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تصريح صحايف لوزير اخلارجية األميركي، جون كيري، يكشف عن 

مع اجلانبين الفلسطيني واإلسرائيلي خالل " اءة للغايةبنّ"حمادثات 

 ، معلناً إعداد خطة لدعم االقتصاد الفلسطينيفلسطين زيارته

٩/٤/٢٠١٣.P0F
*
P ]مقتطفات[ 

أعلن وزير اخلارجية األميركي جون كيري االتفاق مع الرئيس حممود عباس ورئيس 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على املشاركة يف جهود جديدة، جهود حمددة للغاية، لتعزيز 

تجارة التنمية االقتصادية الفلسطينية وإزالة بعض االختناقات واحلواجز املوجودة فيما يتعلق بال

يف الضفة الغربية، والتحرك بسرعة للغاية جتاه توسيع األعمال التجارية وزيادة استثمارات 

نه إعن املسار السياسي،  ، أو بديالًهذا ليس بدالً"على أن  القطاع اخلاص يف الضفة الغربية مشدداً

تساعد على تسهيل ، املسار السياسي يبقى األساس، ولكن هذه إضافة، بطريقة يمكن أن ليس بديالً

 ".هذا املسار

، عن أن "األيام"وكشف كيري، يف لقاء مع عدد حمدود من الصحافيين انضم إليهم مراسل 

وباما وستشارك فيها املؤسسات األميركية أاملبادرة اجلديدة حتظى بدعم الرئيس األميركي باراك 

يف األسبوع  ثر حتديداً فيما يتعلق باخلطط االقتصادية فإنني سوف أكون أك" :الكبرى، وقال

سيكون لدينا اجتماع يف واشنطن، وسوف تتوفر لكم جميعا الفرصة لرؤية : "ضافأو ."املقبل

عقد اجتماعات األسبوع املقبل، وسنعلن عن بعض أأريد فقط أن [....]  بلورتها بشكل كامل

 ".الكيانات املؤسسية التي يمكن أن تشارك وبعض من اخلطط احملددة بهذا الشأن

[.......] 
                                                           

 
*

 :١٠/٤/٢٠١٣الفلسطينية، وقد نُشر يف الصحيفة يف " األيام"صحيفة  املوقع اإللكتروين ل :املصدر 

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=213290&date=  
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ساعة  ٢٤على مدار الـ  اءة جداًحمادثات بنّ] أجرينا[" :وكان كيري استهل اللقاء بالقول

إننا نعتزم حماولة تهيئة الظروف من أجل السالم حتى نتمكن من استئناف [....]  املاضية هنا

خرى األُ عن اخلطوات  حتدثنا أيضاً .املفاوضات بين الطرفين بطريقة واضحة ودقيقة حمددة سلفاً

على وجه  .التي يمكن اتخاذها من أجل تسهيل هذه العملية وجعلها أكثر مالءمة لتحقيق النجاح

التحديد، اتفقنا فيما بيننا، الرئيس عباس ورئيس الوزراء نتنياهو، ونحن، أننا ذاهبون للمشاركة 

زالة بعض يف جهود جديدة، جهود حمددة للغاية، لتعزيز التنمية االقتصادية الفلسطينية وإ

التحرك بسرعة للغاية واالختناقات واحلواجز املوجودة فيما يتعلق بالتجارة يف الضفة الغربية، 

جتاه توسيع األعمال التجارية وزيادة استثمارات القطاع اخلاص يف الضفة الغربية، والتي، نحن 

) الغربية الضفة(مقتنعون، ستساعد على حتسين األمن االقتصادي للناس الذين يعيشون هناك 

النمو االقتصادي سيساعدنا على توفير مناخ، إذا صح  .وكذلك حتسين أمن الشعب يف إسرائيل

 ".التعبير، سيجعل لدى الناس ثقة أكبر يف االنتقال إىل األمام

عن املسار  ، أو بديالًهذا ليس بدالً : ولكن أريد أن أؤكد، وأؤكد هذا بقوة" :واستدرك كيري

، املسار السياسي يبقى األساس، ولكن هذه إضافة، بطريقة يمكن أن الً نه ليس بديإ. السياسي

 ".تساعد على تسهيل هذا املسار، وأعتقد سوف يبدأ على الفور

[.......] 

حتدثت مع رئيس الوزراء نتنياهو حول هذا األمر بالتفصيل هذا الصباح، عن : "وأضاف

اخلطوات احملددة التي يمكن أن نتخذها لكسر الروتين، للمساعدة يف تعجيل هدف النمو 

على اتصال مع شركائنا يف الواليات  نني فعالً أاالقتصادي يف الضفة الغربية، وقد قلت له 

ملتزم بهذه العملية، وسنضع كل ) وباماأ(ألبيض ملتزم بهذا األمر، الرئيس إن البيت ا. املتحدة

، واملؤسسات املالية الدولية، ووكالة الشراكة OPIC،EX-IM BANK ، USAID طاقة مؤسساتنا،

كل هذه اجلهود ستوضع يف هذه املبادرة يف حماولة إلحداث تأثير كبير فيما يتعلق ـ التجارية 

 ".قتصادي للضفة الغربيةبالعمالة واألمن اال

[.......] 


