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  لنص الرسمي ملشروع ضمانات القروضا

  املرفوع من البيت األبيض إىل الكونغرس األميركي
  *.11/9/1992واشنطن، 

  
  الشيوخ جملس السيد رئيس

املالية جلهة األموال  1993أطلب من الكونغرس أن ينظر يف تعديل ميزانية سنة   
ضمانات  ]تقديم[تيح التعديل منح صالحية واملطلوب أن ي. ]الواليات املتحدة[اخملصصة لرئيس 

وستقدم الضمانات . على مدى خمسة أعوام إسرائيلمليارات دوالر حلكومة  10قروض بقيمة 
من شأن ضمانات القروض و. 1993من العام املايل  ابتداءً، بمعدل ملياري دوالر لكل عام تقسيطاً 

وإثيوبيا  ن االحتاد السوفياتي سابقاً ر عملية استيعاب املهاجرين إىل إسرائيل مهذه أن تيسِّ
  .وغيرهما من الدول

وأنا أوافق . إن تفصيالت الطلب مبيَّنة يف الكتاب املرفق من مدير مكتب اإلِدارة وامليزانية  
  .على تعليقاته ومالحظاته

                    
  بإخالص  
جورج                                     

  بوش
  

  املكتب التنفيذي لرئاسة اجلمهورية
  ب اإلِدارة وامليزانية ـ واشنطنمكت
  .1992سبتمبر /أيلول 10

  السيد الرئيس  
  البيت األبيض  
، يتعلق باألموال اخملصصة للرئيس، 1993مليزانية العام املايل  جتدون طيّه تعديالً  

 10التعديل أن يتيح السماح بتقديم ضمانات قروض تصل إىل ومن شأن هذا . لتنظروا فيه
وستقدم ضمانات القروض هذه . مة إسرائيل، وذلك على مدى خمسة أعواممليارات دوالر حلكو

  .1993من العام املايل  ابتداءً سنوياً، بمعدل ملياري دوالر تقسيطاً 
ر استيعاب املهاجرين إىل إسرائيل من االحتاد السوفياتي إن القروض املضمونة ستيسِّ  

إىل مناقشات مستفيضة مع حكومة  ويستند هذا الطلب. وإثيوبيا وغيرهما من الدول سابقاً
  .إسرائيل، ويعبِّر عن التفاهم بين الواليات املتحدة واسرائيل

وهي قد . ستُمنح ضمانات القروض هذه وفق القيود والشروط التي ترونها ضرورية  
اجلغرافية تستعمل للبنى التحتية واإلِسكان وألغراض أُخرى، وال يمكن استعمالها إال يف املناطق 

  .1967يونيو /ة حكومة إسرائيل قبل اخلامس من حزيرانكانت خاضعة إلِدارالتي 

                                                 
 .مكتب اإلدارة وامليزانية ـ املكتب التنفيذي لرئاسة اجلمهورية ـ واشنطن :املصدر *
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نفقات تعزيز الضمانات مثلما يحسبها  وقد وافقت حكومة إسرائيل على أن تدفع سنوياً  
ولهذا السبب ال حاجة . 1990لقانون إصالح االعتمادات الفدرايل الصادر سنة  هذا املكتب، وفقاً

. كما أنه لن يكون لهذا االقتراح أثر يف النفقات. دراج ذلك يف امليزانيةإىل استصدار تخويل جديد إلِ
أما احتساب نفقة تعزيز الضمانات فسيأخذ يف احلسبان كون إسرائيل تطور استراتيجية شاملة، 

  .وإصالحيات بنيوية حصيفة تمتدُّ على مدى عدة أعوام، وتستند إىل سياسات اقتصادية
لذلك أضم صوتي . بدقة وأنا مقتنع بأنه ضروري يف هذا الوقتوقد راجعت هذا االقتراح   

  .إىل وزير اخلارجية بالوكالة يف التوصية يتحويل هذا االقتراح إىل الكونغرس
  بكل احترام                  
  ريتشارد دارمان                      
  املدير                    

  
  

  لرئيساألموال اخملصصة ل
  سرائيلالقروض إلِ  تحساب برنامج ضمانا
  

 1993ملحق ميزانية 
  الصفحة

طلب مؤجل من   العنوان
  1993ميزانية 

التعديل املقترح لعام 
1993  

  تخويل جديد   236 -  1
لضمان   

القروض حدود 
  اعتمادات 

ضمان   
أدخل املادة (القروض 

التالية قبل عنوان 
برنامج التجارة "

 ")اخلارجية والتنمية

  
 ـ 
  
  ـ

  
 ـ 
  

2,000,000  
  
  

  

  
  روض إلِسرائيلبرنامج ضمانات الق

  حساب ضمانات القروض إلِسرائيل
  

لقيود هذه الفقرة وشروطها، وخالل الفترة املبتدئة يف أول  أحكام عامة ـ طبقاً) أ(الفقرة   
ل الرئيس الصالحية ألن ، يخو1997َّسبتمبر /أيلول 30واملنتهية يف  1992أكتوبر /لتشرين األو

ت إسرائيل بها من جراء جمهود بقروض مُدَّ ئر املمكنة واملتعلقةيصدر ضمانات ضد اخلسا
طين واستيعاب املهاجرين إىل إسرائيل من االحتاد ين الفائق للعادة، والهادف إىل توإسرائيل اإلِنسا

  .وإثيوبيا وغيرهما من الدول السوفياتي سابقاً
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ل الرئيس صالحية إصدار ضمانات لتتميم أغراض مستويات األعوام املالية ـ يخوَّ  )ب(  
، فإن املبلغ اإلِجمايل للضمانات التي يمكن للرئيس أن )د(وبموجب الفقرة الفرعية . ذه الفقرةه

  :دوالر، يجوز إصدارها كما يلي 10,000,000.000يصدرها بموجب هذه الفقرة قد يصل إىل 
 2,000,000,000، يمكن إصدار ضمانات بقيمة تصل إىل 1993يف العامل املايل  )1(

  .أكتوبر، أو ما بعده/تشرين األول من أول دوالر ابتداءً
، يمكن 1997إىل العام املايل  1994، من العام املايل )د(بموجب الفقرة الفرعية  )2(

من  دوالر كل عام مايل، ابتداءً 2,000,000,000إصدار ضمانات بقيمة تصل إىل 
 .أكتوبر، أو ما بعده/أول تشرين األول

  
مانات التي تصدر بموجب هذه الفقرة أن وجهة استعمال الضمانات ـ ال يمكن للض) ج(  

تستعمل إال لدعم األنشطة اجلارية يف املناطق اجلغرافية التي كانت خاضعة ِإلدارة حكومة 
  .1967يونيو /إسرائيل قبل اخلامس من حزيران

حدود مبلغ الضمانة ـ إن الضمانات التي يخول الرئيس صالحية إصدارها عرضة ألن ) د(  
أنفقته حكومة إسرائيل، ، بمقدار يساوي املقدار الذي )ب(يف الفقرة الفرعية تخفض، كما هو مبين 

الئمة مع غايات هذه تأو يعتقد أنها أنفقته خالل السنة السابقة، على أنشطة يعتبرها الرئيس غير م
الواليات املتحدة وحكومة إسرائيل، يف ليه بين حكومة ، أو مع التفاهم الذي تم التوصل إالفقرة

 30ال يتأخر عن  ويجب أن يقدم الرئيس إىل الكونغرس تقريراً. بيق برنامج القروضشأن تط
سبتمبر من كل عام مايل، يف أثناء عرض البرنامج، يوضح فيه املبالغ احملتسبة وفق هذه /أيلول

  .الفقرة والتي ستُقتطع من ضمانات العام املايل التايل
رنامج ضمانات القروض، بموجب هذه الفقرة، على ب الرسوم ـ الرسوم احملتسبة سنوياً) هـ(  

تتكون من جمموع رسوم اِإلصدار السنوية املعادلة لتكلفة التعزيز املقدرة للضمانات الصادرة 
وامليزانية بموجب قانون بموجب هذه الفقرة للعام املقصود، وفق ما يحتسبها مكتب اإلِدارة 

ويجب أن تسدّد حكومة إسرائيل جميع هذه . 1990إصالح االعتمادات الفدرايل الصادر سنة 
واألموال املمنوحة حلكومة إسرائيل بموجب الفصل الرابع . الرسوم إىل حكومة الواليات املتحدة

، يمكن أن تستعملها 1941من اجلزء الثاين من قانون املساعدات اخلارجية املعدَّل، الصادر سنة 
  .حكومة إسرائيل لتسديد هذه الرسوم إىل حكومة الواليات املتحدة

د الشروط واحلدود املطلوبة إلِصدار ليق القروض ـ يحق للرئيس أن يحدِّصالحية تع) و(  
 ق أو أن يوقفنتهكت، فله احلق يف أن يعلِّفإن رأى الرئيس أن هذه الشروط واحلدود قد ا. الضمانات

ضمانات (يم كل ضمانات القروض التي مل تصدر بعد بموجب هذه الفقرة، أو بعضها تقد
وإذا ما قرر الرئيس تعليق إصدار ضمانات القروض أو توقيفها، فعليه أن يحيل على ). القروض

رئيس جملس النواب والرئيس املناوب جمللس الشيوخ قراره ذلك، مع بيان األسس التي بُني عليها 
  .أو التوقيفقرار التعليق 

  
، سيتم )و(إجراءات التعليق أو التوقيف ـ إن أي تعليق أو توقيف بمقتضى الفقرة الفرعية ) ز(  
  :التاليةجراءات وفق اإلِ



  253، ص )1992 فيرخ( 12، العدد 3المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيلودوثائق 

 

4 
 

بعد اتخاذ القرار بتعليق تقديم ضمانات القروض أو توقيفها، يحيل الرئيس على  )1(
بيان األسس رئيس جملس النواب والرئيس املناوب جمللس الشيوخ قراره ذاك، مع 

 .التي بني عليها قرار التعليق أو التوقيف
يبطل مفعول قرار التعليق أو التوقيف إذا ما أصدر الكونغرس، يف مهلة عشرة أيام من  )2(

يقضي باملضي يف املساعدة على الرغم من قرار  مشتركاً استالم قرار الرئيس، قراراً
 .التعليق

ب أحكام الفقرة شيوخ فيه بحسا يجب أن ينظر جملس الإن أي قرار مشترك كهذ )3(
601(b)  من قانون مساعدات األمن الدويل والرقابة على تصدير األسلحة الصادر

 .1976سنة 
ومن أجل استعجال النظر يف القرار املشترك املنصوص عليه يف هذه الفقرة الفرعية  )4(

 وإقراره، فإن طلب مباشرة النظر يف قرار مشترك كهذا بعد إحالته من قبل اللجنة
 .املعنية، سيوىل األفضلية العليا يف جملس النواب

، ومل )و(يف حال علَّق الرئيس متابعة تقديم ضمانات القروض بموجب الفقرة الفرعية  )5(
بموجب هذه الفقرة الفرعية، فإن متابعة تقديم  مشتركاً يصدر الكونغرس قراراً

ة، ال يمكن أن ضمانات القروض املنصوص عليها يف البرنامج الذي تقره هذه الفقر
تستأنف إال إذا ارتأى الرئيس وبلّغ الكونغرس أن األسباب الداعية إىل التعليق قد 

 .أُزيلت، أو أن استئناف تقديم الضمانات يخدم املصلحة القومية
  

االقتصادي ـ إن استيعاب املهاجرين إىل إسرائيل من االحتاد  ناملضمو) ح(  
اخلاص، يستلزم توظيفات مالية ضخمة، وإعادة  وإثيوبيا ضمن القطاع السوفياتي سابقاً

يف االستخدام املنتج والنمو  تنظيم اقتصادي لتطوير فعالية السوق، واملساهمة تالياً 
ويدرك الكونغرس أن حكومة إسرائيل عاكفة على وضع استراتيجية اقتصادية . ردطَّامل

ة اقتصادية شاملة لتحقيق هذه األهداف، وأن حكومة إسرائيل تنوي اعتماد استراتيجي
ويدرك . لعدة أعوام، تستند إىل سياسات اقتصادية أساسية حصيفة وإصالحات بنيوية

، أن هذه السياسات سترسم على نحو يحدُّ من تدخل احلكومة املباشر يف الكونغرس، أيضاً
لالستقرار النظام االقتصادي، ويشجع املبادرات اخلاصة، وهما شرطان الزمان 

  .ردطَّو املاالقتصادي والنم
املشاورات ـ من رأي الكونغرس أن على إسرائيل والواليات املتحدة أن تمضيا ) ط(  

يف مشاورات بحسب ما اتفق عليه بين احلكومتين من أجل تنفيذ السياسات املنصوص 
، تتناول التدابير االقتصادية واملالية، بما فيها اإلِصالحات )ح(عليها يف الفقرة الفرعية 

البرنامج، وذلك من أجل غيرها التي على إسرائيل أن تقوم بها خالل فترة هذا البنيوية و
تمكين اقتصادها من استيعاب املهاجرين، وتوطينهم، ومعاجلة تزايد أعباء الديون التي 

ومن رأي الكونغرس أن هذه . ستنشأ من ضمانات القروض التي نصت هذه الفقرة عليها
قتصادية يجب أن تتناول البرامج واخلطط يف جماالت املشاورات املتعلقة بالتدابير اال

امليزانية وسياستها، والتخصيص، وإدخال الليبرالية يف التجارة اخلارجية ويف األسواق 
  .املالية وأسواق العمل، وفسح اجملال أمام املنافسة، وإلغاء القيود الصارمة
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خَّص به بموجب واخلدمات ـ خالل فترة برنامج ضمانات القروض املرالسلع ) ي(  
هذه الفقرة يتوقع من إسرائيل، يف إطار اإلِصالحيات االقتصادية املنصوص عليها يف 

من هذه الفقرة، وبعد تزايد عدد سكان إسرائيل من جراء ) ط(و) ح(الفقرتين الفرعيتين 
استيعاب املهاجرين، وبعد إدخال حكومتها اإلِصالحات الليبرالية يف سياسة جتارتها 

مع الواليات املتحدة، يتوقع من إسرائيل أن تزيد نسبة االستثمارات اخملصصة اخلارجية 
  .لشراء السلع واخلدمات األميركية زيادة واضحة

ديسمبر من / كانون األول 31سيحيل الرئيس التقارير على الكونغرس يف ) ك(  
  .يف شأن تطبيق هذه الفقرة 1999ديسمبر /كانون األول 31كل عام مايل حتى 

شأن هذا االقتراح أن يتيح ضمانات قروض بقيمة ملياري دوالر حلكومة من   
وإثيوبيا  إسرائيل، من أجل تسهيل استيعاب املهاجرين إليها من االحتاد السوفياتي سابقاً

وستستعمل القروض يف جماالت البنى التحتية واإلِسكان، وغير ذلك . وغيرهما من الدول
  .من األغراض يف إسرائيل

وقد . للقيود والشروط التي يقررها الرئيس مانات القروض وفقاًوستمنح ض  
وافقت حكومة إسرائيل على تسديد نفقات التعزيز للضمانات الصادرة بمقتضى هذا 

البرنامج اخلاص، وذلك وفق ما يحتسبها مكتب اإلِدارة وامليزانية بموجب قانون إصالح 
 [....] 1990االعتمادات الفدرايل الصادر سنة 

  
 
  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


