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خاص لوزير تطوير النقب واجلليل يف احلكومة إعالمي حديث 

ن إسرائيل بدأت إنشاء منطقة أ ، يعلن فيهاإلسرائيلية، سيلفان شالوم

  األردن وإسرائيلصناعية مشتركة بين 

  ]مقتطفات[ *.12/6/2012

النقب واجلليل يف احلكومة اإلسرائيلية سيلفان شالوم إن إسرائيل بدأت قال وزير تطوير 

بشأن  عاماً 18عة معها قبل يف إجناز ما تم االتفاق عليه مع األردن يف معاهدة السالم املوقّ 

سبب تأخير إسرائيل يف تنفيذ تلك [....] وعزا شالوم . إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين البلدين

  .ما وصفه بالبيروقراطية يف إسرائيلاالتفاقات إىل 

  :وفيما يلي نص املقابلة

 ما هو الهدف لهذا املشروع املشترك بين األردن وإسرائيل يف هذه األوقات؟  

  ّ1994عة بين إسرائيل واألردن عام نتحدث هنا عن جزء مهم من معاهدة السالم املوق 

نت إقامة منطقة صناعية تفاقية تضمّاال. ق رابينيتسحاوالتي شهدها الراحالن امللك حسين و

مشتركة بين الدولتين يف منطقة بيت شآن على احلدود الشمالية الشرقية مع األردن من أجل إقامة 

كبيرة للعمل لسكان تلك املناطق ومن خاللها  مصانع هناك من قبل الدولتين والتي ستعطي فرصاً 

لفة يف العامل العربي، فمن هذا املنطلق يمكن أن نقوم بتصدير البضائع إىل أوروبا وأسواق خمت

ذ ما التزم به، لكن ولألسف الشديد بسبب األردن نفّ. ستكون هذه اخلطوة مهمة لكال الطرفين

                                                            

  :اإللكتروين" روسيا اليوم"موقع  :املصدر *
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/587252/ 

  ."روسيا اليوم"مع قناة  متلفزة مقابلة جاء هذا احلديث خاللو
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نحن استطعنا يف اآلونة األخيرة . ذ من جانبنانفَّالبيروقراطية هنا يف إسرائيل العمل هذا مل يُ

. يف إجناز ما التزمنا به يف اتفاقية السالم قدماً التغلب على البيروقراطية املوجودة هنا، ونمضي 

  .هذا املشروع سيعمل على تغيير كبير لصالح كال الطرفين

[.......]  

 هل سيكون للسلطة الفلسطينية دور أو جانب يف هذا املشروع؟  

  السلطة الفلسطينية غير شريكة يف هذا املشروع الذي يقام على معبر حدودي بين

  [....]. األردن وإسرائيل

[.......]  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة 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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