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املؤرشات السكانية الفلسطينية

حراب  حتت  زال  وما  الفل�سطيني،  ال�سعب  على  احل�سار  عام   2006 عام  انق�سى 

االحتالل ال�سهيوين يلقى فنوناً جديدة من احل�سار والتجويع والتمييز العن�رصي، 

را�سي،  وما زال جدار ال�سم والتو�سع ميتد من �سمال ال�سفة الغربية اإىل جنوبها مبتلعاً مزيداً من االأ

عازالً �سكانها، قالباً حلياة النا�س اليومية راأ�ساً على عقب يف جميع النواحي االقت�سادية واالجتماعية، 

حموالً اإياها اإىل حياة مريرة ال تطاق بهدف ترحيله عن اأر�سه. 

انق�سى هذا العام الذي قامت فيه “اإ�رصائيل” بعدة اجتياحات لقطاع غزة، مع اإحكام احل�سار 

اإىل  مر الذي حّوَل القطاع  الربي واجلوي والبحري واإغالق املعابر احلدودية ب�سورة متقطعة، االأ

�سجن لي�س بالكبري كثرياً.

القتل  من  واحلديثة  القدمية  �ساليب  االأ بكل  م�ستمرة  “اإ�رصائيل”  زالت  وما  العام  هذا  انق�سى 

�سجار  االأ وقلع  وجتريفها،  را�سي  االأ وم�سادرة  الفل�سطينيني،  املواطنني  واعتقال  والتهجري 

معزولة،  كانتونات  اإىل  وحتويلها  ال�سكنية  واملناطق  التجمعات  وف�سل  الزراعية،  واملحا�سيل 

ال�سكانية،  التجمعات  مداخل  وعلى  الطرقات  على  واملوؤقتة  الدائمة  الع�سكرية  احلواجز  وو�سع 

والتي حتد وتعيق من حركة ال�سكان وانتقالهم اإىل اأعمالهم ومزارعهم، كل ذلك بهدف اإذالل ال�سعب 

�رصائيليني، اإ�سافًة  مر الواقع للقبول بحلول جزئية من قبل االإ الفل�سطيني وك�رص �سوكته لفر�س االأ

على  وللتاأثري  العي�س،  ولقمة  واال�ستقرار  مان  االأ عن  للبحث  اخلارج  اإىل  الفل�سطينيني  تهجري  اإىل 

الدميوغرايف  التزايد  من  احلد  بهدف  الفل�سطيني  اجلانب  ل�سالح  يتجه  الذي  الدميوغرايف  التوازن 

داخل فل�سطني.

بالعودة  يحلمون  ال�ستات  يف  فل�سطيني  ماليني  خم�سة  من  اأكرث  زال  وما  العام  هذا  انق�سى 

الفل�سطيني  ال�سعب  زال  وما  اإليه،  العودة  يف  حقهم  عن  املكان  وال  الزمان  يثنيهم  ال  وطنهم،  اإىل 

التهجري  �سيا�سات  كل  رغم  حقوقه،  عن  التنازل  عدم  على  ثابتاً  اأر�سه،  على  �سامداً  فل�سطني،  يف 

واحل�سار والتجويع، ويزداد ثباتاً ويقيناً يف اأن اال�ستقرار وال�سالم يف املنطقة ال يتحقق اإال بح�سوله 

على حقوقه الوطنية والعودة اإىل موطنه.

للجهاز  املنقحة  التقديرات  ت�سري 

اإىل  الفل�سطيني  ح�ساء  لالإ املركزي 

اأكرث من  10.1 مليون ن�سمة، يقيم  2006 قد بلغ حوايل  اأن عدد الفل�سطينيني يف العامل يف نهاية عام 

األف ن�سمة، والباقي  50.4% يف فل�سطني التاريخية، وي�سكلون حوايل خم�سة ماليني و90  ن�سفهم 

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ

اأواًل: تعداد الفل�سطينيني يف العامل

مقدمة
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ومهجرين  نازحني  اأو  كالجئني  ال�ستات  يف  يقيمون  ن�سمة  اآالف  وع�رصة  ماليني  خم�سة  حوايل 

ومهاجرين اأو م�رصدين، يحرمهم الكيان ال�سهيوين من حق العودة اإىل اأوطانهم، رغم كل القرارات 

 .
1
الدولية التي ت�سمن لهم هذا احلق

يتوزع ال�سكان الفل�سطينيون املقيمون يف فل�سطني التاريخية اإىل حوايل مليون و134 األف ن�سمة 

را�سي الفل�سطينية التي احتلت عام 1948، اأو ما اأ�سبح ُي�سمى “اإ�رصائيل”، وحوايل  يقيمون يف االأ

را�سي التي احتلت عام 1967، والتي ت�سم قطاع غزة  ثالثة ماليني و952 األف ن�سمة يقيمون يف االأ

احتاللها  بعيد  “اإ�رصائيل” عنوة  �سمتها  التي  القد�س  �رصقي  منطقة  ذلك  يف  مبا  الغربية،  وال�سفة 

�سارة هنا اإىل اأن “اإ�رصائيل” ت�سم عدد �سكان القد�س  را�سي الفل�سطينية عام 1967، وال بد من االإ لالأ

اإليها ب�سورة غري قانونية، كما ت�سم عدد ال�سكان ال�سوريني املقيمني يف ه�سبة اجلوالن ال�سورية 

املحتلة اإىل عدد �سكانها.

يقدر  اإذ  ردن،  االأ وخا�سة  املجاورة  العربية  الدول  يف  معظمهم  فيرتكز  ال�ستات  فل�سطينيو  اأما 

2.8 مليون ن�سمة، مبعنى اآخر فاإن اأكرث من ربع  2006 فيها حوايل  عدد الفل�سطينيني يف نهاية عام 

ردنية. ردن، وغالبيتهم العظمى يحملون اجلن�سية االأ الفل�سطينيني يف العامل يقطنون يف االأ

خرى، في�سكلون ما ن�سبته 16.2% من جمموع  اأما باقي الفل�سطينيني املقيمني يف الدول العربية االأ

الفل�سطينيني يف العامل، يرتكز معظمهم يف الدول العربية املجاورة: لبنان، و�سورية، وم�رص.

جنبية فيقدر عددهم بحوايل 573 األف ن�سمة اأي ما ن�سبته 5.7% من  اأما الفل�سطينيون يف الدول االأ

مريكية واأمريكا الالتينية وكندا  جمموع الفل�سطينيني يف العامل، ويرتكزون يف الواليات املتحدة االأ

خرى. واجلدول التايل ميثل توزيع ال�سكان الفل�سطينيني يف  وروبية االأ وبريطانيا واأملانيا والدول االأ

قامة. العامل ح�سب االإ

قامة يف نهاية عام 22006 جدول 8/1: عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف العامل ح�سب الإ

قامة لف ن�سمة)مكان الإ الن�سبة املئوية %عدد ال�سكان (بالأ

3,95239.2ال�سفة الغربية وقطاع غزة

را�سي املحتلة عام 1948 “اإ�رصائيل” 1,13411.2االأ

ردن  2,79927.7االأ

خرى 1,63616.2الدول العربية االأ

جنبية 5735.7الدول االأ

10,094100املجموع
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ي�سعب  خرى  االأ العربية  والدول  جنبية  االأ الدول  يف  ال�سكان  تقدير  اأن  اإىل  هنا  �سارة  االإ ينبغي 

اأكرب من هذا الرقم كما ت�سري العديد من الدرا�سات، وذلك  اأن يكون  التحقق منه، وغالباً ما يتوقع 

ن عدداً كبرياً من الفل�سطينيني قد غادروا البالد قبل حرب عام 1967، اأو حتى قبل حرب 1948،  الأ

وح�سلت هذه احلروب وهم باخلارج، اأو ح�سلوا على جن�سيات تلك الدول هم واأبناوؤهم واأحفادهم 

اجلن�سيات  اإىل  ردنية  االأ اأو  الفل�سطينية  اجلن�سية  من  واأحفادهم  هم  جن�سيتهم  وحتولت  ذلك،  بعد 

خرى. االأ

كما اأن العديد من الفل�سطينيني ح�سلوا على جن�سيات الدول العربية التي يقيمون بها، وخا�سة 

ردنية  االأ اململكة  من  جزءاً  كانت  الغربية  ال�سفة  لكون  وذلك  حينه،  يف  طبيعية  �سباب  الأ ردن  االأ يف 

الها�سمية حتى فك االرتباط عام 1988، اإ�سافًة اإىل العالقات االجتماعية والعائلية املتميزة واملتداخلة 

ردن، وعلى جانبي احلدود بني قطاع غزة وم�رص. بني القاطنني على �سفتي نهر االأ

1. ال�سفة الغربية وقطاع غزة:

ح�ساء الفل�سطيني اإىل اأن عدد ال�سكان املقدر يف  ت�سري البيانات ال�سادرة عن اجلهاز املركزي لالإ

نهاية عام 2006 بلغ حوايل ثالثة ماليني و952 األف ن�سمة، يتوزعون اإىل حوايل مليوين ن�سمة من 

 .
3
ناث بن�سبة 102.8 ذكر لكل 100 اأنثى الذكور، وحوايل مليون و950 األف ن�سمة من االإ

كما يتوزع ال�سكان جغرافياً يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة يف نهاية عام 2006 اإىل حوايل مليونني 

و480 األف ن�سمة يف ال�سفة الغربية اأي بن�سبة 63%، وحوايل مليون و470 األف ن�سمة يف قطاع غزة، 

ي�سكلون ما ن�سبته 37% من جمموع ال�سكان.

ثانيًا: اخل�سائ�ص الدمي�غرافية للفل�سطينيني:

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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اأما ح�سب املحافظات فيتوزع ال�سكان يف 16 حمافظة، منها خم�س حمافظات يف قطاع غزة، و11 

ال�سكان،  عدد  ناحية  من  املحافظات  اأكرب  اخلليل  حمافظة  تعترب  حيث  الغربية،  ال�سفة  يف  حمافظة 

األف ن�سمة، يليها حمافظة غزة، والتي يقدر عدد   552 2006 بحوايل  اإذ يقدر �سكانها يف نهاية عام 

�سكانها بحوايل 515 األف ن�سمة، وتاأتي يف املرتبة الثالثة حمافظة القد�س، اإذ يقدر عدد �سكانها بحوايل 

412 األف ن�سمة يف ال�سنة نف�سها.

اأما اأقل املحافظات من حيث عدد ال�سكان فهي حمافظات اأريحا وطوبا�س و�سلفيت، اإذ يقدر عدد 

�سكانها بحوايل 44 األف ن�سمة و49 األف ن�سمة، و65 األف ن�سمة على التوايل.

ال�سكان  ي�سكل  اإذ  فتي،  جمتمع  باأنه  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطيني  املجتمع  ميتاز 

عالة  مر الذي يبقي معدالت االإ الذين تقل اأعمارهم عن 15 �سنة حوايل 45.7% يف نهاية عام 2006، االأ

العمرية مرتفعة ن�سبياً، والتي و�سلت اإىل حوايل 94.2 يف نهاية عام 2006، مع مالحظة اأن معدالت 

عالة العمرية تتناق�س مع الزمن، اإذ بلغت عام 1997 حوايل 101.3 ثم انخف�ست اإىل حوايل 100 عام  االإ

2001. وهذا يعود ب�سورة اأ�سا�سية اإىل االنخفا�س التدريجي والبطيء ملعدالت اخل�سوبة يف ال�سفة 

مر الذي يقلل من ن�سبة ال�سكان دون 15 �سنة. والقطاع، االأ

اأما على م�ستوى املنطقة فاإن هناك اختالفاً ملحوظاً بني ن�سبة ال�سكان اأقل من 15 �سنة بني ال�سفة 

مر يجعل  43.9% يف ال�سفة الغربية و48.8% يف قطاع غزة. هذا االأ الغربية وقطاع غزة حيث بلغت 

اأكرب على  اأعباء  عالة العمرية يف قطاع غزة مرتفعة مقارنة بال�سفة الغربية مما ي�سيف  معدالت االإ

معدالت  كانت  حيث  املنطقتني،  كال  يف  متناق�سة  عالة  االإ معدالت  فاإن  ذلك  ومع  القطاع،  يف  املعيلني 

عالة العمرية يف ال�سفة الغربية 94.7 عام 1997 وانخف�ست اإىل 88.5 عام 2006، بينما انخف�ست  االإ

اخل�سوبة  معدالت  الرتفاع  اأ�سا�ساً  يعود  وهذا  نف�سها،  للفرتة  غزة  قطاع  يف   104.5 اإىل   114.5 من 

جناب يف قطاع غزة ب�سورة ملحوظة مقارنة بال�سفة الغربية.  واالإ

اجلهاز  عن  ال�سادرة  ح�ساءات  االإ فت�سري  والقطاع  ال�سفة  يف  والطالق  الزواج  ناحية  من  اأما 

ح�ساء الفل�سطيني اإىل اأن عدد عقود الزواج قد ازداد من 23,492 عقداً خالل عام 1997  املركزي لالإ

لي�سبح 28,876 عقداً خالل عام 2005، مبقدار زيادة �سنوية بلغت خالل الفرتة بـ 673 عقداً يف ال�سنة، 

اإال اأن معدالت الزواج اخلام قد انخف�ست من 8.4 عقداً لكل األف من ال�سكان عام 1997 لت�سل اإىل 7.7 

اأن عقود الزواج خالل �سنوات االنتفا�سة قد  عقداً لكل األف من ال�سكان عام 2005، مع العلم اأي�ساً 

انخف�ست ب�سورة ملحوظة، وقد بلغ اأدنى حٍد لها عام 2002، اإذ كانت 22,611 عقداً فقط. 

اأما عدد حاالت الطالق فقد بلغت 3,449 حالة عام 1997 لت�سل اإىل 4,211 حالة عام 2005. كما 

بلغت معدالت الطالق اخلام حوايل 1.2 حالة لكل األف من ال�سكان عام 1997، وانخف�ست اإىل 1.1 حالة 

.
لكل األف من ال�سكان عام 42005

عقود  جمموع  بلغ  فقد   ،2006 �سنة  عن  فل�سطني  ق�ساة  قا�سي  ملكتب  ال�سنوي  للتقرير  ووفقاً 
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.
الزواج 28,452 عقداً، ومبقابل ذلك �سجلت حاالت الطالق 3,796 حالة اأي ما ن�سبته 5%13.34

�رص النووية يف ازدياد م�ستمر على ح�ساب  �رصي، ُتظهر النتائج اأن ن�سبة االأ  ومن ناحية الرتكيب االأ

�رص اأي 73.2% هي  �رص املمتدة يف الغالب، حيث ت�سري نتائج التعداد ال�سكاين 1997 اإىل اأن معظم االأ االأ

�رص.  اأ�رص نووية، يف حني اأ�سبحت ح�سب نتائج امل�سح ال�سحي الدميوغرايف 2004 حوايل 83% من االأ

�رص املمتدة عام 1997، واأ�سبحت 12.6% عام 2004، اأما الباقي يف كال  بينما كانت حوايل 23% من االأ

.
6
العامني فهي اأ�رص من �سخ�س واحد اأو مركبة والتي مل ت�سكل التغريات فيها قيماً ملحوظة

�رصة حوايل 6.4 فرداً عام 1997 لي�سل اإىل حوايل �ستة اأفراد عام 2006،  كما بلغ متو�سط حجم االأ

�رصي بقيت مرتفعة  لذلك فاإنه على الرغم من انخفا�س معدالت اخل�سوبة اإال اأن معدالت التكوين االأ

�رصة. ن�سبياً ب�سبب انخفا�س متو�سط حجم االأ

2. فل�سطني املحتلة �سنة 1948 “اإ�رسائيل”: 

ح�ساء الفل�سطيني وباال�ستناد اإىل م�سادر اإ�رصائيلية اإىل اأن  ت�سري تقديرات اجلهاز املركزي لالإ

عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف الكيان ال�سهيوين يقدر بحوايل مليون و134 األف ن�سمة، هذا الرقم ال 

ي�سمل عدد ال�سكان العرب يف ه�سبة اجلوالن ال�سورية، كما ال ي�سمل عدد ال�سكان يف منطقة جـ1 

“اإ�رصائيل”،  املوؤقتة يف  قامة  انتقلوا لالإ الذين  اللبنانيني  العرب  اإىل  اإ�سافًة  القد�س،  )J1( من حمافظة 

.
7
حيث اإن “اإ�رصائيل” حت�سي جميع هذه الفئات �سمن �سكانها و�سمن العرب ككل

ح�ساءات املتوفرة عن الفل�سطينيني يف “اإ�رصائيل” اإىل اأن ن�سبة اجلن�س لعام 2005  كما ت�سري االإ

تقدر بحوايل 103.7 ذكر لكل 100 اأنثى، واأن 40.6% منهم دون �سن الـ 15، بينما بلغت ن�سبة كبار 

ال�سن والذين تبلغ اأعمارهم 65 �سنة فاأكرث 3.2%، وبلغ معدل اخل�سوبة الكلي 3.7 مولوداً لكل امراأة 

2005. كما بلغ متو�سط  ال�سكان عام  األف من  لكل  28.6 مولوداً  املواليد اخلام  2003، ومعدل  عام 

�رصة الفل�سطينية حوايل خم�سة اأفراد. حجم االأ

بلغ  حني  يف   ،2005 عام  ال�سكان  من  األف  لكل  وفاة  حالة   2.8 بلغ  فقد  اخلام  الوفاة  معدل  اأما 

مية بني  اأما ن�سبة االأ األف مولود حي.  طفال الر�سع حوايل ثمان حاالت وفاة لكل  معدل وفيات االأ

الفل�سطينيني يف ُعْمر 15 �سنة فاأكرث يف “اإ�رصائيل” فقد بلغت 6.2%، بينما بلغت ن�سبة احلا�سلني على 

�سهادة بكالوريو�س فاأعلى %7.4.

ردن: 3. الأ

ردن يبلغ حوايل  ح�ساء الفل�سطيني اأن عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف االأ يقدر اجلهاز املركزي لالإ

2.8 مليون ن�سمة، وذلك بناًء على افرتا�س اأن ن�سبة الفل�سطينيني تقدر بحوايل ن�سف عدد ال�سكان 

النمو  اأن معدل  ردنية، وكذلك بناًء على  العامة االأ ح�ساءات  ردن، وبناء على بيانات دائرة االإ يف االأ

 .
ال�سنوي يبلغ 8%2.3

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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ونروا، فاإن هناك مليوناً و858 األفاً و362 الجئاً فل�سطينياً وذلك حتى  وح�سب اإح�ساءات وكالة االأ

ردن غري م�سجلني  . مع مالحظة اأن هناك عدداً كبرياً من الفل�سطينيني يف االأ
تاريخ 92006/12/31

لدى وكالة  ردن غري م�سجلني  االأ يف  املخيمات  �سكان  13% من  اإن  �سباب خمتلفة حيث  الأ كالجئني 

ردنية. ردن يحملون اجلن�سية االأ الغوث واأن حوايل 95% من الفل�سطينيني املقيمني يف االأ

تبلغ  بينما  الف�سطينيني،  ال�سكان  جمموع  من   %41.7 حوايل  �سنة   15 دون  ال�سكان  ن�سبة  تبلغ 

يف  للفل�سطينيني  الكلي  اخل�سوبة  معدل  وبلغ   ،%4.2 حوايل  فاأكرث  �سنة   65 اأعمارهم  الذين  ن�سبة 

ردن 85.4 عام 2000. عالة للفل�سطينيني يف االأ ردن 4.6 مولود لكل امراأة، وبلغت ن�سبة االإ االأ

4. �سورية:

ونروا كالجئني 442,363  يبلغ عدد ال�سكان الفل�سطينيني املقيمني يف �سورية وامل�سجلني لدى االأ

.
10

ن�سمة، وذلك حتى 2006/12/31، وهم ي�سكلون 106,062 عائلة

95.6% من �سكان املخيمات غري  ح�ساء الفل�سطيني اإىل اأن  وت�سري م�سادر اجلهاز املركزي لالإ

بحوايل  تقدر   2006 لعام  �سنة   15 دون  فراد  االأ ن�سبة  واأن  كالجئني،  الغوث  وكالة  لدى  م�سجلني 

33.1%، واأن 4.3% من ال�سكان تبلغ اأعمارهم 65 �سنة فاأكرث، وبلغ معدل املواليد اخلام 18 مولوداً 

لكل األف من ال�سكان الفل�سطينيني، وبلغ معدل اخل�سوبة الكلي للن�ساء الفل�سطينيات يف �سورية 3.5 

�رصة الفل�سطينية يف  2001. كما ت�سري هذه امل�سادر اإىل اأن متو�سط حجم االأ مولوداً لكل امراأة عام 

�سورية ُيقدر بحوايل 4.9 فرداً.

5. لبنان:

امل�سجلني كالجئني ويقيمون يف  الفل�سطينيني  ال�سكان  اأن عدد  اإىل   
11

الغوث اإح�ساءات وكالة  ت�سري 

متو�سط  واأن  عائلة،   105,041 حوايل  ي�سكلون  فرداً،   408,438 بلغ   2006/12/31 بتاريخ  لبنان 

�رصة املعي�سية للفل�سطينيني يف لبنان بلغ 3.9 فرداًً. حجم االأ

فراد  كما بلغت ن�سبة اجلن�س للفل�سطينيني يف لبنان حوايل 98.5 ذكر لكل 100 اأنثى، واأن ن�سبة االأ

65 �سنة  اأعمارهم  الذين  فراد  33%، بينما بلغت ن�سبة االأ 15 �سنة ت�ساوي  اأعمارهم عن  الذين تقل 

خرى، وبلغ  فاأكرث 5.5% وهي ن�سبة عالية من كبار ال�سن مقارنة بباقي الفل�سطينيني يف املناطق االأ

معدل املواليد اخلام 16.3 مولوداً لكل األف من ال�سكان للعام 2006، وبلغ معدل اخل�سوبة الكلي 3.5 

مولوداً لكل امراأة للعام 1999.

6.مقارنات عامة بني الفل�سطينيني:

هم املقارنات الرئي�سة لبع�س املوؤ�رصات الدميوغرافية بني  اجلدول املقارن التايل ميثل ملخ�ساً الأ

الفل�سطينيني لعام 2006 )ما مل يذكر خالف ذلك بني قو�سني(:
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قامة12 جدول 8/2 : ملخ�ض لبع�ض املوؤ�رسات الدميوغرافية للفل�سطينيني ح�سب مكان الإ

املوؤ�رس

ال�سفة 

الغربية
قطاع غزة

جمموع ال�سفة 

وغزة
ردن“اإ�رسائيل” لبنان�سوريةالأ

فراد 15 �سنة فاأقل % 43.948.845.740.6ن�سبة االأ
)2005(

41.7
)2000(

33.133

فراد 65 �سنة فاأكرث % 3.32.633.2ن�سبة االأ
)2005(

4.24.35.5

عالة %  ن�سبة االإ

فراد 15-64 �سنة( )لكل مائة من االأ
88.5104.794.277.984.9

)2000(
59.762.6

ن�سبة اجلن�س % 

)ذكر لكل 100 اأنثى(
102.8102.7102.8103.7

)2005(
-

102.3
)2002(

98.5

معدل املواليد اخلام 

)مولود لكل األف من ال�سكان(
33.741.736.728.6

)2005(
-

23.3
)2001(

16.3
)1999(

معدل الوفاة اخلام

)حالة وفاة لكل األف من ال�سكان(
43.83.92.8

)2005(
-

3.3
)2001(

-

معدل اخل�سوبة الكلي

)مولود لكل امراأة(

4.1
)2003(

5.8
)2003(

4.6
)2003(

3.7
)2003(

4.6
)2000(

3.5
)2001(

3.5
)1999(

33.83.32.6معدل الزيادة الطبيعية %
)2005(

-
2

)2002(
-

�رصة متو�سط حجم االأ

)فرد لكل اأ�رصة معي�سية(
5.76.665

)2005(

6.2
)2000(

4.93.9

�سناد الزمني لبع�س املوؤ�رصات، اإال اأنه   من خالل اجلدول ال�سابق، وعلى الرغم من اختالف االإ

ميكن مالحظة عدة اأمور اأهمها :

قامة اختالفاً  اأن توزيعه العمري يختلف ح�سب االإ اإال  اأن املجتمع الفل�سطيني جمتمٌع فتٌي،  اأ. 

فراد الذين تبلغ اأعمارهم 15 �سنة فاأقل يف قطاع غزة ت�سكل  وا�سحاً، حيث يتبني اأن ن�سبة االأ

عالة فيهما اأعلى ن�سبة، وي�سيف  مر الذي يجعل ن�سبة االإ اأعلى ن�سبة تليها ال�سفة الغربية، االأ

الفل�سطينية  را�سي  االأ يف  املناطق  هذه  يف  �رص  االأ اأفراد  معيلي  على  كبرية  اقت�سادية  اأعباء 

املحتلة عام 1967، بينما ت�سكل كل من �سورية ولبنان اأدنى ن�سبة اإعالة، يرافق ذلك اأن اأعلى 

ن�سبة لكبار ال�سن 65 �سنة فاأكرث تتواجد يف لبنان واأدنى ن�سبة يف قطاع غزة.

مر  االأ لبنان،  با�ستثناء   100 الفل�سطينيني تزيد عن  اإقامة  ن�سبة اجلن�س يف جميع مناطق  اأن  ب. 

ناث، والرتفاع معدالت الوفيات بني  الذي قد يعود لهجرة الذكور بن�سبة اأكرب من هجرة االإ

الذكور خالل العقود املا�سية.

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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اأن معدالت املواليد اخلام هي اأعلى ما يكون يف قطاع غزة وال�سفة الغربية، واأدناها يف لبنان  ج. 

مر الذي ي�سكل �سغوطاً �سكانية على قطاع غزة بالذات، وهي املنطقة اجلغرافية  و�سورية، االأ

ذاتها التي ُتعدُّ الكثافة ال�سكانية فيها من اأعلى املناطق يف العامل، اإذ تبلغ هذه الكثافة يف قطاع 

ن�سمة لكل كيلومرت مربع، يف الوقت نف�سه فاإن هذا يعني اأنه  غزة يف نهاية 2006 نحو 4,032 

اإذا ا�ستمرت املعطيات على ما هي عليه، فاإن الكثافة ال�سكانية يف قطاع غزة �ستزداد ب�سورة 

مر الذي ي�سيف اأ�سباباً جديدة ت�ستدعي �رصورة  م�ستمرة وب�سورة تزيد الو�سع تعقيداً، االأ

عودة الالجئني اإىل اأوطانهم، والذين ي�سكلون ما ن�سبته 69.2% من جمموع �سكان القطاع، 

�سلية. و�رصورة تطبيق حق العودة جلميع الالجئني من �ستى املناطق اإىل اأوطانهم االأ

اإن ارتفاع معدالت املواليد يف قطاع غزة يوؤدي اأي�ساً اإىل ازدياد ن�سبة ال�سكان فيها من جمموع  د. 

مر الذي ي�ستدعي مراعاة ذلك من قبل املخططني  ال�سكان يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، االأ

ت�ساوي  غزة  قطاع  �سكان  ن�سبة  كانت   1997 عام  ففي  املناطق.  هذه  يف  القرار  ومتخذي 

35.7%، بينما اأ�سبحت يف نهاية عام 2006 تقدر بحوايل %37.2.

يف  واأدناها  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  اأعالها  اأن  اإال  متقاربة،  اخلام  الوفاة  معدالت  اأن  هـ. 

و�سيا�ساته  واإجراءاته  �رصائيلي  االإ االحتالل  اإىل  اأ�سا�سية  ب�سورة  ذلك  ويعود  “اإ�رصائيل”، 
اإىل التح�سن  اإ�سافًة  العن�رصية املتعاقبة لعدة عقود، وخا�سة عمليات القتل التي ميار�سها، 

وعدم  خرى،  االأ املناطق  يف  مبثيالتها  مقارنة  “اإ�رصائيل”  يف  ال�سحية  اخلدمات  يف  امللحوظ 

ب�سورة  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  “اإ�رصائيل”  ِقبَل  من  ال�سحية  بالنواحي  االهتمام 

م�سابهة ملا تقوم به ملواطنيها، بل وبالعك�س هناك عدة موؤ�رصات تدل على ممار�ستها وب�سورة 

الرتان�سفري  فيها  مبا  فل�سطني،  يف  العرب  �سد  العرقي  التنظيف  من  الو�سائل  لكل  م�ستمرة 

جراءات التي جترب الفل�سطينيني على الهجرة الطوعية، اأو عدم قدرتهم على العودة، اأو  واالإ

.
13

جناب للن�ساء الفل�سطينيات حتى من خالل التاأثري على القدرة الف�سيولوجية على االإ

�رصة يبقى مرتفعاً يف ال�سفة والقطاع، وخا�سة يف قطاع غزة، اإ�سافًة اإىل  اأن متو�سط حجم االأ و. 

ردن، اإال اأن اأدنى متو�سط يكون يف �سورية ولبنان و“اإ�رصائيل”. الفل�سطينيني يف االأ

باملجتمعات  مقارنة  الفل�سطينيني  بني  ن�سبياً  مرتفعة  �ستبقى  الطبيعية  الزيادة  معدالت  اإن  ز. 

املجاورة، و�ستبقى اأعلى من 2.5% خالل العقد القادم.

اأ�سا�سية  مع�سلة  وقيا�سه  اللجوء  مفهوم  ي�سكل 

 ،
14

ي باحث يحاول الولوج اإليه عن الفل�سطينيني الأ

اأ�سا�ساً لعوامل كثرية جداً منها تعدد احلروب وال�رصاعات التي اجتاحت املنطقة خالل  ذلك يعود 

القرن املا�سي وخا�سة حرب عام 1948، وحرب عام 1967، وما اأعقبهما من احتالل كل فل�سطني 

اجلهات  وتعدد   ،)2005-2000( ق�سى  االأ وانتفا�سة   ،)1990-1987( الفل�سطينية  واالنتفا�سة 

ثالثًا: الالجئ�ن الفل�سطيني�ن
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ردن خالل  الغربية لالأ ال�سفة  الفل�سطينية منذ االنتداب الربيطاين، وتبعية  املناطق  امل�سيطرة على 

الفرتة 1948-1967، وال�سيطرة امل�رصية على قطاع غزة خالل الفرتة نف�سها، وتعدد اأ�سباب الهجرة 

�رصائيلية  جراءات وال�سيا�سات االإ والتحرك ال�سكاين للفل�سطينيني يف كل فرتة من الفرتات، وتعدد االإ

املتعاقبة لرتحيل الفل�سطينيني وتهجريهم ق�رصاً اأو طوعاً، اأو لتنوع امل�سايقات امل�ستمرة التي تلزم 

�رص الفل�سطينية للبحث عن مناطق اأكرث اأمناً يف اخلارج، اأو للبحث عن م�سدر للرزق، اإ�سافًة  بع�س االأ

قامة والعمل  جراءات التي اتبعتها الدول امل�ست�سيفة لالجئني بخ�سو�س اجلن�سية واالإ اإىل تنوع االإ

�سباب. جراءات واالأ وغريها من االإ

ت�سمل اأعداد الفل�سطينيني يف اخلارج اأي�ساً اأفراداً واأ�رص غادروا فل�سطني قبل عام 1948، اأو خالل 

فراد من كل الدول �سواء لطلب  �سباب طبيعية، كما ينتقل االأ الفرتة 1948-1967 ب�سورة طوعية، والأ

�سباب، اإال اأنهم مل يعودوا نتيجة االحتالل. العلم اأو العمل اأو غريها من االأ

ن  كما ينظر البع�س اإىل اأن الالجئني هم من غادروا البالد عام النكبة 1948 فقط، وهذا ال يكفي، الأ

روا عام النك�سة 1967، اأو اأن الالجئني هم من يتواجدون يف  مفهوم اللجوء ي�سمل اأي�ساً الذين ُهجِّ

نه ي�سمل اأي�ساً الالجئني املقيمني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة  اخلارج فقط، وهذا اأي�ساً ال يكفي، الأ

اأن الالجئني هم املتواجدون يف املخيمات فقط، وهذا  اإىل  البع�س  اأرا�سيهم، كما ينظر  روا من  وُهجِّ

نه ي�سمل اأي�ساً الالجئني خارج املخيمات. اأي�ساً ال يكفي، الأ

اأ�سفنا عدد الالجئني املقيمني  اأن جميع الفل�سطينيني يف اخلارج هم الجئون، ثم  واإذا افرت�سنا 

عدد  فاإن   ،
15

الفل�سطيني ح�ساء  لالإ املركزي  اجلهاز  بيانات  ح�سب  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف 

اآالف  خم�سة ماليني و�سبعة  اخلارج  )يف  ن�سمة  األف  �ستة ماليني و740  اإىل حوايل  الالجئني ي�سل 

و918 ، ويف الداخل مليون و732 األفاً و801( مبعنى اأن حوايل 66.7% من الفل�سطينيني يف العامل هم 

اأو ي�سكن بها  التي كانوا ي�سكنون بها  اإىل ديارهم واأوطانهم  الجئون، وهناك حاجة ملحة للعودة 

اآباوؤهم اأو اأجدادهم �سواء يف املناطق املحتلة عام 1948 اأو عام 1967 . 

الالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة  �سجالت  يف  امل�سجلني  الفل�سطينيني  الالجئني  لعدد  بالن�سبة  اأما 

املعلومات  هذه  اأن  مالحظة  مع  التايل،  اجلدول  فيبينهم   2006/12/31 تاريخ  حتى  الفل�سطينيني، 

فراد التي ُت�سجل بانتظام، غري اأن الت�سجيل لدى الوكالة اختياري، وال متثل  ترتكز على �سجالت االأ

رقام �سجالً دقيقاً للتعداد ال�سكاين. هذه االأ

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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ونروا  فراد واملواليد والعائالت امل�سجلني يف الأ   جدول 8/3: عدد الالجئني الفل�سطينيني من الأ

ح�سب املنطقة حتى 162006/12/31

فراد الكلياملنطقة عدد العائالتعدد املواليدعدد الأ
عدد 

املخيمات

فراد يف  عدد الأ

املخيمات

فراد املقيمني يف  ن�سبة الأ

املخيمات %

722,3027,802180,00319186,47925.8ال�سفة الغربية 

1,016,96424,287220,4958478,27247قطاع غزة 

408,4382,964105,04112215,89052.9لبنان

442,3638,688106,06210119,05526.6�سورية 

ردن 1,858,36222,620362,52810328,07617.7الأ

4,448,42966,361974,129591,327,77229.8املجموع

اخلم�سة  ونروا  االأ عمليات  مناطق  يف  امل�سجلني  الالجئني  عدد  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يالحظ     

ردن، و39.1% منهم  41.8% منهم يف االأ األف ن�سمة، يقيم حوايل  اأربعة ماليني و448  يقدر بحوايل 

ال�سفة  22.9% يف قطاع غزة و16.2% يف  اإىل  1967 )موزعني  املحتلة عام  الفل�سطينية  را�سي  االأ يف 

الغربية( والباقي 19.1% م�سجلون يف �سورية ولبنان.

وال بد من التنويه هنا اإىل اأن الدخول يف تقديرات لل�سكان الفل�سطينيني يف كل دولة من دول العامل 

خرى ي�سوبها العديد من جوانب الق�سور واالعتبارات والعوامل، والتي ي�سعب التنبوؤ بها بدقة  االأ

خرى ب�سورة تفقدها الهدف املرجو منها. مر الذي يعر�سها للتغرّي من فرتة الأ مقبولة، االأ

اأما اإذا نظرنا اإىل عدد الالجئني امل�سجلني خالل 35 �سنة �سابقة 1970-2005 فنجد اأن عددهم كان 
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مليوناً و425 األفاً و219 الجئاً م�سجالً يف منت�سف عام 1970، وبلغ عددهم اأربعة ماليني و283 األفاً 

لل�سكان  الثابت  ال�سنوي  النمو  2005، فيمكن ح�ساب معدل  م�سجالً يف منت�سف عام  و892 الجئاً 

حيث  الطبيعي،  اللوغرمتي  �سي  االأ النموذج  با�ستخدام  املذكورة  الفرتة  خالل  امل�سجلني  الالجئني 

نه حم�سوب  وجد اأنه ي�ساوي 3.14% �سنوياً، وبا�ستخدام هذا املعدل وبافرتا�س ثباته للم�ستقبل الأ

لفرتة طويلة جداً، فاإن عدد الالجئني امل�سجلني �سيت�ساعف خالل حوايل 22 �سنة.

النمو  معدالت  حول  املعطيات  جميع  ت�سري 

ن�سبياً،  مرتفعة  باأنها  للفل�سطينيني  ال�سكاين 

خرى، اإال اأنها متناق�سة ب�سورة بطيئة مع الزمن  مقارنة مبعدالت النمو ال�سكاين ملعظم ال�سعوب االأ

نتيجة للعوامل الدميوغرافية واالقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية املتداخلة .

الختالف  ال�سائكة  املوا�سيع  من  العامل  يف  للفل�سطينيني  ال�سكاين  النمو  اجتاهات  يف  البحث  اإن 

هذه املعدالت باختالف املوقع اجلغرايف وامل�ستوى املعي�سي لل�سكان الفل�سطينيني فيها، واختالف 

�سناد الزمني، اإ�سافًة اإىل االختالف يف ال�سمول وبع�س  م�سادر البيانات ومنهجياتها واختالف االإ

العامل  يف  للفل�سطينيني  ال�سكاين  النمو  اجتاهات  على  هنا  الرتكيز  �سيتم  لذلك  اجلغرافية،  املفاهيم 

ب�سكل عام، ويف ال�سفة والقطاع وفل�سطني التاريخية ب�سكل خا�س.

دولة  اأي  يف  ال�سكاين  والنمو  للتغريُّ  �سا�سية  االأ العنا�رص  والهجرة  والوفيات  اخل�سوبة  تعترب 

اأو منطقة. فمن ناحية الهجرة فاإنها ال توؤثر على تقديرات جمموع ال�سكان الفل�سطينيني يف العامل، 

بل توؤثر على توزيعهم املكاين ومكان اإقامتهم، لذلك تنح�رص العوامل املوؤثرة على اجتاهات النمو 

ال�سكاين احلقيقية على معدالت اخل�سوبة والوفيات واجتاهاتها.

اخل�سوبة  معدالت  اأن  اإىل  الفل�سطيني  ح�ساء  لالإ املركزي  اجلهاز  عن  ال�سادرة  البيانات  ت�سري 

معدل  بلغ  حيث  املا�سي،  القرن  من  خري  االأ العقد  يف  انخف�ست  قد  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف 

4.6 مولوداً  اأ�سبح  ثم   1997 ال�سكاين  التعداد  بيانات  اإىل  باال�ستناد  6.04 مولوداً  الكلية  اخل�سوبة 

عام 2003 بناًء على نتائج امل�سح الدميوغرايف ال�سحي 2004.

معدالت  يف  ملحوظة  فروقاً  هناك  اأن  فيالحظ  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  م�ستوى  على  اأما 

اخل�سوبة بينها، حيث ت�سري امل�سادر ال�سابقة نف�سها اإىل اأن معدل اخل�سوبة الكلية يف ال�سفة الغربية 

قد انخف�س من 5.6 مولوداً عام 1997 لي�سبح 4.1 مولوداً عام 2003، بينما انخف�س يف قطاع غزة من 

طفال الذين �سبق اإجنابهم للن�ساء  6.9 مولوداً اإىل 5.8 مولوداً للفرتة نف�سها. كما بلغ متو�سط عدد االأ

الالتي �سبق لهن الزواج عام 2004 حوايل 4.5 طفل موزعني اإىل 4.3 طفل يف ال�سفة الغربية و4.9 طفل 

يف قطاع غزة.

رابعًا: اجتاهات النم� ال�سكاين

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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اأما معدالت الزيادة الطبيعية ال�ضنوية لل�ضكان الفل�ضطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة فقد 

املواليد  انخفا�ٌض يف معدالت  1997-2006، رافق ذلك  الفرتة  3.3% خالل  اإىل   %3.8 انخف�ضت من 

اخلام من 42.7 مولوداً لكل األف من ال�ضكان لي�ضبح 36.7 مولوداً لكل األف من ال�ضكان خالل الفرتة 

نف�ضها.

االنخفا�ض  يتم تعوي�ضه من خالل  انخفا�ض معدالت اخل�ضوبة  تاأثري  من  ب�ضيطاً  اأن جزءاً  اإال 

الذي ح�ضل يف الفرتة نف�ضها يف معدالت الوفيات اخلام، والتي انخف�ضت من 4.9 متوفى لكل األف من 

ال�ضكان عام 1997 لت�ضبح 3.9 متوفى لكل األف من ال�ضكان �ضنة 2006. اإ�ضافًة اإىل اأن ذلك يرتافق 

اأي�ضاً مع ارتفاع معدالت البقاء على قيد احلياة خالل الفرتة نف�ضها ولكال اجلن�ضني، وذلك من 70.2 

ناث. مع مالحظة وجود اختالف بني  73.2 �ضنة لالإ 71.7 �ضنة اإىل  71.7 �ضنة للذكور ومن  �ضنة اإىل 

ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ توقع البقاء على قيد احلياة عام 2006 يف ال�ضفة الغربية 71.9 

ناث يف قطاع  �ضنة للذكور و72.5 �ضنة لالإ  71.4 ناث، يف حني بلغ هذا العمر  �ضنة للذكور و73.6 لالإ

غزة.

تنخف�ض  اأن  يتوقع  والتي  ال�ضنوية،  ال�ضكاين  النمو  معدالت  يف  انخفا�ض  هو  ذلك  حم�ضلة  اإن 

مبعدالت طفيفة �ضنوياً. حيث كانت عام 1997 حوايل 4% وانخف�ضت لت�ضل اإىل 3.3% عام 2006، 

ثم ُيتوقع اأن ت�ضل اإىل 2.8% عام 2015. هذه املعطيات ت�ضري اإىل اأن معدالت النمو خالل ال�ضنوات 

�ضنوياً،   %0.077 بحوايل  يقدر  �ضنوي  انخفا�ض  ومبعدل   ،%0.7 بقيمة  انخف�ضت   2006-1997

معدالت  فاإن  القادم  العقد  خالل  نف�ضه  باالجتاه  �ضي�ضتمر  االنخفا�ض  هذا  اأن  افرت�ضنا  اإذا  وحتى 

النمو ال�ضنوي تبقى مرتفعة )ن�ضبياً(، وقيمتها اأكرث من 2.5% �ضنوياً.

النمو  معدالت  فاإن  �ضفر،  هو  الهجرة  �ضايف  اأن  وبافرتا�ض  الغربية،  ال�ضفة  م�ضتوى  على  اأما 

اإىل 3% بانخفا�ض �ضنوي يقدر  ال�ضكاين ال�ضنوية قد انخف�ضت خالل الفرتة 1997-2006 من %3.6 

اأي   ،%3.8 اإىل   %4.1 من  غزة  قطاع  يف  نف�ضها  املوؤ�رشات  انخف�ضت  بينما  �ضنوياً،   %0.066 بقيمة 

بانخفا�ض يقدر بقيمة 0.033% �ضنوياً.

مر ميكننا من القول باأنه وعلى الرغم من تناق�ض معدالت النمو ال�ضكاين ال�ضنوية املتوقعة  هذا االأ

اأكرب ن�ضبياً منها يف  لتزايد ال�ضكان والكثافة ال�ضكانية يف قطاع غزة ب�ضورة  اأن هناك ا�ضتمراراً  اإال 

ال�ضفة الغربية، مبعنى ازدياد ن�ضبة ال�ضكان يف قطاع غزة )على افرتا�ض اأن �ضايف الهجرة ي�ضاوي 

�ضفر(.

اأما الفل�ضطينيون يف العامل الذين يقدر عددهم حوايل 10.1 مليون ن�ضمة نهاية عام 2006 منهم 

حوايل 50.4% يف فل�ضطني التاريخية، فاإنه يتوقع ا�ضتمرار زيادة عددهم ب�ضورة ملحوظة �ضنوياً، 

�ضتتناق�ض ب�ضورة بطيئة خالل  ال�ضنوي  النمو  اأن معدالت  اإال  اليهود،  اأعلى من زيادة  وب�ضورة 

وبافرتا�ض  متناق�ضة(،  �ضنوية  منو  مبعدالت  لكن  ال�ضكان  عدد  زيادة  )مبعنى  القادمني  العقدين 
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معدل و�سطي للنمو ال�سكاين ال�سنوي للفل�سطينيني يف العامل ي�ساوي 2.8% فاإن عدد ال�سكان املقدر 

نحو  �سيكون   2020 عام  نهاية  يف  وعددهم  ن�سمة،  مليون   13 حوايل  �سيكون   2015 عام  نهاية  يف 

الفر�سية  هذه  على  بناًء  العامل  يف  الفل�سطينيون  ال�سكان  يت�ساعف  اأن  وُيتوقع  ن�سمة،  مليون   15

.
17

املتوا�سعة عام 2030 لي�سبح حوايل 20 مليون ن�سمة

مما ال �سك فيه اأن احلديث 

املوا�سيع  هذه  مثل  يف 

التحّفظ  من  بنوع  ُيوؤخذ 

�سحة  ن  الأ واحلذر، 

على  تعتمد  التوقعات 

مدى ما يتحقق من الفر�سيات التي يتم البناء عليها يف امل�ستقبل، اأما بالن�سبة اإىل الو�سع الفل�سطيني 

من  كثري  يف  املنظورة  غري  واالجتماعية  واالقت�سادية  وال�سيا�سية  منية  االأ بالتقلبات  يتميز  فاإنه 

اأ�سكالها يف  تتعدد  والتي  الواقع،  اأر�س  االحتالل على  واإجراءات  �سيا�سات  حيان، وتعتمد على  االأ

كل مرحلة.

ال�سكاين  النمو  اجتاهات  م�ساألة  ُتثار  اإعالمياً،  حيان  االأ بع�س  يف  تدور  التي  احلوارات  �سمن 

للفل�سطينيني والفرتة الالزمة لكي يت�ساوى عدد اليهود مع عدد الفل�سطينيني يف فل�سطني التاريخية 

من البحر اإىل النهر، �سمن اإطار ال�رصاع الدميوغرايف الذي يع�سع�س يف اأذهان مفكري اأقطاب الكيان 

ال�سهيوين.

معدالت  انخفا�س  له  درا�سة  يف  الكبري،  ال�سيت  ذي   Rand Corporation راند  معهد  يتوقع 

زيادة ال�سكان الفل�سطينيني من 4% يف العام اإىل 2.2% وذلك بعد ربع قرن )حتى عام 2030( ويتوقع 

اأن ي�سبح عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف ال�سفة والقطاع حوايل خم�سة ماليني ن�سمة خالل خم�س 

.
18

ح�ساء الفل�سطيني �سنوات، وهو قريب جداً مما ن�رصه اجلهاز املركزي لالإ

اإىل اأنه ال توجد طريقة ت�ستطيع “اإ�رصائيل” بها اأن ت�سيطر على خم�سة  وت�سري الدرا�سة اأي�ساً 

الكاملة  املواطنة  اإن�سان، واأن تقرر م�سريهم، واأن متكث على حدودهم، ومتنعهم حقوق  ماليني 

بغري اأي �سلة بعدد اليهود املتنباأ به يف نهاية العقد، وال يوجد اأي خطة متخيلة ومعقولة ال�ستمرار 

االحتالل. واأن اخلطة املتخيلة الوحيدة هي االن�سحاب اإىل حدود يقبلها الفل�سطينيون والعامل اأي�ساً. 

ا�ستقالل يف  الفل�سطينيون ذوي  “عندما يكون  اأحرونوت  يديعوت  عن  نقالً  بلوت�سك  �سيفر  يقول 

�رصورة  و�سيكت�سفون  والبناء،  التطوير  ملهام  يتجندوا  اأن  عليهم  الواجب  من  �سيكون  دولتهم 

خف�س ن�سبة الوالدة وتقييد الهجرة اإليهم )عدم عودة الالجئني( و�رصف االهتمام اإىل رفع م�ستوى 

الزمن  �سنوات...  خم�س  بعد  فل�سطيني  ماليني  خم�سة  اذكروا  اجلديدة...  الدولة  ملواطني  احلياة 

خام�سًا: اجلـدل حــ�ل تـقـديـر عدد ال�سـكــان        

              الفل�سطينيني داخل حدود فل�سطني   

              التاريخية خا�سة يف ال�سفة والقطاع

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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�رصائيليني من اليمني والي�سار يقلقهم  اأن ال�سا�سة االإ . يف الوقت نف�سه جند 
يعمل لغري �ساحلنا”19

من املن�سود. اال�ستقرار الفل�سطيني، اأكرث من قلقهم على ال�سالم واالأ

يف  عقدت  التي  الدرا�سية  يام  االأ يف  االجتماعات  يف  دارت  التي  والنقا�سات  احلوارات  و�سمن 

مريكي، كانت ُتعر�س  �رصائيلي واالأ اأفكار طاقم اخلرباء االإ 2005 بناًء على  ول من عام  الن�سف االأ

�سارات اإىل اأن عدد الفل�سطينيني �سيتجاوز �سنة 2020 عدد اليهود يف فل�سطني من البحر اإىل  بع�س االإ

، هذه الفئة من اليمني تطالب بالقيام بعمليات طرد جماعي �رصيع )تران�سفري( للفل�سطينيني 
20

النهر

من فل�سطني.

الفل�سطينيني لن يتفوق على  اأن عدد  اأي�ساً  اليمني  اأطراف  اأخرى، هناك من يرى من   من جهة 

ي ان�سحاب  �رصائيلي، واأنه ال حاجة الأ عدد اليهود قبل عام 2050 وتطالب هذه الفئة بتهدئة القلق االإ

مكان اال�ستمرار يف الو�سع القائم املتمثل با�ستمرار االحتالل  من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وباالإ

ن�سان، مع مالحظة اأنه على الرغم من اإمتام عملية االن�سحاب من غزة اإال اأن “اإ�رصائيل”  ر�س واالإ لالأ

جعلتها �سجناً، وا�ستمرت يف االجتياحات وعمليات القتل فيها طوال عام 2006. 

�رصائيلي ممن يعتقدون بحدوث التفوق الدميوغرايف الفل�سطيني يف فرتة  اأما املنتمني اإىل الي�سار االإ

املحافظة  الغربية بهدف  ال�سفة  دائم واالن�سحاب من  اإىل حل  التو�سل  قريبة، فيدعمون اجتاهات 

غلبية اليهودية، حتى اإن جزءاً منهم يطالب ب�سم بع�س مناطق 1948 مثل منطقة املثلث )ذات  على االأ

الكثافة ال�سكانية العربية العالية( اإىل ال�سفة الغربية و�سم كتل ا�ستيطانية كبرية من ال�سفة الغربية 

لـ“اإ�رصائيل”.

ح�ساء الفل�سطيني  اأما يف اجلانب الفل�سطيني فت�سري اأحدث التقديرات املنّقحة للجهاز املركزي لالإ

اإىل اأن عدد الفل�سطينيني يف فل�سطني التاريخية يف نهاية عام 2006 ي�ساوي حوايل خم�سة ماليني و90 

مليون ن�سمة و�سيت�ساوى العددان بحلول نهاية عام   5.3 األف ن�سمة، واأن عدد اليهود فيها حوايل 

.
21

2010 ليبلغ 5.7 مليون ن�سمة لكل منهما

وبحلول عام 2020 �سيبلغ عدد الفل�سطينيني يف فل�سطني التاريخية حوايل 7.6 مليون فل�سطيني 

فل�سطني  �سكان  من   %54 حوايل  �ست�سبح  الفل�سطينيني  ن�سبة  اأن  اأي  يهودي،  مليون   6.4 مقابل 

خرى(. التاريخية )هذا بافرتا�س ثبات العوامل االأ

اأ�سكال  “اإ�رصائيل” �سكالً من  اإن�ساء  الفل�سطيني منذ  وي�سكل ال�رصاع الدميوغرايف اليهودي - 

امل�ساجالت واملماطالت واجلدل بني اأطراف اإ�رصائيلية من اليمني والي�سار، والذي يبدو يف كثري من 

هداف الظاهرة  ح�سائية، ويخلط ما بني االأ نه يخلط ما بني ال�سيا�سة واملهنية االإ احلاالت عقيماً، الأ

احلقائق،  واأن�ساف  احلقائق  بني  ما  ويخلط  طرف،  لكل  املخفية  املبطنة  هداف  االأ بني  وما  املعلنة 

ويخلط ما بني اال�ستنتاجات العلمية املبنية على معطيات �سحيحة وما بني اال�ستنتاجات املبنية على 
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معطيات منقو�سة، اأو تلك التي ال اأ�سا�س لها من ال�سحة، حتى لكاأّن البع�س يتخيل اأحياناً اأن هناك 

طرفاً اإ�رصائيلياً يعمل للم�سلحة الفل�سطينية!!

يف الوقت نف�سه تتباين االجتاهات واالفرتا�سات وال�سيا�سات على اأر�س الواقع، ح�سب املرحلة 

ن ال�رصاع ي�سكل  والهدف املعلن والهدف املبطن يف كل مرحلة من مراحل ال�رصاع الفل�سطيني، الأ

�رصائيلي �سالحاً ذا حدين، كالهما ينبع من منطلقات الفكر ال�سهيوين،  لكل من الي�سار واليمني االإ

غلبية اليهودية على اأر�س فل�سطني من البحر اإىل النهر. واإقامة دولة “اإ�رصائيل” ذات االأ

الن�ساطات  2005 �سل�سلة من  ول من عام  االأ الن�سف  “اإ�رصائيل” خالل  ال�سياق �سادت يف  بهذا 

“باخلطر  ي�سمى  ما  حول  ال�ساخنة  واملناق�سات  واحلوارات  الدرا�سية  يام  واالأ واالجتماعات 

وقد  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  بعدد  واملتعلق  اإ�رصائيل”،  يف  الدميوغرايف 

ثاين/  كانون  يف  ن�رصت  درا�سة  على  بنيت  املناق�سات  هذه  بكثافة.  فيها  عالم  االإ و�سائل  �ساركت 

فرد”  والن�سف  املليون  فجوة  وغزة:  الغربية  ال�سفة  يف  العرب  “ال�سكان  بعنوان:   2005 يناير 

Arab Population in the West Bank and Gaza: The Million and a Half Person Gap؛ 

 Bennett رصائيليني على راأ�سهم بينت ت�سيمرمان� مريكيني واالإ قام باإعدادها فريق من اخلرباء االأ

تبداأ  �سفحة،  مائة  من  اأكرث  يف  الدرا�سة  وتقع   ،Yoram Ettinger ايتنغر  ويورام   Zimmerman

الغربية وقطاع غزة ي�سكلون تهديداً دميوغرافياً  ال�سفة  العرب يف  باأن  القائلة  الفر�سية  اأن  بفكرة 

ن الرقم  لـ“اإ�رصائيل” هي فر�سية غري معقولة، وال بدَّ من اإعادة النظر فيها ب�سورة جوهرية. ذلك الأ

ح�ساء الفل�سطيني والبالغ 3.8  املتعلق بعدد ال�سكان املقدر لعام 2004 من ِقبَل اجلهاز املركزي لالإ

.
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مليون ن�سمة ي�ساوي فعالً 2.4 مليون ن�سمة فقط اأي بنق�س مقداره 1.4 مليون ن�سمة 

اأنه وب�سكل عام فاإنها  اإال  ونحن هنا ل�سنا ب�سدد الرد على كل التفا�سيل املذكورة يف الدرا�سة، 

تفتقر اإىل املنهجية العلمية ال�سليمة، كما تفتقر اإىل عدم جلوئها اإىل امل�سادر املخت�سة، ولكنها تلجاأ اإىل 

اإح�سائية بحتة لتمرير مواقف �سيا�سية، جاءت  انتقائية، وُتقحم نف�سها يف ق�سايا مهنية  م�سادر 

يف حينها قبل عملية االن�سحاب اأحادي اجلانب من قطاع غزة، بهدف تعطيل عملية االن�سحاب، اأو 

قل عدم التفكري بعملية ان�سحاب مماثلة يف ال�سفة الغربية يف امل�ستقبل، يتم من خاللها تفكيك  على االأ

الفل�سطينيني ال ي�سكلون م�سكلة دميوغرافية  اأن  الغربية، وذلك من منطلق  ال�سفة  م�ستوطنات يف 

را�سي،  لـ“اإ�رصائيل”، وخا�سة اإذا مت عزلهم يف كانتونات �سغرية ت�سيطر “اإ�رصائيل” على معظم االأ

احلدود  ر�سم  اإعادة  اإمكانية  مع  املعزولة،  الكانتونات  بني  موا�سالت  خطوط  باإن�ساء  وت�سمح 

االفرتا�سية، بحيث تبقى “اإ�رصائيل” ذات اأغلبية يهودية.

فكار من اليمني تدعم يف اأوقات اأخرى فر�سية اأن   يف الوقت نف�سه فاإن اجلهات املرّوجة لهذه االأ

الفل�سطينيني يهددون دميوغرافياً الدولة اليهودية، وبالتايل لي�س هناك من خيارات �سوى التهجري 

بالقوة “الرتان�سفري”.

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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على  بالرد  �سبانه  لوؤي  ال�سيد  برئي�سه  ممثالً  الفل�سطيني  ح�ساء  لالإ املركزي  اجلهاز  قام  وقد 

اأقوال ال�سحف، وخا�سة مقال �ساحر ايالن Shahar Ilan املن�سور يف �سحيفة هاآرت�س، الذي اأثار 

جمموعة من الق�سايا احل�سا�سة حول املو�سوع، بحيث مل يرتك الرد جماالً لت�سديق هذه االفرتاءات 

.
23

حول فجوة املليون والن�سف

وحتى نلخ�س نتائج اجلدل الدائر بني فرقاء اإ�رصائيليني حول عدد الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية 

ونحن  حق  على  “الفل�سطينيون  عنوان  حتت  العربية  ال�سحف  ن�رصته  ما  اإىل  ن�سري  غزة،  وقطاع 

�رصائيلي،  ح�ساء االإ على خطاأ يف احل�سابات الدميوغرافية” من خالل الوثيقة التي اأعدها مكتب االإ

ح�سائيات  وقدمها للجنة رقابة الدولة التابعة للكني�ست بناء على طلبها، لتف�سري التعار�سات بني االإ

خري، اإ�سافًة اإىل مواجهة ادعاءات الوثيقة اجلديدة التي  �رصائيلية خالل العقد االأ الفل�سطينية وتلك االإ

مريكي برئا�سة بينت ت�سيمرمان ويورام ايتنغر، والتي تدعي اأن  �رصائيلي االأ اأعدها طاقم اخلرباء االإ

عدد الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة هو حوايل 2.4 مليون ن�سمة فقط يف �سنة 2004.

اأجراه  الذي  ح�ساء  االإ معطيات  اأن  اإىل  ب�رصاحة  �رصائيلي  االإ ح�ساء  االإ مكتب  وثيقة  وت�سري 

معقولة  خري  االأ العقد  يف  ال�سكاين  “النمو  ب�سدد  وتوقعاتهم  موثوقة   1997 عام  يف  الفل�سطينيون 

ومنطقية... واأن افرتا�سات الزيادة الطبيعية للمكتب الفل�سطيني معقولة ومالئمة... اأما افرتا�ساته 

زمة االقت�سادية”. وهذا  يجابي فتبدو مبالغاً فيها جداً يف فرتة االنتفا�سة واالأ ب�سدد ميزان الهجرة االإ

ما حدث بالفعل اإذ قام املكتب الفل�سطيني بت�سحيح تقديراته حول الهجرة وخف�س عدد ال�سكان من 

�رصائيلي قد اعتمد على معايري وتقديرات خاطئة،  ح�ساء االإ 3.8 اإىل 3.6 مليوناً، ... وكان مكتب االإ

ح�ساء الفل�سطيني  1967، ولذلك كان منقو�ساً، ... وعلى هذا فاإن االإ وعلى اإح�ساء قدمي منذ عام 

. واأ�ساف 
24

ذاتها كانت �سحيحة ح�ساء  االإ املتعارف عليها، وعملية  الدولية  املعايري  جرى ح�سب 

�ساحر ايالن يف تعليقه: 

مـريـكـي مــن جـهــة �ســـيــرجـيـو دي ال فـرغــوال �ســرائـيـلـي االأ الطـاقـم االإ اأع�سـاء  يـذهـب 

ح�ساء  االإ جلنة  واأع�ساء   ]Arnon Sofer[ �سوفري  اأرنون   ،]Sergio della Pergola[  

خريين من حدث اإىل حدث، من اجتماع اإىل اجتماع،  �سبوعني االأ املركزية من جهة ثانية يف االأ

من يوم نظري اإىل يوم نظري، اجلدل بينهم مقرتن بالكثري من التعابري الالذعة. دي الفرغوال 

يقول عن عمل الطاقم… “كاأنه عمل علمي. اإنهم ال يعرفون ماذا يكتبون اإنهم يكذبون بدون 

�رصائيلي  ح�ساء االإ خجل”. ويقول الربوفي�سور �سوفري “يبداأون باإعطاء ن�سائح ملكتب االإ

.
ف�سل يف العامل”25 اخلا�س بنا وكاأنها االأ

املو�سوع من ناحية فنية ومهنية اإح�سائية بحتة ال ي�ستحق التعليق كثرياً، حتى يتم اإثبات خطئه 

�سارة اإىل اأن هذه الفجوة  بوجود هذه الفجوة الكبرية واملقدرة باملليون والن�سف، لكن ال بد من االإ

ح�ساء الفل�سطيني باحت�ساب 325 األف  ح�سب راأي ُمعدِّي الدرا�سة ت�ستند يف جزء منها على قيام االإ

اإدراج  يتم  مل  حيث  �سليم  غري  وهذا   ،1997 ل�سنة  الفل�سطيني  التعداد  يف  باخلارج  مقيٍم  فل�سطيني 

�سقاطات  �سقاطات، اإ�سافًة اإىل �سمول االإ جمالية وال �سمن االإ اأي فرد منهم �سمن نتائج التعداد االإ
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را�سي التي احتلت عام 1967 رغم اأن “اإ�رصائيل”  الفل�سطينية للفل�سطينيني املقيمني يف القد�س يف االأ

را�سي املحتلة عام 1967، و“اإ�رصائيل” ال يجوز  ن القد�س �سمن االأ مر �سحيح الأ َتعدُّهم ، وهذا االأ

ح�ساء الفل�سطيني  يجابية فقد كان االإ اأما من ناحية افرتا�سات �سايف الهجرة االإ اإليها،  لها �سمهم 

قد اأعد اإ�سقاطات �سكانية بعد تنفيذ تعداد 1997، تفرت�س حزمة من االفرتا�سات من �سمنها عودة 

، وذلك �سمن اأجواء العملية ال�سلمية 
حوايل 45 األف فل�سطيني �سنوياً خالل ال�سنوات 262010-2001

على  امل�ستمر  �رصائيلي  االإ العدوان  اأن  اإال  حينه،  يف  بها  املبالغ  وغري  احلذرة  يجابية  االإ والتوقعات 

ق�سى، اأدى اإىل عدم حتقق هذه الفر�سية لهذه ال�سنوات، وهو  ال�سعب الفل�سطيني خالل انتفا�سة االأ

�سقاطات، لي�سبح عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف ال�سفة  ح�ساء الفل�سطيني بتنقيح االإ ما اأدى لقيام االإ

الغربية وقطاع غزة، يف �سنة 2004 قيد النقا�س، هو 3.6 مليون ن�سمة بدالً من 3.8 مليون ن�سمة، ولي�س 

ال�سابقة  التوقعات  فاإن  نف�سه  الوقت  يف  ن�سمة.  مليون   2.4 هو  عددهم  اأن  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت  كما 

تكون متدنية جداً، اإذا �سادت بدائل اأخرى من اال�ستقرار ال�سيا�سي، وح�سل الالجئون الفل�سطينيون 

املتواجدون يف ال�ستات على حقِّهم يف العودة اإىل ديارهم.

ومنذ   “اإ�رصائيل”  فتئت  ما 

اأ�سكال   بكافة  تقوم  اإن�سائها 

للتاأثري  جراءات  واالإ ال�سغوط 

الدميوغرافية  احلالة  على 

خ�رص،  الفل�سطينية عرب اخلط االأ

حول  واخلالف  اجلدل  اإن  حتى 

واليهود  الفل�سطينيني  عدد 

التي  الفرتة  اإىل  تلقائياً  واخلالف  اجلدل  فيه  ينتقل  كان  �سابقاً،  اإليه  امل�سار  التاريخية  فل�سطني  يف 

اخلط  جانبي  على  الفل�سطينيني  ال�سكان  عدد  واإىل  فيها،  واليهود  الفل�سطينيني  ت�ساوي  ي�ستغرقها 

اأغلبية يهودية على جانبي هذا اخلط،  “اإ�رصائيل” التي ال حدود لها ذات  خ�رص، وكيف �ستبقي  االأ

واأن  خا�سًة  يوم،  “اإ�رصائيل” كل  يف  وال�سا�سة  اخلرباء  اأذهان  ويف  الواقع  على  ر�سمه  تعيد  والذي 

اإىل  اإ�سافًة  خ�رص،  االأ اخلط  داخل  اأو  “اإ�رصائيل”  �سمن  ُيعدُّون  اليهود  غري  من  فل�سطينيني  هناك 

را�سي املحتلة عام 1967 وُيعدُّون �سمن “اإ�رصائيل”.  م�ستوطنني يهود يقيمون يف االأ

والي�سار  اليمني  لدى  الدميوغرايف  ال�رصاع  باأهمية  فرتة  كل  يف  النظر  يعيد  املو�سوع  هذا 

�رصائيلي، واختالفهم يف اتباع و�سائل قدمية وحديثة لتهجري الفل�سطينيني من اأر�سهم، واإعادة  االإ

خ�رص للتاأثري على الو�سع الدميوغرايف، وبحجة تقدمي  ر�سم احلدود املفرت�سة على جانبي اخلط االأ

تنازالت موؤملة على حد زعمهم. 

�ســرائيلية جراءات االإ �ساد�سًا: ال�سغ�ط واالإ

              للتاأثري على احلالة الدمي�غرافية

خـ�سـر                الفل�سـطينية عرب اخلـط االأ

              وفـي الـ�سـفــة والـقـطـاع 

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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للفل�سطينيني  العي�س  �سبل  وت�سييق  واال�سطهاد  والتهجري  القتل  عمليات  اإىل  �سافة  وباالإ

“اإ�رصائيل” ب�سيا�سات  تقوم  واقت�سادياً  و�سيا�سياً  ع�سكرياً  وح�سارهم  اأر�سهم،  من  واقتالعهم 

را�سي  االأ م�سادرة  اإىل  توؤدي  خ�رص،  االأ اخلط  جانبي  على  يومية  عن�رصية  قمعية  واإجراءات 

الفل�سطينية، وعزل التجمعات وحتويلها اإىل كانتونات و�سجون، وحتويل حياة الفل�سطينيني اليومية 

اإىل جحيم، يجرب بع�سهم على الرحيل اإىل مناطق اأخرى بالداخل اأو اخلارج.

جراءات ترتافق مع طرح موا�سيع لها عالقة بتوزيع ال�سكان العرب على جانبي اخلط   هذه االإ

خ�رص، توؤثر على ن�سيجهم االجتماعي والثقايف واالقت�سادي، اأو احلديث عن العرب يف “اإ�رصائيل”  االأ

را�سي،  و�سمهم اأو ترحيلهم اإىل مناطق 1967، �سمن كانتونات معزولة، بحيث ُت�سادر معظم االأ

لت�سبح مدن ال�سفة الغربية وبع�س ما حولها �سجوناً غري كبرية، ُي�َسكِّل كل منها منطقة معزولة، 

حتى اإن توفر توا�سل بني الطرق �سيكون حتت م�سوؤولية “اإ�رصائيل”، و�ستكون هذه الطرق معر�سة 

حلواجز ت�سميها “حواجز اأمنيّة”، حَتدُّ من حركة ال�سكان، والهدف منها اإذاللهم والت�سييق على كل 

جبارهم على تركها، بحيث ي�سبح عدد كبري  اأعمالهم وطموحاتهم يف العي�س الكرمي يف اأر�سهم، الإ

را�سي، وغري تابعني ملا ي�سمى “بالدولة  من ال�سكان الفل�سطينيني مقيمني على اأقل م�ساحة من االأ

اليهودية”.

دمغة والكفاءات الفل�سطينية:  هجرة الفل�سطينيني اإىل اخلارج ونزيف الأ

�سنوات  خالل  القمعية  �رصائيلية  االإ جراءات  االإ نتيجة  �سلبية  تاأثريات  هناك  اأن  فيه  �سك  ال  مما 

الفل�سطيني  ال�سعب  على  احل�سار  فر�س   2006 خرية  االأ ال�سنة  يف  رافقها  ق�سى،  االأ انتفا�سة 

خوة، �سمن �سغوط دولية خارجية على خياره  واالختالفات ال�سيا�سية الفل�سطينية الداخلية بني االأ

�سقاء، بحيث يعَطى العدو ال�سهيوين ومن  الدميوقراطي، بهدف اإيجاد الفتنة الداخلية املفتعلة بني االأ

يحالفه بع�س الذرائع الوهمية للتغطية على ف�سلهم يف حل الق�سية الفل�سطينية، وف�سل �سيا�ساتهم 

االحتالل  يف  واال�ستمرار  الفل�سطيني،  ال�سعب  بحقوق  االعرتاف  يف  املماطلة  اإىل  اإ�سافًة  املنطقة.  يف 

ر�س من اأهلها “طوعاً” ح�سبما يخططون. را�سي وتفريغ االأ وم�سادرة االأ

ثار جلوء بع�س املواطنني ومن �سمنهم بع�س الكفاءات الفل�سطينية اإىل مغادرة البالد   من هذه االآ

قامة  قارب واالإ هل واالأ اأو لزيارة االأ اأو للتعلّم يف اخلارج،  اأو للبحث عن �سبل العي�س،  مان،  طلباً لالأ

�سباب.  عندهم لفرتات طويلة، وغريها من االأ

�سارة هنا اإىل اأن هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية يف ظل اأي احتالل، فكيف  يف البداية ال بد من االإ

اإجراءات  من  ترك  وما  عقود،  �ستة  منذ  وُمقّدراته  واأر�سه  الفل�سطيني  ال�سعب  على  يجثم  مبحتل 

وو�سائل واأدوات وقوانني ظاملة، ظاهرة وباطنة اإال ومار�سها على اأعني العامل. 

ففي مقال حول خطر الهجرة والتفريغ يف فل�سطني، ت�سري نتائج اال�ستطالع الذي اأجرته جامعة 

حوال  االأ ال�سباب ب�سبب  الهجرة، غالبيتهم من  اإىل  الفل�سطينيني يتطلعون  30% من  اأن  اإىل  بريزيت 
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بل  �رصائيلي،  االإ االحتالل  ق�سوة  على  تقت�رص  مل  والتي  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سائدة 

الهدف  خدمة  يف  ي�سب  الذي  مر  االأ الفل�سطينية؛  ال�سيا�سية  القيادات  بني  ال�رصاعات  اإىل  و�سلت 

.
27

ر�س اال�سرتاتيجي ال�سهيوين املتمثل بتفريغ االأ

الكفاءات،  نزف  وتفاقم  والقطاع،  ال�سفة  يف  اخلطرية  الهجرة  ظاهرة  حول  اآخر  تقرير  ويف   

ن�رصت �سحيفة احلياة عن نية 44% من ال�سباب الفل�سطيني الهجرة، واأن هناك 50 األف طلب هجرة 

جنبية، واأنَّ ع�رصة اآالف �ساب فل�سطيني ح�سلوا على  فل�سطيني قدمت اإىل خمتلف القن�سليات االأ

مريكية وكندا وت�سيلي، وت�سم هذه  االأ املتحدة  الواليات  الدول، وخا�سة  تلك  اإىل  الدخول  تاأ�سرية 

احلاالت خمتلف املناطق الفل�سطينية وجميع الطوائف، ولكنها تتعاظم ن�سبياً بني امل�سيحيني اإىل حد 

ال�سحيفة  واأردفت  الع�سل،  اأبو  املطران رياح  ال�سحيفة نقالً عن  اأ�سارت  كبري وخطري، وذلك كما 

قولها اأنه “بات من املمكن اإح�ساء عدد العائالت )امل�سيحية( يف كل قرية فل�سطينية دون عناء”، كما 

ق�سى  وىل النتفا�سة االأ اأ�سارت ال�سحيفة نقالً عن م�سادر اأردنية اإىل اأنه خالل ال�سنوات اخلم�س االأ

 .
28

ردنية حوايل 300 األف فل�سطيني ومل يعودوا را�سي االأ دخل اإىل االأ

كما حذر م�سوؤولون فل�سطينيون من تنامي ظاهرة الهجرة يف �سفوف الفل�سطينيني، ال �سيما بني 

�سفوف اأ�سحاب الكفاءات العلمية والعملية، حمذرين من تداعيات ذلك على املجتمع الفل�سطيني، 

حيث اأ�سري اإىل اأن بع�س الكفاءات املتميزة يف القطاع احلكومي جلاأت اإىل البحث خارج فل�سطني عن 

واالقت�سادي،  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  اإحداث  �رصورة  على  امل�سادر  هذه  تاأكيد  مع  رزق،  م�سدر 

.
29

�سا�سية للتخفيف من حدة هذه الهجرة املعاك�سة ورحيل الكفاءات ليكون اخلطوة االأ

الوقت نف�سه ال ميكن غ�س الطرف عنها بهدف  رقام يف هذا املجال ال ميكن ح�رصها، يف  اإن االأ

التوعية بها وللحد من اآثارها امل�ستقبلية ال�سلبية على ال�رصاع الدميوغرايف يف املنطقة، وال بّد للقادة 

جراءات الكفيلة مبنع هذه الظاهرة اأو احلد من  مر من القيام باتخاذ كل االإ الفل�سطينيني واملعنيني باالأ

اآثارها. يف املقابل ال بد من �رصورة عدم ت�سخيمها، وخا�سًة اأن قيا�س حجم هذه الظاهرة واأ�سبابها 

ب�سورة علمية ومن م�سادر ر�سمية غري متوفر، واأن ما ذكر �سابقاً هو للداللة على وجود الظاهرة 

ولي�س لقيا�سها. يف الوقت نف�سه ال بّد من التنويه اإىل اأن االعتماد على الفرق بني املغادرين والقادمني 

اأ�سبابها،  ما تكون موؤقتة، تزول بزوال  الزمن ال ميثل هجرة حقيقية دائمة، بل غالباً  يف فرتة من 

اأخرى يحتفظون  للخارج ويتجن�سون بجن�سيات  الذين يغادرون  الفل�سطينيني  اأن  اأي�ساً  العلم  مع 

باإقامتهم يف ال�سفة والقطاع، حتى ولو اأقاموا يف اخلارج لفرتات طويلة، وذلك من اأجل عودتهم اأو 

عودة اأبنائهم واأحفادهم. 

  

املتعلقة  الدولية  القرارات  كل  رغم 

وتعوي�سهم  الالجئني  عودة  بحق 

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ

�سابعًا: فل�سطيني� اخلارج وحق الع�دة
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، اإال اأن مواطناً فل�سطينياً واحداً 
30

مم املتحدة منذ قرار التق�سيم رقم 194 ل�سنة 1947، ال�سادر عن االأ

مل يعد بناًء على هذه القرارات، بل اإن “اإ�رصائيل” تابعت بو�سائل خمتلفة و�سع باقي الفل�سطينيني 

جبارهم على الهجرة. يف الوقت نف�سه واجه ال�سعب الفل�سطيني كل التحديات  حتت ظروف �سعبة الإ

ليبقى ثابتاً على اأر�سه، غري متنازٍل عن حقوقه يف تقرير م�سريه وحقه يف العودة.

راء ال�سيا�سية لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان، نفذه مركز الزيتونة للدرا�سات  ففي ا�ستطالع االآ

الفل�سطينيني يف لبنان متاأكدون من  82% من  اأن حوايل  اأظهرت نتائجه   ،2006 واال�ست�سارات عام 

عودتهم اإىل فل�سطني ب�سكل اأو باآخر، واأن 13% ال يعتقدون اأن عودتهم ممكنة، والباقي ال يعرفون، 

واأن اأكرث من 98% منهم ال يجدون يف التعوي�س والتوطني يف لبنان حالً لق�سيتهم، واأن حوايل %80 

يقبلون   %5 وحوايل  منها،  اأخرجوا  التي  �سلية  االأ وقراهم  بلداتهم  اإىل  العودة  اإال  يقبلون  ال  منهم 

خارجه.  اأو  لبنان  يف  بت�سوية  يقبلون  املتبقني  وغالبية   ،1967 عام  املحتلة  را�سي  االأ اإىل  بالعودة 

ال�سغوط  رغم  بـ“اإ�رصائيل”  االعرتاف  عدم  من  حما�س  موقف  منهم   %83 يوؤيد  نف�سه  الوقت  يف 

.
31

املختلفة

من فل�سطينيي الـ 48 ينا�رصون حق  واأفاد ا�ستطالع اآخر ملركز مدى الكرمل يف حيفا، باأن %80 

الالجئني يف العودة اإىل اأوطانهم اأو تلقي التعوي�سات، واأن 42% من امل�ستجوبني يرون �رصورة اجلمع 

بني العودة والتعوي�س ب�سكل م�سرتك، فيما يدعو 29% منهم اإىل تخيري الالجئني الفل�سطينيني بني 

87% من الفل�سطينيني نادوا ب�رصورة املطالبة  العودة وبني التعوي�س. وك�سف اال�ستطالع اإىل اأن 

.
32ً

مبمار�سة حق العودة، وباأن جتعل القيادات املحلية من حق العودة مو�سوعاً �سيا�سياً مهما

وت�سّمن البيان اخلتامي ملوؤمتر فل�سطينيي اأوروبا الرابع، والذي عقد يف مدينة ماملو ال�سويدية 

يف اأيار/ مايو 2006، العديد من القرارات البناءة واملفيدة مل�ستقبل ال�سعب الفل�سطيني، والتي على 

راأ�سها اأن الفل�سطينيني وحدة واحدة اأينما وجدوا، و�رصورة ح�سولهم على حق العودة، والتحذير 

اأينما  الفل�سطينيني  “متكني  و�رصورة  عليه،  امل�ساومة  اأو  جتاوزه  اأو  احلق  بهذا  امل�سا�س  مغبة  من 

روا منها ق�رصاً، مع التعوي�س اإىل جانب ذلك عن كافة  كانوا من العودة اإىل اأر�سهم وديارهم التي ُهجِّ

�رصار املعنوية واملادية التي حلقت بهم وباأجيالهم جراء ذلك التهجري وطوال �سنوات  اخل�سائر واالأ

.
اللجوء وال�ستات” 33

كما اأن مو�سوع عودة الالجئني قد �سهد عام 2006 حوارات ومناق�سات حملية واإقليمية ودولية، 

نابعة من ا�ستمرار معاناة الفل�سطينيني يف ال�ستات، وخا�سة ما جرى ويجري من اعتداءات �سارخة 

من ِقبَل قوات االحتالل يف قطاع غزة وال�سفة الغربية، ومن �َسّن قوانني واإجراءات عن�رصية على 

ناحية  من  وخا�سًة   ،1948 عام  املحتلة  الفل�سطينية  را�سي  االأ يف  املقيمني  الفل�سطينيني  املواطنني 

املتعلقة  جراءات  واالإ فل�سطني،  جنوب  النقب  يف  الفل�سطينيني  البدو  وترحيل  را�سي  االأ م�سادرة 

ال�سم والتو�سع، و�َسّن قوانني  بناء جدار  املتوقعة من  القد�س، والنتائج  الفل�سطينيني من  برتحيل 
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قامة يف “اإ�رصائيل” فيما اإذا كان اأحدهما فل�سطيني  متنع الزوج اأو الزوجة “الفل�سطينيني فقط” من االإ

�رص، ويوؤثر �سلباً على ن�سيج احلياة االجتماعي الذي كان  من ال�سفة اأو غزة، مما يت�سبب يف تفكيك االأ

خ�رص. �سائداً يف الفرتة ال�سابقة على جانبي اخلط االأ

العراق، ومعاناتهم  للفل�سطينيني يف  ملا يحدث من عمليات قتل وت�رصيد وتهديد  �سافة  باالإ هذا 

القا�سية وامل�ستمرة للمقيمني يف  ردنية وال�سورية، وما يجري يف لبنان من املعاناة  على احلدود االأ

ب�سبب  املدقع  والفقر  البطالة  ومن  �سوئها،  اأو  اخلدمات  توفر  عدم  من  بال�سكان  املكتظة  املخيمات 

االجتماعية  70 مهنة، وعدم ح�سولهم على حقوقهم  اأكرث من  العمل يف  التي متنعهم من  القوانني 

اإجراءات �سحب وثيقة �سفر  ونروا، وما قامت به احلكومة من وقف  واملدنية كما ت�سري تقارير االأ

�سابقاً،  �سحبت  للذين  واإعادتها  اأجنبي،  �سفر  جواز  يحمل  كان  حال  يف  لبنان  يف  املقيم  الالجئ 

واالعرتاف بجواز ال�سفر الفل�سطيني ال�سادر عن ال�سلطة الفل�سطينية، واجلدل بني اللبنانيني حول 

اأو اأجنبية جماورة حلني عودتهم اإىل اأوطانهم، اأو  توطني الفل�سطينيني اأو ترحيلهم اإىل دول عربية 

مريكية  حتى تهجريهم اإىل دول اأجنبية مثل كندا وا�سرتاليا، وعالقة ذلك باملخططات ال�سهيونية االأ

.
34

للقفز على حق عودة الالجئني، على حد قول م�سدر من اجلامعة العربية

ويف مقال ن�رصته القد�س العربي عن هاآرت�س بعنوان م�سكلة “اإ�رصائيل” لي�ست االحتالل ولكن 

الالجئني، ملردخاي كيدار Mordechai Kedar يقول يف اآخره: 

اال�ستنتاج هو اأن التو�سل لل�سالم مع جريان اإ�رصائيل العرب ال يرتبط ب�سيطرتنا على 

املنطقة، واإمنا باملوافقة على عودة الجئي 1948 مع اأحفادهم اإىل بيوتهم يف داخل اإ�رصائيل، 

باإخالء اجلوالن  اأن نقوم  بعد  نف�سها ككيان �سهيوين.  للق�ساء على  بذلك  اإ�رصائيل  ودفع 

كامالً، وحتى بعد اأن نن�سحب من كل اأرا�سي يهودا وال�سامرة، �سنكت�سف اأن جوهر امل�سكلة 

بني اإ�رصائيل وجريانها مل يحّل )عودة الالجئني(، واأنها �ستبقى بعد ذلك بوؤرة لل�رصاع يف 

وان  امل�ستقبل كذلك. احلقيقة - مهما كانت مرة - اأف�سل من الوهم اللذيذ والواهن. لقد اآن االأ

.
35

نف�سنا فقط �سغاء الأ لفهم جرياننا واأن نتوقف عن االإ

ر�س  اخلال�سة مما ذكر، اأنه ال يوجد حل للم�ساكل ال�سابقة التي يعانيها الالجئون يف �ستى بقاع االأ

�سوى عودتهم اإىل ديارهم.

وال�رصاعات  وامل�ساكل  خا�س،  ب�سكل  و�سط  االأ ال�رصق  منطقة  مل�ساكل  املتفح�س  اإن 

الدولية ب�سكل عام، خالل الن�سف الثاين من القرن املا�سي، يجد اأن معظمها ينبع من 

اإن�ساء الكيان ال�سهيوين عام 1948، وعدم قيام املجتمع الدويل بو�سع وتنفيذ حلول عادلة ت�سمن 

ح�سول ال�سعب الفل�سطيني على حقوقه امل�رصوعة، مبا فيها حقه الكامل بالعودة، وا�ستعادة اأر�سه 

اأن  اأي�ساً  الوا�سح  ومن  م�ساومة.  وال  مماطلة  دون  عليها  الكاملة  و�سيادته  وُمقّدراته،  ومقد�ساته 

ماله وتطلعاته  من وال�سالم املن�سود، دون حتقيق ال�سعب الفل�سطيني الآ املنطقة باأكملها لن ترى االأ

املتعلقة باحلرية الكاملة واال�ستقالل على الرتاب الفل�سطيني.

خامتة

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ



2006التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

اأ�سكاله،  اأهم  اأحد  الفل�سطيني  اليهودي -  الدميوغرايف  ال�رصاع  ال�رصاع لي�سبح  واأمام ت�سعب 

ومن توقع ت�ساوي عدد الفل�سطينيني وعدد اليهود يف فل�سطني التاريخية يف نهاية عام 2010، فلي�س 

الي�سار  اأق�سى  اإىل  اليمني  اأق�سى  ال�سيا�سات فيها من  “اإ�رصائيل” ورا�سمي  و  الدويل  املجتمع  اأمام 

الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  ت�سمن  عادلة،  ب�سورة  الفل�سطينية  الق�سية  بحل  اجلدي  التفكري  �سوى 

جميع  وعودة  الفل�سطينية،  واملقدرات  واملقد�سات  ن�سان  واالإ ر�س  االأ على  ال�سيادة  كاملة  امل�ستقلة 

روا منها.  الالجئني اإىل ديارهم وديار اآبائهم واأجدادهم التي ُهجِّ
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