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التقرير الذي رفعته وزارة اخلارجية األميركية إىل الكونغرس حول االستيطان 
   اليهودي يف األراضي العربية احملتلة

 
  21/3/1991واشنطن، 

  

كشفت أمس وزارة اخلارجية األميركية يف أول تقرير علني عن االستيطان اليهودي يف   
األراضي العربية احملتلة، أن عدد املهاجرين من اليهود السوفيات الذين يستوطنون هذه األراضي 

  .يوازي أربعة أضعاف الرقم الذي تعلنه احلكومة اإلسرائيلية يف هذا الشأن

ستوطنات ارتفع يف السنوات األخيرة وأن عدد السكان من اليهود وقال التقرير أن عدد امل  
ألف  200وأوضح أن أكثر من . يف املئة سنوياً  10يف األراضي احملتلة مستمر يف النمو بمعدل 

يف املئة  4مستوطنة يف أراض استولت عليها إسرائيل باحلرب، وأن  200يهودي يعيشون يف نحو 
وتقول احلكومة اإلسرائيلية أن أقل من  .هذه األراضي 1990يف من اليهود السوفيات استوطنوا 

واحد يف املئة من املهاجرين اليهود السوفيات استوطنوا األراضي احملتلة التي تستثني منها 
  .هضبة اجلوالن والقدس الشرقية

إىل أن نحو ثالثة آالف استوطنوا الضفة الغربية وهضبة اجلوالن وأن وأشار التقرير   
توطناً انتقلوا إىل القدس الشرقية األمر الذي يرفع نسبة النمو اليهودي يف هذا اجلزء من مس 5830

 13وأكد أن املستوطنين اليهود يف األراضي احملتلة يمثلون اليوم نسبة . يف املئة 20املدينة إىل 
الوكالة اليهودية التي تساعد هجرة اليهود السوفيات وتقول . يف املئة من سكان األراضي

 سوفيتيألف يهودي  200يف املئة من أكثر من  1,5ومسؤولون يف احلكومة اإلسرائيلية ان نحو 
  .استوطنوا الضفة الغربية وقطاع غزة

ولفت التقرير الذي وضعته وزارة اخلارجية األميركية بناء على طلب من الكونغرس للبحث   
 150ألف مستوطن يقيمون اآلن يف  90إىل أن  املالية، 1991يف املساعدات األميركية لسنة 

. 1984ألفاً عن  40آالف شخص عن العام املاضي و 10مستوطنة يف الضفة الغربية بزيادة 
ألفًا يف هضبة اجلوالن يف  12مستوطنة يف قطاع غزة، و 15ويتوزع ثالثة آالف مستوطن يف 

  .ألفاً يف القدس الشرقية وضواحيها اجلديدة 120مستوطنة و 30

ويف ما يتعلق بأقسام املوازنة اإلسرائيلية التي تعود مباشرة إىل االستيطان، أوضح أنها   
مليون دوالر العام املاضي، وأن هذا االرتفاع  82,5إىل  1985مليون دوالر عام  60ارتفعت من 
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ومة لكنه ذكر أن األرقام الواردة يف املوازنة ليست كاملة ألن احلك. سببه ارتفاع نسبة التضخم
  .اإلسرائيلية ال تقوم بأي جهد للتحقيق يف النفقات اخلاصة باملستوطنات

والحظ أن إسرائيل تمكنت من االستمرار يف معدالت النمو بالنسبة إىل املستوطنين يف   
األراضي احملتلة من دون اللجوء إىل بناء مستوطنات جديدة، وذلك عن طريق توسيع املستوطنات 

  .لبعض املستوطنات تبعد بعض األحيان كيلومترات عدة عن املستوطنة" ضواح"احلالية وبناء 

  



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
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