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 مؤتمر صحايف مشترك للرئيس األميركي جورج بوش
 املوافقة ، يتسحاق رابين، يعلنان فيهةاإلسرائيلي ورئيس احلكومة

   ضمانات قروض بقيمة عشرة مليار دوالر على منح إسرائيل
 

      11/8/1992 ،ورتبكينيبنك
  

تمكنا يسرين أبلغ السرور أن أعلن أننا "وقال بوش يف مؤتمر صحايف مشترك مع رابين   
من الوصول إىل اتفاق على املبدأ األساسي ملنح ما يصل إىل عشرة مليارات دوالر يف صورة 

  ".ضمانات قروض إلسرائيل

البت بسرعة يف طلب ضمانات القروض، منحياً "أضاف بوش أنه سيطلب من الكونغرس   
الوزراء جانباً اخلالفات التي اتسمت بها العالقات بين واشنطن وتل أبيب يف عهد رئيس 

  .اإلسرائيلي السابق إسحق شامير

  .......  

وكانت إسرائيل قد طلبت ضمانات القروض العام املاضي لتوطين اليهود السوفيات الذين   
  .استقدموا إىل فلسطين احملتلة

وستساعد الضمانات إسرائيل على احلصول على قروض بفائدة منخفضة بضمان السداد   
  .يف حالة تخلفها عن الدفع

د اشترطت واشنطن للموافقة على ضمانات القروض أن توقف إسرائيل بناء مستوطنات وق  
  .وقد رفض شامير هذا الطلب. يهودية يف األراضي احملتلة

غير أن رابين أعلن عن جتميد جزئي وموقت لالستيطان يف األراضي احملتلة، مع تشديده   
  ".املستوطنات األمنية"على استمرار البناء يف 

  .يتطرق بوش أو رابين ملوضوع شرط وقف االستيطان يف األراضي احملتلةومل   

لقد كنت ملتزماً منذ مدة طويلة بدعم إسرائيل يف مهمة استيعاب املهاجرين "وقال بوش   
التاريخية ويسعدين أننا اتفقنا رئيس الوزراء وأنا على أسلوب سيساعد هؤالء اإلسرائيليين اجلدد 

  ".لتي تبذل إلحالل السالممن دون إحباط املساعي ا
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وقال بوش إنه باتباع اإلصالحات االقتصادية التي أعلنتها احلكومة اإلسرائيلية   
  .بالنسبة ملستقبل إسرائيل" مساهمة حيوية"فإن ضمانات القروض يمكن أن تشكل .. اجلديدة

أن  وحث الرئيس األميركي حكومات الدول األخرى التي تستطيع أن تقدم مساعدات مماثلة  
  .تنظر يف إمكان تقديم ضمانات قروض إلسرائيل لهذا الغرض

  ....... 

 

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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