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مقدمة
يتموقع كتاب الفلسطينيون يف العامل :دراسة دميوغرافية يف حقل الدراسات الدميوغرافية الفلسطينية،
التي اختلفت يف مقارباتها واهتامماتها باملجتمعات الفلسطينية املختلفة داخل فلسطني وخارجها،
ً
ارتباطا
تتطلب مزي ًدا من السرب والبحث امليداين ،الرتباط املسألة الدميوغرافية الفلسطينية
والتي
ُ
وثي ًقا بالتح ّوالت والحلول السياسية ا ُملمكنة؛ وكون أنه "ال ُيطرح ّأي حل أو تسوية جيوسياسية بني
عنرصا
الفلسطينيني واإلرسائيليني إال إذا شمل ا ُملركب الدميوغرايف (عدد السكان وانتشارهم) بوصفه
ً
صائغًا و ُمش ِّك ًل للحل"(((.
عد ،من جهة ،دراسة دميوغرافية بحتة ،وهي األوىل من
ما ُي ّيز الكتاب من الدراسات السابقة أنّه ُي ُّ
حرصا) ،والهتاممها
نوعها عىل مستوى ُمعالجة الدميوغرافيا الفلسطينية (تتناول الجوانب الدميوغرافية ً
بفلسطينيي الشتات إىل جانب فلسطينيي الداخل ،خال ًفا للدراسات املمتدة عىل مدار العقدين األخريين
إسهام نوعي بوضع حجر األساس ملرشوع بحث
التي أهملت الشتات .ومن جه ٍة أخرى ،للدراسة
ٌ
دميوغرايف شامل للفلسطينيني يف ش ّتى أماكن وجودهم ،إضاف ًة إىل اعتبارها امتدا ًدا ملرشوع الباحثني،
يوسف كرباج((( وحال نوفل((( ،حول الدميوغرافيا الفلسطينية الذي يعود إىل عقدين من الزمن.
يسعى الكتاب إىل رص ِد توزيع الفلسطينيني الذين يعيشون يف  200دولة تقري ًبا ،سواء داخل حدود
األرايض الفلسطينية لعام  1967أو  ،1948أو يف الشتات العريب والعاملي ،وذلك من خالل ُمعالجة
نرصا أساس ًيا يغ ّي ُب بحثه بدقة يف الدراسات السابقة ،رغم أنه ا ُملعطى
أوضاعهم الدميوغرافية ،بوصفها ُع ً
ُ
يهدف الكتاب إىل دراسة
الذي ُي ّكن من التنبؤ باملستقبل الدميوغرايف للفلسطينيني ومصريهم .كام
املجتمعات الفلسطينية ا ُملهاجرة قبل عام  1948وبعدهُ ،معتم ًدا عىل مقاربة تاريخية ترصدُ تيارات
 1راسم خامييس" ،الدميوغرافيا يف القدس :الواقع والتحوالت واالسترشاف" ،سياسات عربية ،مج  ،7العدد  ،)2019( 39ص .8
 2ينظر :يوسف كرباج" ،إعادة خلط األوراق السكانية يف الرشق األوسط :املستقبل الدميوغرايف ملنطقة فلسطني /إرسائيل" ،مجلة
الدراسات الفلسطينية ،مج  ،10العدد  ،)1999( 38ص 75-56؛ يوسف كرباج" ،الرهان الدميوغرايف يف الرصاع عىل الهوية الفلسطينية" ،مجلة
الدراسات الفلسطينية ،مج  ،16العدد  ،)2005( 63ص 91-68؛ يوسف كرباج" ،الدميوغرافيا والرصاعات يف سياق إرسائيل /فلسطني :توقعات
للمستقبل" ،عمران ،مج  ،2العدد  ،)2014( 8ص 50-35؛
"Youssef Courbage, "Les Députés israéliens et leurs enfants: Une étude démographique de La Knesset de 1996,
Revue d'études palestiniennes, no. 21 (1999), pp. 58-81; Youssef Courbage, "La Démographie des palestiniens,
l'invraisemblable légèreté des chiffres," in: Farouk Mardam-Bey & Elias Sanbar, Le Droit au retour: Le Problème des
réfugiés palestiniens (Paris: Sindbad-Actes Sud, 2002), pp. 177-206; Youssef Courbage, "Gaza: An Ever Rebellious
Demography?" in: Mehrene Larudee (ed.), Gaza - Palestine: Out of the Margins (Birzeit: Ibrahim Abu-Lughod
& Institute of International Studies - Birzeit University, 2011), pp. 112-125; Youssef Courbage, Basam Abu-Hamad
Adel Zagha, Palestine 2030: Demographic Change, Opportunity for Development, Charmaine Seitz (ed.) (Gaza/
Ramallah: United Nations Population Fund; Prime Minister's Office - State of Palestine, 2016).
 3ينظر :حال نوفل رزق الله ،الفلسطينيون يف لبنان وسورية :دراسة دميوغرافية مقارنة (( )1995-1948بريوت :دار الجديد.)1998 ،

406

الكتـاب الخامس 2020 -
تاعجارم

الهجرة ا ُملختلفة ،بقصد استرشاف ُمستقبل الفلسطينيني الدميوغرايف بحلول عام  .2050وقد أتاح منهج
دراسة الحالة ا ُمل ّتبع يف الدراسة َ
بحث خصوصية كل مجتمع من املجتمعات الفلسطينية يف  23بل ًدا ُتثّل
حاالت الدراسة (ص .)20-17
ولحظ املؤلفان أهمية ورضورة أن تعتني األبحاث الالحقة حول الفلسطينيني يف الخارج ،يف أوروبا عىل
نحو خاص ،وإضافة إىل البلدان القليلة التي شملتها هذه الدراسة :البلدان الثالثة يف أوروبا الغربية
والبلدان الخمسة يف أوروبا الشاملية ،بامليض قد ًما يف دراسة الوجود الفلسطيني يف بلدان أخرى يف
املنطقة األوروبية نفسها؛ بلجيكا وهولندا ،وبلدان جنوب أوروبا مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان ،أو أوروبا
الرشقية مثل روسيا.
أ ّما بالنسبة إىل عينة الدراسة ،فتشمل كل الفلسطينيني ،سواء كانوا الجئني أم َحملة الجنسية /تصاريح
اإلقامة الفلسطينية ،أم َحملة جنسيات الدول ا ُملضيفة (ص  .)22ونظ ًرا إىل عدم شمولية الدراسات
واألبحاث واملعطيات اإلحصائية حول الفلسطينيني يف البلدان ّ
محل الدراسة من جهة ،وقِد ِم معلوماتها
من جه ٍة أخرى ،اعتم َدت الدراسة يف مصدر معلوماتها عىل البحث الدميوغرايف ا ُملنطوي عىل املقابالت
الشخصية ،وزيارات ملراكز بحوث وبعض السفارات والقنصليات الفلسطينية (ص .)23-21
ُ
يقع الكتاب يف ً 12
يبحث الفصل األول األوضاع الدميوغرافية للفلسطينيني داخل فلسطني التي
فصل.
ُ
تشهدُ ُمنافسة دميوغرافية فلسطينية  -إرسائيلية .ثم ُ
ينتقل الفصل الثاين إىل دراسة الفلسطينيني داخل
يذهب الفصل الثالث إىل الض ّفة األخرى
إرسائيل ،الذين ُيعترب تزايدهم ُمعجز ًة دميوغرافية .يف حني
ُ
للمعالجة الدميوغرافية للفلسطينيني يف األردن ،ناف ًيا مزاعم "فلسطنة" األردن بوصفه وط ًنا ً
بديل
ُ
ويدرس الفصل الرابع الفلسطينيني يف سورية الذين تك ّرر شتاتهم مع انزالق البالد يف
للفلسطينيني.
ُ
أتون حرب أهلية بعد حركة االحتجاجات الواسعة والثورة التي اندلعت عام  .2011أ ّما الفصل الخامس
فيبحث أوضاع الفلسطينيني يف لبنان ا ُملتأثرين برصاعاته السياسية ،الذين مل يتبقّ أمامهم سوى املطالبة
بالحق يف الهجرة .بينام يس ّلط الفصل السادس الضوء عىل الفلسطينيني ا ُمله ّمشني يف مرص .ثم يتتبع
الفصل السابع تش ّكل الشتات الفلسطيني يف العراق الذي بدأ يف التاليش بعد الغزو األمرييك له عام
 .2003ويرصدُ الفصل الثامن الوجود الفلسطيني يف بلدان الخليج العربية الس ّتة الذي بدأ ُ
منذ قرابة
قرن ،وتأ ّثرهم بالتقلبات السياسية واالقتصادية للمنطقة .يف حني ي ّتجه الفصل التاسع نحو استعراض
طبيعة الوجود الفلسطيني يف فرنسا واململكة املتحدة وأملانيا ،ويف الفصل العارش يستعرض وجودهم يف
يقطع الكتاب ا ُملحيط نحو
بلدان شامل أوروبا (السويد والدمنارك والرنويج وآيسلندا وفنلندا) .وختا ًماُ ،
األمريكتني يف الفصلني الحادي عرش والثاين عرش ،ليدرس األوضاع الدميوغرافية للفلسطينيني يف الواليات
املتحدة األمريكية وتشييل.
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أول :الفلسطينيون داخل فلسطني املحتلة :معركة الخصوبة
ً
ُتثّل ا ُملعطيات الدميوغرافية مصدر قوة للحفاظ عىل الشعب الفلسطيني الذي يبلغُ تعداده  13مليون
نسمة .وعىل الرغم من أنّ  5ماليني فلسطيني املقيمني يف قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الرشقية
ال ميثلون األغلبية ،فإنهم قد يصبحون كذلك؛ فمعركة الفلسطينيني منذ الهجرة اليهودية إىل فلسطني
ارتفع عدد الفلسطينيني داخل فلسطني املحتلة من  900ألف عام
هي معركة أرقام (ص  .)28-27فقد َ
 1960إىل  5ماليني نسمة عام  ،2017أي مبعدل منو  2.5يف املئة ،مع وجود خصوصية لقطاع غ ّزة مقارن ًة
بالضفة الغربية ،حيث ّمثة فارق منو كبري ُ
يصل إىل  21يف املئة بني قطاع غ ّزة ( 4.53أطفال لكل امرأة)،
والضفة الغربية ( 3.74أطفال لكل امرأة) ،ليصل عدد سكان قطاع غزة إىل مليوين نسمة عام ،2016
ويكون معدل النمو فيه أعىل من الضفة الغربية وإرسائيل ُمبعدل  3.1يف املئة سنو ًيا (ص .)38-35
وكانت القدس تتش ّك ُل دميوغراف ًيا عام  2015من  339000فلسطيني ( 32يف املئة) ُمقابل 1058000
يهودي ( 67يف املئة) .وقد اعتمدت إرسائيل عىل املستوطنات عىل نحو أسايس لزيادة النمو الدميوغرايف
لليهود يف القدس ،حيث تضاعف عدد املستوطنني يف الفرتة  2016-1977نحو  15مرة ،أي من  40أل ًفا
إىل  604آالف مستوطن (ص .)43-39
أ ّما داخل "دولة إرسائيل" الناشئة بعد نكبة  ،1948فلم يتبقّ فيها سوى  156ألف فلسطيني ،الذين
تضاعف عددهم أكرث من  9م ّرات خالل  68عا ًما .وقد ُمنح هؤالء الجنسية اإلرسائيلية ،لكن يف املقابل
صودرت آالف الهكتارات من أراضيهم ،واتّبعت السلطات اإلرسائيلية سياسات الطرد املنهجي يف حقهم
(ص )62-60؛ إذ تتعامل إرسائيل مع الدميوغرافيا الفلسطينية بوصفها موضو ًعا سياس ًيا أمن ًيا .وقد
وضعت العديد من السياسات محاول ًة الحتوائها ُمنذ منحة بن غوريون لكل مولود عارش لتشجيع
اإلرسائيليات عىل الوالدة؛ "لجنة بييك" ( ،)1967و"مشاريع تنظيم األرسة" ( ،)1980وليس انتها ًء بقانون
" ّمل الشمل" ( )2003الذي ُيق ّيد الزواج بني الفلسطينيني من داخل إرسائيل والضفة الغربية((( .وبعد أن
كان معدل خصوبة النساء العربيات أكرث مام مياثله لدى النساء اليهوديات داخل إرسائيل ،بواقع 4.3
أطفال مقابل  2.6لكل امرأة عام  ،2000ازداد املعدل لدى اليهوديات مع انخفاضه لدى العربيات،
ليبلغن املستوى نفسه؛  3.13أطفال لكل امرأة عام ( 2015ص .)59
ُ
يسترشف املؤلفان مستقبل فلسطني الدميوغرايف بحلول عام  ،2050بنا ًء عىل مستوى الخصوبة وبافرتاض
ثبات الوضع السيايس الراهن؛ إذ يريان أنّ عدد الفلسطينيني داخل فلسطني املحتلة سيصبح أكرث من
 4مريم هواري" ،هكذا ق ّلصت 'إرسائيل' معدّالت الوالدة الفلسطين ّية" ،مرتاس ،2020/2/23 ،شوهد يف ،2020/8/31 :يف:
https://bit.ly/31HRpt5
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اليهود بفعل الجمود الدميوغرايف((( للفلسطينيني ( 56يف املئة من الفلسطينيني مقابل  44يف املئة من
اليهود) ،وذلك بافرتاض استمرار الوضع السيايس الراهن؛ إذ سيصل عدد سكان الضفة الغربية والقدس
الرشقية وقطاع غزة من  4700000عام  2015إىل  9500000نسمة ،وسيزداد عدد فلسطينيي أرايض
 1948من  1427000عام  2016إىل  2400000نسمة عام ( 2050ص .)50-47
تخضع للتط ّورات السياسية؛ فإذا قامت دولة واحدة عىل
ومن نافل القول إنّ التغيريات الدميوغرافية
ُ
حدود فلسطني التاريخية ،سيتح ّول اليهود إىل أقلية تحكمها أغلبية فلسطينية .أ ّما ّ
"حل الدولتني"،
فس ُيق ّلص مساحة إرسائيل إىل حدود ما قبل عام  ،1967ما يعني أغلبية يهودية ُتثّل  80يف املئة من
إجاميل الس ّكان بحلول عام  .2048وإذا استمرت حركة النمو يف مستوطنات الضفة الغربية كام هي،
السكان مبا ُيعادل  1.19مليون بحلول عام  .2050ويف ِّ
ظل الضامن األمرييك
س ُيمثّل املستوطنون ثلث ُّ
ستضم إرسائيل قرابة  50-40يف املئة من مساحة الضفة الغربية
بعدم العودة إىل حدود عام ،1967
ُّ
ُ
سيجعل التجمعات السكانية الفلسطينية – ال املستوطنات – هي التي
ومن ضمنها املنطقة "ج" ،ما
تبدو بوصفها مناطق معزولة بعضها عن بعض .كام سيؤدي ارتفاع عدد املستوطنني إىل أكرث من  20يف
املئة داخل إرسائيل إىل تعزيز القاعدة الدميوغرافية لليمني ا ُملتطرف .وفلسطين ًياُ ،يحتمل "انتقال ال مف ّر
منه للكتلة الدميوغرافية من الضفة الغربية إىل قطاع غزة ،عىل الرغم من الضغط السكاين املفرط عىل
القطاع" (ص .)55-51

ثانيًا :الشتات الفلسطيني يف بلدان الطوق العربية :أسئلة
املواطنة والهجرة
بدأ الشتات الفلسطيني يف التش ّكل يف األردن قبل إنشاء إمارة رشق األردن عام  .1921وبلغ عدد
الفلسطينيني يف األردن  634ألف نسمة عام 2015؛ ما ُيعادل  6.6يف املئة من مجموع الس ّكان (9.5
ماليني) ،إضاف ًة إىل الفلسطينيني من حملة الجنسية األردنية الذين تُق ّدر نسبتهم بنحو  42يف املئة من
إجاميل عدد السكان .وإضاف ًة إىل تد ّفق الهجرة الفلسطينية من األردن وإليه بفعل الظروف السياسية
واالقتصادية ،يؤدي النمو الطبيعي دو ًرا يف أعداد الفلسطينيني يف األردن ،عىل الرغم من أنّ الخصوبة
الفلسطينية أقل من مثيلتها لدى الس ّكان من أصل أردين ،بسبب ارتفاع نسبة التعليم لدى الفلسطينيني
وانخراط الفلسطينيات يف األنشطة االقتصادية (ص  .)105-85وفيام يتع ّلقُ باإلسقاطات الدميوغرافية
للفلسطينيني من حملة الجنسية األردنية ،يتوقع املؤلفان انخفاض نسبتهم بحلول عام  2050إىل 39.9
5

ُيقصد بالجمود الدميوغرايف  Population Momentumهنا ،بقاء ُمعدل منو الس ّكان مرتف ًعا ،حتى يف حال انخفاض الخصوبة (ص .)44
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يف املئة ( 4700000مقابل  6700000من األردنيني) ،ما يب ّدد ادعاءات "فلسطنة" األردن .أ ّما بالنسبة إىل
الـ  634ألف فلسطيني غري ا ُملج ّنسني يف األردن ،فسيزداد عددهم إىل  938أل ًفا بحلول عام  .2050ويف
الس ّكان (ص .)111-108
كل األحوال ،سيبقى األردنيون (األصل) ميثّلون غالبية ُ
أ ّما يف سورية ،فكان الفلسطينيون ميثّلون  2.6يف املئة من س ّكان سورية بنحو  600ألف نسمة عام
 ،2011ويتمتعون بحقوقٍ مدنية مساوية للمواطنني السوريني ،من دون ّأي حقوق سياسية مع
احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية؛ وقد ُمنحوا عام  1963وثائق سفر سورية تُتيح لهم العودة إىل سورية
من دون الحاجة إىل تأشرية عودةّ .إل أنه يف إثر الرصاع املستمر منذ عام  ،2011اضطر الفلسطينيون
يف سورية ،كام السوريني ،إىل الهجرة القرسية ،إذ تم اجتياح املخيامت الفلسطينية وتدمري  5من
أصل ً 14
مخيم توزّع فيها الفلسطينيون ،إضاف ًة إىل تجمعات أخرى يف دمشق وريفها ودرعا وريفها،
ضم قبل حصاره عام  2013أكرث من  144ألف
وأكرب هذه التجمعات مخيم الريموك يف دمشق الذي ّ
فلسطيني (ص  .)125-124 ،119-115فإىل جانب التهجري الداخيل لنحو  350ألف فلسطيني يف الفرتة
ُ ،2016-2011ه ّجر خارج سورية نحو  142ألف الجئ فلسطيني ح ّتى منتصف عام  .2016ويتو ّقع
املؤلفان أن يزيد عدد فلسطينيي سورية الالجئني إىل الدول األوروبية نظ ًرا إىل التسهيالت التي تُق ّدمها
قوانني اللجوء يف دول االتحاد األورويب التي تعتربهم معدومي الجنسية  ،Statelessnessوأن يزداد عدد
الفلسطينيني يف سورية من  418000إىل نحو  1200000بحلول عام ( 2050ص .)131-126
وقد تأ ّثرت الدميوغرافيا الفلسطينية يف لبنان بحوادثه ورصاعاته منذ سبعينيات القرن املايض ،إضاف ًة إىل
القيود القانونية املفروضة عليهم ،وعدم وجود تعريف ّللجئ الفلسطيني ،وال متتعه بأي حقوق مدنية
أو اجتامعية (ص  .)136-135و ُيق ّدر املؤلفان عدد الفلسطينيني يف لبنان – مبن فيهم حملة الجنسية
الفلسطينية – بنحو  340ألف فلسطيني عام  ،2017أي  5.5يف املئة من إجاميل الس ّكان (6136243
نسمة) (ص  .)141-137ويتوزّع نحو  63يف املئة من الفلسطينيني يف لبنان يف ً 12
مخيم و 58تجم ًعا،
وقد أ ّثرت الهجرة عىل نحو رئيس يف عددهم ،إضاف ًة إىل انخفاض الخصوبة من  6.6أطفال للمرأة
الواحدة عام  ،1980إىل  2.8يف الفرتة 2011-2009؛ وذلك بسبب قلة النساء املتزوجات وانتشار وسائل
ّ
ستظل كام
تنظيم األرسة (ص  .)151-147ويعتقد املؤلفان أنّ أوضاع الفلسطينيني املأساوية يف لبنان
هي نظ ًرا إىل أوضاعه السياسية والطائفية" ،إىل حني إيجاد حل ملشكلة الالجئني يف إطار التسوية الشاملة
يف املنطقة" ،ولذلك مل يتبقَ أمامهم سوى الهجرة (ص .)153-151
عدد من الفلسطينيني عام  ،1947بعد صدور قرار تقسيم فلسطني (قرار الجمعية العامة
وقد ُه ّج َر ٌ
لألمم املتحدة رقم  )181واندالع املواجهات بني اليهود والعرب ،إىل مرص ونقلوا إىل معسكر القنطرة
ليضم  12ألف الجئ فلسطيني ،الذين ُر ّحلوا إىل مخيم املغازي يف قطاع غ ّزة
يف مدينة القنطرة رشق َّ
بعد توقيع اتفاقية الهدنة بني مرص وإرسائيل عام  .1949ووصل عدد الالجئني الفلسطينيني يف مرص إىل
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 33ألف نسمة عام 1969؛ إال أنّ التوترات السياسية بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد ( )1978أ ّثرت يف
أوضاعهم .وعا َد إىل قطاع غ ّزة نحو  80-70ألف فلسطيني بعد اتفاق أوسلو ،لينخفض عدد الفلسطينيني
يف مرص إىل  50أل ًفا ،ويتزايد فيام بعد مع عودة الفلسطينيني من دول الخليج العربية؛ وتتفاوت
املصادر يف تقديره ما بني  100-30ألف يف الفرتة ( 2017-2014ص  .)162-157ومن الناحية الجغرافية،
يتوزّع الفلسطينيون يف كافة أرجاء مرص ،وينخرطون يف املجتمع املرصي ثقاف ًيا واجتامع ًيا ومهن ًيا .وقد
حصل عدد قليل منهم عىل الجنسية املرصية؛ وسيزدا ُد العدد يف إثر تعديل قانون الجنسية عام 2004
الذي مينح الجنسية املرصية ملواليد الزيجات املرصية  -الفلسطينية .ويتوقع املؤلفان أن ينخفض عدد
الفلسطينيني يف مرص ،خاص ًة مع ارتفاع الهجرة نحو الخليج وكندا ووفيات كبار السن (ص .)167-162

معضلة
ثالثًا :الشتات الفلسطيني يف الخليج العريبُ :
التقلُّبات السياسية  -االقتصادية
بدأ الوجود الفلسطيني يف منطقة الخليج العريب منذ قرابة قرن .وقد جذبت اململكة العربية السعودية
والكويت  90يف املئة من القوى العاملة الفلسطينية يف الخليج قبل حرب الخليج الثانية ( ،)1990لتنتقل
بعدها إىل قطر واإلمارات العربية املتحدة؛ إذ انخفض عدد الفلسطينيني يف الكويت بعد الحرب من
 400ألف إىل  30ألف فلسطيني((( .ويتمثل عامل النمو الدميوغرايف الرئيس للفلسطينيني يف دول الخليج
يف الهجرة الدولية ،وتُش ُري التقديرات السابقة عىل حرب الخليج الثانية إىل أنّ معدالت منو الفلسطينيني
سنو ًيا كانت تزيدُ عىل  10يف املئة يف الكويت .أ ّما الخصوبة فكانت أقل من مثيلتها لفلسطينيات
األرايض ا ُملحتلة؛  4.5أطفال مقابل  7.2لكل امرأة .ويف اململكة العربية السعودية ،بلغ مستوى خصوبة
الفلسطينيات  5.8أطفال لكل امرأة قبل عام  ،1990لكن هجرة الفلسطينيني إليها شه َد انخفاضً ا،
وكذلك األمر يف اإلمارات العربية ا ُملتحدة بسبب منافسة العاملة اآلسيوية .أ ّما مستوى الخصوبة لدى
الفلسطينيات يف اإلمارات فيامثل نظريه لدى الفلسطينيات يف الكويت .ويف قطر ،مثّل الفلسطينيون
واألردنيون من أصل فلسطيني ما يعادل  9.4يف املئة من إجاميل الس ّكان قبل عام ّ ،1990إل أنّ هجرة
الفلسطينيني من قطر كانت أكرث من املهاجرين إليها .ويف البحرين ،كان عدد الفلسطينيني ُيقارب ألفي
نسمة قبل عام  ،1990وتُشري التقديرات الحديثة إىل  5آالف نسمة ،رغم وجودهم فيها منذ قرن،
ومستوى الخصوبة لدى الفلسطينيات فيها ُيشابه مثيله لدى الفلسطينيات يف الكويت .أ ّما يف سلطنة
ُعامن ،فعدد الفلسطينيني ومن ّوهم قليالن بسبب ا ُملنافسة اآلسيوية (ص .)187-179
 6للمزيد حول أوضاع الفلسطينيني وتش ّكل الشتات الفلسطيني يف الكويت منذ النكبة حتّى حرب الخليج الثانية ،ينظر :شفيق الغربا،
النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني يف الكويت (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2018 ،
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يتو ّقع املؤلفان أنّ الفلسطينيني سيتأثرون سلب ًيا بتقلبات الظروف السياسية واالقتصادية والسياسات
الخارجية الخليجية ،وأنّ عددهم يف دول الخليج العربية بحلول عام  2050سيبلغ  1096000نسمة،
بواقع  57أل ًفا يف الكويت ،و 414أل ًفا يف اململكة العربية السعودية ،و 517أل ًفا يف اإلمارات العربية
ا ُملتحدة ،و 86أل ًفا يف قطر ،و 9آالف يف البحرين ،و 14أل ًفا يف سلطنة ُعامن (ص .)191-187
ويف العراق ،وصل عدد الالجئني الفلسطينيني إىل  4آالف شخص عام  ،1949ليزداد مع "الطفرة النفطية"
أمام تد ّفق ّ
العمل ،ليصل إىل  34أل ًفا عام  ،2003وينخفض إىل  10آالف – ورمبا أقل – بحلول عام
 ،2010إثر االضطرابات السياسية .ومل ّ
تتول وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
"األونروا" إدارة شؤون الالجئني الفلسطينيني يف العراق ،وبذلك مل يحصلوا عىل صفة الجئ .لكن مع
تغي مع
تحسنت أوضاعهم مثل نظرائهم يف سوريةّ ،إل أنّ ذلك ّ
تق ّلد صدام حسني الرئاسة عام ّ ،1979
سقوط نظام صدام ،ليدفع الفلسطينيون مثن املعاملة التفضيلية تلك ،و ُيعلن النظام ذو األغلبية الشيعية
نيته يف طردهم ،مع عدم وجود دول عربية مفتوحة أمامهم ،ويظل جزء كبري منهم عال ًقا عىل الحدود
العراقية  -األردنية ،ويهاجر جزء آخر نحو األردن وسورية وباقي دول العامل .وبناء عليه ،يتوقع املؤلفان
أن ينقرض املجتمع الفلسطيني يف العراق بحلول عام ( 2050ص .)175-171

عا :الفلسطينيون يف أوروبا واألمريكتني :أهمية رمزية
راب ً
لدميوغرافيا قدمية نامية
ثم يف عامي
تعو ُد هجرة الفلسطينيني بأعداد قليلة نحو فرنسا إىل بدايات القرن العرشين ،ومن ّ
ُ
ويحمل غالبيتهم الجنسية الفرنسية ،و ُيراوح عددهم بني
 1948و ،1967ويف عام  1975من لبنان.
 2000و 3000شخص ،وال يتمتعون بق ّوة اقتصادية (ص  .)200-195أ ّما يف اململكة املتحدة ،فقد بدأ
الوجود الفلسطيني قبل النكبة ،وكانوا من الطالب أو العاملني يف هيئة اإلذاعة الربيطانية أو يف الخدمة
املدنية .ويتم ّيز املجتمع الفلسطيني يف بريطانيا مبشاركته يف الحياة السياسية وبروز شخصيات فلسطينية
يف مجاالت متعددة .و ُيق ّدر املؤلفان أنّ عدد الفلسطينيني يف بريطانيا ُ
يصل إىل  60ألف نسمة عام
 ،2017ويتوقعان أن يصل عددهم بحلول عام  2050إىل  90ألف نسمة (ص  .)206-201ويف أملانيا،
ُيقيم العدد األكرب من الفلسطينيني يف أوروبا ،إذ ُيق ّدر عدد الفلسطينيني غري املجنسني يف أملانيا بقرابة
 14ألف فلسطيني؛ أ ّما إذا أخذنا عدد الفلسطينيني مع األردنيني (وغالبيتهم من أصل فلسطيني)،
وأصحاب الجنسيات اإلرسائيلية (ونسبة صغرية منهم من الفلسطينيني) ،ف ُيق ّدر بـ  200ألف نسمة عام
 .2017ويتوقع املؤلفان أن يصل عدد الفلسطينيني مع حلول عام  2050إىل نحو  200ألف فلسطيني
(ص .)221-207
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وقد وصلت أوىل املجموعات الفلسطينية إىل السويد عام  ،1962وض ّمت طالب دراسات عليا ،لتصل
املجموعات األخرى إثر الحروب املختلفة يف الرشق األوسط .و ُيق ّدر املؤلفان عدد الفلسطينيني يف السويد
– مبن فيهم حملة الجنسية األردنية حيث غالبيتهم من الفلسطينيني – بنحو  10آالف فلسطيني عام
شخصا
( 2015ص  .)229-225ويف الدمنارك ،وصل عدد املهاجرين الفلسطينيني عام  1978إىل ً 2694
غالبيتهم من لبنان ،ويقرتب عددهم من  15أل ًفا يف بداية القرن الحايل (ص  .)231-229أ ّما يف الرنويج،
ف ُيق ّدر عددهم بنحو ( 3825ص  .)233-232و ُيقيم يف آيسلندا بضع عرشات من الفلسطينيني ،وال يوجد
فتوجه إليها قرابة  100فلسطيني بعد النكبة ،و ُيق ّدر
تعداد رسمي لهم (ص  .)235-234أ ّما فنلنداّ ،
املؤلفان عددهم بنحو  3500عام  .2016ويتوقعان تضاعف عدد الفلسطينيني يف هذه الدول الخمس
بحلول عام ( 2050ص .)238-235
وتتفاوت تقديرات عدد الفلسطينيني يف الواليات املتحدة األمريكية ما بني  72أل ًفا و 179أل ًفاّ ،إل أنّ
شخصا عام  .2005وبنا ًء عىل حساب ُمع ّدل النمو ( 2.3يف املئة)،
املؤلفني ُيق ّدران العدد بنحو 236
ً
فإنهام ُيقدران العدد بنحو  310آالف نسمة عام  .2017وتعو ُد هجرة الفلسطينيني إىل الواليات املتحدة
بدافع اقتصادي .ويتو ّقع املؤلفان
مع هجرة التجار العرب السوريني واللبنانيني التي بدأت عام 1893
ٍ
أن يصل عدد الفلسطينيني يف الواليات املتحدة إىل  344ألف نسمة عام  ،2025و 441أل ًفا عام 2050
(ص .)251-243
ُ
يكتنف الغموض تقديرات عدد الفلسطينيني بسبب ض ّمهم مع مجتمعات
ويف بلدان أمريكا الالتينية،
أخرى تحت مس ّمى "العرب" .ومع ذلكُ ،يق ّدر عدد الفلسطينيني يف كلٍ من تشييل وهندوراس والربازيل
بنحو  700ألف نسمة ،وهم يحظون بأهمية سياسية ورمزية ،إىل جانب امليزة االقتصادية والدميوغرافية.
وتعود هجرة الفلسطينيني إىل تشييل إىل خمسينيات القرن التاسع عرش مع حرب القرم ()1856-1853
وهيمن عليهم املسيحيون بسبب استفادتهم من شبكات التضامن.
خصوصا ،وكانت غالبيتهم من التجار،
َ
ً
وقد اختار الفلسطينيون الوجهة التشيلية للنأي بأنفسهم عن التنافس مع مهاجري بالد الشام الذين
اتجهوا إىل البلدان الالتينية األخرى .ويق ّدر املؤلفان عدد الفلسطينيني يف تشييل بنحو  205آالف عام
 ،2017ويتوقعان وصوله إىل  235أل ًفا عام ( 2050ص .)270-255

خامتة :يف النضال الدميوغرايف الفلسطيني
سعى الكتاب ببحثه األوضاع الدميوغرافية للفلسطينيني يف  23بل ًدا إىل الخروج باسترشاف حول مآل
الكتلة الدميوغرافية الفلسطينية يف العامل ،مع محاولة اإلشارة إىل خصوصية كل مجتمع من هذه
املجتمعات .والخط الناظم للكتاب هو محاولة تحديد عدد الفلسطينيني يف الحاالت املدروسة ومستوى
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الخصوبة لديهم ،ومستقبلهم بحلول عام  ،2050مع اإلشارة إىل اختالف مستوى الد ّقة يف كل حالة.
ٍ
تخرج
خرج املؤلفان
بإسقاطات دميوغرافية لكل حالةّ ،إل أنّ الكتاب ينقصه خامتة تحليلية ُمقارنة ُ
وقد َ
ٍ
بتعميامت دميوغرافية .و ُيجمل الجدول أبرز النتائج التي وصل إليها املؤلفان يف كتابهام.
جدول بعدد الفلسطينيني يف العامل بحلول عام  2050وفق تقديرات املؤلفني
الدولة
فلسطني
إرسائيل
األردن
سورية
لبنان
مرص
العراق
الكويت
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة
قطر
البحرين
سلطنة ُعامن
فرنسا
اململكة املتحدة
أملانيا
السويد
الدمنارك
الرنويج
آيسلندا
فنلندا
الواليات املتحدة األمريكية
تشييل

عدد الس ّكان الفلسطينيني (بحسب
تقديرات )2017-2015
4700000
1427000
634000
418000
340000
100000-30000
أقل من 10000
43000
280000
350000
56000
6000
10000
3000-2000
60000
10000
15000
3825
عرشات
3500
310000
205000

عدد الس ّكان الفلسطينيني عام 2050
9500000
2400000
938000
1200000
انخفاض
انقراض
57000
414000
517000
86000
9000
14000
90000
200000
ارتفاع
ارتفاع
ارتفاع
ارتفاع
ارتفاع
441000
235000

املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل بيانات الكتاب.

وبناء عليهُ ،يالحظ أنّ عدد الفلسطينيني ٌ
يخضع لعوامل
آخذ يف االرتفاع يف معظم الحاالت – وهو ما
ُ
يقرتب من
النمو الطبيعي عىل نحو رئيس ،إضاف ًة إىل عامل الهجرة – مع اختالف ُمعدل النمو الذي
ُ

414

الكتـاب الخامس 2020 -
تاعجارم

يصعب القيام بإسقاطات
الضعف يف بعض الحاالت .بيد أنه بالنظر إىل التفاوت الكبري بني ُمعدالت النمو،
ُ
دميوغرافية لعدد الفلسطينيني – وتُشري التقديرات إىل أنّ عددهم يبلغُ  13مليونًا((( – بحلول عام .2050
من نافل القول إنّ الدميوغرافيا الفلسطينية تؤ ّدي دو ًرا ً
مهم يف تحديد مستقبل الدولة الفلسطينية .ومبا
أنّ التوقعات تُشري إىل أنّه يف عام  ،2050سيصل عدد الفلسطينيني يف الضفة الغربية والقدس الرشقية
وقطاع غ ّزة وفلسطينيي  1948إىل نحو  10724000فلسطينيُ ،مقابل  9212000من الس ّكان اليهود
داخل إرسائيل((( ،فإنّ شكل ّ
حل الرصاع هو الذي ُيف ّعل أهمية الكتلة الدميوغرافية أو ُيهمشها ،ويختلف
من ّ
حل الدولة الواحدة إىل حل الدولتني ،وكذلك مبسألة فصل قطاع غ ّزة .ومن البديهي القول إنّ
أسايس لبقائهم؛ لكن هل الحديث عن "معركة أرقام /حرب ُمهود" هو
الوزن الدميوغرايف للفلسطينيني
ٌ
تحكم الرهان عىل النضال الدميوغرايف؟
الجوهري يف املسألة الفلسطينية؟ وما السياقات التي
ُ
وتزدا ُد أهمية األرقام يف الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل يف حال تح ّول اسرتاتيجية النضال الفلسطينية
نحو الدولة الدميقراطية العلامنية الواحدة ،وهو ما تخشاه إرسائيل .ويف حال ُأقيمت دولة واحدة
ينضم إليهم يف نضالهم تجاه
َ
واندمج فلسطينيو الض ّفة الغربية مع فلسطينيي الداخل ،من ا ُملمكن أن َّ
ثم ينتقلون
املساواة يف خطوة أوىل
ٌ
جامعات مه ّمشة أخرى كحركات اليهود الرشقيني واإلثيوبيني؛ ومن ّ
من البناء عىل الدميوغرافيا إىل تطوير األيديولوجيا عىل مستوى العمل السيايس .أ ّما يف حال الذهاب
نحو ّ
حل الدولتني ،فإنّ األرقام تكون غري ذات معنى ،ألنّ املنافسة الدميوغرافية بني الفلسطينيني
ضم املستوطنات إىل إرسائيل .ففي حال االنفصال ،ستسعى كل دولة إىل
واملستوطنني ستزول مع ّ
ُ
تستحيل مسألة الدميوغرافيا الفلسطينية إىل التش ّبث باملكان ال القضاء
الحفاظ عىل قوميتها؛ وبذلك
عىل الصهيونية ونظامها االستعامري.
أ ّما بالنسبة إىل فلسطينيي الخارج والشتات ،فإنّ القول بوجود هوية وطنية فلسطينية واحدة يتجاهل
ُ
ويفرتض وحدة وطنية غري موجودة((( ،كونه مع اتفاقية
ال ّتنوع وال ّتعدد الحاصل من ج ّراء الشّ تات،
ضع َف تأثري الجامعات الفلسطينية يف الخارج بعد
أوسلو وتهميش دور ُمنظمة التحرير الفلسطينيةُ ،
ُ
ويعمل عىل تثوير الداخل .وبناء عليه ،إذا مل ُتعِد منظمة التحرير
أن كان النضال الفلسطيني يرتك ُز فيه
صياغة املرشوع الوطني الفلسطيني لتشمل فلسطينيي الشتات والخارج – و ُيصبح يف إثر ذلك ّ
كل
ُ 7ينظر" :حوايل  13مليون فلسطيني يف فلسطني التاريخية والشتات" ،الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2019/7/11 ،شوهد يف
 ،2020/10/26يفhttps://bit.ly/37I76DG :
 8كرباج" ،الدميوغرافيا والرصاعات يف سياق إرسائيل /فلسطني" ،ص .41-40
 9روزماري صايغ" ،تجسيد ال ُهوية يف مخيامت الالجئني الفلسطينيني :نظرة جديدة إىل ّ
'املحل' و'الوطني'" ،يف :آري نودسن وساري حنفي
(محرران) ،الالجئون الفلسطينيون يف املرشق العريب :الهوية والفضاء واملكان ،ترجمة دميا الرشيف ،مراجعة وتقديم جابر سليامن (الدوحة/
بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص .126-119
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ترسب الالجئني من دول الطوق
الفلسطينيني فلسطينيني مبوجب التعريف وأوراق الثبوتية – سيزداد ّ
إىل بلدان الهجرة البعيدة هر ًبا من األوضاع املأساوية التي يعيشونها ،ألنّ وجودهم يف املخيامت مبعناه
املقاوم سيتالىش ،أو إنه قد بدأ بذلك منذ سنوات باألحرى.
وليك تُساهم الدميوغرافيا الفلسطينية املوزعة يف كا ّفة أنحاء العامل ،يجب استحداث ُسبل للنضال
الفلسطيني ا ُملشرتك بني فلسطينيي الداخل والخارج ،ومنها تفعيل آليات التضامن االقتصادي .فقد كان
دعم مادي ملنظمة التحرير الفلسطينية
الفلسطينيون يف بلدان الخليج العربية وأمريكا الالتينية مصدر ٍ
من خالل اقتطاع جزء من رواتبهم ( 5يف املئة) والت ّربع بها لصندوق ا ُملنظمة( ،((1ويجب أن تعود هذه
اآللية التي تقو ُم عىل تب ّني فلسطيني يف الخارج لرشيكه يف الداخل ،لكن يسبقها رضورة إعادة بناء
الثقة بني ا ُملنظمة والفلسطينيني؛ ولوال ذلك ستبقى جامعات ُمشتتة غري فاعلة ،بل يزداد انفكاكها عن
الهوية الفلسطينية الجامعة ،كون ّمثة هويات فرعية بدأت يف التش ّكل منذ فرتة طويلة ،إذ باتت كل
ُعب عن هويتها من ُمنطلق همومها وأولوياتها( .((1وتتفاقم هذه املخاوف مع احتامل
جامعة فلسطينية ت ّ
"الشتات املتك ّرر" للكثري من الجامعات الفلسطينية مثل العراق ولبنان وسورية ،كون تك ّرر تجربة
الشتات تُقلل من فاعلية الشّ بكة االجتامعية يف الحفاظ عىل الهوية ،ما يجعل الفلسطينيني ينخرطون يف
اندماجا شبه كامل يزدا ُد مع الجيل
ينتج
الشبكات االجتامعية الجديدة للمجتمع ا ُملضيف؛ األمر الذي ُ
ً
الثاين /مواليد الخارج(.((1
ختا ًماُ ،يعترب كتاب الفلسطينيون يف العامل :دراسة دميوغرافية ،مرج ًعا ً
مهم ألخذ نظرة بانورامية عىل
ً
وصول
األحوال الدميوغرافية للفلسطينيني يف مناطق مختلفة يوجدون بها من فلسطني ومن العامل،

للخوض يف مغامرة تصويب تقديرات أعداد الفلسطينيني يف ع ّدة أماكن،
إىل تشييل .كام أنّه محاولة
ِ
تفتح هذه الدراسة الباب أمام املزيد من األبحاث
وتو ّقع مستقبلهم بحلول عام  .2050وبطبيعة الحالُ ،
ا ُملستقبلية الرضورية للتع ّرف إىل تجربة ُّ
تشكل كل مجتمع من مجتمعات الفلسطينيني يف الخارج،
باستخدام األدوات الدميوغرافية والسوسيولوجية.

 10عىل سبيل املثال ،ح ّولت اللجنة الشعبية ملساعدة مجاهدي فلسطني يف اململكة العربية السعودية ُقرابة  6.2ماليني دوالر أمرييك
ُجمعت عىل نحو رئيس من خالل اقتطاع نسبة  5يف املئة من رواتب املوظفني الفلسطينيني العاملني يف اململكة .ينظر :يوميات ووثائق
الوحدة العربية ( 1995بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1996 ،ص .36
ُ 11ينظر :مجدي املاليك" ،التحول يف الهوية الفلسطينية وتجلياتها يف ضوء ترشذم املجتمع الفلسطيني منذ عام  ،"1948يف :قضية
فلسطني ومستقبل املرشوع الوطني الفلسطيني ،ج  :1يف الهوية واملقاومة والقانون الدويل (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2015 ،ص .172-166
 12مجد أبو عامر" ،الشتات ا ُملتك ّررُ :معضلة االندماج والحفاظ عىل الهوية (الالجئون الفلسطينيون عام  1948من غ ّزة إىل قطر :دراسة
حالة)" ،ورقة ُمقدمة يف منتدى مراكز البحوث يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا "الهجرة والشتات" ،مركز دراسات الرشق األوسط (أورسام)،
أنقرة.2019/7/10-9 ،
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املراجع
العربية

أبو عامر ،مجد" .الشتات ا ُملتك ّررُ :معضلة االندماج والحفاظ عىل الهوية (الالجئون الفلسطينيون
عام  1948من غ ّزة إىل قطر :دراسة حالة)" .ورقة ُمقدمة يف منتدى مراكز البحوث يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا "الهجرة والشتات" .مركز دراسات الرشق األوسط (أورسام) .أنقرة.2019/7/10-9 ،
خامييس ،راسم" .الدميوغرافيا يف القدس :الواقع والتحوالت واالسترشاف" .سياسات عربية .مج ،7
العدد .)2019( 39
رزق الله ،حال نوفل .الفلسطينيون يف لبنان وسورية :دراسة دميوغرافية مقارنة (.)1995-1948
بريوت :دار الجديد.1998 ،
الغربا ،شفيق .النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني يف الكويت .الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات.2018 ،
قضية فلسطني ومستقبل املرشوع الوطني الفلسطيني ،ج  :1يف الهوية واملقاومة والقانون الدويل.
الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.2015 ،
كرباج ،يوسف" .إعادة خلط األوراق السكانية يف الرشق األوسط :املستقبل الدميوغرايف ملنطقة
فلسطني /إرسائيل" .مجلة الدراسات الفلسطينية .مج  ،10العدد .)1999( 38
___________" .الرهان الدميوغرايف يف الرصاع عىل الهوية الفلسطينية" .مجلة الدراسات
الفلسطينية .مج  ،16العدد .)2005( 63
___________" .الدميوغرافيا والرصاعات يف سياق إرسائيل /فلسطني :توقعات للمستقبل" .عمران.
مج  ،2العدد .)2014( 8
نودسن ،آري وساري حنفي (محرران) .الالجئون الفلسطينيون يف املرشق العريب :الهوية والفضاء
واملكان .ترجمة دميا الرشيف .مراجعة وتقديم جابر سليامن .الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات.2015 ،
يوميات ووثائق الوحدة العربية  .1995بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.1996 ،
األجنبية
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