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 ،كلمة كل من الرئيس باراك أوباما، وأمير قطر حمد بن خليفة آل ثاين

تؤكد اتفاقهما على أهمية تقديم الدعم للسلطة  ،يف أعقاب اجتماعهما

الفلسطينية لبدء مفاوضات مثمرة مع اإلسرائيليين تفضي، يف الوقت 

 ، إىل حل الدولتينالئمامل

٢٣/٤/٢٠١٣٫واشنطن،  0F

*
 ]مقتطفات[ 

 

 :]أوباما[ الرئيس

[.......] 

وثيق مع ومن الواضح أننا نتعاون بشكل . لقد أجرينا حمادثات حول الوضع يف سورية

خرى يف السعي إىل وضع حد للمذابح التي حتدث هناك، ورحيل الرئيس األسد الذي قطر ودول أُ

أظهر أنه ليس لديه أي اعتبار لشعبه، ونريد أيضاً تقوية املعارضة التي يمكنها حتقيق قيام سورية 

م العرقية أو النظر عن انتماءاته الديمقراطية التي تمثل كل فئات الشعب وحتترم حقوقهم، بغضّ

ويسرين جداً أننا سنواصل العمل معاً خالل األشهر القادمة حملاولة زيادة دعم املعارضة . الدينية

السورية، وسوف ننسق استراتيجياتنا بشكل وثيق من أجل التوصل إىل حل يكون سلمياً بدرجة 

 .أكبر لألزمة السورية

[.......] 

                                                           

 :املوقع اإللكتروين لوزارة اخلارجية األميركية :املصدر  *

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2013/04/20130425146396.html#axzz2RSb60bOJ 
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الفلسطيني، وكالنا  ـ بالنزاع اإلسرائيلي كما أتيحت لنا فرصة مناقشة الوضع املتعلق

إسرائيل دولة آمنة جنباً إىل جنب مع دولة  ـمتفق على أن السالم يصب يف مصلحة اجلميع 

وتبادلنا األفكار حول كيفية التمكن من دفع عملية املفاوضات قُدماً، . فلسطينية تتمتع بالسيادة

نهما سلطة الفلسطينية كي يصبحا يف وضع يمكّواتفقنا على أهمية تقديم الدعم للرئيس عباس وال

 .من إجراء مفاوضات مثمرة مع اإلسرائيليين تفضي، يف الوقت املناسب، إىل حل الدولتين

[.......] 

 : حمد بن خليفةالشيخ 

[.......] 

وفيما يتعلق بدولة قطر، من املهم جداً بالنسبة لنا أن نرى إحالل السالم بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين، وأيضاً أن نرى قيام عالقة جيدة بين الدول العربية وإسرائيل عندما يتم التوصل 

 .إىل اتفاق سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

[.......] 

) يتحدث بالعربية ثم تتم ترجمة ما قاله( ـكما تعلمون . الشيء اآلخر هو املوضوع السوري

. إن ما يحدث يف سورية هو مأساة كبيرة مروعة للمنطقة وللعامل. وناقشنا أيضاً القضية السورية

ونأمل يف إيجاد حل لوقف سفك الدماء يف سورية، ولهذا فعلى احلكومة احلالية ترك السلطة 

ونأمل يف أن أي طرف يخلف النظام احلايل سيكون . إلفساح ا�ال أمام آخرين لتويل املسؤولية

 .سياسيةداعماً للديمقراطية والعملية ال

 .وإننا يف قطر ندعم عملية السالم والتوصل إىل سالم سياسي، وقطر تدعم ذلك

 .خرى أود أن أشكر الرئيسومرة أُ 

[.......] 


