندة املستمرة للجهود واملساهمات املبذولة يف املسار املتعدد 

  .الطرف لعملية السالم
شريكتها (ويف ضوء التزامها العمل على حتقيق سالم شامل، فإن الواليات املتحدة ستتحاور مع روسيا 

كذلك مع النرويج واليابان واألطراف اإلقليميين اآلخرين ومع االحتاد األوروبي و) يف رعاية عملية السالم
  .املشاركين يف عملية السالم يف سبل دفع العملية وحتقيق أهدافنا املشتركة

    
  

  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


