
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  165، ص )1995 ءاتش( 21، العدد 6المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  
  
  
  

  وثائق مفاوضات السالم
  

  الوثيقة السياسية التي اعتمدت ديباجة
  لالتفاق األردين ـ الفلسطيني

  .للتعاون والتنسيق 
  

  
إىل األهداف  والفلسطيني للوصول  بين الشعبين األردين  الراسخة  التاريخيةانطالقاً من العالقات 

ات ـأعلى درج يف السعي إىل حتقيق  الهاشمية وفلسطين  نية اململكة األرد بينهما وتأكيداً لرغبة  واملصالح املشتركة  
اجلانبان  السامية التي يسعى  املشتركة واألهداف  وتعبيراً عن اآلمال  (...) كل اجملاالت  والتكامل بينهما يف  التعاون 

  :تيةواملنطلقات اآل من األسس  موحدة  استراتيجيا ضرورة بلورة  اتفق الطرفان على  إىل حتقيقها، 
ملا فيه خير  األهداف املشتركة  اجلانبين لتحقيق  واملستمر بين  التنسيق الفعلي الكامل  ضرورة ـ 1

  .ومصلحتهما الشقيقين  الشعبين 
تعزيز قدرات األمة  كأنموذج يساهم يف  بالتميز واخلصوصية  الفلسطينية تتسم  األردنية ـ  إن العالقة ـ 2

وخصوصاً  مكانتها اجلديرة بها  بمسؤوليتها ولتأخذ  شعوبها لالضطالع  والتفاهم بين  والتعاون ومد جسور الثقة  
  .املتغيرات الدولية يف ظل 

إىل  الفلسطينية للوصول  منظمة التحرير  الفلسطيني بقيادة  واملستمر للشعب  األردن الدائم  تأكيد دعم ـ 3
وكذلك دعم . الشريف وعاصمتها القدس  دولته املستقلة  م وترابه الوطني وقيا مصيره على أرضه  حقه يف تقرير 

إحقاق الوطنية  خطوة على طريق  اإلسرائيلي باعتباره  املبادئ الفلسطيني ـ  لتطبيق اتفاق إعالن  املوقف الفلسطيني  
  .للشعب الفلسطيني 

إلقامة مؤسساتها  الزمة باخلبرات ال اجملاالت ورفدها  الفلسطينية يف كل  األردن مع السلطة  تعاون ـ 4
    .الفلسطيني الشقيق مصلحة الشعب  ومسؤولياتها ملا فيه  االضطالع بمهماتها  الوطنية القادرة على  

وقرارات  ألسس الشرعية الدولية  شمولية احلل وفقاً  السالم الذي ينطلق من  االلتزام التام ملفهوم  تأكيد ـ 5
  .العربية املشروعة واستعادة كل احلقوق   425، 338، 242  جملس األمن 

شعبين ال العربي ملا فيه مصلحة  وحتقيق التضامن  املصاحلة العربية  على إشاعة روح  العمل معاً ـ 6
االستقرار والتنمية بما  العدل ويؤمن  السالم القائم على  حتقيق  صيعزز فر ا العربية بأسرها ممّ واألمة  ينالشقيق

  .وكرامته على أرضه ويحفظ حقوق اإلنسان  انتماءها املشترك  العربية باخلير ويعزز  يعود على الشعوب  
يحقق مصلحة الطرفين  ا اإلقليمية والدولية ممّ والهيئات احملافل  املستمر يف كل  التعاون والتنسيق ـ 7

   .اجملاالت  جميع العليا يف واملصلحة العربية  
مهمة يف  لهو خطوة  1994  أكتوبر /تشرين األول  21إسرائيل يف  الذي وقعه األردن مع  إن االتفاق ـ 8

والالجئين وفقاً  تأمين حقوق النازحين  ل على وحدوده والعم على أرضه ومياهه  األردن حقوقه السيادية  استعادة 
 .املشروعة كل احلقوق العربية  خرى للوصول إىل األُ للمسارات التفاوضية  الدولية، وتشكل دعماً  لقرارات الشرعية  

تفعيل   اجلانبان ضرورة الشقيقين، يرى  ملصالح الشعبين  ة ـوالتشاور وخدم جلوانب التنسيق  واستكماالً ـ 9
واعتماد آلية مناسبة  االهتمام املشترك،  متابعة القضايا ذات  املشتركة لتتوىل  ـ الفلسطينية األردنية  لجنة العليا ال
   .الدائم واملباشر من خالل االتصال  فيه مصلحة الشعبين  تكفل الوصول إىل ما  
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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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