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  امللك حسين  إعالن واشنطن الذي وقعه
  نتون بصفته شاهداً يبيل كلوالرئيس  *ورئيس احلكومة اإلسرائيلية

  **.25/7/1994واشنطن، 
  
  

بعد عدة أجيال من العداء والدم والدموع، ويف أعقاب ما خلفته سنوات األمل واحلروب، فقد عقد جاللة أ ـ 
فبهذه الروح، عقد اجتماع اليوم . لى وضع حد إلراقة الدماء واألحزاناحلسين ورئيس الوزراء رابين العزم عامللك 

ورئيس الوزراء وزير الدفاع اإلسرائيلي السيد  ملكة األردنية الهاشميةامليف واشنطن بين جاللة امللك احلسين ملك 
بادرة الرئيس وتشكل م. نتون رئيس الواليات املتحدة األميركيةييتسحاق رابين بناء على دعوة الرئيس بيل كل

. نتون هذه منعطفاً تاريخياً يف حماوالت الواليات املتحدة الدؤوبة لتعزيز السالم واالستقرار يف الشرق األوسطيكل
وما التوقيع . نتون الشخصية الفضل يف االتفاق على مضمون هذا اإلعالن التاريخييولقد كان ملشاركة الرئيس كل

 .فانيه من أجل قضية السالمشاهد على رؤياه البعيدة وت عليه إالّ
لقد أكد جاللة امللك احلسين ورئيس الوزراء رابين من جديد أثناء اجتماعهما على املبادئ اخلمسة ب ـ 

التي حتكم فهمهما املشترك جلدول األعمال املتفق عليه والذي يهدف إىل التوصل إىل إقامة سالم عادل ودائم 
 :وإسرائيلوشامل بين الدول العربية والفلسطينيين 

تسعى إسرائيل واألردن إىل حتقيق سالم عادل ودائم وشامل بين إسرائيل وجيرانها مثلما يسعيان إىل ـ 1
 .التوصل إىل معاهدة سالم بين البلدين

سيواصل البلدان بشكل حثيث مفاوضاتهما للوصول إىل حالة سالم تقوم على قراري جملس األمن ـ 2
 .انبهما مثلما تقوم على احلرية واملساواة والعدالةيف سائر جو) 338(و) 242(الدويل 

حتترم إسرائيل الدور احلايل اخلاص للمملكة األردنية الهاشمية يف األماكن املقدسة اإلسالمية يف ـ 3
ستعطي أولوية  دينة القدس جمراها، فإن إسرائيلالقدس، وحينما تأخذ املفاوضات املتعلقة بالوضع النهائي مل

وباإلضافة لذلك، فقد اتفق الطرفان على العمل سوياً لتعزيز  .ردن التاريخي يف هذه املقدساتعالية لدور األ
 .العالقات بين الديانات التوحيدية الثالث

بالعيش بسالم مع بعضهما البعض كذلك مع باقي الدول ضمن يعترف البلدان بحقهما والتزامهما ـ 4
كل دول املنطقة ووحدة أراضيها واستقاللها  ةواعترافهما بسيادكما يؤكدان احترامهما . حدود آمنة ومعترف بها

 .السياسي
البلدان يف تطوير عالقات حسن اجلوار والتعاون بينهما وصوالً إىل حتقيق األمن الدائم ولتفادي يرغب ـ 5

 .التهديدات واستخدام القوة بينهما
سرائيل قد إن حالة احلرب بين األردن وإن الصراع الطويل بين الدولتين يقترب من نهايته، وعليه فإج ـ 

 .طويت صفحتها
وبناء على هذا اإلعالن وعمالً بجدول األعمال املشترك املتفق عليه، فإن كال البلدين سيمتنع عن د ـ 

القيام بأعمال أو نشاطات من شأنها أن تؤثر سلباً على أمن الطرف اآلخر أو أن حتكم مسبقاً على الوضع النهائي 
وسيمتنع أي طرف عن تهديد الطرف اآلخر باستخدام القوة أو السالح أو أي وسيلة أُخرى ضده،  .للمفاوضات

 .وسيحول الطرفان دون وقوع أي تهديدات تخل باألمن نتيجة أي عمل إرهابي مهما كان نوعه
الثنائية لقد أحيط جاللة امللك احلسين ورئيس الوزراء رابين علماً بالتقدم الذي حتقق يف املفاوضات هـ ـ 

على املسار األردين اإلسرائيلي يف األسبوع املاضي يف ما يتصل باخلطوات التي اتفق عليها لتنفيذ جداول األعمال 
 .واألمن واملياه والطاقة والبيئة ووادي األردنالفرعية املتعلقة باحلدود وقضايا األراضي 

                                                 
 .يتسحاق رابين *
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فقد أحيطا علماً بأن ) د ومسألة األراضياحلدو(وإذ يدركان بنود جدول األعمال املشترك املتفق عليه     
حمققة بذلك جزءاً من الدور املناط بها يف جدول  1994) يوليو(اللجنة الفرعية للحدود قد توصلت إىل اتفاق يف تموز 

ه والبيئة والطاقة، انسجاماً مع ما تستهدفه مفاوضاتها، لفرعية للميااكما أحيطا علماً بأن اللجنة . األعمال الفرعي
كما اتفقا على . قد وافقت على االعتراف املتبادل باحلصص احلقة لكل من الطرفين يف مياه نهر األردن ونهر اليرموك

ثل الطرفان بشكل كامل ملا تتمخض عنه املفاوضات من حقوق يف التخصيصات وفقاً للمبادئ تأن يحترم ويم
  .بولة واملتفق عليها وبالنوعية التي يوافق عليها الطرفاناملق
كما عبّر جاللة امللك احلسين ورئيس الوزراء رابين عن ارتياحهما العميق واعتزازهما بعمل اللجنة     

والذي استضافه رئيس  1994 ]يوليو[تموز  20الثالثية يف اجتماعها الذي عقد يف األردن يوم األربعاء املوافق 
وعبّرا كذلك . يرسبشمعون  وارن كريستوفر ووزير اخلارجية األردين الدكتور اجملايل بحضور وزير اخلارجية الوزراء

  .عن سعادتهما ملشاركة الواليات املتحدة والتزامها يف هذا املسعى
يعتقد جاللة امللك احلسين ورئيس الوزراء رابين بأنه ال بد من اتخاذ خطوات من أجل جتاوز احلواجز و ـ 

إن األردن وإسرائيل وهما يسعيان بتفاؤل نحو تعميم مكاسب السالم على . النفسية واالنعتاق من تركة احلرب
اجلميع يف املنطقة، لعازمان على النهوض بمسؤولياتهما جتاه البعد اإلنساين يف جمال صنع السالم، ويدركان أن 

الناجم عن الفقر والبطالة وانحطاط كرامة االقتصادية هي السبب الرئيس للتطرف  اتاالختالالت والتفاوت
الروح فقد أقرّ جاللة امللك احلسين ورئيس الوزراء رابين جمموعة من اخلطوات لترمز إىل املرحلة وبهذه . اإلنسان
 :اجلديدة

 .الربط الهاتفي املباشر بين األردن وإسرائيلـ 1
 .ر إقليمياألردن وإسرائيل كجزء من تصوربط الشبكات الكهربائية بين ـ 2
ية يف ناطرف اجلنوبي العقبة ـ إيالت والثفتح نقطتي عبور جديدتين بين إسرائيل واألردن، واحدة يف الـ 3

 .نقطة يف الشمال يتفق عليها
 .يث املبدأ حرية املرور بين األردن وإسرائيل للسواح من رعايا الدول الثالثةستعطى من حـ 4
 .بين البلدين تسريع املفاوضات لفتح ممر جوي دويلـ 5
ستتعاون قوات األمن العام يف األردن وإسرائيل على مكافحة اجلريمة مركزة على التهريب وبخاصة ـ 6

 .وستدعى الواليات املتحدة األميركية إىل االشتراك يف هذا اجملهود. تهريب اخملدرات
املستقبلي بما يف ذلك إلغاء تستمر املفاوضات املتعلقة بالشؤون االقتصادية تمهيداً للتعاون الثنائي ـ  7

 .سائر أنواع املقاطعة االقتصادية
يجري تنفيذ كل هذه اخلطوات يف إطار خطط التنمية املتعلقة بالبنية التحتية على صعيد املنطقة ككل     

دون وبالترابط مع املفاوضات الثنائية بين األردن وإسرائيل يف مواضيع احلدود واألمن واملياه والقضايا ذات الصلة 
 ـ اإلسرائيلي املشترك املتفق يناملس بالنتيجة النهائية للمفاوضات املتعلقة بالبنود املدرجة على جدول األعمال األرد

  .عليه
اتفق جاللة امللك احلسين ورئيس الوزراء رابين على عقد اجتماعات دورية أو عندما تدعو احلاجة ز ـ 

 .مهما على رعاية عملية السالم بكل جوانبها وتوجيههازربا عن عللنظر يف التقدم الذي حترزه املفاوضات وقد أع
فإن جاللة امللك احلسين ورئيس الوزراء رابين يرغبان يف التعبير عن جزيل شكرهما ويف اخلتام، ح ـ 

نتون وإدارته على جهودهما الدؤوبة يف دفع قضية السالم والعدالة والرخاء جلميع يرهما للرئيس بيل كليوتقد
. ما وعلى حسن ضيافتهويرغبان يف توجيه الشكر إىل الرئيس شخصياً على ترحيبه احلار به. ملنطقةشعوب ا
نتون توقيع هذه الوثيقة يلبا من الرئيس كلطبتقديرهما فإن جاللة امللك احلسين ورئيس الوزراء رابين قد  واعترافاً ً

 .كشاهد وكمضيف الجتماعهما
  



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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