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مقابلة مع الرئيس األميركي، براك أوباما: "لم أتمكن من إيقاف [البناء في] 
0Fالمستوطنات، وهذا ليس في مصلحة الواليات المتحدة، وال في مصلحة إسرائيل."

• 

. [مقتطفات] 18/11/2009بكين، 
 
 

أعلن اإلسرائيليون نيتهم إنشاء مزيد من المستوطنات في جيلو، أعتقد أن هذا هو اسم غاريت: 
المدينة، كيف سيساعد ذلك، أو يؤذي عملية [التسوية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين]؟ وهل تعتبر 

ذلك توبيخًا لجهودك الهادفة إلى إيقاف [البناء في] تلك المستوطنات؟ 
ال شك في أنني لم أتمكن من إيقاف [البناء في] المستوطنات؛ كما أنه ال شك لدّي، من أوباما: 

زاوية رؤيتي لألمور، في أن ذلك ليس في مصلحة الواليات المتحدة، عالوة على أنه من مصلحة 
اإلسرائيليين عدم بناء مستوطنات. 

انظر، الوضع في الشرق األوسط صعب جدًا، وقد قلت مرارًا، وها أنا أكرر أيضًا، أن أمن 
إسرائيل حيوي لمصالح الواليات المتحدة القومية، وسنعمل بالتأكيد على أن يظلوا آمنين. 

أعتقد أنه مزيدًا من البناء االستيطاني ال يساهم في تعزيز أمن إسرائيل، وإنما يجعل من الصعب 
عليهم عقد سالم مع جيرانهم، كما أنه يفاقم مرارة الفلسطينيين إلى حد يمكن أن ينتهي بهم إلى أن 

يصبحوا خطرين جدًا، ويجعل من الصعب استئناف أي نوع من المحادثات الجدية بشأن كيف يمكن 
التوصل إلى حل الدولتين. 

                                                 
•∫—bB*« http://www.Foxnews.com/politics/2009/11/18/transcript-Fox-news-interviews-president-obama/ 
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