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  النص الكامل ملشروع تمبلر

 1955 ديسمبر /األول كانون

 

تتعهد احلكومة األردنية بأن تنضم فوراً إىل ميثاق بغداد وتوافق على أن يبلغ  – 1

  .األعضاء اآلخرون يف امليثاق بصفة رسمية

حاملا يتم اإلعالن عن انضمام األردن إىل ميثاق بغداد تتعهد احلكومة البريطانية  – 2

  :اعترافاً بمسؤولية األردن اجلديدة بما يلي

  

  :جتهيز وصيانة الوحدات اإلضافية التالية من الفيلق العربي

 .مركز رياسة  ) أ(

 أورطتين من املشاة  ) ب(

  

  .تؤيد حكومة جاللة امللكة إجراء بحث سريع ملا حتتاج إليه املدفعية األردنية – 3

األردنية املعقودة يف سنة  اإلجنليزيةالدخول يف مفاوضات عاجلة إلبدال املعاهدة  – 4

  .باتفاق خاص تنفيذاً للمادة األوىل من ميثاق بغداد 1948

  

  :وسوف يشمل هذا االتفاق اخلاص النصوص التالية

  

 .ادة تأكيد عزم الدولتين على صون السالم والصداقة بينهماإع  ) أ(

 .1948إنهاء املعاهدة اإلجنليزية األردنية لعام   ) ب(
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االتفاق على تعاون احلكومتين للدفاع املشترك واملعونة املتبادلة وتشمل هذه املعونة ) جـ(

  :املتبادلة ما يلي

  

ينص على أن تساعد احلكومة البريطانية األردن بالقوات التي يتم االتفاق عليها بين  – 1

  .حين وآخر

  .ينص على أن تمنح األردن القوات البريطانية تسهيالت يف أرضها – 2

  .التعاون يف تغيير وصيانة السالح اجلوي امللكي األردين – 3

  

ترتبط األردن بأي التزامات خارج منطقة ميثاق التسليم بأن االتفاقية اجلديدة تقضي بأال ) د(

  .بغداد

تتعهد حكومة جاللة امللكة بأن تسارع إىل معاونة األردن يف حالة وقوع هجوم مسلح ) هـ(

  .على األردن

وينص على أن تتشاور الدولتان يف حالة وقوع تهديد مباشر بنشوب اعمال حربية تشمل 

  . األردن

الت استخدام املطارات يف األراضي التابعة لكل منها وتكون تمنح كل من الدولتين تسهي) و(

  .سنة 12مدة االتفاقية اجلديدة 

  

واملفهوم أنه يف حالة إنهاء حلف بغداد قبل ذلك التاريخ يعاد النظر يف هذه االتفاقية 

  .اخلاصة، للنظر فيما إذا كانت نصوصها تقتضي مد أجلها

  

التعهدات الواردة يف البند الثاين املذكور آنفًا توافق حكومة جاللة امللكة على أن تعلن 

على أن يتم النشر يف وقت واحد، لقرار حكومة األردن ") د"مع استثناء الفقرة الرابعة (

  .باالنضمام إىل ميثاق بغداد

  
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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