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 جتميديؤكد فيه أن براهام شوحاط، يف خاص لوزير املال اإلسرائيلي، أحديث صحا
   ]مقتطفات[ ليس خدعة األميركية القروض ضمانات على للحصول االستيطان

  
      23/8/1992 ،القدس

  

   احلكومة اإلسرائيلية وضعت جدوالً جديداً لألولويات فيما يتعلق بميزانية : األهرام
  السياسة التي ستنتهجها لتغيير األولويات؟ ما هي.. الدولة

فبالتنسيق مع وزارة . لقد بدأنا بالفعل يف وزارة املالية تغيير األولويات: شوحاط □  
اإلسكان تم إيقاف بناء مئات الوحدات السكنية والشوارع يف الضفة الغربية وغزة، باإلضافة إىل 

. لصناعي وخلق فرص عمل يف إسرائيلتخفيض قروض اإلسكان وإعطاء األولولية لالستثمار ا
يف  يم داخل إسرائيل وهذا تغيير كبيرأيضاً سيتم استثمار املزيد من األموال يف تعبيد الطرق والتعل

  .جدول األولويات من الناحية االقتصادية

   هل وضعت وزارة املالية خطة لتجميد االستيطان وتمويله يف األراضي : األهرام
  احملتلة؟

آالف وحدة سكنية، إال إن هناك  7فقد تم إيقاف بناء . يس هناك جتميد كاملل: شوحاط □
  .يف حين تم إيقاف إنشاء جميع الطرق والشوارع تقريباً. آالف وحدة تم االنتهاء منها 10

 ما هي الوزارات التي يتم التنسيق معها بخصوص جتميد االستيطان يف : األهرام
  األراضي احملتلة؟

  .املالية واإلسكان بالتنسيق مع رئيس الوزراء وزارتا: شوحاط □

 كم يوفر وقف االستيطان على خزينة وزارة املالية؟: األهرام  

، سيتم "شيكل"آالف وحدة سكنية وفر مليارا ونصف مليار  7وقف بناء : شوحاط □
  .استثمارها يف تعبيد الشوارع والتعليم داخل إسرائيل

 هل معنى ..  األراضي احملتلة يتم جتميد إنشائهاوحدة سكنية يف 8700هناك : األهرام
  ذلك أن العمل سيستمر بها؟
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  .نعم، حيث أنها يف املراحل النهائية من اإلنشاء: شوحاط □

 هل وقف بناء بعض املستوطنات، هو تشجيع للعودة إىل اخلط األخضر؟: األهرام  

وال أعلم .. ملساكنهمتوجد حالياً مشكلة بيع مواطنين يف األراضي احملتلة : شوحاط □
  مدى انتشار هذه الظاهرة؟

 ؟1993ما هو اجلديد يف ميزانية عام : األهرام  

  .األراضي احملتلة واستثمار أكثر يف الثقافة والتعليم واجلامعات يفبناء أقل : شوحاط □

 متى ستتسلم إسرائيل ضمانات القروض األميركية؟: األهرام  

ثم يجب بعد ذلك  منون بشأنها يف شهر سبتمبر القادبعد إقرار الكونغرس قا: شوحاط □
  .االنتظار بضعة شهور أخرى لتسلم ملياري دوالر لشراء العتاد واملعدات لالستثمار

 ماذا تقصد باالستثمار؟: األهرام  

إذا أردنا توفير فرص عمل، فنحن بحاجة الستثمار األموال يف الصناعة : شوحاط □
يحتاج إىل عملة صعبة، األمر الذي ستوفره ضمانات القروض  بشراء املعدات واآلالت، وهذا

  .األميركية

 بعد تسلم الضمانات األميركية واألملانية، هل ستتجه إسرائيل ألخذ ضمانات : األهرام
  أخرى من دولة أخرى؟

وبنوك عديدة  ىنعم سأطالب أنا ورئيس الوزراء رابين بضمانات من دول أخر: شوحاط □
  .لالستثمار داخل إسرائيل

.......  

 العامل العربي يخشى أن يكون جتميد االستيطان خدعة إسرائيلية للحصول على : األهرام
  ما تعليقك؟.. ضمانات القروض األميركية وليس سياسة

وعلى العرب أن يعرفوا أن ما وعدنا به خالل احلملة .. كال، ليست خدعة: شوحاط □
السياسة السليمة التي ستنتهجها، وعلى العرب أال يخشوا  وة ليس بسبب العرب، وإنما هاالنتخابي

  .الضمانات، ألننا سنستخدمها يف إنعاش اقتصادنا فقط

 هل ستقلص الواليات املتحدة من ضمانات القروض التي خصصت لالستيطان : األهرام
  باألراضي احملتلة؟
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  .ليصولكن ال نعرف مدى التق.. نعم :شوحاط □

 ثارت مناقشات يف أميركا بأن هذه الضمانات عبء على دافع الضرائب : األهرام
  .األميركي

بهذه الضمانات نذهب .. فهذه ضمانات وليست مساعدات.. هذا غير صحيح: شوحاط □
  .نعم سيصبح ذلك عبئاً إذا مل نسدد هذه األموال، األمر الذي لن يحدث.. للبنوك

.......  

 واليوم ال توجد هجرة؟.. الضمانات الستيعاب املهاجرين السوفييت طلبتم: األهرام  

ولكننا نعتقد بأن األعداد ستكون .. نعم، حيث أن أعداد املهاجرين انخفضت: شوحاط □
. يف الوقت نفسه قمنا باستيعاب نصف مليون مهاجر. ألف مهاجر خالل هذا العام 80إىل  70من 

  .الذين سيصلونوهذه الضمانات ستساعد الذين وصلوا و

 هل شكلت وزارة املالية جلنة لالشتراك يف احملادثات الثنائية واملتعددة : األهرام
  األطراف؟

ولكننا على اتصال . ال أعتقد باشتراك مسؤولين من الوزارة يف الوقت احلايل: شوحاط □
  .مع جلان املفاوضات اإلسرائيلية ونزودهم بكل ما يطلبونه

....... 

   ا رأيك يف تعريف املستوطنات األمنية واألخرى السياسية الذي وضعه رابين؟م: األهرام  

لقد عرف رابين ذلك من الناحية اجلغرافية، ويوجد خالف بيننا وبين : شوحاط □  
  .الفلسطينيين حول ذلك

   ولكن أميركا تعارض هذا التعريف؟: األهرام  

  .ديهمسمعت من نائب الرئيس األميركي بأنه مقبول ل: شوحاط □  

   كيف تلخص زيارة رابين لواشنطن؟: األهرام  

حصلنا على ضمانات القروض ووعد بمساعدة عسكرية مل نعرف .. ناجحة جداً: شوحاط □  
 .وجو اللقاء مع املستثمرين األميركيين كان مريحاً .. حجمها حتى اآلن

 ل السالم مع وهل تؤيد االنسحاب من اجلوالن مقاب.. كيف ترى احلل مع سورية: األهرام
  دمشق؟
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أنا مع حل إيجابي مع سورية وال يوجد لدي مشكلة إقليمية بخصوص : شوحاط □
وأعتقد أنا وآخرون يف احلكومة بأن احلل احلقيقي يجب أن يكون على أساس األرض .. اجلوالن

  .مقابل السالم

 أنت مع االنسحاب من اجلوالن مقابل السالم؟: األهرام  

  .حل للحفاظ على أمن إسرائيل ولكن ضد االنسحاب من اجلوالن أنا مع إيجاد: شوحاط □

 



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


