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 الدولتين  حل  يدعون ل ينسااييلاإلو  ينفلسطينالقادة األعمال 

 

من كبرى الشركات  ينسراييلاإلو ينفلسطينال ينمدراء التنفيذالنخبة رجال األعمال ومن  022وجه  -3102 أياا 62البحا الميت، األادن، 

 الحالي من أجل التوصل إلى حل الدولتين إلنهاء النزاع بين شعبيهما.لكسر الجمود نداء عاجال لحكوماتهم ليوم ا

 الميت البحر منطقة في أفريقيا وشمال األوسط الشرق حول ميالعال االقتصادي المنتدى في جتمعينالم   ،جمود هذهال كسرمبادرة  أعضاءوقال 

 بهدفجادة  مفاوضات لبدء الجانبين على القادة إلقناع التجارية األعمالمجال  فيتهم الجماعية اخبرم ونفوذهبأنهم سيستخدمون  األردن،ب

 .سالم اتفاق الى التوصل

 العمليةعادة إنعا  إل عاجلة إجراءات اتخاذ إلى والفلسطينية، اإلسراييلية لقياداتا ،الدولي المجتمع من تشجيعو دعمب ،المبادرة أعضاء ودعا

 والنسيج االقتصاد يهدد الحالي الوضع"في دعوتها للتحّرك نّصت المبادرة على أّن:و. الفلسطيني االسراييلي الصراع انهاء أجل من السياسية

التحلّي بروح و وشجاعة جرأةب قدما للمضي السياسيين القادة ندعو فإننا هذا السببل .اً جداً صعب الدولتينالذي قد يجعل حّل و للدولتين، االجتماعي

 " الدولتين بين ةوسلميّ  طيبة جوار عالقاتحقيق وت المطالبات وإنهاء ،ةالنهايي قضاياكافة ال حلّ ل ةضروري شاملة رؤية لتوفير تاريخيواجب الال

 إدارة مجلس رييس فاردي يوسيو "القابضة باديكو" رة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودةرييس مجلس اداوكان كّل من منيب المصري 

 022 تضمعلى تسهيل هذه المبادرة والتي  العالمي االقتصادي المنتدىعمل  وقد ،0200 مايو فيقد أطلقا هذه المبادرة  العالمية التقنيات مشاريع

 .من كال الدولتين الشركات أكبر  لبعض التنفيذيين اءالمدر ذلك في بما لفلسطينيين،وا اإلسراييليين األعمال رجال وادرمن 

 يادين ستثمارات؛لال أمبا إدارة مجلس رييس فوغل شلومي إسراييل؛ إنتل رييس دنبرونيك، مولي ع يهودا ناإلسراييلي عضاءومن بين األ

 نيليمجموعة  مؤسس الندا، بيني الخاصة؛لألمالك  فيوال في العام الشريك كولبر يوناتان األوسط؛ للشرق تعاونال صندوق في شريك كوفمان

 غاليليو مؤسس،فيلنيز  افيغدوروجاد بروبر و دان أمدوكس؛ ،مجموعة أوريك مؤسس، ميتار، شموييلليشتمان،  موشيه ،نداال مجموعةو

 .تكنولوجيالل

 شركة مؤسس كمال، ياضة، رركة فلسطين للتنمية واالستثمار "باديكو القابضلش الرييس التنفيذي ،حليلة سمير ن فمنهمالفلسطيني عضاءأما األ

 .الفلسطينية الوطنية المشروبات لشركة التنفيذي الرييس خوري، وزاهي للمقاوالت، أرابتك

ر. وأضاف: "يتوق وأكد  منيب المصري أن كسر الجمود السياسي وتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية يتطلب الشجاعة والرؤية واإلصرا

خطر الفلسطينيون للحرية والكرامة واالستقالل وإنهاء االحتالل، وليس هناك أي خير في استمرار الجمود القايم، فهو ال يعني إال المزيد من 

ولتهم التي تعي  جنباً استفحال الصراع مستقبال مع استمرار االحتالل. إن الغالبية العظمى من الفلسطينيين يريدون التمتع بالسالم واألمن في د

أن  أودإلى جنب مع إسراييل بكرامة وحرية تامة، ولهذا فإننا ندعو قادة الدولتين إلى التحلي بالجرأة والتقدم تجاه حل عادل إلنهاء الصراع. و

أوضح بأنه على الرغم من أننا نمثل عدداً كبيراً من أصحاب األعمال والمشغلين في فلسطين، فإننا ال نرى أي فايدة من الحلول المؤقتة 

ق والمؤجلة، ال سيما ذات الطابع االقتصادي البحت. فالحل الحقيقي للصراع هو اإلسراع بالتعامل مع كافة قضايا الوضع النهايي من أجل إطال

 200  اليالحلكسر الجمود ينضمون لتشكيل مبادرة  في فلسطين وا سرائيل من نخبة رجال األعمال 
  ممثلو القطاع الخاص يتعهدون بإستخدام نفوذهم اإلقتصادي لتشجيع العملية السياسية 
 النزاع هو الحّل الوحيد واألمثل لخلق فرص عمل و تحقيق  النمو واإلزدهار في منطقة الشرق األوسط بأسرها إنهاء  
 الرجاء زيارة  ال أفريقيااالقتصادي العالمي حول الشرق األوسط وشم المنتدى لمزيد من المعلومات حول http://wef.ch/mena13 
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تتقدم  حقبة جديدة من السالم واألمل. ونحن كقادة في مجال األعمال واالقتصاد؛ مستعدون لالستثمار في المستقبل ودعم القيادات السياسية بينما

 هذه القيادات نحو وضع نهاية تاريخية لهذا الصراع".

 منيقفون يداً بيد  الجانبين كال من األعمالنخبة رجال  أن متنم أنا" سراييلية في مبادرة كسر الجمود فقال:إلالمجموعة ا رييس فاردي،أما يوسي 

 واالزدهار والنمو والرفاه واألمن بالسالم لشعوب هذه المنطقة أن تنعم الوقت حان لقد. للشعبين الدولتين حل متابعة على حكوماتهم تشجيع أجل

 ".االقتصادي

 منة نخبة رجال األعمال بادرمعالن عن إلإننا نفخر : "العالمي، االقتصادي دىللمنت التنفيذي والرييس المؤسس شواب، كالوس قالمن جهته و

سيواصل من الجمود  المستقبلي الذي يهددهم.  عربوا عن قلقهم،  حيث أنهم ألمنتدى االقتصادي العالميهذه من خالل االهامة  وإسراييل فلسطين

 لية أخرى لضمان تعزيزها والمحافظة على استمراريتها".سيعمل مع جهات دوولهذه المبادرة، كما دعمه المنتدى تقديم 

 

 مالحظات للمحااين:

 http://wef.ch/mena13للمزيد من المعلومات 

 ixhttp://wef.ch/mena13pفيكر  موقع لمشاهدة أفضل الصور من االجتماع السنوي على

 http://wef.ch/live لمشاهدة البث الحي للجلسات 

 http://wef.ch/mena13insightsلمشاهدة الفيديو والتعليقات والتحليالت حول الجلسات الرئيسية 

  http://wef.ch/facebookاالنضمام إلى صفحة المنتدى على فيسبوك

 http://wef.ch/livetweet (ena13hashtag #WEF #m)و  http://wef.ch/twitterلمتابعة المنتدى على تويتر 

  http://wef.ch/blogلقراءة مدونة المنتدى 

 http://wef.ch/gplusلمتابعة المنتدى على جوجل بالس 

 http://wef.ch/publicappsلتنزيل التطبيق اإلعالمي للمنتدى  

 
 المنتدى االقتصادي العالمي هو منظمة دولية مستقلة يشارك فيها قادة قطاعات األعمال والسياسيين واألكاديميين ومنظمات المجتمع المدني

سة غير ربحية تأسس في بهدف تحسين أوضاع العالم من خالل تشكيل األجندات اإلقليمية والصناعية العالمية. يصنف المنتدى بأنه مؤس

 )www.weforum.orgومقره جنيف في سويسرا وال يرتبط المنتدى بأي مصالح سياسية أو حزبية أو قومية. ) 1791عام 
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