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القروض حول ضمانات  ،باتريك ليهي ،األميركي للسناتور خاص صحايف حديث
    1]مقتطفات[إلسرائيل، وبناء املستوطنات يف األراضي احملتلة 

 

 ]3/1992/؟؟[واشنطن، 
  

  سرائيل اىل تنفيذ مبدأ السالم مقابل يف دفع إ" تعديل ليهي"الرئيسي من هل يتمثل الهدف
  األرض؟

  كية تخدم السياسة األميركية، رالتعديل هو التأكد من أن املعونات األميان الهدف من هذا
وقد عارضت . وليست موجهة لبناء املستوطنات التي تتعارض مع السياسة األميركية

، والضفة الغربية، )مرتفعات اجلوالن(باستمرار املستوطنات اإلسرائيلية يف سورية 
لى مدى ربع قرن منذ العام رة أميركية عوقد عارضتها أيضاً كل إدا. والقدس الشرقية

نني أعدّ تشريعات موجهة اىل ضمان عدم انفاق أموالنا على أشياء تؤدي اىل ، إ1967
هزيمة سياستنا، وهكذا فإن التخفيض بدوالر مقابل كل دوالر ينفق على املستوطنات، 

العمل يف بنائها الذي أشرت اليه يف هذا التعديل، سيطبق أيضاً على املستوطنات التي بدأ 
 .بالفعل

وإذا مل يوافق األعضاء اآلخرون يف جملس الشيوخ على هذا التعديل، فإنني أنوي إعاقة 
يتمتع ليهي باعتباره رئيسًا . (بحث مسألة ضمانات القروض إلسرائيل خالل العام احلايل

تقديم  بضمانات القروض، أو عدم للجنة الفرعية، بحق تقرير موعد تقديم االقتراح اخلاص
  ). هذا االقتراح على االطالق

  هل تأملون يف أن يؤدي . رئيس الوزراء اإلسرائيلي اسحق شامير متصلباً للغايةلقد كان
 الضغط عليه، بهذه الصورة، اىل تغيير سياسته بشأن التوسع اإلسرائيلي؟

 دد وال أستطيع أن أح. ال أعرف إذا كان التعديل الذي تقدمت به سيؤدي اىل ذلك أم ال
إنني ال أستطيع أن أقول إلسرائيل ماذا يجب عليها أن . لشامير ما يجب عليه أن يفعله

ويجب على اسرائيل أن تأخذ قرارها بنفسها بشأن . يجب عليها أال تفعلهتفعله، وماذا 
وقد وضعت الشروط نفسها بالنسبة اىل القروض . التأهل للحصول على ضمانات القروض
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ضمانات القروض التي  ملساعدات اخلارجية، ينص على تخفيض، اخلاص بموازنة ا"ل ليهييتعد"و. الكونغرس
على مدى خمسة سنوات، على أن يكون التخفيض بمقدار أي  إسرائيلتبلغ عشرة باليين دوالر وتطالب بها 

 .على املستوطنات يف األراضي احملتلة إسرائيلأموال تنفقها 
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ص هذه الشروط أنه ال يجوز وتتلخ. ور وروسيا وكينياالسلفادالتي نقدمها اىل كل من 
 .انفاق تلك األموال لهدف يتناقض مع السياسة األميركية

  سيناء اىل مصر، اضطرت اىل التنازل ملصر عن عندما أعادت إسرائيل شبه جزيرة
الغربية املستوطنات التي كانت بنتها هناك، وإذا عمدت اسرائيل بعد انسحابها من الضفة 

اىل إزالة املنازل املتنقلة، أو اىل اتالف املستوطنات القائمة هناك بدافع احلقد، هل 
 اصالح ذلك من ضمانات القروض أيضاً؟ نسيؤدي التعديل الذي تقترحه اىل حسم ثم

  أرجو أن يظل ذلك جزءاً من الصياغة النهائية للتعديل بعد اقراره، ان هناك الكثيرين من
ات نذين لديهم مقاييس مزدوجة وباعتباري رئيساً للجنة تشرف على املعواألميركيين ال

ات بالصورة ناخلارجية كلها، فإنني أزمع االستمرار يف معاملة كل دولة تتلقى املعو
 .نفسها

 هل أصبح الكونغرس أقل تأييداً إلسرائيل عما كان عليه يف املاضي؟  
 ولكن ربما . رة التي كان عليها من قبلسرائيل بالصويداً إلكال، ان الكونغرس ما زال مؤ

. أصبح هناك اآلن مزيداً من الواقعية جتاه أوجه انفاق املعونات اخلارجية األميركية
ومنذ أن توليت . ويعتمد ذلك بالطبع على طبيعة األشخاص الذين يوجهون تلك املعونات

إلسرائيل، بياض على  رئاسة تلك اللجنة، اتخذت موقفاً قوياً ينادي بعدم إعطاء شيكات
ننا لن نقدم شيكات على بياض السرائيل أو للسلفادور أو لكينيا أو ألية دولة، سواء إ

رير حوأعتقد أن حرب اخلليج لت. أكانت هذه الدولة إسرائيل، أو اليونان، أو أية دولة أخرى
عالقاتنا الكويت، وليس نهاية احلرب الباردة، هي التي أدت اىل شعور جديد بالواقعية يف 

مل يكن إلقامة عالقات  ناً كثيرة، اصوإنني أرى أن هناك اآلن فر, مع دول الشرق األوسط
بين اسرائيل والدول األخرى يف (على أساس احلب والثقة فعلى األقل إلقامة هذه العالقات 

 .لى أسس واقعية أكثر مما رأيناه على مدى أكثر من عشرين عاماًع) املنطقة
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