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مام جلنة الشؤون أ ،ميركي، جون كيريوزير اخلارجية األلكلمة 

يؤكد فيها وجود حاجة ملحة  ،اخلارجية يف جملس النواب األميركي

 عملية السالم يف الشرق األوسطإىل 

١٧/٤/٢٠١٣٫ 0F

*
 ]مقتطفات[ 

 

اخلارجية جون كيري أن ثمة حاجة ملحة لتحقيق حل الدولتين يف حمادثات أعلن وزير 

جدية يف الهدف "أنه ملس لدى اجلانبين اإلسرائيلي والفلسطيني  السالم يف الشرق األوسط، مضيفاً

 ".يف مفاوضات والتزاماً باستكشاف كيف يمكننا الدخول فعالً

م مهامه كوزير للخارجية يف مطلع أن تسلّوقال كيري، الذي زار املنطقة للمرة الثالثة منذ 

إن بالده ما زالت تسعى لتحديد  لكنه أضاف قائالً ،نه ملتزم بالكامل بعملية السالمأالعام احلايل، 

وأبلغ جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس النواب األميركي خالل . ما يمكن إجنازه يف ذلك املضمار

زمنياً أو  ليس بمقدوره أن يضع جدوالً هأن ٢٠١٤املالية مناقشة اعتمادات ميزانية الوزارة للسنة 

 .حتديد معامل عملية السالم يف املرحلة الراهنة

[.......] 

. ويف بيانه أعرب الوزير عن اعتقاده أن جمال احلل القائم على دولتين آخذ يف االنغالق

ئيل كما اب إسرويذكر أن حل الدولتين يدعو لتأسيس دولة فلسطينية تعيش يف سالم إىل جان

 .عدد من االلتزامات واإلجراءات الرامية إىل تدعيم عملية السالم ييطالب كل طرف بتبنّ

                                                           

 :املوقع اإللكتروين لوزارة اخلارجية األميركية :املصدر  *

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2013/04/20130418146044.html#ixzz2Qu8hvcqD 
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، يف )للتوصل إىل حل(أمامنا فترة من الزمن " :يف بيانه الذي اتسم بالصراحة وتابع قائالً

كل جانب وأضاف أن ." سنسندل الستار على ذلك غضون عام إىل عام ونصف العام أو عامين، وإالّ

وجميع املساندين لها عاملياً، أي الذين يحرصون على  ،ناقش عملية سالم الشرق األوسط معه

تطوير عملية السالم، يريدون أن تمضي املفاوضات قدماً ألنهم قلقون من أن فرصة إرساء سالم 

 .نهائي آخذة يف االنفالت

[.......] 

موراً كثيرة حتدث داخل السلطة م، حتى بوجود املصاعب، أن أعلينا أن نسلّ: "وقال

وباعتقادي أن عدم . وهناك قدر من التعاون املتنامي ومن الطاقة اآلخذة يف التنامي. الفلسطينية

االستفادة بذلك سيمثّل قصر نظر ملحوظاً، خاصة إذا أخذنا يف االعتبار الوضع الذي وصلنا إليه 

 ."يف الوقت الراهن

[.......] 


