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 :مقدمة املرتجم
 
 

سياق دراسة لكرب جتمع يف  "دراسة للشتات الفلسطيين يف لاما ياللدراسة "رتمجة هذه الأتيت 
ر عدد اإلحصائية، يقد   2001 بناء على تقديراتللشتات الفلسطيين يف لورواب؛ حيث 

للف فلسطيين يقيمون يف  300ـ للفًا من جمموع ما يقدر ب 80ـ الفلسطينيني اامقيمني يف لاما يا ب
 الفلسطينيني اار  نيبرلني أبهنا لكرب "خميم لالجئيصفون  نيالفلسطيني. هذا إىل درجة لن لورواب

 ".الشرق األوسط
و ورا ايمسني رجب  Kathrina Kochكاثرينا كوخ الباحثتني  إعداد  هذه الدراسة هي من
Nora Jasmin Ragab كلية ماسرتخيت العليا للحكم   منMaastricht Graduate School 

of Governance. " اما ية للتعاون الدويل ألاامؤسسة اوقد ُلجريت الدراسة بدعم منDeutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit"  استجابة للحاجة ااماسة لتحليل
 الشتات يف لاما يا. وضع 

ا مل تكتف   غرتبني األدبيات حول اخنراط اامبدراسة وحتليل  إن الالفت يف هذه الدراسة لهن 
لتقدمي حملة عامة م اخلاصة هبليل البياانت واإلحصاءات مت  حت، بل والشتات الفلسطيين يف لاما يا

 مسح امنظمات كما لجرت الدراسةرافية واالجتماعية واالقتصادية.  جعن اخلصائص الدميو 
، حيث نظمةلفراد الشتات بطريقة شبه م وكذلك مقابالت مع ،اامهاجرين الفلسطينيني يف لاما يا

ت الشائعة والفريد  حتديد الرواايو احملتوى االستقرائي بتحليل  اامقابالت موضوعياً  مت  تناول تلك
 مقابالت غري رمسية مع من انحية لارى، والستكمال الصور ، ُلجرَيت من جتارب الشتات.

السياق  يفاامؤسسة لتقدمي حملة عامة عن عمل  "اامؤسسة األاما ية للتعاون الدويل"موظفي 
 الفلسطيين.

  ة يف األصل من"، واامكو دراسة للشتات الفلسطيين يف لاما يا"ـل هذه الرتمجة ااملخصة كزر ت
. وهي تندر  يف إطار ضرور   شر الوعي حول وضع هافكار الوارد  فيلهم األ على ،صفحة 85

 . فلسطينيي اخلار  ولمهية الدور الذي يلعبو ه
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 للشتات الفلسطيين يف أملانيادراسة 
 

 

 مقدمة:
 
 

 

، 1948نشأ الشتات الفلسطيين بشكل لساسي مع احتدام الصراع الصهيوين الفلسطيين سنة 
للف فلسطيين من األراضي الفلسطينية. ويف موجة هجر  اثنية كبري ،  725حيث هاجر ما يقارب 

. 1967للف فلسطيين بسبب احلرب العربية اإلسرائيلية يف سنة  250فر  من فلسطني ما يقارب 
وعلى الرغم من تشكل جاليات فلسطينية يف مجيع لحناء لورواب الغربية والوالايت اامتحد  األمريكية 

 2010نتيجة هذه اهلجر ، إال لن غالبية الالجئني الفلسطينيني يعيشون يف الدول العربية. ويف سنة 
اار  األراضي  نر اجلهاز اامركزي لإلحصاء الفلسطيين لن هناك سبعة ماليني فلسطيين يعيشو قد  

قرن الفلسطينية. وابلنسبة ألامانيا، بدلت اهلجر  الفلسطينية إليها يف اخلمسينيات والستينيات من ال
العشرين مع وصول موجات من الالجئني الفلسطينيني اامهاجرين والطالب وذوي اامهارات اامتدنية 

انينيات ليضاً إىل يات ولوائل الثمإليها على التوايل. وقد لدت األزمة اللبنانية يف منتصف السبعين
نزوح عدد كبري من الالجئني الفلسطينيني إىل لامانيا. ويف اآلونة األاري ، لدى التهجري القسري 

إىل وصول اامزيد من الالجئني  2011ويف سورية سنة  2010نتيجة اندالع احلرب يف ليبيا سنة 
 . الفلسطينيني إىل لامانيا
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 :غرايفاحلجم والتوزيع اجل 
 

اترخيياً، شهدت لامانيا لربع موجات من اهلجر  الفلسطينية. أتلفت ااموجة األوىل من اامهاجرين 
ثالثة آالف طالب، وذلك يف لعقاب احلرب العاامية الثانية يف لربعينيات القرن العشرين،  زهاءمن 

 غربيةمن هؤالء الطالب القادمني من األردن والضفة ال واستمر ت حىت لوائل الستينيات. استقر العديد
وغز  وما يعرف اليوم ابخلط األاضر يف لامانيا بعد لن درسوا الطب واهلندسة وتلقوا التدريب 
اامهين اامتعلق بدراستهم. بعد ذلك، بدلت ااموجة الثانية من اهلجر  الفلسطينية من لوائل الستينيات 

 لقرن العشرين، وتنوعت فئات اامهاجرين يف هذه ااموجة، حيث مشلتإىل لوائل السبعينيات من ا
العمال الباحثني عن فرصة عمل إىل جانب 
الطالب ولسرهم. مث تلتها ااموجة الثالثة للهجر  
د يف السبعينيات واستمر ت حىت الثمانينيات، وق

شهدت تلك ااموجة تدفق الالجئني إثر 
ية األهلاألحداث يف األردن، وهراًب من احلرب 

يف لبنان، وما ختل لها من إسقاط وهتدمي 
عرت الز  امخيمات الالجئني، مثل خميَمي  تل  

 والنبطية.
 دال معظم الالجئني الفلسطينيني يف السبعينيات إىل لامانيا الغربية عرب برلني الشرقية. ومت  
االعرتاف هبم كالجئني حبكم األمر الواقع وليس كالجئني سياسيني. وقد استفاد الفلسطينيون يف 

ن توفر م ذلك الوقت من سياسات اللجوء اامرنة اليت كانت لامانيا الغربية تنتهجها، كما استفادوا
فرص العمل حينها. وقد وصل اامزيد من الالجئني الفلسطينيني إىل لامانيا يف التسعينيات االل 
ااموجة الثالثة من اهلجر . بعد ذلك، حدثت ااموجة الرابعة من اهلجر  واليت شهدت تدفقاً كبرياً 

بعد حرب و  لالجئني الفلسطينيني من الكويت من لوائل وحىت منتصف التسعينيات، يف لثناء
اخلليج الثانية واحتالل العراق للكويت. حيث غادر الفلسطينيون الكويت اوفاً من االضطهاد 

هلية يف لبنانألاثر احلرب اآمن   
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واامضايقات. وشك ل فئة الشباب غري اامتعلم الباحث عن فرصة عمل واامهاجرون اللبنانيون غري 
 الشرعيني غالبية اامهاجرين يف تلك ااموجة. 

ل األسر. نيا حىت يومنا هذا، ألغراض متعدد  كالتعليم ومل  مشتستمر  اهلجر  الفلسطينية إىل لاما
ومؤاراً، شهدت لامانيا تدفق الالجئني الفلسطينيني هراًب من سورية. ومبوجب إجراءات اللجوء 
األامانية، يتم  التعامل مع طلبات هؤالء األفراد عمومًا ابلطريقة نفسها اليت يتم  التعامل هبا مع 

لها وريني الذين حيملون اجلنسية السورية؛ اصوصاً ولن واثئق السفر اليت حيمطلبات الالجئني الس
الالجئون الفلسطينيون الذين وصلوا إىل 
لامانيا قادمني من سورية، مت  إصدارها من 

امل قبل اجلمهورية العربية السورية، ويتم  التع
معها مثل جوازات السفر السورية من قبل 

 سباب، فننالسلطات األامانية. هلذه األ
العدد الدقيق لالجئني الفلسطينيني الذين فروا من سورية إىل لامانيا غري معروف. واجلدير ذكره يف 
هذا الصدد، لنه من الصعب بشكل عام تقدير لعداد اامهاجرين الفلسطينيني بدقة، ألسباب 

عرتف هبا معد  لمهها نقص البياانت ذات الصلة. وقد لسهم يف ذلك عدم وجود دولة فلسطينية 
حىت اآلن، وابلتايل، فننه يصعب إحصاء لعداد الفلسطينيني احملرومني من اجلنسية وااموزعني يف 

يريها لحناء العامل أبوضاع قانونية خمتلفة. يذكر لن الفلسطينيني دالوا لورواب بتعريفات خمتلفة مت  تغ
نسية، لو لشخاص ، لو فاقدي اجليف العقود الثالثة ااماضية. فقد دالوا لورواب كالجئني فلسطينيني

من جنسية غري حمدد ، و/ لو كمهاجرين غري شرعيني وغري مسجلني. ويف كثري من احلاالت مت  
ربطهم ابلبلدان اليت هاجروا منها بدل ربطهم ببلدهم األصلي. وابلتايل، مت  االعرتاف ببعضهم  

ني الذين حيملون الالجئني الفلسطيني كلبنانيني لو سوريني لو لردنيني لو عراقيني...إخل؛ انهيك عن
 اجلنسية اإلسرائيلية ومت  تسجيلهم كنسرائيليني. 
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 من عدد لكرب تستضيف مدينة برلني
ر عن وقد قد ر تقري. لامانيا يف الفلسطينيني
 Berlinالدولية للعلوم التطبيقية جامعة برلني

International University of Applied 

Sciences   للف  30، لن هناك حنو 2010يف سنة
لشرق عد  موطنًا ألكرب جالية فلسطينية اار  اوبذلك تُ  فلسطيين يعيشون يف برلني وحدها،

األوسط. ويصف الفلسطينيون برلني أبهنا لكرب "خميم لالجئني الفلسطينيني اار  الشرق 
فاوت بني مصدر تغري لن تقديرات لعداد الفلسطينيني يف برلني، كما يف لامانيا كلها ت 1األوسط".

وآار لصعوبة إجراء إحصاء دقيق هلم. فبحسب مكتب برلني اإلحصائي يف براندنبور  
Statistical Bureau of Berlin-Brandenburg   فلسطينياً يف  14,227كان هناك ما يقارب

 2013.2فلسطينياً يف سنة  11,573، و2011برلني سنة 
وبسبب التعقيدات اامذكور ، فنن هناك ااتالفات كبري  يف تقديرات األعداد احلالية 
للفلسطينيني الذين يعيشون يف لامانيا. ولكن تكاد الدراسات القليلة اامتوفر  تتفق على لن لكرب 

، 2001جالية فلسطينية يف لورواب تعيش يف لامانيا، وبناء على تقديرات إحصائية نشرت يف سنة 
للف فلسطيين  300للفًا من جمموع ما يقدر بـ  80ـ ر عدد الفلسطينيني اامقيمني يف لامانيا بيقد

  .يقيمون يف لورواب
 

 :تطّور الشتات الفلسطيين يف أملانياأواًل: 
 
 

 

 الفلسطينية اامقاومة ةحرك ضوء يف لامانيا يف الفلسطيين الشتات حشد وتطور ظهور حتليل جيب
انيا وقد شكلت لام ،(م.ت.ف)الفلسطينية  التحرير منظمة إنشاء مع انطلقت األوسع، اليت

قاعد  مهمة امنظمة التحرير الفلسطينية يف ذلك الوقت، فقد كان من بني الشخصيات الرئيسية 
                                                

 1 (Zurich: LIT Verlag  and Use of Public SpacePalestinian Berlin: Perceptions Shahd Wari, 

GmbH & Co. KG Wien, 2015), p. 67. 

 2 Ibid., p. 75. 
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 عاشوا ودرسوا يف لامانيا، مثل هاين احلسن وعبد هللا فرجني. ربطت لشخاصلسست اامنظمة، اليت 
اامهنية واجلمعيات العمالية شبكات الطالب واامنظمات 

 اجلالية الفلسطينية يف لامانيا هبياكل عاامية ألنشطة منظمة
التحرير. ومل يقتصر دور اامنظمة على توفري بيت سياسي 
للفلسطينيني وحشدهم لدعم لعمال اامقاومة، بل إهنا 
قدمت ليضًا بدياًل اجتماعيًا وثقافياً، حيث لسهمت من 

ئمة هوية مجاعية للفلسطينيني قااالل هياكلها يف إنشاء 
 على الوعي اامشرتك بقضيتهم.

 .لامانيا يف الفلسطيين الشتات حشد يف حتول نقطة Oslo Accords لوسلو اتفاقيات شكلت
فعاطفياً شعر الناس بعدها ابإلحباط وعدم الرضا عن قياد  منظمة التحرير الفلسطينية، اصوصاً 
ولن االتفاقية لمهلت حق  العود  وحقوق الالجئني األساسية األارى. ومن انحية لارى، قل  

اامزيد  ءالدعم الذي كانت اهلياكل التنظيمية اليت لنشأهتا منظمة التحرير تتلقاه، مما دفع إىل إنشا
من اجلمعيات وشبكات الشتات اامستقلة يف لامانيا. وقد حاولت هذه اهليئات اجلديد  توحيد 
وجهات النظر السياسية اامختلفة حتت مظلة واحد . غري لن حالة االنقسام والصراع الداالي 

 بني حركيت فتح ومحاس لرات بظالهلا على الفلسطينيني يف الشتات. 
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ب اآلراء ت الفلسطيين يف مجيع لحناء لامانيا من االنقسام إىل حد  كبري بسبوابلتايل يعاين الشتا
السياسية اامختلفة اليت تعكس االنقسامات يف الداال الفلسطيين. وقد لدى ذلك إىل التنوع 
التنظيمي يف الشتات، اصوصًا مع ظهور مجعيات وشبكات متيل إىل الفصائل السياسية 

افة إىل ذلك، ترسخت االنقسامات األارى، مثل االنقسامات الفلسطينية اامختلفة. وابإلض
 الدينية والعلمانية، واالاتالفات بني األجيال وغريها.

ولكن ذلك ال يعين انقطاع التواصل بني فلسطينيي الشتات مبختلف لطيافهم، إذ دائماً ما يكون 
هناك مساحات للحوار والتقارب والعمل اجلماعي، وعلى اخلصوص يف لوقات األزمات واامواجهات 
العسكرية بني الفلسطينيني واالحتالل اإلسرائيلي )مثل محالت القصف اإلسرائيلي على غز  يف 

(. حيث مت  تنظيم تظاهرات مشرتكة وفعاليات لتوعية 2014، و2012، و2010، و2009لسنوات ا
الناس ابألوضاع داال األراضي الفلسطينية، وقد شاركت اامنظمات بشكل مجاعي يف تقدمي 
اامساعدات اإلنسانية للتخفيف من معاان  الفلسطينيني األكثر تضرراً من النزاع. ابإلضافة إىل ذلك، 

الكثريون ممن استطلعت الدراسة آراءهم عن رغبتهم القوية يف التوحيد واامصاحلة بني الفصيلني  لعرب
 السياسيني األساسيني، لي فتح ومحاس، سواء داال األراضي الفلسطينية لم يف الشتات.

 

 3:جماالت نشاط املنظمات الفلسطينية يف أملانياجدول: 
 

 من النشاط الكلي % من جمموع املنظمات % العدد أنواع املنظمات حبسب أنشطتها
 31.5 65.7 23 منظمات الضغط

 24.7 51.4 18 االندماج والثقافة

 15.1 31.4 11 التنمية

 2.7 5.7 2 قطاع اجملتمع املدين

 15.1 31.4 11 املساعدات اإلنسانية

 10.9 22.9 8 شبكات أكادميية/ ختصصية/ طالبية

                                                
 3 Fieldwork data. Note: In order to calculate the proportions, a total engagement count of 73 and 

a total organization count of 35 were used. 



  87 ترمجات الزيتونة

9                 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

 تعمل %65.7 ةالفلسطيني الشتات منظمات غالبية فنن اجلدول،يف  الوارد التحليل على بناءً 
 على لساسي لبشك تركز وتشكل األنشطة اليت .الدفاع ومناصر  القضية الفلسطينية جمال يف

 %31.5األوسع،  ألاماينا اجلمهور بني واترخيه الفلسطيين اإلسرائيلي ابلصراع الوعي حبقائق زايد 
 .الفلسطييننشاط الشتات  إمجايل من

 حيث تشكل واالندما ، الثقافة جمال يف تنشط %51.4 اجلمعيات نصف من لكثر
وهي هتدف بشكل عام، من االل تشجيع  .النشاط الفلسطيين إمجايل من % 24.7هذه

اامتبادل  االعرتاف ابلتنوع الثقايف الفلسطيين، إىل تعزيز احلوار األاماين الفلسطيين وحماولة تعزيز الفهم
 بني الطرفني.

من  %15.1من اامنظمات الفلسطينية يف التنمية، وهو ميا ميثل  %31.4يشارك ما جمموعه 
، يف تنمية قطاع اجملتمع اامدين يف %5.7ن، لي ما يقارب إمجايل األنشطة. وتشارك منظمتا
من إمجايل النشاط الفلسطيين. تركز اامنظمات الفلسطينية  %2.7األراضي الفلسطينية، وتشكالن 

يف الشتات يف العديد من لنشطتها على التنمية طويلة اامدى للنظام الطيب الفلسطيين والقطاع 
كما   نية التحتية وكذلك تدريب العاملني يف اامهن الطبية.الصحي؛ من االل تعزيز وتطوير الب

تركز من انحية لارى على التنمية، اصوصًا من االل التعاون التجاري واالستثمارات ودعم 
اهليئات اامهنية. وتركز منظمات لارى لنشطتها يف فلسطني على تعزيز التعليم ودعم اامساوا  بني 

سبل  إىل متكني الفلسطينيني من إجياد فرص للعمل وحتسنياجلنسني ومتكني اامرل ، ابإلضافة 
 عيشهم. 
من  %31.4من اامنظمات الفلسطينية مساعدات إنسانية، ومتث ل ما جمموعه  %15.1وتقدم 

نشاط اامنظمات. تركز معظم اامنظمات الفلسطينية يف مساعداهتا اإلنسانية على تقدمي الدعم 
ة الطبية، اصوصًا يف ظل  تصاعد الصراع يف األراضي اامايل ابإلضافة إىل مساعدات اإلغاث

 الفلسطينية واحلروب اامتكرر  على قطاع غز . 
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من اامنظمات  %22.9ومن خالل رسم خريطة للمنظمات الفلسطينية يف لاما يا، يتبني لن 
من  %10.9الفلسطينية هي شبكات ختصصية، لو لكادميية، لو طالبية، وهي تشكل ما يقارب 

نشاط الفلسطيين. وابإلضافة إىل هذه الشبكات، هناك ليضًا منظمات جامعة تضم جمموع ال
 فروعاً هلا يف اامناطق األاما ية اامختلفة، لمهها: 

  اجلمعية األاما ية الفلسطينيةDeutsch-Palästinensische Gesellschaft 
  التجمع الفلسطيين يف لاما ياPalästinensische Gemeinschaft Deutschland 
 اجلالية الفلسطينية يف لاما يا Palästinensische Gemeinde Deutschland   

كما ذكران سابقاً، إّن هذه الشبكات اامتعددة واامنظمات اجلامعة تنتمي إىل فصائل سياسية و 
 فلسطينية خمتلفة، مما يعكس إىل حدٍّ ما اال قسامات احلاصلة على األراضي الفلسطينية. 

، وهي منظمة جامعة واسعة النطاق مقّرها 1986أتسست اجلمعية األاما ية الفلسطينية سنة 
ن حقوق ع اجملموعات اإلقليمية. وتسعى اامنظمة إىل الدفاع يف لاما يا، وينضوي حتتها العديد من

اإل سان، ودعم بناء فلسطني الدميوقراطية، وتوعية 
. ةاألامان مبا حيدث داخل األراضي الفلسطيني

وتشمل ل شطتها الضغط السياسي، ودعم 
منظمات اجملتمع اامدين يف األراضي الفلسطينية، 
والتعاون مع جمموعات حقوق اإل سان داخل 

ادلة بني األراضي ة متباخلط األخضر ويف خمتلف اامناطق الفلسطينية، وحماولة إجياد عالقات وديّ 
ت صلة عالم األاما ية وإقامة فعاليات ول شطة ذاالفلسطينية ولاما يا. كما تقوم مبراقبة وسائل اإل

 ابلقضية الفلسطينية يف لاما يا. 

لما التجمع الفلسطيين يف لاما يا، فهي شبكة 
، وهتدف إىل تعزيز 2009 سنةأتسست 

العالقات األاما ية الفلسطينية، وكذلك التعاون 
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ري  وثقافة فري معلومات عن اتمع اامنظمات القائمة يف لامانيا. وتسعى من االل لنشطتها إىل تو 
الشعب الفلسطيين من االل الفعاليات واامنشورات. وتدعم اجلمعية ليضًا لشكااًل خمتلفة من 

 للفلسطينيني.  اامساعدات )مثل اامساعد  القانونية واإلنسانية والطبية(
لما اجلالية الفلسطينية يف لامانيا، فهي منظمة 

لف اامدن خمت ذات واحد وعشرين فرعاً تنتشر يف
األامانية، ومن لهدافها نشر الثقافة الفلسطينية، 
وإقامة عالقات ودي ة يف لامانيا، وتعزيز احتاد 
 الفلسطينيني فيها، وتقدمي اخلدمات االجتماعية. 

-Deutschوتدعم مجعيات ومنظمات لارى مثل مجعية اامرل  األامانية الفلسطينية 

Palästinensischer Frauenverein فلسطينيني داال األراضي الفلسطينية من االل ال
مبادرات دعم ومتكني اامرل  واألطفال، ومجع التربعات لتوفري اامياه النظيفة، وإاتحة فرص التبادل 

 الشبايب األاماين الفلسطيين. 
وهي  ، PalTech Europeمنظمة ابلَتك يوروب  2013ومن انحية لارى، أتسست سنة 

منظمة تضم اامهندسني الفلسطينيني يف مجيع لحناء لورواب، وهلا فرع يف لامانيا. وقد أتسست هذه 
اامنظمة استجابة للحاجة إىل وجود مؤسسة علمية ومهنية قادر  على التحدث نيابة عن اامهندسني 

تنفيذ مشاريع و  الفلسطينيني يف لورواب. وهتدف ابلَتك إىل توحيد اجلهود لدعم القضية الفلسطينية
على اامستوى األورويب. يف حني يهدف الفرع 
األاماين إىل مساعد  اامهندسني الفلسطينيني 
على االندما  يف القطاع الصناعي األاماين، 

مات اهلندسة اامدنية على ادوحتسني 
األراضي الفلسطينية، ودعم الطالب 

 الفلسطينيني يف لامانيا. 
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ارى مماثلة حتت اسم ، أتسست منظمة ل2007ويف سنة 
د يوروب 

َ
واحد  من  "، واليت تُعد  PalMed Europe"ابام

لكرب مجعيات األطباء الفلسطينيني وغريهم من العاملني يف 
دولة يف مجيع لحناء  11اامهن الطبية يف لورواب. وهلا فروع يف 

مثل لامانيا، وفرنسا، وإسبانيا، واامملكة اامتحد . وقد  ؛لورواب
د يوروب

َ
من الفرع األاماين الذي  لساساً " تفرعت "ابام

يهدف إىل دعم التعاون بني اامنظمات الفلسطينية داال واار  لامانيا، وزايد  استعداد األطباء 
طينية، ودعم وتدريب ألراضي الفلسوالصيادلة الفلسطينيني يف لامانيا للقيام ابألعمال اإلنسانية يف ا

األطباء والصيادلة الفلسطينيني يف لامانيا. وتشمل األنشطة ليضًا إنشاء عالقات وتواصل بني 
األطباء والصيادلة الفلسطينيني يف لامانيا، وإجراء ونشر البحوث حول التاري  الطيب لألراضي 

ة، ابإلضافة إىل ية األامانية والفلسطينيالفلسطينية، وبناء شراكات بني اجلامعات واامؤسسات الطب
 دعم األطباء والصيادلة الفلسطينيني يف لامانيا من االل التعليم والتدريب. 

وهناك تعاون واسع بني اامنظمات واجلمعيات الفلسطينية ولطياف خمتلفة من اجملتمع األاماين، 
ني، وكذلك وسيقيني، والصحفيمثل احلكومات احمللية، والسياسيني، واامدارس، واامؤلفني، واام

حمطات التلفزيون واإلذاعة. وهذا التعاون موجود ليضًا على مستوايت غري رمسية من االل 
 . الفعاليات الفلسطينية األامانية اامشرتكة ومشاريع التعاون

 
 

 

 اثنياً: إسهامات وأنشطة املنظمات الفلسطينية األملانية يف الداخل الفلسطيين:
 
 

 

 

تتنوع إسهامات ولنشطة منظمات الشتات الفلسطيين األامانية يف الداال الفلسطيين، ولكنها 
ترتكز يف اامقام األول يف جماالت التنمية واامساعدات اإلنسانية، واصوصاً مع تصاعد الصراع يف 

وقد تركزت معظم  .2014و 2008 سنيتاألراضي الفلسطينية واحلروب على قطاع غز  بني 
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اامساعدات اإلنسانية اليت تقدمها منظمات الشتات على تقدمي الدعم اامايل ابإلضافة إىل 
 مساعدات اإلغاثة الطبية. 

يركز الكثري من الدعم الطيب الذي تقدمه مجعيات الشتات الفلسطيين ليضاً على التنمية طويلة 
ىن التحتية تطوير الب وذلك من االل تعزيز، اامدى للنظام الطيب والقطاع الصحي الفلسطيين

وتقدمي التدريب للعاملني يف اامهن الطبية. ويتم  ليضًا دعم التطوير من االل التعاون التجاري 
 Deutsch-Palästinensischer واالستثمارات من قبل اجمللس االقتصادي األاماين الفلسطيين

Wirtschaftsratم ة إبعاد  اإلعمار . ويهدف اجمللس إىل حشد دعم الشركات األامانية اامهت
يوف ر و  ،واالستثمار يف األراضي الفلسطينية

اجمللس حتديداً معلومات عن جماالت وفرص 
االستثمار يف األراضي الفلسطينية وتطور 

 خمتلف القطاعات فيها. 
إىل مساعد  اامهندسني الفلسطينيني  PalTechتسعى منظمة ابلَتك ويف جمال التطوير اامهين، 

على االعتماد على الذات وزايد  إمكاانت حصوهلم على فرص عمل. وتدير اامنظمة عدداً من 
الربامج التدريبية للمهندسني يف غز ، والضفة الغربية، واألردن، ولبنان، وتركيا. ومن االل مشروع 

 Centre for International Migration andمدعوم من مركز اهلجر  الدولية والتنمية 

Development (CIM) كما ،
حتاول "ابلَتك" ليضًا دعم ذوي 
الكفاءات العالية يف غز  من االل 
توفري مصادر دعم اارجية 

كتقدمي ادمات الرتمجة   ؛ألعماهلم
د"
َ
 هلم، وتطوير تطبيقات وصفحات ااصة هبم على اإلنرتنت. وقد تعاونت اامنظمة ليضاً مع "ابام

مشروع ساعد يف تدريب األطباء اجلراحني يف شرقي القدس. كما تعاونت ليضًا مع مجعية يف 
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 ،اامهندسني يف قطاع غز  لتجهيز غرفة تدريب من االل أتمني معدات تكنولوجيا اامعلومات
ولجهز  التلفاز. بدورها تركز مجعيات لارى على تعزيز التعليم، ودعم  ،والكراسي ،والطاوالت
هم عن ومتكني اامرل ، ابإلضافة إىل تقدمي الدعم للفلسطينيني يف إطار حبث ،اجلنسني اامساوا  بني

 . فرص جيد  للعمل وحتسني سبل عيشهم
 

 
 

 اثلثاً: إسهامات وأنشطة الشتات الفلسطيين داخل أملانيا:
 

 

تتعدد لنشطة وإسهامات منظمات الشتات 
الفلسطيين داال اجملتمع األاماين، لكنها تربز 
بشكل كبري يف اجملاالت احلقوقية والدفاعية، ويف 
األنشطة والفعاليات الثقافية، وتلك الداعية إىل 
االندما  يف اجملتمع األاماين. وتشارك غالبية 
ة، تاامنظمات يف األنشطة احلقوقية بدرجات متفاو 

مع التأكيد لن القليل جدًا منها فقط ليس لديه 
سياسية. ترك ز العديد من اجلمعيات الفلسطينية النشطة على لعمال الدعم واامناصر   لهداف

للشعب الفلسطيين وابألاص من االل رفع مستوى الوعي حول الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي، 
لى العام األاماين، كما تعمل هذه اجلمعيات ع ونشر الوعي ابحلقائق التارخيية يف لوساط الرلي

 حشد التضامن األاماين دعماً للقضية الفلسطينية. 
وتركز اامنظمات الفلسطينية يف لامانيا، من االل مناصرهتا للقضية الفلسطينية، على تعزيز 
ت التبادل الثقايف واامعريف الثنائي، وتعميق احلوار األاماين الفلسطيين، ابإلضافة إىل دعم التفامها

نظمات الدولية خبصوص الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي. وابإلضافة إىل ذلك، يشارك عدد من اام
ليضاً يف لنشطة لتعزيز التنوع الثقايف داال األراضي الفلسطينية. وغالباً ما تكون هذه الفعاليات 
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يف إطار مناصر  القضية الفلسطينية، وهتدف إىل تعريف األامان ابلثقافة الفلسطينية. وبشكل 
 ادل بني الطرفني. تبعام، إن  هذه األنشطة هتدف إىل تعزيز احلوار األاماين الفلسطيين والفهم اام

وقد لسهمت لنشطة الشتات الفلسطيين يف لامانيا يف تعزيز العالقات السياسية الثنائية بني 
لامانيا واألراضي الفلسطينية يف السنوات ااماضية، وال سي ما من االل إنشاء اللجنة التوجيهية 

اامستوى االحتادي على  German-Palestinian Steering Committee الفلسطينيةاألامانية 
. وجتتمع هذه اللجنة مر  كل عامني لتعزيز التعاون الثنائي يف الشؤون االقتصادية، 2010يف سنة 

وبناء الدولة والتعليم، والبحث العلمي. هذا ابإلضافة إىل التعاون على اامستوى االحتادي ومستوى 
ت، ى مستوى البلدايالوالايت. كما توجد شراكات على مستوى اامدن وتنسيق مشروعات عل

ت ساحور، وبرجيش بيمع بيت حلم، وزانتني مع وكولونيا  ،مع رام هللا مثل اخلليل مع ماهنامي، وبون
 4بيت جاال.مع بيت جاال، وجينا مع غالدابخ 

ويهدف التنسيق إىل تعزيز التعاون اإلمنائي بني لامانيا واألراضي الفلسطينية. وتشمل اجلهود 
بنية قتصادي واالجتماعي يف األراضي الفلسطينية، ابإلضافة إىل دعم تطوير الحتقيق االستقرار اال

التحتية، وبناء القدرات، وجهود بناء الدولة. ابإلضافة إىل العمل يف جماالت أتهيل شبكات اامياه 
والصرف الصحي، ودعم اإلصالح االقتصادي والتوظيف وسوق العمل، وبناء مؤسسات اجملتمع 

 .الوائم اامديناامدين، وتعزيز 
 

 :الصةخ
 

يف العقود ااماضية توس ع مفهوم الشتات بشكل كبري من االل تطبيقه على اجملاالت األكادميية 
والثقافية والسياسية. ويف اآلونة األاري  كان هناك اهتمام متزايد بتحليل موضوع االغرتاب  
كممارسة اجتماعية، لو كشكل من لشكال التعبئة االجتماعية، مع األاذ بعني االعتبار ما 

                                                
 4 2017 from 9/11/Palestinian Territories, site of Federal Foreign Office, Retrieved 

http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes/        

PalaestinensischeGebiete_node.htm                                                                                        

http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes/%20%20%20%20%20%20%20%20PalaestinensischeGebiete_node.htm
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes/%20%20%20%20%20%20%20%20PalaestinensischeGebiete_node.htm
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ه األفراد واامنظمات يف الشتات لبلداهنم األصلية. وعلى الرغم من لن دور اامغرتبني يف حاالت يقدم
الصراع وما يليها ما زال غري حمدد متاماً، إال لن هناك اعرتافًا متناميًا إبمكانية قيام جمموعات 

دعم التنمية و  ،الشتات بدور بن اء يف التخفيف من حد   النزاعات، واامشاركة يف بناء السالم
 الوطنية. 

وكما يتضح من نشاط مجعيات ومنظمات الشتات يف لامانيا، فنن مشاركة اامغرتبني متعدد  
األوجه وواسعة النطاقات، وتعكس تنوع الشتات فيما يتعلق أبصوهلم والفياهتم االقتصادية، 

انيات احلوار ين، تظل إمكواالجتماعية، والدينية، وانتماءاهتم السياسية. وعلى الرغم من هذا التبا
والتعاون والعمل اجلماعي بني جمموعات الشتات الفلسطيين يف لامانيا مثمر . كما لن هناك رغبة 

من االل اامشاركة  ، لدى الفلسطينيني يف لامانيا للبقاء على اتصال بوطنهمنْي واستعدادًا قوي  
  األراضي الفلسطينية. النشطة يف الدعم وااللتزام ابإلسهام يف السالم والتنمية يف

وتشارك منظمات الشتات الفلسطيين يف جماالت التنمية واامساعدات اإلنسانية يف األراضي 
الفلسطينية، واصوصًا من االل توفري الدعم اامايل واإلغاثة الطبية. وقد رصدت مثل هذه 

طيين، حيث ساالستجاابت بشكل ااص االل دورات العنف اامتكرر  يف الصراع اإلسرائيلي الفل
قامت هذه اامنظمات ابلتعبئة اجلماعية جملموعاهتا يف لامانيا، لالستجابة بشكل فع ال لالحتياجات 
اإلنسانية للفلسطينيني داال األراضي الفلسطينية. وتركز األنشطة األارى اامتعلقة ابلتنمية داال 
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عليم ومتكني اامرل ، ز التاألراضي الفلسطينية على دعم وتطوير القطاع الصحي الفلسطيين، وتعزي
ابإلضافة إىل حتسني فرص العمل. وابإلضافة إىل لنشطتها داال فلسطني، تعمل منظمات 
الشتات الفلسطيين ليضاً على تعزيز اامشاركة ابألنشطة يف لامانيا من االل لعمال اامناصر  والدفاع 

ك من االل ية، وكذلعن القضية الفلسطينية، ونشر الوعي مبا حيدث يف األراضي الفلسطين
ركز األنشطة الثقافية اليت ُتربز اهلوية الفلسطينية، ومن االل احلوار الثقايف األاماين الفلسطيين. وت

األنشطة يف لامانيا ليضًا على اإلدما  اامهين واالقتصادي للفلسطينيني يف لامانيا، وتقدمي الدعم 
 لطاليب اللجوء والوافدين حديثاً. 

شتات الفلسطيين جمموعة من التحدايت سواًء داال األراضي الفلسطينية وتواجه مجعيات ال
لم يف لامانيا لم يف جمتمع الشتات نفسه، مما مينعها من االستفاد  من مجيع إمكاانهتا وحتقيق 
لهدافها كاملة. فغالبًا ما جتد هذه اامنظمات اطاهبا مقيدًا يف لامانيا، واصوصًا بسب اامواقف 

ب، وكراهية اإلسالم. ومن انحية لارى، يصعب على هذه اامنظمات تعبئة اامعادية لألجان
 الفلسطينيني بسبب انقسامهم وتشتتهم يف جمتمع الشتات نفسه. وابإلضافة إىل ذلك، تعاين هذه

 اامنظمات من نقص يف ااموارد البشرية وتواجه قيوداً على بنيتها التحتية ومواردها اامالية. 
طيين، اليت يواجهها الشتات الفلس وابلنظر إىل العقبات

فنن هناك العديد من التوصيات والسبل للمضي قدماً يف 
األامانية الرمسية مثل "وكالة واامؤسسات  الدوائرالتعاون مع 

 Deutsche Gesellschaft fürالتعاون التنموي األاماين 

Internationale Zusammenarbeit ،" و"برانمج
 Programm Migration fürاهلجر  من لجل التنمية

Entwicklung  وذلك لدعم األنشطة اامتعلقة ابلتنمية بني الشتات الفلسطيين. فهناك مبادرات ،"
"برانمج اهلجر  من لجل التنمية" لتمكني اامنظمات واألفراد النشطني يف منظمات الشتات 
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لوسع من  ودالفلسطيين، حيث تدعم ماليًا وكذلك بناء القدرات. وبشكل عام، جيب بذل جه
 الناحية اإلحصائية حىت نفهم اصائص الشتات الفلسطيين يف لامانيا. 

 دوال مفر من االعرتاف ابلطبيعة اامسي سة للشتات الفلسطيين، واستثمار ذلك بطريقة توج  
والتعاون طويل األمد. وابإلضافة إىل ذلك، ينبغي تشجيع مشاركة النساء  ،مساحة للنقاش اامتنوع

والشباب لزايد  التنوع يف طبيعة اخنراط اامغرتبني الفلسطينيني. هذه األشكال اامذكور  لعاله من 
التعاون والتآزر حتمل إمكاانت واسعة ميكن من االهلا دعم اامنظمات القائمة واامبادرات اجلديد ، 

مكينها من االستفاد  من قدراهتا إىل لقصى حد. وابإلضافة إىل ذلك، فنن التدابري اليت وذلك لت
زز تتصدى للتحدايت اليت تواجه اخنراط الشتات الفلسطيين يف لامانيا ويف الداال الفلسطيين ستع

 .التحول االجتماعي اامستدام وفرص السالم يف األراضي الفلسطينية






