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 حق النقضجورج بوش يهدد فيه باستعمال  األميركي للرئيس صحايف مؤتمر

  1يف الكونغرس األميركي لتأجيل إقرار ضمانات القروض اإلسرائيلية
 

  12/9/1991، واشنطن

  

  ألقى الرئيس جورج بوش كل ثقله وراء طلبه من الكونغرس تأجيل بت طلب اسرائيل
حق (السوفيات، عندما هدد باستعمال الفيتو ضمانات قروض الستيعاب املهاجرين اليهود 

ضد اي قانون تصدره السلطة االشتراعية اآلن ويعطي الدولة العبرية مساعدات قيمتها ) النقض
 .باليين دوالر 10

وبدا بوش يف مؤتمر صحايف مفاجئ عقده بعد ظهر أمس منفعالً وحمتداً أحياناً، وضرب   
وشدد على ان طلب التأجيل هو ملصلحة عملية . نظرهبيديه على الطاولة ليؤكد جمدداً وجهة 

وأكد عزمه على التمسك بموقفه . السالم وأمن الواليات املتحدة ومصاحلها السياسة واملالية
وحمل يف شكل غير مباشر على اللوبي اإلسرائيلي عندما قال أنه يواجه يف الكونغرس قوى 

تدفق أكثر من ألف شخصية يهودية أميركية سياسية نافذة وجمموعات قوية وفعالة، مشيراً اىل 
  .اىل واشنطن أمس للضغط على أعضاء الكونغرس من أجل جتاهل طلب الرئيس األميركي

وحدد طبيعة املعركة احلالية بين إدارته واللوبي اإلسرائيلي ومؤيديه يف الكونغرس،   
هجرة اليهود السوفيات،  مشيراً اىل أنها ال تتعلق بمقدار الدعم األميركي إلسرائيل أو تأييده

وحتاشياً لنقاش مرير سيثير " ملصلحة السالم"وإنما تتلخص بطلب تأجيل بت القروض 
ويدمر قدرتنا على جلب طرف أو أطراف عدة اىل طاولة "جمموعة من التناقضات واحلساسيات 

  ".املفاوضات
  

  نداء اىل الشعب
كأنه نداء اىل الشعب األميركي  وشرح الرئيس األميركي يف مؤتمره الصحايف الذي اعتبر  

لتأييده ونقلته كل شبكات التلفزيون ما فعلته الواليات املتحدة إلسرائيل وكيف دافعت عنها 
التي ربحت احلرب ضد " عاصفة الصحراء"وقال ان عملية . العراقية" سكود"ضد صواريخ 

وتوسع يف الكالم على  ".األكثر خطراحققت أيضاً الهزيمة لعدو إسرائيل "العدوان على الكويت 
 4املساعدات األميركية للدولة العبرية، الفتًا اىل أنها حصلت خالل السنة املالية احلالية على 

باليين دوالر من املساعدات االقتصادية والعسكرية، أي ان كل شخص يف إسرائيل، رجالً كان 
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نات لقروض قيمتها أم امرأة ام طفالً حصل على ألف دوالر، ناهيك عن تلقي تل أبيب ضما
  .مليون دوالر 400
وأكد انه يجب أال يحدث أي شيء يؤدي اىل عرقلة امكانات بدء حمادثات السالم بين   

وشدد على ". وإذا اقتضت الضرورة فسأستعمل الفيتو ملنع حدوث ذلك"اسرائيل والدول العربية، 
وحمل على بعض أعضاء  .ان الدستور األميركي كلف الرئيس صناعة السياسة اخلارجية للبالد

هناك اآلن حماوالت يقوم بها بعضهم يف الكونغرس ملنع الرئيس من : "الكونغرس عندما قال
  ".اتخاذ خطوات مهمة ألمن البالد

وأوضح ان طلبه تأجيل بت ضمانات القروض ال يعني عرقلة ما يمكن أن يحصل يف   
آلن إلعالن عزمه على دعم الطلب لكنه أكد أنه غير مستعد ا. املقبل) يناير(كانون الثاين 

  .يوماً 120اإلسرائيلي بعد انتهاء مهلة الـ 
ليس كثيراً أن يطلبه الرئيس، ذلك أن ما هو يف "يوماً  120وأوضح أن تأخير الطلب   

  ".امليزان أمر كبير ويجب إعطاء السالم فرصة
ملساعدات والحظ بوش أن الشعب األميركي بدأ يطرح أكثر فأكثر أسئلة عن فائدة ا  

املطلوب بذل كل ما يف استطاعتنا لتسهيل عملية السالم، ألن ما هو على : "اخلارجية وقال
بل أيضاً املصالح املالية للواليات .. نيةالبعيد ليس مصاحلنا األمنية الوط احملك يف املدى

  ".املتحدة
  

  صعوبات  
وأكد ان ما . نظرهجهة واعترف بالصعوبات التي يواجهها إلقناع أعضاء الكونغرس بو  

عليّ ان أبلغ الكونغرس "ألن مناقشة الضمانات اآلن ستضر بالسالم و" مبدأ"يقوله هو قضية 
مشيراً اىل االتصاالت الواسعة التي أجراها ويستمر يف اجرائها مع  ،رأيي يف ذلك بكل قوة

اىل األمام، وأنه وأكد أن إدارته عملت بجهد كبير لدفع عملية السالم . زعماء السلطة االشتراعية
وزاد انه سيعطي الكونغرس فرصة للموافقة على طلبه . ال يتصور أن يرفض الكونغرس طلبه

…….   
   

  



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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