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ووزيرة  ،جون كيري ،مؤتمر صحايف مشترك لوزير اخلارجية األميركي

ورئيس الوفد الفلسطيني  ،تسيبي ليفني ،العدل اإلسرائيلية

صائب عريقات، وكيري يؤكد أن املفاوضات ستناقش  ،املفاوض

التوصل إىل اتفاق سالم نهائي خالل  هو وأن الهدف ،جميع القضايا
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 وقد عريقات، صائب والدكتور ليفني تسيبي الوزيرة مع[....]  هنا أقف أن يسرين: كيري الوزير

 .معهما الوقت هذا طيلة بالعمل واستمتعتُ الوقت من لفترة كليهما معرفة شرف يل كان

 من كثيراً ،طويالً وقتاً واستغرق العمل من جداً كثيراً األمر تطلّب لقد ،جميعاً تعلمون كما

 ـ اإلسرائيلي للنزاع حد لوضع السعي إمكانية من اجلديدة اللحظة هذه إىل للوصول الوقت،

 التاريخية بزيارته العملية هذه حرّك الذي أوباما الرئيس قيادة األمر استلزم لقد. الفلسطيني

 فقط وليس السالم، حتقيق وإمكانية ضرورة عن بقوة حتدث وحينذاك. العام هذا ربيع يف للمنطقة

 ألبنائهم أفضل مستقبل يف ساحقة بأغلبية يأملون الذين املواطنين إىل أيضاً ولكن القادة إىل

 .ومواطنيهم وبلدانهم

 الطرفين مع الصباح هذا الشخصية مشاركته ذلك يف بما جلهودنا، الرئيس دعم كان لقد

 ونائب الرئيس مع للغاية إيجابياً اجتماعاً عقدنا وقد. ذلك على أشكره وأنا ،ضرورياً  أمراً املعنيين،

                                                           

 :املوقع اإللكتروين لوزارة اخلارجية األميركية :املصدر *

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2013/07/20130730279756.html#axzz2aWBK8b00 
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 الوزراء رئيس أن أيضاً  أؤكد أن وأريد. األبيض البيت يف الصباح هذا من سابق وقت يف الرئيس

 هنا، جمعتنا التي الشجاعة القيادة يف قدرتهما سواء حد على أثبتا قد عباس والرئيس نتنياهو

 .بلديهما يف الداخلية بالسياسة يتعلق فيما اتخذاها التي الصعبة اخليارات على أحييهما وأنا

[.......] 

 اجلوهرية، القضايا وجميع النهائي، الوضع قضايا جميع أن على اليوم هنا الطرفان اتفق وقد

 هدف مع الطاولة على مطروحة وهي. التفاوض طاولة على مطروحة كلها خرىاألُ  القضايا وكافة

 اتفاق إىل التوصل هو هدفنا يكون وسوف. املطالبات وإنهاء للصراع، حد وضع: هو بسيط، واحد

 مضمون إبقاء على أيضاً اجلانبان اتفق كما. املقبلة التسعة األشهر مدى على النهائي الوضع

 هو اجتماعات عقد عن فيه تسمعون سوف الذي الوحيد واإلعالن. السرية نطاق يف املفاوضات

 على علناً  التعليق له لا�وّ باالتفاق، فقط، الوحيد أنا أكون وسوف. للتو به أدليتُ  الذي ذلك

 أو تقارير، أي يعتبر أن أحد ألي ينبغي ال أنه يعني وهذا. الطرفين مع ،طبعاً  بالتشاور احملادثات،

 لكم أضمن وأنا ي،منّ مباشرة آتية كانت إذا إالّ بها، موثوقاً  ـ شائعات حتى أو ـ غيرها أو مقاالت،

 .منّي إالّ  تأتي لن أنها

 خطوة كل يف وسيطًا باعتبارها األطراف كل مع مستمر بشكل تعمل سوف املتحدة الواليات إن

 إىل جنباً  تعيشان دولتان: وهو حتقيقه، نحو نعمل الذي الهدف ندرك جميعاً  نحن. الطريق على

 ألن دولتان. به خاصة دولة ويستحق أبيّ كالهما شعبين هناك ألن دولتان. وأمن سالم يف جنب

 الوقت ألن دولتان. واحلرية األمن يف املشروعة تطلعاتهم لتحقيق الفرصة يستحقون الشعبين أبناء

 .دائم سالم لتحقيق حان قد


