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  277قرار جملس الشيوخ رقم 

  بتأييد تقديم ضمانات القروض إلسرائيل
  .1/4/1992، واشنطن

  
  

القاطنين  بما أن للواليات املتحدة سياسة قديمة العهد يف دعم الهجرة احلرة لألشخاص  
  يف االحتاد السوفياتي السابق؛

فياتي السابق ، معاملة االحتاد السو1974وبما أن الواليات املتحدة ربطت، منذ سنة   
بالهجرة احلرة، وذلك من خالل تعديل ) وضع الدولة األكثر رعاية(معاملة جتارية غير مميِّزة 

  جاكسون ـ فانيك؛
  وبما أن معادات السامية ال تزال تشكل تهديداً لليهود يف االحتاد السوفياتي السابق؛  
داد مل يسبق لها مثيل من وبما أن إسرائيل تواجه عبئًا ال يمكن احتماله بشأن استيعاب أع  

  الالجئين السوفيات؛
وبما أن جناح سياسة الواليات املتحدة يف مضمار حقوق اإلنسان يف االحتاد السوفياتي   

  ؛1989الجىء إىل إسرائيل منذ سنة  400,000السابق وإثيوبيا، قد أدى إىل هجرة نحو 
دو، أساساً معقوالً للتقدير أن لدى إسرائيل، كما يب"وبما أن مكتب احملاسبة العام وجد أن   

  ؛"1989نحو مليون مهاجر سوفياتي سيصلون خالل موجة الهجرة احلالية، التي بدأت أواخر سنة 
ما أجاز الكونغرس تقديم ضمانات  إذا"وبما أن مكتب احملاسبة العام قد وجد أنه   

مليارات دوالر، فإن احلكومة اإلسرائيلية  10القروض التي طلبتها احلكومة اإلسرائيلية، والبالغة 
ستكون، على األرجح، قادرة على أن تخدم كلياً ديونها اخلارجية، وأن تواصل سجل مدفوعاتها 

  ؛"السابق
تصاعدية على ضمانات القروض، بحيث  وبما أن حكومة إسرائيل وافقت على دفع رسوم  

  إذًا، بناء على ذلك كله: ال ينجم عن الضمانات أية تكلفة بالنسبة إىل دافع الضرائب األميركي
تقرَّر، إن جملس الشيوخ قد وافق باإلجماع على أنه ينبغي للواليات املتحدة دعم   

 .نضمانات قروض مالئمة تُقدم إىل إسرائيل من أجل استيعاب الالجئي
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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