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 ؤون العربية يف جملس الشعب املصري حول هجرةالش للجنة تقرير

  1]مقتطفات[مسألتي االستيطان واملياه و إسرائيلاليهود السوفيات اىل 
 

  ]11/1991/؟؟[
  

ون العربية يف جملس الشعب املصري يف خالل مناقشتها لقضية تهجير الشؤ حذرت جلنة  
حملتلة، من ازدياد خماطر واستمرار بناء املستوطنات يف األراضي ا إسرائيلاليهود السوفيات اىل 

  .ي على احلدود العربية، خاصة يف األردن ولبنان وسورياسرائيلالتوسع اإل
ها نفسيف االحتاد السوفياتي جاءت بالنتائج " البريسترويكا"وأوضح التقرير ان سياسة   

  .اليهود اىل فلسطين ولكن عبر االنفراج السلمي التي أدت اليها السياسة النازية بالنسبة لتهجير
يف بناء املستوطنات يشكل خماطر كبيرة على  إسرائيلح تقرير اللجنة أن توسع وأوض  

فضالً عن أن ذلك العامل كان وراء احياء احلديث عن . النظام العربي واألمن القومي العربي
  .الكبرى إسرائيل
ية بين التهجير واالستيطان والتوسع، مبيناً أنه كلما وأشار التقرير اىل وجود عالقة جدل  

على املزيد من األراضي، احتاجت اىل قوى بشرية مللئها وبالتايل تنشيط حركات  إسرائيلاستولت 
اىل أراض  إسرائيل، ازداد احتياج إسرائيلالهجرة والتهجير، وكلما ازداد املهاجرون اليهود اىل 

ن، وبالتايل االستيالء على أراض عربية جديدة وموارد مائية، جديدة الستيعاب هؤالء املهاجري
احلجم األمثل وعدد السكان املناسب، وهو ما يطلق عليه اسم الكيان  إسرائيلوهكذا اىل ان حتقق 

  .الكبرى إسرائيلاحليوي الذي يجسد حلم 
زيادة هجرة اليهود اىل : تعمل على حتقيق هدفين أساسيين هما إسرائيلويؤكد التقرير ان   
، وتدعيم البناء االقتصادي واملرافق العامة بشكل يتيح بقاء السكان واستمرار تزايدهم، إسرائيل

بعادها عن قنبلة ية ووحدتها السرائيلمشيراً يف الوقت ذاته اىل اجتاه حتقيق عنصرية الدولة اإل
  .يسرائيلالسكان الفلسطينيين الذين يعيشون حتت االحتالل اإل موقوتة تتمثل يف زيادة

 250وذكر التقرير أن عدد الفلسطينيين الذين يعيشون حتت االحتالل، يقدر بنحو مليونين و  
ألفاً يف  865ونحو  1948ألفاً يف شمايل فلسطين، منذ العام  750ألف فلسطيني، من بينهم 

يف املائة من عدد سكان  42غزة، وان نسبة الفلسطينيين تبلغ  ألفاً يف قطاع 635الضفة الغربية و
فإن أدق احلسابات تشير اىل أن وبما أن نسبة املواليد عند العرب أكثر منها عند اليهود، . إسرائيل

  .يف املائة مع نهاية التسعينات 50الفلسطينيين سيصلون اىل نسبة 
يف الوقت الراهن، وأن  مستوطنة 140شون يف ي يعيإسرائيلألف  80وأوضح التقرير أن هناك نحو 

ية تخطط لبناء سرائيلوان احلكومة اإل. ر من هذه املستوطنات يقع يف القدس الشرقيةالقسم األكب
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يتيح إمكانية كن وشقة سنوياً يف األراضي العربية احملتلة، األمر الذي سآالف م 5ما ال يقل عن 
  .ألف شخص سنوياً 20إسكان حوايل 

يف تقرير اللجنة، ان هجرة اليهود السوفيات تهدف اىل االحتفاظ بضم الضفة الغربية وجاء   
عندما  1967ذلك صراحة يف آب عن موشي دايان، قد عبر  يسرائيلوقطاع غزة ووزير الدفاع اإل

إذا كنا نملك التوراة وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة، فال بد من أن نملك أرض التوراة، : "قال
دفة توراتية صحتاول االحتماء داخل  إسرائيلويشير التقرير اىل أن ". القضاة واحلاخاميين أرض

  .تبرر التوسع واالستيالء على أراضي الغير
، سرائيلوورد يف التقرير أيضًا، أن الهجرة تمثل أكثر العناصر أهمية يف الزيادة السكانية إل  

ودية أشارت اىل ان هيمليون نسمة، وأن الوكالة ال 1,75منذ قيامها نحو  إسرائيلوأنه قد هاجر اىل 
، 1991خالل االشهر الستة األوىل من العام  إسرائيلعدد اليهود السوفيات الذين وصلوا بالفعل اىل 

مع  إسرائيلألف مهاجر يهودي سوفياتي اىل  165ألف مهاجر، وتتوقع الوكالة وصول  50بلغ 
  .1991نهاية العام 

وإذا أضفنا لذلك معدل ما ينتظر وصوله من مهاجرين يهود من شتى دول العامل،   
وخصوصًا من دول أوروبا الشرقية، فإن أكثر التقديرات تواضعاَ تشير اىل ان املعدل السنوي 

يف ذات الوقت، يتفق معظم . إسرائيلسيصل اىل ما يزيد على ربع مليون مهاجر يهودي اىل 
 إسرائيلوان . ى أن الهجرة يمكن أن تصل اىل عدة ماليين شخص يف العامي علاملراقبين يف الرأ

مليون دوالر خصصته  400زم بناء مساكن جديدة الستيعاب هؤالء املهاجرين، بمبلغ تعت
  .هذا الغرضلالواليات املتحدة األميركية 

ليهودية من ناحية أخرى، أوضح التقرير ان اليهود املقيمين من فلسطين يشكلون اجلالية ا  
جاءت " البيريسترويكا"الثالثة من حيث العدد يف العامل، بعد يهود أميركا واالحتاد السوفياتي وأن 

وأنه لوال . لتؤدي نفس نتائج النازية، ولكن عبر االنفراج السلمي وليس من خالل ضغوط األزمة
مع عدد  ئيلإسراعدد املهاجرين اىل  اوىساالحتاد السوفياتي لتسياسة البيريسترويكا يف 

  .، أي ان ميزان الهجرة سيكون صفرا2000ًالنازحين يف العام 
حالياً يقدر بنحو ثالثة ماليين ومائة ألف،  إسرائيلان عدد اليهود املوجودين يف  روأوضح التقري

 5: وما زالوا موزعين على النحو التايل" الفردوس املوعود"وأن بقية اليهود رفضوا الذهاب اىل 
ألف يف االحتاد السوفياتي، وبعض  300ألف يف الواليات املتحدة، ومليونان و 900ماليين و

ألف يف  500ألفاً يف اميركا الالتينية و 80بلدان أوروبا الشرقية ومليون يهودي يف افريقيا و
  .أروروبا الغربية

ة قوية ويؤكد التقرير ان قضية هجرة اليهود وتوطينهم يف األراضي العربية احملتلة، لها عالق
وان ، وأيضاً بالصراع على املياه يف الشرق األوسط، إسرائيلبمسألة احلدود اآلمنة التي تدعيها 

تعتبر هذا النهر  إسرائيلجلنوب لبنان كان بهدف االستيالء على مياه الليطاين، وان  إسرائيلغزو 
  .ضمن حدودها الطبيعية
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طماع احلركة تأتي امتداداً أليف نهر الليطاين  إسرائيلان اطماع : ويضيف التقرير  
مشيراً اىل وجود جذور تاريخية لهذه األطماع تعود اىل الصهيونية يف املوارد املائية العربية، 

، حيث طلب الصهاينة ان يمتد وطنهم القومي من نهر الليطاين يف الشمال، مرورًا 1919العام 
اليرموك، ويف املذكرة التي تقدم بها الوفد الصهيوين  بفسح جبل الشيخ الغربي ووصوالً اىل وادي

هو " حرمون"اىل مؤتمر الصلح الذي انعقد بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، جاء ان جبل الشيخ 
مة اىل جذور مكن فصله عنها دون توجيه ضربة قاصمصدر املياه احلقيقي لفلسطين، وال ي

اين لزراعة صحراء ستخدام الليطهيونية الاحلركة الص ة، يف نفس الوقت، خططتحياتها االقتصادي
 400، وادعت احلق يف 1960 – 1953من " السبعية"الليطاين يف خطتها  إسرائيلالنقب، وأدرجت 

  .مليون متر مكعب سنوياً من مياه نهر الليطاين
اجلدد، ومن ستيعاب اليهود اعلى  إسرائيلديد قدرة ياً ورئيسياً يف حتملاء دوراً حيوويلعب ا  

من  بموجبهاض جديدة هي البديل املتاح، حيث تتمكن اية على ارسرائيلثم تصبح السيطرة اإل
ال مناص من الدخول يف  –وكما ورد يف التقرير  –وضع اليد على مصادر أخرى للحياة، وبالتايل 

ية يرجع حروب مع الدول العربية، خاصة بعد مالحظة ان زيادة عدد املستوطنات يف الضفة الغرب
مع العرب هي حروب املياه،  إسرائيلتوافر املياه يف اآلبار، وأن احلروب التي خاضتها أساساً اىل 

حيث وصلت اىل منابع نهر األردن وأوقفت العمل العربي لتحويل روافده واإلفادة من مياهه يف 
سة مستفيضة ، بعد درا1982اين منذ العام افة اىل نشر قواتها على نهر الليط، باالض67حرب 

  .ملوارده املائية
مليون  85تعاين من عجز مائي يقدر بحوايل  إسرائيليف ذات الوقت، تشير الدراسات اىل ان   

مليون متر مكعب سنوياً يف  400متر مكعب سنوياً، وسيأخذ معدل العجز يف الزيادة ليصل اىل 
ستكون يف موقف عجز خطير يف نضوب املياه اجلوفية يف  إسرائيلمنتصف التسعينات، كما ان 

األراضي العربية احملتلة، والتي تشكل ما يزيد على نصف احتياطها املائي، ويقدر العجز 
مليون متر مكعب سنويًا، وملا كان املشروع الصهيوين  800بنحو  2000ي يف العام سرائيلاإل

املستوطنات الزراعية اجلديدة الستيعاب  يقوم على االستيطان عن طريق التوسع يف إقامة
لالستيالء على أراض عربية جديدة،  إسرائيل ممهاجرين جدداً، فإن احلرب هي البديل الوحيد أما

  .سرائيلاحلدود اآلمنة إل" بدعة"واالحتفاظ بالضفة وغزة وجنوبي لبنان حتت 
     

  
 



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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