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  وثيقة رسمية
  يف شأن املساعدات األميركية إلسرائيل

  
  العون إلسرائيل

 والية إندياناهاملتون، . يل هـ

  جملس النواب
  1990مارس /آذار 7األربعاء، 

كتبتُ إىل وزارة اخلارجية للسؤال عن جمموع . حضرة الرئيس :السيد هاملتون  
باشرة، وأصناف الدعم التي مل كل املساعدات إلسرائيل، ومنها ما تم التصويت عليه م

  .يتم التصويت عليها
وهذا . 1990مارس /آذار 1وفيما يلي جواب وزارة اخلارجية الذي وردين يف   

 3,742,1قد بلغ  1989اجلواب يبيّن أن إجمايل املعونة إلسرائيل يف العام املايل 
صة مليارات تم التصويت عليها ضمن التشريعات اخلا 3مليارات دوالر، منها 

  .باملعونة اخلارجية
وسأطلب معلومات مماثلة خاصة بمصر وتركيا واليونان، والتي ستُنشر يف   

Congressional Record عندما يتم تسلّمها.  
  :أما الرسالتان املتبادلتان بشأن إسرائيل، فهما كما يلي

  جلنة الشؤون اخلارجية، جملس النواب،
  .1990يناير /كانون الثاين 29، .سي. واشنطن، دي

  بيكر الثالث،. معايل جيمس أ
  .سي. وزير اخلارجية، وزارة اخلارجية، واشنطن دي

عزيزي السيد الوزير، أكتب إليك راجياً، وبصورة رسمية، أن جتهز وزارة   
 اخلارجية الئحة تفصيلية تتضمن كل أنواع املساعدة التي تمنحها الواليات املتحدة

وإما للعام  1989د تكون إما للسنة الزمنية وهذه الالئحة التفصيلية ق. إلسرائيل
  .1989املايل 
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اإلسرائيلية، بدأت  –وقد علمت أن السيدة جِني برات، من مكتب الشؤون العربية   
  .وأرجو أن يُستكمل العمل هذا قريباً . العمل فعالً على مثل هذه الالئحة

يها وتلك املعونة كافة، أي تلك التي جرى التصويت عل ولديّ اهتمام بأنواع
التي مل يتم التصويت عليها أيضاً، وبكل أنواع املعونة من اقتصادية وأمنية وثقافية، 

وأيضاً بقيمة عقود حكومة الواليات املتحدة يف إسرائيل التي تفيد احلكومة 
اإلسرائيلية أو االقتصاد اإلسرائيلي، بما يف ذلك تقدير ما يستفيده االقتصاد 

وقد طلبت اللجنة عرضاً . لتي تقوم البحرية األميركية بهااإلسرائيلي من الزيارات ا
  .تفصيلياً مماثالً بالنسبة إىل تركيا قبل بضعة أعوام، وكان األمر مفيداً

أشكر لكم اهتمامكم بهذا املوضوع، وأرجو أن يتم املشروع يف غضون 
  . أسبوعين

  مع أطيب حتياتي  
  اخمللص               
  هاملتون. يل هـ              
  ئيس اللجنة الفرعية ر              

  ألوروبا والشرق األوسط
________  

  وزارة اخلارجية األميركية
  .1990مارس /آذار 1، .سي. واشنطن دي

/ كانون الثاين 29عزيزي السيد رئيس اللجنة، رداً على رسالتكم املؤرخة يف   
ها يناير، والتي تطلب فيها الئحة تفصيلية بكل أنواع املساعدات املباشرة التي تمنح

 وأرج. حكومة الواليات املتحدة األميركية إلسرائيل، جتدون يف طيه ما طلبتموه
  .االتصال بي جمدداً إذا أردتم أية إيضاحات عن أي بند من البنود املدرجة أدناه

  
  اخمللصة   

  مُلِّنز. جانيت ج   
  نائبة الوزير للشؤون القضائية









 

 
 

  

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