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امل�ؤ�شرات ال�سكانية الفل�سطينية
انق�ضت �سنة  2008وما زال العدو ال�صهيوين واملجتمع الدويل يفر�ضان على
الفل�سطينيني اخل�ضوع ل�سيا�سة الأمر الواقع ،والقبول بحلول جزئية مفرو�ضة
من قبل العدو ال�صهيوين ،يف الوقت الذي يعجز فيه النظام العربي واملجتمع الدويل
وهيئات حقوق الإن�سان ،منذ �إن�شاء الكيان ال�صهيوين ،عن حتقيق �أدنى و�أب�سط احلقوق الإن�سانية
لل�شعب الفل�سطيني يف احلرية واال�ستقالل و�إقامة دولته على �أر�ضه وترابه .الأمر الذي يهدف �أ�سا�سا ً
�إىل الت�أثري �سلبا ً على الو�ضع الدميوغرايف يف كل فل�سطني ،والذي يتجه ل�صالح اجلانب الفل�سطيني،
بهدف جعل ما ي�سمى بـ“دولة �إ�رسائيل” دولة يهودية .وهو ما يك�شف الأ�سا�س العن�رصي الذي
قام عليه الكيان الإ�رسائيلي منذ �إن�شائه� .إن خطورة مفهوم “يهودية �إ�رسائيل” تكمن يف �أنه قد يعني
حرمان فل�سطيني الأر�ض املحتلة �سنة  1948من حقوقهم� ،أو تهجريهم من �أر�ضهم .و�إن تبني
الواليات املتحدة وبع�ض الدول الأوروبية لهذا الطرح يزيد من خطورته.

مقدمة

مل يكن و�ضع الفل�سطينيني يف اخلارج وال�شتات ب�أح�سن حاالً من و�ضع �أ�شقائهم بالداخل ،بل
�إن البع�ض منهم القى ويالقي املزيد من العناء وامل�شقة؛ �سواء بالتنقل �أو يف البحث عن عمل للعي�ش
بكرامة� ،أو حتى لتحقيق الأمن ال�شخ�صي الذي ما زال مهددا ً يف بع�ض املناطق مثل العراق ،الأمر
الذي ا�ضطر العديد من العائالت والأفراد �إىل الهجرة للدول العربية �أو الأجنبية التي فتحت �أبوابها
لبع�ض هذه الفئات من الفل�سطينيني للتجن�س.
ت�شري تقديرات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني
املنقحة �إىل �أن عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف العامل يقدر
بحوايل  10.6مليون ن�سمة يف نهاية �سنة � ،2008أكرث
من ن�صفهم ( )%51.9يعي�شون يف ال�شتات ،والباقي
يف فل�سطني التاريخية التي ت�ض ّم الأرا�ضي املحتلة يف �سنتي  1948و.1967

�أو ًال :تعداد الفل�سطينيني
فـــــي الــــــعــــالـــــم

يتوزع ال�سكان الفل�سطينيون املقيمون يف فل�سطني التاريخية �إىل حوايل  1.22مليون ن�سمة
يقيمون يف الأرا�ضي الفل�سطينية التي احتلت �سنة �“ 1948إ�رسائيل” ،وحوايل  3.88مليون ن�سمة
يقيمون يف الأرا�ضي التي احتلت �سنة � 1967أو ما ي�سميه البع�ض “الأرا�ضي الفل�سطينية” ،والتي
ت�ض ّم قطاع غزة وال�ضفة الغربية ،مبا فيها ذلك اجلزء من حمافظة القد�س ،والذي �ض ّمته “�إ�رسائيل”
عنوة بعيد احتاللها للأرا�ضي الفل�سطينية �سنة  ،1967وال ي�شمل عدد ال�سكان ال�سوريني املقيمني يف
ه�ضبة اجلوالن ال�سورية املحتلة.
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واجلدول التايل ميثل تقديرات عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف العامل ح�سب الإقامة يف نهاية
�سنة .2008
جدول  :7/1عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف العامل ح�سب الإقامة يف نهاية �سنة 2008

1

ال�ضفة الغربية وقطاع غزة*

عدد ال�سكان (بالألف ن�سمة)
3,878

الن�سبة املئوية %

الأرا�ضي املحتلة �سنة �“ 1948إ�رسائيل”

1,215

11.5

3,171

29.9

مكان الإقامة

الأردن

36.6

1,733

الدول العربية الأخرى

16.3

605

الدول الأجنبية
املجموع الكلي

* ت�شمل الأرا�ضي التي احتلت �سنة  1967مبا فيها حمافظة القد�س.

5.7

100

10,602

ن�سبة ال�سكان الفل�سطينيني يف العامل ح�سب الإقامة يف نهاية �سنة 2008
اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ%5.7 :
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة:
%36.6
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى%16.3 :
اﻷردن%29.9 :

اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺳﻨﺔ
" 1948إﺳﺮاﺋﻴﻞ"%11.5 :

يرتكز الفل�سطينيون يف ال�شتات يف الدول العربية املجاورة وخا�صة الأردن� ،إذ يقدر عدد
الفل�سطينيني يف نهاية �سنة  2008فيه حوايل  3.17مليون ن�سمة ،وي�شكلون حوايل  %29.9من
ال�سكان الفل�سطينيني يف العامل ،وغالبيتهم العظمى حتمل اجلن�سية الأردنية� .أما باقي الفل�سطينيني
املقيمني يف الدول العربية الأخرى ،فيقدر عددهم بحوايل  1.73مليون ن�سمة ،وي�شكلون ما ن�سبته
 %16.3من جمموع الفل�سطينيني يف العامل ،يرتكز معظمهم يف الدول العربية املجاورة؛ لبنان،
و�سورية ،وم�رص ،ودول اخلليج العربي� .أما باقي الفل�سطينيني يف الدول الأجنبية فيقدر عددهم
بحوايل � 605آالف ن�سمة ،وي�شكلون ما ن�سبته  %5.7من جمموع الفل�سطينيني يف العامل ،يرتكز
معظمهم يف الواليات املتحدة الأمريكية و�أمريكا الالتينية وكندا وبريطانيا وباقي دول االحتاد
الأوروبي.
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ثاني ًا :اخل�صائ�ص الدميوغرافية للفل�سطينيني:
 .1ال�ضفة الغربية وقطاع غزة:
يقدر عدد ال�سكان يف نهاية �سنة  2008يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بحوايل  3.88مليون
ن�سمة ,يتوزعون بواقع  2.42مليون ن�سمة يف ال�ضفة الغربية �أي ما ن�سبته  ،%62.3و 1.46مليون
ن�سمة يف قطاع غزة �أي ما ن�سبته  ،%37.7يف حني بلغت ن�سبة ال�سكان يف حمافظة القد�س %9.6
من �إجمايل ال�سكان يف ال�ضفة والقطاع �أي نحو � 372ألف ن�سمة .وت�شري البيانات املتوفرة يف �سنة
� 2006إىل �أن ن�سبة ال�سكان الالجئني (م�سجلني وغري م�سجلني) يف ال�ضفة والقطاع 2%44.8؛ ومبا
�أن ن�سبة الالجئني هي ن�سبة ثابتة ،ف�إن العدد التقريبي له�ؤالء الالجئني يف نهاية �سنة ُ 2008يق ّدر
بـ  1.737مليون من جممل ال�سكان الفل�سطينيني املقيمني يف ال�ضفة والقطاع؛ حيث تبلغ ن�سبة
الالجئني من جممل �سكان ال�ضفة الغربية � %30.9أي نحو � 747ألف الجئ ،فيما تبلغ هذه الن�سبة
يف قطاع غزة � %67.7أي نحو � 990ألف الجئ.3
جدول  :7/2مقارنة بني جمموع ال�سكان والالجئني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 2008
مكان الإقامة
ال�ضفة الغربية
قطاع غزة
ال�ضفة والقطاع

ال�سكان
العدد (بالألف ن�سمة)
2,416
1,462
3,878

الن�سبة %
62.3
37.7
100

الالجئني
العدد (بالألف ن�سمة)
747
990

1,737

الن�سبة %
30.9
67.7
44.8

يظهر التوزيع العمري للفل�سطينيني �أن الهرم ال�سكاين هرم ذو قاعدة عري�ضة ور�أ�س مدبب،
وبالتايل �سيكون الفل�سطينيون ول�سنوات قادمة حتت ت�أثري الزيادة الطبيعية املرتفعة نوعا ً ما ،وذلك
على الرغم �أن هناك انخفا�ضا ً يف معدالت الزيادة الطبيعية ،وانخفا�ضا ً يف معدالت اخل�صوبة خالل
ال�سنوات الأخرية .حيث �شكل ال�سكان دون �سن الـ  ،15ح�سب �إح�صائيات �سنة  ،2007ما جمموعه
 1.71مليون �أي ما ن�سبته  %44.1من �إجمايل ال�سكان ،و�شكل ال�سكان يف �سن العمل  64-15ما
جمموعه  2.05مليون �أي ما ن�سبته  ،%52.9و�شكل كبار ال�سن ما جمموعه � 116ألف �أي ما ن�سبته
 %3فقط .ومل يختلف هذا التوزيع ب�شكل ملحوظ عن �سنة  ،2006حيث �شكل ال�سكان الذين تقل
�أعمارهم عن  15عاما ً حوايل  ،%45.7الأمر الذي يبقي معدالت الإعالة العمرية مرتفعة ن�سبيا ً.4
�أما من ناحية الرتكيب العمري لل�سكان ح�سب املنطقة ،فت�شري النتائج النهائية للتعداد �إىل �أن
املجتمع الفل�سطيني املقيم يف ال�ضفة الغربية ما زال فتياً .وباملقارنة مع تعداد �سنة  1997يالحظ
�أن ال�سنوات الع�رشة املا�ضية �شهدت انخفا�ضا ً يف ن�سبة الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني 14-0؛
حيث انخف�ضت ن�سبتهم من � %45.1سنة  1997لت�صل �إىل � %41.3سنة  2007بن�سبة انخفا�ض
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قدرها  %3.8خالل الفرتة ما بني التعدادين .باملقابل �شهدت ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل الذين
ترتاوح �أعمارهم ما بني  64-15عاما ً ارتفاعا ً ملحوظا ً خالل الفرتة ،حيث ارتفعت ن�سبتهم من
� %51.1سنة  1997لت�صل �إىل  %55.3من جممل ال�سكان �أي بن�سبة ارتفاع قدرها  %4.2ما بني
التعدادين .هذا يعني �أنه وعلى الرغم من �أن املجتمع الفل�سطيني ما زال فتيا ً مقارنة مع املجتمعات
الأخرى �إال �أن ن�سبة �صغار ال�سن وال�شباب تنخف�ض مع الزمن ،وذلك ب�سبب انخفا�ض معدالت
اخل�صوبة ،حيث بلغ معدل اخل�صوبة الكلي �سنة  2007يف ال�ضفة الغربية  4.6مولوداً ،يف حني
كانت قد بلغت  5.6مولودا ً �سنة .1997
�أما باقي ال�سكان �أي الذين تبلغ �أعمارهم  65عاما ً ف�أكرث فقد بلغت ن�سبتهم  %3.4يف ال�ضفة
الغربية �سنة  ،2007بينما كانت ن�سبتهم � %3.8سنة  ،1997حيث يالحظ �أن ن�سبة كبار ال�سن قد
انخف�ضت بن�سبة طفيفة ،وذلك على عك�س التوقعات الدميوغرافية التي تدل على �أنه كلما انخف�ضت
اخل�صوبة تزداد ن�سبة كبار ال�سن ،هذا يعني �أن مرحلة التحول الدميوغرايف التي انعك�ست يف زيادة
ن�سبة ال�سكان يف الفئة العمرية ( )64-15عاما ً مل تنعك�س على كبار ال�سن بعد.5
�أما يف قطاع غزة فت�شري تقديرات �سنة � 2007إىل �أن املجتمع الفل�سطيني املقيم ما زال فتيا ً وبدرجة
�أكرب ع ّما هو يف ال�ضفة الغربية ،حيث بلغت ن�سبة ال�سكان الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني  14-0عاما ً يف
قطاع غزة حوايل  %48.3من جممل �سكان القطاع ،كما بلغت ن�سبة ال�سكان الذين ترتاوح �أعمارهم
بني  64-15عاما ً حوايل  %49من جممل �سكان قطاع غزة� ،أما باقي ال�سكان� ،أي الذين تبلغ �أعمارهم
 65عاما ً ف�أكرث فقد بلغت ن�سبتهم يف قطاع غزة  %2.7من جممل ال�سكان يف قطاع غزة.
ن�سبة ال�سكان الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ح�سب الفئة العمرية 2007
55.3

60%
50%

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

49

48.3
41.3

40%
30%
20%
3.4

10%
0%

14-0

64-15
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وباملقارنة مع تعداد �سنة  1997يالحظ �أن ال�سنوات الع�رشة املا�ضية �شهدت يف قطاع غزة
انخفا�ضا ً يف ن�سبة الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني  14-0عاماً ،حيث انخف�ضت ن�سبتهم من
� %50.2سنة  1997لت�صل �إىل � %48.3سنة  2007بن�سبة انخفا�ض قدرها  %3.8خالل الفرتة ما بني
التعدادين .باملقابل �شهدت ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل الذين ترتاوح �أعمارهم  64-15عاما ً ارتفاعا ً
ملحوظا ً خالل الفرتة ،حيث ارتفعت ن�سبتهم من � %46.9سنة  1997لت�صل �إىل  %49من جممل
ال�سكان� ،أي ن�سبة ارتفاع قدرها  %4.5ما بني التعدادين .هذا يعني �أنه وعلى الرغم من �أن املجتمع
الفل�سطيني ما زال فتيا ً مقارنة مع املجتمعات الأخرى �إال �أن ن�سبة �صغار ال�سن وال�شباب تنخف�ض
مع الزمن ،وذلك ب�سبب انخفا�ض معدالت اخل�صوبة.6
وت�شري البيانات �إىل �أن معدل اخل�صوبة الكلي ل�سنة  2006يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
انخف�ض �إىل نحو  4.6مولودا ً مقارنة مع  4.9مولودا ً ل�سنة  ،1999بواقع  4.2مولودا ً يف ال�ضفة
الغربية و 5.4مولودا ً يف قطاع غزة .وعلى الرغم من انخفا�ض معدل اخل�صوبة �إال �أن معدل الزيادة
الطبيعية لل�سكان يف ال�ضفة والقطاع ما زال مرتفعا ً حيث بلغ  %3ل�سنة .2007
ت�شري البيانات �إىل �أن هناك انخفا�ضا ً يف متو�سط حجم الأ�رسة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
حيث انخف�ض متو�سط حجم الأ�رسة �إىل  5.8فردا ً �سنة  2007مقارنة مع  6.4فردا ً �سنة .1997
من جانب �آخر انخف�ض متو�سط حجم الأ�رسة يف ال�ضفة الغربية �إىل  5.5فردا ً �سنة  2007مقارنة
مع  6.1فردا ً �سنة � ،1997أما يف قطاع غزة فقد انخف�ض متو�سط حجم الأ�رسة �إىل  6.5فردا ً يف �سنة
 2007مقارنة مع  6.9فردا ً �سنة .1997
انخف�ض معدل املواليد اخلام يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من  42.7مولودا ً لكل �ألف من ال�سكان
�سنة � 1997إىل  33.6مولودا ً �سنة  ،2007وهذا عائد �إىل انخفا�ض معدل اخل�صوبة على م�ستوى
ال�ضفة والقطاع� ،أما على م�ستوى املنطقة فيالحظ �أن هناك تباينا ً يف معدل املواليد اخلام لكل من
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث انخف�ض معدل املواليد اخلام يف ال�ضفة الغربية من  41.2مولودا ً
�سنة � 1997إىل  31مولودا ً �سنة  ،2007بينما يف قطاع غزة فقد انخف�ض معدل املواليد اخلام من 45.4
مولودا ً �سنة � 1997إىل  38مولودا ً �سنة .2007
انخف�ض معدل الوفيات اخلام يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من  4.9حالة وفاة لكل �ألف من
ال�سكان �سنة � 1997إىل  4.1حالة وفاة لكل �ألف من ال�سكان �سنة � .2007أما على م�ستوى املنطقة
فيالحظ �أن هناك فارق �ضئيل يف معدل الوفيات اخلام لكل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث
انخف�ض معدل الوفيات اخلام من  5.1حالة وفاة يف �سنة  1997يف ال�ضفة الغربية �إىل  4.1حالة وفاة
يف �سنة � ،2007أما يف قطاع غزة فقد انخف�ض معدل الوفيات اخلام من  4.7حالة وفاة يف �سنة 1997
�إىل  4حالة وفاة �سنة .72007
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�شهدت ن�سبة اجلن�س يف ال�ضفة الغربية تغريا ً طفيفا ً ما بني التعدادين � 2007-1997إذ انخف�ضت
ب�شكل طفيف جدا ً من � 103.2إىل  103.1ذكرا ً لكل مائة �أنثى ،كما �شهدت ن�سبة اجلن�س يف قطاع غزة
انخفا�ضا ً طفيفا ً ما بني التعدادين � ،2007-1997إذ انخف�ضت من � 103.1إىل  103ذكور لكل مائة
�أنثى.8
النتائج النهائية لعدد ال�سكان تبني �أن عدد الأ�سـر يف ال�ضفة الغربية �سنة  2007هـو
� 427,097أ�سـرة ،وبهذا فقد بلغ متو�سط حجم الأ�رسة يف ال�ضفة الغربية  5.5فرداً .يف حني �أ�شارت
النتائج �إىل �أن عدد الأ�رس يف ال�ضفة الغربية �سنة  1997قد بلغ � 307,624أ�رسة ،ويالحظ �أن متو�سط
حجم الأ�رسة قد انخف�ض بني التعدادين من  6.1فردا ً �سنة  1997لي�صبح  5.5فردا ً �سنة  ،2007الأمر
الذي يدل على انخفا�ض اخل�صوبة من جانب ،و�إىل التوجه نحو الأ�رس النووية على ح�ساب الأ�رس
املمتدة من جانب �آخر.
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن ن�سبة الأ�رس الفل�سطينية اخلا�صة النووية ل�سنة  2007يف ال�ضفة الغربية
بلغت  %83.2فيما كانت هذه الن�سبة ل�سنة  1997يف ال�ضفة الغربية  .%74بينما انخف�ضت ن�سبة
الأ�رس الفل�سطينية اخلا�صة املمتدة من � %21.7سنة  1997لت�صبح � %12.4سنة  2007يف ال�ضفة
الغربية ،وهذا ي�ؤكد االجتاه ال�سائد لزيادة ن�سبة الأ�رس النووية على ح�ساب الأ�رس املمتدة .بينما
هناك زيادة طفيفة يف ن�سبة الأ�رس الفل�سطينية اخلا�صة املكونة من فرد واحد ،حيث ازدادت من
� %3.8سنة  1997لت�صبح � %4.2سنة � .2007أما بالن�سبة لباقي الأ�رس فهي �أ�رس مركبة وال حتتل
�سوى ن�سبة قليلة ،حيث بلغت  %0.2ل�سنة  2007بينما كانت  %0.6ل�سنة .1997
تظهر نتائج التعداد الأولية �أن عدد الأ�سـر يف قطاع غزة �سنة  2007يقدر بـ � 219,220أ�سـرة ،وبهذا
فقد بلغ متو�سط حجم الأ�رسة يف قطاع غزة  6.5فرداً .كما يقدر عدد الأ�رس النووية الفل�سطينية يف
قطاع غزة بـ � 160,111أ�رسة ت�شكل ما ن�سبته  %73من جمموع الأ�رس الفل�سطينية يف قطاع غزة،
فيما كانت هذه الن�سبة ل�سنة  1997يف القطاع  .%71.8بينما انخف�ضت ن�سبة الأ�رس الفل�سطينية
اخلا�صة املمتدة من � %25.3سنة  1997لت�صبح � %24.5سنة  2007يف قطاع غزة .وهذا ي�ؤكد
االجتاه ال�سائد لزيادة ن�سبة الأ�رس النووية على ح�ساب الأ�رس املمتدة .بينما هناك انخفا�ض
طفيف يف ن�سبة الأ�رس الفل�سطينية اخلا�صة املكونة من فرد واحد ،حيث انخف�ضت من %2.6
�سنة  1997لت�صبح � %2.4سنة � .2007أما بالن�سبة لباقي الأ�رس فهي �أ�رس مركبة وال حتتل �سوى
ن�سبة قليلة ،حيث بلغت  %0.1ل�سنة  2007بينما كانت � %0.3سنة .91997
�أما بخ�صو�ص االلتحاق بالتعليم يف ال�ضفة الغربية ،فعند مقارنة ن�سبة امللتحقني ما بني التعدادين
جند �أن ن�سبة امللتحقني (� 5سنوات ف�أكرث) قد ارتفعت من � %37.7سنة  1997لت�صل �إىل � %42.7سنة
 2007من جممل ال�سكان الفل�سطينيني الذين ترتاوح �أعمارهم � 5سنوات ف�أكرث� .10أما يف قطاع غزة
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فقد ارتفعت ن�سبة امللتحقني من � %43.1سنة  1997لت�صبح  %48.5من جممل �سكان القطاع الذين
ترتاوح �أعمارهم � 5سنوات ف�أكرث.
وحول انت�شار الأمية يف ال�ضفة الغربية فقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن ن�سبة الأمية قد انخف�ضت
من � %11.8سنة  ،1997لت�صبح � %5.8سنة � ،2007أما يف قطاع غزة فقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن
ن�سبة الأمية بني ال�سكان� 10 ،سنوات ف�أكرث ،قد انخف�ضت من � %11.3سنة  1997لت�صبح %5.5
�سنة .112007
ن�سبة االلتحاق بالتعليم يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ل�سنتي  1997و2007
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عند مقارنة احلالة الزواجية للأفراد ما بني التعدادين تبني �أن ن�سبة املتزوجني كانت �سنة 1997

يف ال�ضفة الغربية  %56.5لت�صبح � %51.5سنة  ،2007وح�سب اجلن�س فقد كانت ن�سبة املتزوجني
�سنة  1997من الذكور  %52.5لت�صبح � %50.3سنة � ،2007أما بالن�سبة للإناث فقد كانت %55.2
�سنة  1997لت�صبح � %52.7سنة  ،2007مبعنى نق�ص معدالت الزواج يف ال�ضفة الغربية ،والذي قد
يكون ناجتا ً عن الإجراءات الإ�رسائيلية خالل انتفا�ضة الأق�صى والأ�سباب االقت�صادية املرافقة� .أما
من ناحية معدالت الطالق فلم تتغري ما بني التعدادين حيث بلغت  %0.6يف التعدادين.

�أما يف قطاع غزة ف�أظهرت النتائج �أن ن�سبة املتزوجني كانت � %53.8سنة  1997لت�صبح %49.6

�سنة  ،2007وح�سب اجلن�س فقد كانت ن�سبة املتزوجني من الذكور � %54.1سنة  1997لت�صبح
� %48.7سنة � ،2007أما بالن�سبة للإناث فقد كانت � %57.2سنة  1997لت�صبح � %50.5سنة ،2007
بينما انخف�ضت معدالت الطالق من � %0.8سنة  1997لت�صبح � %0.6سنة .2007
�أما فيما يتعلق مبتو�سط عدد الأفراد يف الغرفة ما بني التعداديني يف ال�ضفة الغربية ،فيالحظ
�أنه قد انخف�ض من  1.9فرداً/غرفة �سنة  1997لي�صل �إىل  1.55فرداً/غرفة �سنة  ،2007وهذا يدل
على زيادة ح�صة الفرد من الغرف� .أما يف قطاع غزة ،فقط انخف�ض متو�سط عدد الأفراد يف الغرفة
من  2.1فرداً/غرفة �سنة � 1997إىل  2فرداً/غرفة �سنة  ،2007وهذا يدل على زيادة ح�صة الفرد
من الغرف .وتعود هذه الزيادة �إىل نق�ص متو�سط عدد الأفراد يف الأ�رسة ،كما �سبقت الإ�شارة ،و�إىل
زيادة متو�سط عدد الغرف يف امل�سكن.

وعند مقارنة �أمناط امل�ساكن امل�أهولة و�أنواعها ما بني التعداديني ،يالحظ �أن ن�سبة ال�شقق قد
ازدادت من � %44.5سنة � 1997إىل � %53.3سنة  2007يف ال�ضفة الغربية ،ومن � %46.5سنة 1997
�إىل � %51.2سنة  2007يف قطاع غزة؛ على عك�س منط البيت التقليدي (الدار) التي انخف�ضت ن�سبتها
من � %52.2سنة � 1997إىل � %43.2سنة  2007يف ال�ضفة الغربية ،ومن � %51.6سنة � 1997إىل
� %47.4سنة  2007يف قطاع غزة ،وهذا ين�سجم مع التوجهات احل�رضية والرتكيب الأ�رسي نحو
الأ�رسة النووية .ولوحظ ارتفاع ب�سيط لن�سبة الفلل يف ال�ضفة الغربية ،حيث ازدادت من %0.9
�سنة � 1997إىل � %1.7سنة  ،2007بينما لوحظ انخفا�ض ب�سيط لن�سبة الفلل يف قطاع غزة ،حيث
انخف�ضت من � %0.6سنة � 1997إىل � %0.5سنة .122007
�أما من ناحية ال�شبكات العامة يف ال�ضفة الغربية ،فعند مقارنة توفر هذه ال�شبكات للم�ساكن امل�أهولة
فقد تبني �أن ن�سبة امل�ساكن املت�صلة ب�شبكة الكهرباء العامة ،قد ازدادت من � %94.1سنة  1997لت�صل
�إىل � %98.4سنة  ،2007وارتفعت �أي�ضا ً ن�سبة ات�صال امل�ساكن امل�أهولة ب�شبكة ال�رصف ال�صحي
العامة من � %24.4سنة  1997لت�صل �إىل � %35.8سنة  ،2007بينما مل يكن هناك تغيري كبري يف ن�سبة
االت�صال بال�شبكة العامة للمياه ،حيث ارتفعت من � %79.1سنة � 1997إىل � %81.4سنة .132007
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�أما من ناحية الزواج والطالق يف ال�ضفة والقطاع فت�شري الإح�صاءات ال�صادرة عن اجلهاز
املركزي للإح�صاء الفل�سطيني �إىل �أن عدد عقود الزواج قد ازداد من  23,492عقدا ً خالل �سنة
 1997لي�صبح  32,685عقدا ً خالل �سنة � ،2007إ�ضافة �إىل �أن معدالت الزواج اخلام قد ارتفعت
من  8.4عقدا ً لكل �ألف من ال�سكان �سنة  1997لت�صل �إىل  8.7عقدا ً لكل �ألف من ال�سكان �سنة
 ،2007مع العلم �أي�ضا ً �أن عقود الزواج خالل �سنوات االنتفا�ضة قد انخف�ضت ب�صورة ملحوظة،
وقد بلغ �أدنى حد لها �سنة � ،2002إذ كانت 22,611عقدا ً فقط.
�أما عدد حاالت الطالق فقد بلغت  3,449حالة �سنة  1997لت�صل �إىل  4,043حالة �سنة ،2007
بينما كانت  4,211حالة �سنة  .2005كما بلغت معدالت الطالق اخلام حوايل  1.2حالة لكل �ألف من
ال�سكان �سنة  ،1997وانخف�ضت �إىل حالة واحدة فقط لكل �ألف من ال�سكان �سنة .142007
واجلدوالن التاليان يلخ�صان �أهم امل�ؤ�رشات ال�سكانية ،ح�سب املحافظات يف ال�ضفة والقطاع مع
بع�ض املقارنات ملا بني التعدادين .2007-1997
جدول  :7/3عدد ال�سكان والأ�رس يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 2007
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املنطقة
ال�ضفة الغربية
قطاع غزة
ال�ضفة والقطاع

عدد ال�سكان
ذكور

1,193,244
718,711

1,911,955

كال اجلن�سني

�إناث

2,350,583

1,157,339

1,416,543

697,832

3,767,126

1,855,171

الأ�رس
427,097
219,220
646,317

متو�سط حجم
الأ�رسة
5.5
6.5
5.8
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جدول  :7/4عدد ال�سكان ومتو�سط حجم الأ�رسة ون�سبة اجلن�س ح�سب املحافظة ل�سنتي  1997و2007
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ن�سبة اجلن�س
متو�سط حجم الأ�رسة
عدد ال�سكان
املحافظة
2007
1997
2007
1997
2007
1997
ال�ضفة الغربية
103.1
103.2
5.5
6.1
2,350,583
1,873,476
جنني
103.2
103.8
5.4
5.9
256,619
203,026
طوبا�س
103.3
103.1
5.6
6.1
50,261
36,609
طولكرم
102.1
102.2
5.3
5.8
157,988
134,110
قلقيلية
105.2
105.7
5.5
6.1
91,217
72,007
�سلفيت
103.3
103.6
5.4
6
59,570
48,538
نابل�س
102.3
103.3
5.4
5.9
320,830
261,340
رام اهلل والبرية
101.4
100.4
5.3
5.9
279,730
213,582
القد�س
103.5
102.1
5.2
5.4
363,649
*328,601
�أريحا والأغوار
100.3
101.7
5.6
6
42,320
32,713
بيت حلم
103.8
104.8
5.4
5.8
176,235
137,286
اخلليل
104.1
104.9
6.1
6.7
552,164
405,664
قطاع غزة
103
103.1
6.5
6.9
1,416,543
1,022,207
�شمال غزة
103.7
103.7
6.7
7.2
270,246
183,373
غزة
103.5
103.6
6.5
6.9
496,411
367,388
دير البلح
101.6
102.4
6.4
6.9
205,535
147,877
خان يون�س
103.1
102.5
6.3
6.9
270,979
200,704
رفح
101.8
102
6.5
6.9
173,372
122,865
والقطاع
ال�ضفة
103.1
103.2
5.8
6.4
3,767,126
2,895,683
ً
مالحظة :ي�شمل ال�سكان الذين ّ
مت عدّهم فعال خالل الفرتة  2007/12/16-1وتقديرات عدد ال�سكان الذين مل يت ّم عدّهم على
�ضوء نتائج الدرا�سة البعدية.
* العدد يف ذلك اجلزء من حمافظة القد�س الذي �ضمته “�إ�رسائيل” عنوة �سنة  1967مبني على تقديرات عدد ال�سكان ولي�س
العدد الفعلي.
عدد ال�سكان ح�سب املحافظة 2007
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ت�شري نتائج تعداد �سنة � 2007إىل �أن متو�سط حجم الأ�رسة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بلغ
حوايل  ،5.8موزعة �إىل  5.5يف ال�ضفة الغربية و 6.5يف قطاع غزة .بينما بلغ متو�سط حجم الأ�رسة يف
ال�ضفة والقطاع حوايل  6.4فردا ً �سنة  ،1997لذلك ف�إنه على الرغم من انخفا�ض معدالت اخل�صوبة
�إال �أن معدالت التكوين الأ�رسي بقيت مرتفعة ن�سبياً ،و�ضمن توقعات عدد الأ�رس ب�سبب انخفا�ض
متو�سط عدد الأفراد يف الأ�رسة.
�أما ح�سب املحافظات فيتوزع ال�سكان يف  16حمافظة ،منها خم�س حمافظات يف قطاع غزة،
و 11حمافظة يف ال�ضفة الغربية ،حيث تع ّد حمافظة اخلليل �أكرب املحافظات من ناحية عدد ال�سكان،
�إذ يقدر �سكانها يف نهاية �سنة  2007بحوايل � 552ألف ن�سمة ،يليها حمافظة غزة ،والتي يقدر عدد
�سكانها بحوايل � 496ألف ن�سمة ،وت�أتي يف املرتبة الثالثة حمافظة القد�س� ،إذ يقدر عدد �سكانها
بحوايل � 364ألف ن�سمة يف ال�سنة نف�سها.
�أما �أقل املحافظات من حيث عدد ال�سكان فهي حمافظات �أريحا وطوبا�س و�سلفيت� ،إذ يقدر عدد
�سكانها بحوايل � 42ألف ن�سمة و� 50ألف ن�سمة ،و� 60ألف ن�سمة على التوايل.
�أما من ناحية متو�سط حجم الأ�رسة ف�إن املالحظ �أن جميع حمافظات قطاع غزة �إ�ضافة ملحافظة
اخلليل (جنوب ال�ضفة الغربية) ت�شكل �أعلى متو�سط حلجم الأ�رسة فيها ،والذي ي�صل �إىل  6.5فردا ً
تقريباً.

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

بلغ عـدد الفل�سطينيني املقدر يف نهاية �سنة  2008يف “�إ�رسائيل” حوايل  1.22مليون فل�سطيني،
وتظهر البيانات املتوفرة حول الفل�سطينيني املقيمني يف “�إ�رسائيل” ل�سنة � 2008أنه جمتمع فتي� ،إذ
بلغت ن�سبة الأفراد دون الـ  15عاما ً من العمر حوايل  ،%40يف حني بلغت ن�سبة الذين تبلغ �أعمارهم
 65عاما ً ف�أكرث  .%3.1كما �أن ن�سبة اجلن�س ل�سنة  2008بلغت  103.6ذكرا ً لكل مائة �أنثى .هذه
البيانات ال ت�شمل عدد ال�سكان العرب يف ه�ضبة اجلوالن ال�سورية ،كما ال ت�شمل عدد ال�سكان يف
منطقة جي واحد  J1من حمافظة القد�س� ،إ�ضافة �إىل العرب اللبنانيني الذين انتقلوا للإقامة امل�ؤقتة يف
“�إ�رسائيل” ،حيث �إن “�إ�رسائيل” حت�صي جميع هذه الفئات �ضمن �سكانها ،و�ضمن العرب ككل.17
بلغ معدل اخل�صوبة الكلي للفل�سطينيني يف “�إ�رسائيل”  3.62مولودا ً لكل امر�أة وذلك ل�سنة ،2007
ويعترب هذا املعدل مرتفعا ً ن�سبيا ً قيا�سا ً مبعدالت اخل�صوبة يف “�إ�رسائيل” .وبلغ معدل املواليد اخلام
ل�سنة  2007حوايل  27.3مولودا ً لكل �ألف من ال�سكان ،بينما بلغ معدل الوفاة اخلام  2.8حالة وفاة
لكل �ألف من ال�سكان .كما �أ�شارت البيانات �إىل �أن متو�سط حجم الأ�رسة الفل�سطينية بلغ خم�سة
�أفراد خالل �سنة � .2007أما معدل وفيات الر�ضع للعام نف�سه كان  7.2لكل �ألف من املواليد الأحياء،
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علما ً �أنها كانت �سنة  2005حوايل ثماين حاالت وفاة لكل �ألف مولود حي .وبلغت ن�سبة الأمية بني
الفل�سطينيني من  15عاما ً ف�أكرث  .%6.1كما �شكلت الأ�رس الفل�سطينية يف “�إ�رسائيل” ،التي تعي�ش يف
م�ساكن ذات كثافة �سكنية ترتاوح ما بني فردين ف�أكرث ،ما ن�سبته .18%26.2

 .3الأردن:
يقدر عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف الأردن نهاية �سنة  2008بحوايل  3.17مليون ن�سمة ،وذلك بناء
على تقديرات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني .وتظهر البيانات املتوفرة حول الفل�سطينيني
املقيمني يف الأردن �سنة  2007ب�أنهم ي�شكلون جمتمعا ً فتيا ً نوعا ً ما� ،إذ بلغت ن�سبة الأفراد دون �سن
الـ  15من العمر  ،%35.9وبلغ معدل اخل�صوبة الكلي للفل�سطينيني يف الأردن  3.3مولودا ً لكل امر�أة
�سنة .2007
وعند مقارنة ذلك مع �سنة  ،2000جند �أن ن�سبة ال�سكان دون �سن الـ  15من العمر قد
انخف�ضت من  %41.7من جمموع ال�سكان الفل�سطينيني لت�صبح � %35.9سنة  ،2007بينما
انخف�ض معدل اخل�صوبة الكلي للفل�سطينيني يف الأردن من  4.6مولودا ً لكل امر�أة �سنة ،2000
لي�صبح  3.3مولودا ً لكل امر�أة �سنة  .2007وهذا يدل بو�ضوح على االجتاه العام نحو انخفا�ض
اخل�صوبة ومعدالت النمو ال�سكاين الفل�سطيني �أ�سوة بباقي ال�شعوب .كما بلغ متو�سط حجم
الأ�رسة الفل�سطينية  5.1فردا ً �سنة .192007
وح�سب �إح�صاءات وكالة الأمم املتحدة لت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا) ف�إن هناك
مليون و 951,490الجئا ً فل�سطينياً ،وذلك حتى تاريخ  ،2008/12/31مقارنة مع مليون و903,490
الجئا ً فل�سطينيا ً م�سجلني لديها مقيمني يف الأردن يف التاريخ نف�سه �سنة  .2007الأمر الذي يعني �أن
معدل النمو ال�سكاين لالجئني امل�سجلني فقط يقدر بحوايل � %2.5سنوياً ،وي�شكلون  387,992عائلة
منت�صف �سنة  ،2008ويعي�ش حوايل  %17.3منهم يف املخيمات.20
مع مالحظة �أن هناك عددا ً كبريا ً من الفل�سطينيني يف الأردن غري م�سجلني كالجئني لأ�سباب
خمتلفة ،حيث �إن  %13من �سكان املخيمات يف الأردن غري م�سجلني لدى وكالة الغوث ،و�إن حوايل
 %95من الفل�سطينيني املقيمني يف الأردن يحملون اجلن�سية الأردنية.

� .4سورية:
يبلغ عدد ال�سكان الفل�سطينيني امل�سجلني لدى الأونروا كالجئني بتاريخ  2008/12/31واملقيمني
يف �سورية  461,897ن�سمة ،مقارنة بحوايل  451,467ن�سمة يف التاريخ نف�سه من �سنة � ،2007أي
مبعدل منو �سنوي يقدر بـ  ،%2.3ي�شكلون  111,419عائلة منت�صف �سنة  ،2008ويعي�ش حوايل
 %27.1منهم يف املخيمات ،مع مالحظة �أن عدد الالجئني املذكور �أعاله ال ي�شمل الفل�سطينيني الذين
ُه ِّجروا �إىل �سورية �سنتي  1967و ،1970لأن معظمهم غري م�سجلني يف قيود الوكالة.21
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كما �أن ن�سبة اجلن�س للفل�سطينيني يف �سورية بلغت  100.4ذكرا ً لكل مائة �أنثى .ويرتكز الوجود
الفل�سطيني يف حمافظة دم�شق؛ حيث ي�شكل الفل�سطينيون امل�سجلون فيها  %67من �إجمايل الالجئني
الفل�سطينيني امل�سجلني يف �سورية.
وت�شري البيانات �إىل �أن ن�سبة ال�سكان الفل�سطينيني دون �سن الـ  15من العمر يف �سنة  2007قد
بلغت  %33.1من �إجمايل الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية ،و�أن  %4.3من ال�سكان تبلغ �أعمارهم
 65عاما ً ف�أكرث.
ويتوزع ال�سكان الفل�سطينيون يف �سن  15عاما ً ف�أكرث يف �سورية �سنة  2007ح�سب احلالة
الزواجية بن�سبة  %48.3من الذكور �ضمن ت�صنيف مل يتزوج ،يف حني بلغت  %40.8للإناث.
ويالحظ �أن �أعلى ن�سبة للذين مل يتزوجوا هي يف الفئة العمرية ( )19-15عاما ً حيث بلغت %100
للذكور و %92.7للإناث ،كما يالحظ ارتفاع ن�سبة الأرامل الفل�سطينيات الإناث يف �سورية حيث
بلغت  %4.2مقارنة مع � %0.5أرمل من الذكور.
بلغ معدل اخل�صوبة الكلية للن�ساء الفل�سطينيات يف �سورية  3.64مولودا ً لكل امر�أة �سنة ،2007
بينما كانت  3.5مولودا ً لكل امر�أة �سنة � .2001أما معدل املواليد اخلام فبلغ  29.3مولودا ً لكل �ألف من
ال�سكان الفل�سطينيني .كما ت�شري هذه امل�صادر �إىل �أن متو�سط حجم الأ�رسة الفل�سطينية يف �سورية
تقدر بحوايل  4.9فردا ً.22

 .5لبنان:
يبلغ عدد ال�سكان الفل�سطينيني امل�سجلني لدى الأونروا كالجئني بتاريخ  2008/12/31واملقيمني
يف لبنان  422,188ن�سمة ،ي�شكلون  110,026عائلة منت�صف �سنة  ،2008ويعي�ش حوايل %52.8
منهم يف املخيمات� .أما متو�سط حجم الأ�رسة املعي�شية للفل�سطينيني يف لبنان فقد بلغ حوايل  3.8فردا ً
ل�سنة .232008
وقد بلغ معدل اخل�صوبة الكلي ثالثة مواليد لكل امر�أة �سنة  ،2007مقارنة مع  3.5مولودا ً
لكل امر�أة �سنة  .1999كما �أن ن�سبة اجلن�س للفل�سطينيني يف لبنان قد بلغت  98.4ذكرا ً لكل مائة
�أنثى �سنة  ،2007و�أن ن�سبة الأفراد الذين تقل �أعمارهم عن  15عاما ً ت�ساوي  ،%32.9بينما بلغت
ن�سبة الأفراد الذين ترتاوح �أعمارهم  65عاما ً ف�أكرث  ،%5.4وهي ن�سبة عالية من كبار ال�سن
مقارنة بباقي الفل�سطينيني يف املناطق الأخرى ،وبلغ معدل املواليد اخلام  21.8مولودا ً لكل �ألف

من ال�سكان �سنة .2007

وب�شكل عام ف�إن الرتكيب العمري لل�سكان الفل�سطينيني يف لبنان ي�شري �إىل �أنه جمتمع فتي� ،ش�أنه
يف ذلك كباقي املجتمعات الفل�سطينية الأخرى يف ال�شتات (الأردن و�سورية والعراق).
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بلغت ن�سبة ال�سكان الفل�سطينيني يف لبنان ( 15عاما ً ف�أكرث) ،والذين مل يتزوجوا %44.1

بواقع  %47.9للذكور و %40.5للإناث ،وبلغت ن�سبة املتزوجني  %48.7بواقع  %49.6للذكور
و %47.9للإناث ،وبلغت ن�سبة املطلقني  %1.4بواقع  %0.8للذكور و %2للإناث ،وبلغت ن�سبة
الأرامل بني الفل�سطينيني املقيمني يف لبنان حوايل  %5.7بواقع  %1.7للذكور و %9.6للإناث
وذلك ل�سنة .2006
وعند درا�سة معدالت اخل�صوبة التف�صيلية ل�سنة  2007ح�سب �أعمار الن�ساء جند �أن معدالت
اخل�صوبة التف�صيلية ح�سب العمر ت�صل �إىل ذروتها يف الفئة العمرية ( ،)34-30حيث بلغ املعدل
 158مولودا ً لكل �ألف امر�أة يف تلك الفئة العمرية.

�أما توزيع الن�ساء يف الفئة العمرية ( )49-15عاما ً ح�سب احلالة التعليمية ل�سنة  2007جند �أن �أقل
من  %4.5من الن�ساء هن غري متعلمات ،يف حني  %76.5منهن حا�صالت على التعليم االبتدائي �أو
الإعدادي ،و %19.1حا�صالت على �شهادة الثانوي ف�أعلى .وت�شري بيانات �سنة � 2007إىل �أن %0.5
من الأ�رس يرتاوح عدد �أفرادها ما بني � 7-6أفراد.24
�أما بخ�صو�ص �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ف�أ�شار كتاب “�أو�ضاع الالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان” ،ال�صادر عن مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات �إىل �أو�ضاعهم
الدميوغرافية والقانونية والتعليمية واالجتماعية ،وخل�ص الكتاب �إىل �أن الفل�سطينيني يف لبنان
يعانون من احلرمان من عدة حقوق مدنية ،ومن حق العمل يف الكثري من املهن ،ومن حق التملك.
�إ�ضافة �إىل �أن البيئة ال�سيا�سية والقانونية اللبنانية بيئة طاردة للفل�سطينيني بحجة منع توطينهم،
واحلقيقة �أن الفل�سطينيني ال يرغبون يف التوطني �إمنا يريدون معاملة �إن�سانية عادلة ،لأن االحتجاج
ب�أن الإبقاء على معاناة الفل�سطينيني وحرمانهم من حقوق احلياة الكرمية يعني على ا�ستمرار
اهتمامهم بق�ضيتهم ،حجة غري م�ستندة �إىل �أي �أ�س�س �صحيحة� ،إذ �إن املعاناة تدفع بهم للهجرة �إىل
الدول الغربية ،وابتعادهم عن مركز االهتمام بق�ضيتهم.

 .6العراق:
تعر�ض الفل�سطينيون يف العراق بعد االحتالل الأمريكي �إىل عمليات تهديد وقتل وخطف وت�رشيد
ق�رسي من قبل بع�ض امليلي�شيات ،مما �أدى �إىل هروب العديد من الأ�رس من بيوتهم �إىل مناطق خمتلفة،
�سواء داخل العراق �أو خارجه� ،أو داخل خميمات م�ؤقتة على احلدود العراقية مع الدول املجاورة.
�إن و�ضع الفل�سطينيني يف العراق ال مياثله و�ضع للفل�سطينيني يف �أي بلد �آخر ،وال تتوفر معلومات
وال بيانات �إح�صائية من م�صادر ر�سمية �أو غري ر�سمية ميكن االعتماد عليها ،ويف الوقت نف�سه
هناك فرق بني عدد الفل�سطينيني وعدد الالجئني منهم .بالتايل ،ف�إنه ي�صعب احلديث عن م�ؤ�رشات
مقبولة عن �أعدادهم وتوزيعهم اجلغرايف ،وخ�صائ�صهم ال�سكانية واالجتماعية.
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وح�سب م�صادر جهاز الإح�صاء الفل�سطيني فقد بلغ عدد الفل�سطينيني يف العراق �سنة 1989

حوايل � 35ألف �شخ�ص ،وت�شري بيانات ال�سكان الفل�سطينيني يف العراق للعام نف�سه �إىل �أن ن�سبة
ال�سكان الفل�سطينيني دون الـ  15من العمر بلغت  %39.7من �إجمايل ال�سكان الفل�سطينيني يف العراق،
تتوزع بواقع  %37.8للذكور و %41.6للإناث ،يف حني كانت ن�سبة ال�سكان الذين ترتواح �أعمارهم
 65عاما ً ف�أكرث  ،%3.4تتوزع بواقع  %3.2للذكور و %3.7للإناث .وبلغ معدل اخل�صـوبة الكلية
للفل�سطينيني يف العـراق  5.3مولودا ً لكل امر�أة ،حيث كان �أعلى معدل للخ�صـوبة يف الفئة العمـرية
( )34-30قد بلغ  346.8لكل �ألف امر�أة.25
وح�سب �إح�صائيات مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني فقد بلغ عدد الالجئني يف العراق
�سنة  ،2003بعيد االحتالل الأمريكي للعراق ،ما بني � 40-35ألف ن�سمة .وح�سب معلومات
دائرة �ش�ؤون الالجئني يف منظمة التحرير الفل�سطينية يف �آذار /مار�س  2008ف�إن عدد الالجئني
الفل�سطينيني الذين ما زالوا يف العراق يبلغ نحو � 15ألف الجئ.
وقد �أ�شار موقع احلرية بتاريخ  ،2008/12/7حتت عنوان “هكذا �أعيد تهجري الالجئني
الفل�سطينيني يف العراق”� ،إىل �أن م�صادر فل�سطينية ك�شفت النقاب عن �آخر �إح�صائية تبني
توزع الالجئني الفل�سطينيني يف العراق يف �أكرث من  15بلدا ً عربيا ً و�أوروبياً .وقالت امل�صادر �إن

الكثري من الالجئني الفل�سطينيني يف العراق ،وعلى �ضوء ما تعر�ضوا له من اعتداءات على يد
امليلي�شيات املحلية ا�ضطروا �إىل مغادرة منازلهم والبحث عن �أماكن جلوء بديلة ،وقد توزعوا
على ال�شكل التايل :خميم الوليد (  2,000الجئ) ،وخميم التنف (  800الجئ) ،وخميم الهول ( 450
الجئاً) ،وقرب�ص (  1,600الجئ) ،وال�سويد (  800الجئ) ،والربازيل (  140الجئاً) ،وت�شيلي
(  130الجئاً) ،و�أي�سلندا (  50الجئاً) ،و�أ�سرتاليا (  150الجئاً) ،و�سوي�رسا (  25الجئاً) ،والهند
(  80الجئاً) ،وماليزيا (  30الجئاً) ،وفرن�سا (عائلة واحدة) .وقد جل�أت �أعداد غري معروفة منهم
�إىل كل من الرنويج والدامنارك وكندا وهولندا� .أما داخل بغداد فما زال يقيم  10,750الجئا ً
فل�سطينيا ً ح�سب �آخر �إح�صائية.
بالتايل ،وبناء على هذه امل�صادر ف�إن عدد الالجئني الفل�سطينيني الذين ما زالوا يف العراق
يقدر بحواىل � 14ألف الجئ .و�أ�شار امل�صدر نف�سه �إىل �أنه �سجل �سقوط � 300شهيد فل�سطيني من
الالجئني على يد امليلي�شيات املحلية يف العراق .26فيما قدرت م�صادر �أخرى عدد ال�شهداء ما بني
� 850-500شهيدا ً .27وقد قررت احلكومة الفل�سطينية اعتماد من قتل يف العراق من الفل�سطينيني
�شهداء لل�شعب الفل�سطيني.
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وقد �شهدت �سنة  2008حراكا ً جتاه نقل عدد من الفل�سطينيني العالقني على احلدود العراقية
ال�سورية ،حيث و�صل عدد الذين ّ
مت نقلهم �إىل ت�شيلي ،خالل �سنة � ،2008إىل  116الجئا ً فل�سطينياً،
كما ُن ِقل �إىل ال�سويد ،على �أربع دفعات ،خالل ال�سنة نف�سها  157الجئاً ،و�صلت �آخر جمموعة منهم
يف  .282008/11/3كما تعهدت �أي�سلندا بنقل ثالثني الجئا ً من خميم الوليد �إىل �أرا�ضيها ،بالإ�ضافة
�إىل االتفاق املو ّقع بني منظمة التحرير الفل�سطينية واحلكومة ال�سودانية ال�ست�ضافة �ألفي الجئ
فل�سطيني من املقيمني يف املخيمات على احلدود العراقية ال�سورية.
وهنا ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن هذه الإجراءات املتعلقة بنقل �أعداد حمدودة من الفل�سطينيني،
الهاربني من جحيم القتل والتعذيب يف العراق� ،إىل دول مثل ت�شيلي و�أي�سلندا وال�سويد وغريها من
الدول الغربية التي نظرت ب�إن�سانية �إىل �أو�ضاع ه�ؤالء الالجئني� ،إمنا تثري خماوف املراقبني لهذا
امللف من توزيع الالجئني الفل�سطينيني على الدول الغربية ،وتوطينهم هناك ،وجعله منوذجا ً
لتطبيقه على نطاق �أو�سع حلل ق�ضية الالجئني؛ يف الوقت الذي تغلق فيه البلدان العربية املجاورة
لفل�سطني يف وجوههم.
وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي العراقي قامت احلكومة العراقية يف  ،2008/11/4ب�إ�صدار قرار
لتطبيق قانون اللجوء ال�سيا�سي ل�سنة  1971على الالجئني الفل�سطينيني ،الذي يـ ُ ِ
خ�ضع الالجئني
الفل�سطينيني لرقابة مديريتي الأمن واال�ستخبارات الع�سكرية ،ويوكل لوزير الداخلية مهمة تعيني
حمل �إقامة الالجئ ،و�إ�صدار الأمر ب�إبعاده �أو حماكمته �إذا �أخ ّل ب�أمن الدولة �أو م�صاحلها ال�سيا�سية،
واملوافقة على مغادرته� ،أما �إذا جتاوزت مدة الغياب عن ال�شهر فهو يحتاج �إىل موافقة رئي�س
اجلمهورية ،وفق هذا القانون .29ومن جهة �أخرى �أ�صدرت احلكومة العراقية يف  2008/11/26قرارا ً
منحت مبوجبه اجلن�سية العراقية لأبناء الفل�سطينيني املتزوجني من عراقيات.
وعلى ما يبدو ف�إننا متجهون نحو نوع من اال�ستقرار يف �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف العراق،
ومن املتوقع ا�ستقرار �أعدادهم على ما هي عليه ،مع بع�ض اال�ستثناءات من حماوالت الهجرة �إىل
الدول الغربية؛ خا�صة بعد االنخفا�ض امللحوظ يف م�ستوى العنف ب�شكل عام يف العراق.

 .7مقارنات عامة بني الفل�سطينيني:
اجلدول املقارن التايل ميثل ملخ�صا ً لأهم املقارنات الرئي�سة لبع�ض امل�ؤ�رشات الدميوغرافية بني
الفل�سطينيني ل�سنة ( 2007ما مل يذكر خالف ذلك بني قو�سني).
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جدول  :7/5ملخ�ص لبع�ض امل�ؤ�رشات الدميوغرافية للفل�سطينيني ح�سب مكان الإقامة 2007

30

امل�ؤ�رش

ال�ضفة
الغربية

قطاع غزة

جمموع
ال�ضفة
والقطاع

ن�سبة الأفراد  15عاما ً ف�أقل %

41.3

48.3

44.1

ن�سبة الأفراد  65عاما ً ف�أكرث %

3.4

2.7

3

3.1
()2008

ن�سبة الإعالة (لكل مائة من
الأفراد  64-15عاماً)

80.9

104.1

89.1

77.9

84

ن�سبة اجلن�س
(ذكر لكل مائة �أنثى)
معدل املواليد اخلام
(مولود لكل �ألف من ال�سكان)
معدل الوفاة اخلام
(حالة وفاة لكل �ألف من ال�سكان)

103.1

103

103

103.6
()2008

-

100.4

31

38

33.6

27.3

-

29.3

21.8

4.1

4

4.1

2.8

-

2.8
()2006

-

4.6
()2006

3.62

3.3

3.64

3

معدل الزيادة الطبيعية

2.7

3.4

3

2.51

-

2.65

-

متو�سط حجم الأ�رسة
(فرد لكل �أ�رسة معي�شية)

5.5

6.5

5.8

5

5.1

4.9

معدل اخل�صوبة الكلي
(مولود لكل امر�أة)

5.4
4.2
()2006( )2006

“�إ�رسائيل” الأردن

�سورية

لبنان

35.9

33.1

32.9

5.2

4.3

5.4

59.7

62.1
98.4

40
()2008

3.8
()2008

مالحظة :العالمة ( )-تعني غري متوفر.
ن�سبة الإعالة للفل�سطينيني ح�سب مكان الإقامة 2007
120%
100%

104.1
80.9

77.9

84.0

80%

59.7

62.1

60%
40%
20%
0%

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

"إﺳﺮاﺋﻴﻞ"
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ﺳﻮرﻳﺔ

ﻟﺒﻨﺎن
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معدل املواليد اخلام للفل�سطينيني ح�سب مكان الإقامة 2007
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اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

"إﺳﺮاﺋﻴﻞ"

ﺳﻮرﻳﺔ

ﻟﺒﻨﺎن

من خالل اجلدول ال�سابق ،نالحظ عدة �أمور �أهمها:
• �إن معدالت املواليد اخلام هي �أعلى ما يكون يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية ،و�أدناها يف لبنان
و“�إ�رسائيل” ،الأمر الذي ي�شكل �ضغوطا ً �سكانية على قطاع غزة بالذات ،وهي املنطقة
اجلغرافية ذاتها التي تبلغ كثافتها ال�سكانية  3,881فردا ً لكل كم ،2والتي تع ّد الأعلى كثافة يف
العامل.
• �إن معدالت الوفاة اخلام بقيت مرتفعة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،بل وبالعك�س ف�إنها
ارتفعت مقارنة مبعدالت �سنة  ،2006ويعود ذلك ب�صورة �أ�سا�سية �إىل االحتالل الإ�رسائيلي
و�إجراءاته و�سيا�ساته العن�رصية املتعاقبة لعدة عقود ،وخا�صة عمليات القتل التي ميار�سها.
• �إن معدالت الزيادة الطبيعية (الفرق بني معدالت املواليد والوفيات) قد انخف�ضت يف ال�ضفة
والقطاع� ،إال �أنها بقيت مرتفعة وخا�صة يف قطاع غزة.
• �إن املجتمع الفل�سطيني جمتمع فتي� ،إال �أن توزيعه العمري يختلف ح�سب الإقامة اختالفا ً
وا�ضحاً ،حيث يتبني �أن ن�سبة الأفراد  15عاما ً فما دون يف قطاع غزة ت�شكل �أعلى ن�سبة ،تليه
ال�ضفة الغربية ،غري �أن ن�سبة الإعالة فيهما تظ ّل ن�سبة عالية ،وهو ما ي�ضيف �أعباء اقت�صادية
كبرية على معيلي �أفراد الأ�رس يف ال�ضفة والقطاع .بينما ت�شكل كل من �سورية ولبنان �أدنى
ن�سبة �إعالة ،يرافق ذلك �أن �أعلى ن�سبة لكبار ال�سن  65عاما ً ف�أكرث تتواجد يف لبنان و�أدنى ن�سبة
يف قطاع غزة.

• �إن معدل املواليد اخلام يف �سورية ولبنان قد اختلفت ب�صورة جوهرية ،وازدادت عما كانت
عليه التقديرات �سنة  2006نتيجة �إجراء م�سوح جديدة ،حيث ارتفعت يف �سورية من 18
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مولودا ً لكل �ألف من ال�سكان �سنة  ،2006لت�صبح � 29.3سنة  ،2007بينما ارتفعت يف لبنان من
 16.3مولودا ً لكل �ألف من ال�سكان �سنة  ،2006لت�صبح � 21.8سنة .2007
• يالحظ االنخفا�ض امل�ستمر ملتو�سط حجم الأ�رسة املعي�شية يف ال�ضفة والقطاع مقارنة مع
ال�سنوات ال�سابقة� ،إال �أن هذا املتو�سط بقي الأعلى يف قطاع غزة ،حيث و�صل �إىل  6.5فردا ً
للأ�رسة ،بينما يف ال�ضفة الغربية  5.5فقط ،و�أدنى م�ستوى له يف لبنان و�سورية.
• �إن معدل اخل�صوبة الكلية ي�شهد انخفا�ضا ً بطيئا ً مقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة ،وخا�صة
يف ال�ضفة والقطاع ،مع العلم �أنه بالن�سبة ل�سورية ولبنان ف�إن هذا املعدل قد ارتفع مقارنة
بالأعوام ال�سابقة ،والذي قد يعزى لأ�سباب مرتبطة باملنهجية الإح�صائية لدى م�صدر
البيانات.
ظ ّل حتديد �أعداد الالجئني الفل�سطينيني بدقة ،من املهام ال�صعبة
التي تواجه الباحثني ومراكز الدرا�سات وم�ؤ�س�سات الإح�صاء.
ويعود ذلك �إىل عدد من الأ�سباب �سبق للتقرير اال�سرتاتيجي
الفل�سطيني �أن تعر�ض لها .و�أهمها ت�شتت الفل�سطينيني يف بقاع
الأر�ض ،ومعي�شتهم حتت �أنظمة حكم خمتلفة تتعامل ب�أ�شكال متباينة معهم �إح�صائيا ً و�سيا�سيا ً
واجتماعيا ً واقت�صادياً ،والأخطاء ال�شائعة الناجتة عن حتديد الالجئني الفل�سطينيني �سنة 1948
فقط كالجئني ،ون�سيان الالجئني من ال�ضفة والقطاع ممن يعي�شون يف اخلارج وال يتمكنون من
العودة ،وكذلك الأخطاء الناجتة عن احت�ساب �أعداد الالجئني الفل�سطينيني املقيمني يف اخلارج فقط،
املهجرين من �أرا�ضيهم
دون االنتباه لأعداد الالجئني املقيمني يف ال�ضفة والقطاع ،ودون احت�ساب
َّ
من �أبناء الأر�ض املحتلة �سنة  1948والذين ما يزالون يقيمون يف حدودها اجلغرافية “�إ�رسائيل” .ثم
�إن الت�سجيل يف �سجالت وكالة الأونروا هو ت�سجيل اختياري ،ملن يتقدم لها بت�سجيل ا�سمه ،بينما
هناك �أعداد هائلة من الفل�سطينيني الذين مل ي�سجلوا �أ�سماءهم لديها� ،إما ب�سبب عدم حاجتهم �إليها،
�أو لإقامتهم يف �أماكن ال تقدم لهم فيها خدماتها� ،أو لأ�سباب �سيا�سية ...وغري ذلك.

ثالث ًا :الــــالجــــئــــون
الفل�سطينيون

وبغ�ض النظر عن �إح�صائيات الأونروا ،ف�إن هناك  5.5مليون فل�سطيني يقيمون يف اخلارج،
و 1.73مليون من الجئي الأر�ض املحتلة �سنة  1948يقيمون يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة؛
هجر فل�سطيني يقيمون يف الأر�ض املحتلة �سنة  1948نف�سها� .أي �أن
بالإ�ضافة �إىل نحو � 150ألف ُم َّ
العدد الإجمايل لالجئني الفل�سطينيني هو بحدود  7.4مليون فل�سطيني وهو ما ي�ساوي نحو  %70من
التعداد الكلي لل�شعب الفل�سطيني البالغ  10.6مليون يف نهاية �سنة  .2008وعلى الرغم من معرفتنا
ب�أن هذه الأرقام تقديرية ،وب�أنه قد يكون هناك نوع من التكرار ،بوجود �أعداد من الفل�سطينيني
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املقيمني يف اخلارج ،ممن خرجوا من ال�ضفة والقطاع لأ�سباب خمتلفة ،ولديهم الهويات التي متكنهم
من العودة �إليهما� ،إال �أن هذه التقديرات تظ ّل �أقرب بكثري �إىل الدقة من الأرقام التي تقدمها الأونروا.
ولذلك ف�إننا ن�أخذ �أرقام الأونروا بكثري من التحفظ عندما يتعلق الأمر بالالجئني ،و�إن كانت ُتعترب يف
بع�ض الأحيان م�ؤ�رشا ً مهما ً يف �أماكن حمددة مثل قطاع غزة ،وال�ضفة الغربية و�سورية.
واجلدول التايل يقدم م�ؤ�رشات الأونروا لأعداد امل�سجلني لديها:
جدول  :7/6عدد الالجئني الفل�سطينيني من الأفراد واملواليد والعائالت امل�سجلني يف الأونروا
ح�سب املنطقة حتى 2008/12/31

31

متو�سط
عدد الأفراد عدد املواليد حجم
املنطقة
( )2008/6/30العائلة
الكلي
2006

ن�سبة
ن�سبة
الأفراد
الأفراد
متو�سط حجم
عدد الأفراد
عدد
عدد العائالت
املقيمني يف املقيمني يف
العائلة
( )2008/6/30املخيمات يف املخيمات
املخيمات املخيمات
()2008/6/30
2008
2006

ال�ضفة
الغربية

762,820

8,510

4

3.8

196,894

19

193,370

%25.8

%25.3

قطاع
غزة

1,073,303

24,972

4.6

4.5

233,825

8

495,006

%47

%46.1

لبنان

422,188

3,524

3.9

3.8

110,026

12

222,776

%52.9

%52.8

�سورية 461,897

8,371

4.2

4.1

111,419

9

125,009

%26.6

%27.1

الأردن 1,951,603

26,389

5.1

5

387,992

10

337,571

%17.7

%17.3

املجموع 4,671,811

71,766

4.6

4.4

1,040,156

58

%29.4 %29.8 1,373,732

عدد الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني يف الأونروا ح�سب املنطقة حتى 2008/12/31
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ762,820 :
اﻷردن1,951,603 :
ﻗﻄﺎع ﻏﺰة1,073,303 :
ﻟﺒﻨﺎن422,188 :
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عدد الأفراد املقيمني يف املخيمات وامل�سجلني يف الأونروا ح�سب املنطقة حتى 2008/12/31
600,000

495,006

500,000
337,571

400,000
300,000

222,776

193,370

125,009

200,000
100,000
0

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

ﻟﺒﻨﺎن

ﺳﻮرﻳﺔ

اﻷردن

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن عدد الالجئني امل�سجلني يف مناطق عمليات الأونروا اخلم�سة حتى
 2008/12/31يقدر بحوايل  4.67مليون ن�سمة ،يقيم حوايل  %41.8منهم يف الأردن ،و %39.3منهم
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة ( 1967موزعني �إىل  %23يف قطاع غزة و %16.3يف ال�ضفة
الغربية) ،والباقي  %19م�سجلون يف �سورية ولبنان.
ويالحظ �أن ن�سبة القاطنني يف املخيمات لالجئني الفل�سطينيني بلغت � %29.4سنة  ،2008وهي
�أقل ب�شكل طفيف عن الن�سبة يف �سنة  .2006كما يالحظ �أن ن�سبة القاطنني يف املخيمات يف لبنان
وقطاع غزة هي �أعلى مقارنة بباقي املناطق.
ويالحظ �أن متو�سط حجم العائلة هنا ال ميثل يف الواقع الأ�رس املعي�شية (الأ�رسة املمتدة التي
تعي�ش معا ً يف مكان واحد) ،بل العائلة التي يخ�ص�ص لها كرت (بطاقة) عائلية م�ستقلة .بالتايل ال
غرابة �أن يكون متو�سط حجم العائلة �أقل من متو�سط حجم الأ�رسة املعي�شية ،ونالحظ يف جميع
مناطق تواجد الالجئني �أن متو�سط حجم العائلة يتناق�ص ب�شكل طفيف ،حيث انخف�ض املتو�سط
العام من  4.6فردا ً لكل �أ�رسة �سنة  ،2006لي�صبح  4.4فردا ً لكل �أ�رسة �سنة .2008
�أما �إذا نظرنا �إىل عدد الالجئني امل�سجلني خالل الـ  37عاما ً املحددة بالفرتة ،2007-1970
ف�سنجد �أن عددهم كان مليون و 425,219الجئا ً م�سجالً يف منت�صف �سنة  ،1970وبلغ عددهم
�أربعة ماليني و 618,141الجئا ً م�سجالً يف منت�صف �سنة  .2008وبالتايل ميكن ح�ساب معدل
النمو ال�سنوي الثابت لل�سكان الالجئني امل�سجلني خالل الفرتة املذكورة؛ حيث وجد �أنه ي�ساوي
� %3.2سنوياً ،وبا�ستخدام هذا املعدل ،وبافرتا�ض ثباته للم�ستقبل؛ لأنه حم�سوب لفرتة طويلة
جداً ،ف�إن عدد الالجئني امل�سجلني �سيت�ضاعف خالل حوايل  22عاماً .ونتيجة لثبات معدل النمو
ال�سنوي ف�إنه ميكن الوثوق باملعدل ال�سنوي  %3.2لتزايد الالجئني الفل�سطينيني يف العامل.
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مل تتغري امل�ؤ�رشات الدميوغرافية املتوفرة عن ما ن�رش يف التقرير
اال�سرتاجتي  ،2007حيث تع ّد اخل�صوبة والوفيات والهجرة
املكونات والعنا�رص الأ�سا�سية للتغري والنمو ال�سكاين يف �أي
دولة �أو منطقة .فمن ناحية الهجرة ف�إنها ال ت�ؤثر على تقديرات
جمموع ال�سكان الفل�سطينيني يف العامل ،بل ت�ؤثر على توزيعهم املكاين ومكان �إقامتهم ،لذلك تنح�رص
العوامل امل�ؤثرة على اجتاهات النمو ال�سكاين احلقيقية على معدالت واجتاهات اخل�صوبة والوفيات
للمجتمعات الفل�سطينية يف العامل.

رابع ًا :اجتاهات النمو
ال�ســـكـــانـــي

ت�شري البيانات ال�صادرة عن الإح�صاء الفل�سطيني �إىل �أن معدالت اخل�صوبة يف ال�ضفة والقطاع
قد انخف�ضت خالل العقد الأخري  ،2007-1997حيث بلغ معدل اخل�صوبة الكلية  6.04مولودا ً
باال�ستناد �إىل بيانات التعداد ال�سكاين  1997ثم �أ�صبح  4.6مولودا ً �سنة .322006
�أما على م�ستوى ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،فيالحظ �أن هناك فروقا ً ملحوظة يف معدالت
اخل�صوبة بينها ،حيث ت�شري امل�صادر ال�سابقة نف�سها �إىل �أن معدل اخل�صوبة الكلية يف ال�ضفة الغربية
قد انخف�ضت من  5.6مولودا ً �سنة  1997لت�صبح  4.2مولودا ً �سنة  ،2006بينما انخف�ضت يف قطاع
غزة من  6.9مولودا ً �إىل  5.4مولودا ً للفرتة نف�سها� .أما معدالت الزيادة الطبيعية ال�سنوية لل�سكان
الفل�سطينيني يف ال�ضفة والقطاع فقد انخف�ضت من � %3.8سنة � 1997إىل � %3سنة  ،2007رافق ذلك
انخفا�ض يف معدالت املواليد اخلام من  42.7مولودا ً لكل �ألف من ال�سكان لي�صبح  33.6مولودا ً لكل
�ألف من ال�سكان خالل الفرتة نف�سها.
�أما الفل�سطينيون يف العامل ،الذين يقدر عددهم بحوايل  10.6مليون ن�سمة نهاية �سنة
 ،2008بينما كان يقدر عددهم بحوايل  10.35مليون ن�سمة نهاية �سنة 2007؛ ف�إن معدل النمو
ال�سنوي لهم ي�ساوي  .%2.5بالتايل ف�إن معدل النمو ال�سنوي  %2.5هو معدل و�سطي ميكن
ا�ستخدامه لتقدير عدد الفل�سطينيني يف العامل ،مع اختالف هذا املعدل من منطقة �إىل �أخرى.
كما يتوقع �أن يت�ضاعف ال�سكان الفل�سطينيون يف العامل بناء على هذه الفر�ضية �سنة 2036
لي�صبح حوايل  21.2مليون ن�سمة.
�أما على م�ستوى ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وبافرتا�ض �أن �صايف الهجرة هو �صفر ،ف�إن معدالت
النمو ال�سكاين ال�سنوية قد انخف�ضت خالل الفرتة  2007-1997يف ال�ضفة الغربية من � %3.6إىل
 ،%2.53بينما انخف�ضت امل�ؤ�رشات يف قطاع غزة من � %4.1إىل  %3.32يف الفرتة نف�سها.
هذا الأمر ميكننا من القول ب�أنه وعلى الرغم من تناق�ص معدالت النمو ال�سكاين ال�سنوية املتوقعة
�إال �أن هناك ا�ستمرارا ً لتزايد ال�سكان والكثافة ال�سكانية يف قطاع غزة ب�صورة �أكرب ن�سبيا ً منها يف
ال�ضفة الغربية ،مبعنى ازدياد ن�سبة ال�سكان يف قطاع غزة (على افرتا�ض �أن �صايف الهجرة ي�ساوي
�صفراً).
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مل يكن ال�رصاع الدميوغرايف على
الأر�ض الفل�سطينية �أكرب و�أ�شد يوما ً
مما عليه الآن ،فما من �سيا�سة وال
حرب �أو جدار يبنى �أو منزل يهدم،
وال قانون �أو ت�رشيع �إ�رسائيلي ُي�سنّ؛
�إال ووراءه العامل ال�سكاين �سواء �أكان
وا�ضحا ً �أم خمفياً ،وال يوجد هناك حمفل �أمام الإعالم �أو باخلفاء �إال ويحيك م�ؤامرات دميوغرافية
على ال�شعب الفل�سطيني بكل الو�سائل ،والتي قد يخفى عنا الكثري منها .ونذكر القارئ باالطالع
على التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني لل�سنوات  ،2005و ،2006و ،2007حيث ّ
مت �إلقاء ال�ضوء
على بع�ض من هذه امل�ؤامرات .فعدد ال�سكان الفل�سطينيني ي�شكل ما ي�سمى بـ“اخلطر الدميوغرايف”،
وي�ستخدم �إ�رسائيليا ً باجتاهني؛ اجتاه ي�ؤكد �أن الفل�سطينيني هم �أقلية ،وبالتايل ف�إن عليهم القبول مبا
تفر�ضه الأكرثية اليهودية �أو الرتحيل (الرتان�سفري) �أو الإبادة .واالجتاه الثاين يقول �إن الفل�سطينيني
ي�شكلون قنبلة دميوغرافية ال ميكن االنتظار حتى تنفجر ،لذلك ال ب ّد من ا�ستخدام كافة ال�سبل
الكفيلة بت�رشيد الفل�سطينيني وت�ضييق �سبل احلياة االقت�صادية واالجتماعية عليهم وعلى �أبنائهم،
وكال االجتاهني يلتقيان على الهدف نف�سه.

خام�س ًا :اجلــدل حــول تــقـديـر عــدد
ال�سكان الفل�سطينيني داخل
حـدود فل�سـطني التـاريـخية

ت�شري جمموعة من املعلومات ،التي ين�رشها موقع خا�ص باملخابرات املركزية الأمريكية� ،إىل
�أن الإح�صائيات ال�سكانية �أكدت تفوق الدميوغرافيا الفل�سطينية على �أر�ض فل�سطني التاريخية.
حيث تبني �أن عدد �سكان “�إ�رسائيل” يف بداية �أيار /مايو  2008قد بلغ �سبعة ماليني و112,359
ن�سمة منهم خم�سة ماليني و 433,842هم عدد اليهود ،بينما يبلغ عدد امل�سلمني مليون و137,977
وامل�سيحيني  ،149,360يف حني �أن عدد الدروز  .113,798وي�شري املوقع �إىل �أن العدد احلقيقي لليهود
يف فل�سطني التاريخية مبا فيها امل�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية و�رشقي القد�س واجلوالن ال يتجاوز
�أربعة ماليني و 733,842ن�سمة .وفيما يخ�ص الفل�سطينيني داخل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ف�إن
تعداد ال�سكان و�صل �إىل �أربعة ماليني و 149,173موزعني بني قطاع غزة بواقع مليون و537,269
ومليونني و 611,904يف ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س .لذلك ويف حال �إ�ضافة عدد العرب -م�سلمني
وم�سيحيني ودروز -داخل “�إ�رسائيل” ،والذين يبلغ عددهم مليون و 401,135ن�سمة ،ي�صبح تعداد
الفل�سطينيني على �أر�ض فل�سطني التاريخية خم�سة ماليني و 550,308ن�سمة ،وبهذا يكون التفوق
ال�سكاين ل�صالح الفل�سطينيني على ح�ساب اليهود.33
ولأهمية امل�س�ألة الدميوغرافية بالن�سبة لـ“�إ�رسائيل” ف�إن جلنة اخلارجية والأمن يف الكني�ست
الإ�رسائيلي طرحتها للنقا�ش ب�شكل علني و�رسي يف �سنة  .2001كما تناول م�ؤمتر هرت�سليا
 Herzliya Conferenceهذه امل�س�ألة �أكرث من مرة وو�ضعت مقرتحات عديدة ملواجهتها.34
295

التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2008
ومن الوا�ضح �أن ق�ضية التزايد ال�سكاين العربي يف الدولة العربية ت�شكل هاج�سا ً عند ال�سيا�سيني
الإ�رسائيليني ،حيث �سيطرت فكرة حتول “�إ�رسائيل” �إىل دولة ثنائية القومية على املفاو�ضات
بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني خالل حمادثات ال�سالم يف �سنة  ،2008فقد حذر رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي �إيهود �أوملرت مما �أ�سماه الواقع غري املحتمل املتمثل “بالدولة الواحدة ثنائية القومية”،
ومن هذا املنطلق �أعلن �أوملرت عن مت�سكه بح ّل الدولتني .35ويف ال�سياق نف�سه ع ّد الرئي�س
الإ�رسائيلي �شمعون برييز احلديث عن حق عودة الالجئني الفل�سطينيني انتحارا ً دميوغرافيا ً وقال
“�إن عودة الالجئني �ستعني �أال تكون �إ�رسائيل دولة يهودية”.36
ومن خالل ر�صد الت�رصيحات الإ�رسائيلية ال�سيا�سية 37والأكادميية 38والإجراءات العملية،
ملواجهة التزايد ال�سكاين العربي يف فل�سطني التاريخية ب�شكل عام ،ويف الدولة العربية ب�شكل
خا�ص ،تظهر م�س�ألة تقليل التواجد العربي داخل “�إ�رسائيل” �أولوية ملحة ،على امل�ستوى ال�سيا�سي
رح بجدية ،على خمتلف التوجهات ال�سيا�سية الإ�رسائيلية ،ب�رضورة تبادل
الإ�رسائيلي ،وهو ما ُط َ
الأرا�ضي ذات الكثافة ال�سكانية العربية ب�أخرى ذات تواجد يهودي� ،أي امل�ستوطنات يف ال�ضفة
الغربية ،39وهو ما تقوم به “�إ�رسائيل” ب�شكل عملي من خالل بناء جدار الف�صل العن�رصي.
ومن الوا�ضح بعد ت�شكيل حكومة �إ�رسائيلية برئا�سة بنيامني نتنياهو وان�ضمام الأحزاب اليمينية
املتطرفة مثل “�إ�رسائيل بيتنا” بزعامة �أفيجدور ليربمان ،الداعي �إىل ترحيل املواطنني العرب يف
“�إ�رسائيل” من وطنهم� ،أن ق�ضية يهودية الدولة �ست�أخذ حيزا ً كبريا ً من اهتمام هذه احلكومة،
لذلك من املتوقع زيادة الإجراءات الإ�رسائيلية لتثبيت يهودية الدولة على امل�ستوى ال�سيا�سي؛ من
خالل حماولة احل�صول على اعرتاف فل�سطيني بـ“يهودية �إ�رسائيل” ،وعلى امل�ستوى االجتماعي
واجلغرايف ،من خالل رفع معدل الهجرة اليهودية �إىل “�إ�رسائيل” �أو الت�ضييق على ال�سكان العرب
من خالل قانون املواطنة واجلن�سية العن�رصي الذي �أق ّره الكني�ست الإ�رسائيلي؛ والذي يع ّد خرقا ً
ن�ص عليها القانون الدويل والإن�ساين.
وا�ضحا ً حلقوق الأقليات التي ّ
ازدادت النربة خالل العام املا�ضي
حول ما ي�سمى بـ“يهودية �إ�رسائيل”،
و�أ�صبح احلديث عن ذلك �أمرا ً م�ألوفا ً
يف الإعالم الإ�رسائيلي والعاملي
املهتم بق�ضايا الت�سوية ال�سلمية ،ويف
ت�رصيحات قادة بع�ض الدول الكربى مثل �أمريكا وفرن�سا .و�أخذت ُتطرح ق�ضايا تتعلق بالو�ضع
النهائي ،ودور الأقلية العربية يف “�إ�رسائيل” ،والإ�شارة من بع�ض قادة “�إ�رسائيل” لطردهم �إىل
�أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية ،بالإ�ضافة �إىل املحاوالت امل�ستمرة لطردهم وم�صادرة �أرا�ضيهم

�ساد�س ًا :ال�ضـــــغـــــوط والإجـــــــــراءات
الإ�سرائيلية للت�أثري على احلالة
الدميــوغـرافية الفل�سطينية
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�أو منعهم من البناء على �أر�ضهم ،واتباع �سيا�سة هدم البيوت بحجة عدم الرتخي�ص� ،إ�ضافة �إىل
تهمي�شهم و�سلخهم عن �شعبهم و�أمتهم العربية والإ�سالمية ،والقيام بكافة �أ�شكال ال�ضغوط
والإجراءات ،للت�أثري على احلالة الدميوغرافية الفل�سطينية عرب اخلط الأخ�رض.
�إن الت�أثري على احلالة الدميوغرافية عرب اخلط الأخ�رض ،ويف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ي�أخذ
�أ�شكاالً متعددة ،وتبدع احلكومات والأحزاب الإ�رسائيلية وتتفنن يف هذا املجال كثرياً .فمن هذه
املجاالت �سيا�سة الإغالق الداخلي ،حيث ك�شف مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية (�أوت�شا) �أن معدالت البطالة يف ال�ضفة والقطاع منذ بدء االنتفا�ضة الثانية �سنة
 2000ما زالت مرتفعة عما كانت عليه قبلها .و�أرجع ال�سبب يف هذا املعدل �إىل �سيا�سات الإغالق
الداخلية واخلارجية التي تبنتها “�إ�رسائيل” ،الفتا ً النظر �إىل �أن �سيا�سية الإغالق الداخلية قيدت
دخول العمال الفل�سطينيني �إىل “�إ�رسائيل” ،بالإ�ضافة �إىل القيود املفرو�ضة على حركة ال�صادرات
والواردات؛ مما �أثر �سلبيا ً على �سوق العمل .و�أو�ضح �أن الإغالق �أدى �إىل تراجع لالقت�صاد وزيادة
تكاليف النقل بجانب �أعمال العنف بني “�إ�رسائيل” والفل�سطينيني ،وذكر �أن حوايل  1.3مليون
فل�سطيني �أي  %34من ال�سكان يعانون من غياب الأمن الغذائي ،بالإ�ضافة �إىل  %12معر�ضني
خلطر غياب الأمن الغذائي.40
وكما يت�ضح من بحث جديد �أجراه ال�صحفي الإ�رسائيلي نداف �رشغاي � ،Nadav Shragaiأن
حوايل � 50ألف فل�سطيني انتقلوا يف ال�سنوات الأخرية لل�سكن يف اجلانب الغربي من جدار الف�صل
يف منطقة القد�س .حيث انتقل فل�سطينيون لل�سكن يف �أحياء فل�سطينية مثل �شعفاط ،وبيت حنينا،
وال�شيخ جراح ،و�سلوان ،والبلدة القدمية؛ الأمر الذي زاد من االكتظاظ ال�سكاين ،ومن رفع �أجور
امل�ساكن .كما و�صل فل�سطينيون �إىل �أطراف �أحياء يهودية ،حيث ا�شرتوا �أو ا�ست�أجروا منازل من
يهود� .أما �أ�سباب هذه الهجرة فهي نتيجة التخوف من فقدان حقوق �أو امتيازات ،و�سهولة الو�صول
�إىل �أماكن العمل والتي يتمتع بها �سكان القد�س لكونهم �سكان دائمني يف املدينة .ويعر�ض البحث
�إمكانية حتول �أحياء يهودية يف القد�س ال�رشقية �إىل �أحياء حدودية يف حال تق�سيم املدينة ،الأمر الذي
�سي�ؤدي �إىل مغادرة �آالف من اليهود للمدينة.41
وك�شف تقرير جلريدة كري�ستيان �ساين�س مونيتور الأمريكية The Christian Science

 Monitorيف � ،2008/6/10أن “�إ�رسائيل” تطرد العرب من بيوتهم يف يافا؛ لإحالل اليهود املهاجرين
حملهم .وذكرت �أن حي العرب يف املدينة قد حتول �إىل حي يهودي خالل العقود القليلة املا�ضية
�أ�سوة بحي العجمي ،حيث ُيطل احليان على البحر؛ مما يجعلهما مناطق مغرية للمهاجرين اليهود
اجلدد .وي�شري التقرير �أن “�إ�رسائيل” �أهملت الأحياء العربية يف يافا على مدى  40عاما ً ولكنها
الآن بد�أت تويل اهتماما ً كبريا ً بهذه الأحياء التي ت�شهد نه�ضة عمرانية كربى ،حيث طردت ال�سلطات
الإ�رسائيلية �أكرث من � 500أ�رسة عربية يف هذا ال�سياق خالل الأ�شهر القليلة املا�ضية.42
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وقال تقرير �أ�صدرته منظمتان حقوقيتان �إ�رسائيليتان� ،إن “�إ�رسائيل” تنفذ خطوات لعزل قطاع
غزة عن ال�ضفة الغربية .وجاء يف التقرير الذي �أ�صدرته منظمتا بت�سيلم وهموكيد  -مركز الدفاع
عن الفرد � HaMoked - Center for the Defence of the Individualأن “�إ�رسائيل تنفذ خطوات
�أحادية اجلانب ،بهدف تكري�س واقع جديد من العزل بني ال�سكان الفل�سطينيني يف قطاع غزة وال�ضفة
الغربية”.
وحذر التقرير من قيام ال�سلطات الإ�رسائيلية بامل�س بحقوق الإن�سان الفل�سطيني وب�إمكانية
تطبيق الفل�سطينيني حلقهم يف تقرير امل�صري ،و�شدد على �أن “�إ�رسائيل حتول فل�سطينيني �إىل
متواجدين غري قانونيني يف بيوتهم”.
و�أ�ضاف التقرير �أن:
�إ�رسائيل تعمل منذ بداية االنتفا�ضة الثانية ،بطرق �شتى ،من �أجل �إن�شاء حالة من العزل بني
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وتق�سيم الفل�سطينيني فيهما �إىل جمموعتني �سكانيتني منف�صلتني.
وو�صلت هذه ال�سيا�سة �أوجها يف العام الأخري من خالل مطالبة الفل�سطينيني امل�سجلني ب�أنهم
من �سكان قطاع غزة بحيازة ت�رصيح للتواجد يف ال�ضفة الغربية ،وقيام ال�سلطات الإ�رسائيلية
ب�إبعادهم من ال�ضفة �إىل القطاع بذريعة �أنهم متواجدون غري قانونيني يف ال�ضفة.

وقال التقرير �إنه “بوا�سطة نظام الت�صاريح اجلديد هذا حتول �إ�رسائيل ،بخطوة غري م�سبوقة
وتفتقر �إىل �سند قانوين ،فل�سطينيني من املناطق [املحتلة �سنة � ]1967إىل متواجدين غري قانونيني
يف بيوتهم” .و�أ�شار التقرير �إىل �أن ال�سلطات الإ�رسائيلية بد�أت ،منذ �شهر ت�رشين الثاين /نوفمرب
 ،2007تطالب الفل�سطينيني من �سكان القطاع املتواجدين يف ال�ضفة بحيازة ت�رصيح “تواجد يف
يهودا وال�سامرة”.43
وقال تقرير �أ�صدرته وحدة البحث والتوثيق يف مركز القد�س للحقوق االجتماعية واالقت�صادية،
�إن طواقم الإح�صاء التابعة لوزارة الداخلية الإ�رسائيلية ،املكلفة بتنفيذ عملية الإح�صاء ال�شامل
لل�سكان� ،أنهت متريناتها العملية والنظرية ،ومن املتوقع �أن تبا�رش بتنفيذ عملية الإح�صاء بعد انتهاء
الأعياد اليهودية ،ويف فرتة �أق�صاها مطلع كانون الثاين /يناير  .2009وكانت مدينة القد�س �شهدت
حالة من الإرباك والبلبلة� ،سادت �أو�ساط املواطنني املقد�سيني ،بعد قيام طواقم وزارة الداخلية
الإ�رسائيلية مبداهمة منازل املواطنني يف �أماكن متفرقة من املدينة املقد�سة لإجراء ما و�صف ب�أنه
عملية �إح�صاء ع�شوائي للفل�سطينيني يف املدينة.
وا�ستبعد تقرير مركز القد�س خروج الإح�صاء عن نطاق تلك ال�سيا�سات الإ�رسائيلية ،التي ميكن
�إيجازها باحل�صول على �أر�ض �أكرث وعرب �أقل .وال ي�ستبعد �أن ي�صب ا�ستغالل بيانات هذا الإح�صاء
يف خدمة ال�سيا�سات الإ�رسائيلية القا�ضية �إىل الإبقاء على احتالل املدينة املقد�سة ،والإيغال يف التنكر
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للحقوق التاريخية لل�سكان الفل�سطينيني الأ�صليني للمدينة ،الذين كانوا ميلكون كل �شيء يف املدينة،
ومل يتواجد يف ق�سمها ال�رشقي �أي يهودي قبل االحتالل� ،إال �أنه بعد �سنة  ،1967متكنت “�إ�رسائيل”
من �سلبهم حوايل  %86من �أرا�ضيهم ،التي ي�ستوطن فيها � 180ألف م�ستوطن يهودي وفقا ً للكتاب
الإح�صائي ال�سنوي للقد�س ل�سنة .442007
ت�شري النتائج الأ�سا�سية مل�سح هجرة
العمالة الفل�سطينية يف جتمعات رام اهلل
والبرية وبيتونيا� ،2008 ،إىل �أن توجهات
الفل�سطينيني املقيمني يف هذه التجمعات متيل
نحو الهجرة �إىل اخلارج ،وهي ب�شكل عام
تعك�س �أمناط الهجرة يف ال�ضفة والقطاع،
حيث تبني �أن ن�سبة الأفراد الذين يفكرون بالهجرة �إىل خارج ال�ضفة الغربية وقطاع غزة و�أعمارهم
 15عاما ً ف�أكرث قد بلغت ( %7.3ذكور  ،%63.8و�إناث  ،)%36.2منهم  %55.7عاملون مقابل %15.9
عاطلون عن العمل .وح�سب احلالة الزواجية ،فقد بلغت ن�سبة الذين مل ي�سبق لهم الزواج ،%43.7
مقابل  %53.8متزوجني ،وحول الدول التي يف�ضلون الهجرة �إليها ،فقد ف�ضل ن�صف الذين
يفكرون بالهجرة �إىل اخلارج بالهجرة �إىل الواليات املتحدة الأمريكية ،تليها دول اخلليج العربي
ثم �أوروبا وبن�سبة  %14.1و %13.1على التوايل ،وحول الأ�سباب التي دفعتهم للتفكري بالهجرة
جاءت الأ�سباب املتعلقة بتح�سني الو�ضع املادي يف الدرجة الأوىل وبن�سبة  %72.9من �إجمايل الذين
يفكرون بالهجرة ،تليها الأ�سباب املتعلقة بالو�ضع ال�سيا�سي والأمني ال�سائد وبن�سبة .45%21.1

�سابع ًا :هجرة الفل�سطينيني �إىل
اخلــارج ونــزيــف الأدمـغة
والكفاءات الفل�سطينية

وحول الهجرة الدولية فقد �أظهرت النتائج �أن هناك ما ن�سبته  %10من الأ�رس هاجر منها فرد
واحد على الأقل �إىل خارج ال�ضفة والقطاع ،وتوزعوا ح�سب اجلن�س بواقع  %80.4للذكور مقابل
 %19.6للإناث ،ومن املالحظ �أن نحو ن�صف املهاجرين للخارج كانوا من ال�شباب �إذ بلغت ن�سبة
الأفراد الذين ترتاوح �أعمارهم  29-15عاما ً  ،%48.6كما هاجر نحو ثلثي املهاجرين ()%65.9
خالل الفرتة  ،2008-2000توجه معظم املهاجرين نحو الواليات املتحدة الأمريكية مبا ن�سبته %71
من �إجمايل املهاجرين خارج ال�ضفة والقطاع ثم الأردن ( ،)%6.5وحول �أ�سباب الهجرة �إىل اخلارج
كانت الأ�سباب املتعلقة بتح�سني الو�ضع املايل وبن�سبة  %52.9يف املرتبة الأوىل يليها الدرا�سة والبحث
العلمي بن�سبة .%23.2
ورغم �أن حجم هذه الظاهرة مل ي�صل لي�صبح خطرا ً كبريا ً على الو�ضع الدميوغرايف الفل�سطيني
الداخلي �إال �أنه ال ميكن غ�ض الطرف عنها ،بهدف التوعية مبخاطرها وللحد من �آثارها امل�ستقبلية
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ال�سلبية يف املنطقة ،وال ب ّد للمخطط الفل�سطيني القيام باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة مبنع هذه الظاهرة
�أو احل ّد من �آثارها ومعاجلة �أ�سبابها .مع العلم �أي�ضا ً �أن الفل�سطينيني الذين يغادرون للخارج غالبا ً
ما يعودون وي�ستقرون يف �أر�ضهم.
�أما عن �أ�سباب هذه احلركة �أو الهجرة ال�سكانية فبالإ�ضافة للإجراءات الإ�رسائيلية القمعية
خالل �سنوات انتفا�ضة الأق�صى ال�سبع املا�ضية ،رافقها يف ال�سنتني الأخريتني  ،2007-2006فر�ض
احل�صار على ال�شعب الفل�سطيني واالختالفات ال�سيا�سية الفل�سطينية الداخلية بني الإخوة ،و�شبه
القطيعة بني جناحي الوطن ،واحل�صار اخلانق على قطاع غزة� ،إ�ضافة لعوامل تتعلق بالبحث عن
عمل �أو احل�صول على الأمن املعدوم يف ظ ّل االحتالل ،و�ضمن �ضغوط دولية خارجية بهدف �إيجاد
الفتنة الداخلية املفتعلة بني الأ�شقاء ،بحيث يعطى العدو ال�صهيوين ومن يحالفه بع�ض الذرائع
الوهمية ال�ستمرار العدوان على ال�شعب الفل�سطيني بكل �أطيافه ،وللتغطية على ف�شلهم يف حل
الق�ضية الفل�سطينية وف�شل �سيا�ساتهم يف املنطقة� .إ�ضافة للمماطلة يف حقوق ال�شعب الفل�سطيني،
واال�ستمرار يف االحتالل وم�صادرة الأرا�ضي وتفريغ الأر�ض من �سكانها.

لعله بعد القراءة املت�أنية ملا و�صلت �إليه املفاو�ضات
خالل الع�رش �سنوات ال�سابقة ،وما �أ�سفرت عنه
اللقاءات واالجتماعات واالتفاقيات التي �أ�صبح ع ّدها
�صعباً ،والتي �أ�سفرت جميعها بل واختزلت مب�ؤمتر
�أنابولي�س ور�ؤية بو�ش يف حل الدولتني ،دون �سقف زمني ملزم لـ“�إ�رسائيل” ب�إنهاء االحتالل،
و�صدور قرار جمل�س الأمن الأخري الذي �أ�صبحت مرجعيته �أنابولي�س؛ �أ�صبح من الوا�ضح �أن
النتيجة هي �إعطاء الغطاء لـ“�إ�رسائيل” لال�ستمرار يف تهويد فل�سطني التاريخية كلها ،مبا فيها
الأرا�ضي املحتلة �سنة  ،1967و�إلغاء احلديث عن الق�ضايا الأ�سا�سية املتمثلة بحق العودة والقد�س
و�إزالة امل�ستوطنات .بل على العك�س ت�ضخمت وت�سارعت عمليات اال�ستيطان وخا�صة يف القد�س،
وا�ستمر العمل ب�سيا�سة هدم البيوت وببناء اجلدار العن�رصي ،الذي يق�ضم مزيدا ً من الأرا�ضي،
ويعزل ال�سكان ويح ّد من حركتهم وو�صولهم �إىل �أماكن عملهم.

ثامن ًا :فل�سطينيو اخلارج
وحـــــق الــــعـــودة

وقد �شهدت �سنة  2008جمموعة من الأن�شطة والفعاليات التي �أقامها فل�سطينيو اخلارج للت�أكيد
على مت�سكهم بحقّ العودة .ومن �أبرز تلك الفعاليات م�ؤمتر فل�سطينيي �أوروبا ال�ساد�س ،الذي انعقد
يف كوبنهاجن بالدامنارك يف  ،2008/5/3حتت �شعار “�ستون عاماً ...وللعودة �أقرب” ،مب�شاركة
نحو �سبعة �آالف فل�سطيني .46و�أكدت الكلمات التي �أُلقيت خالل امل�ؤمتر على التم�سك بحقّ العودة،
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حيث �أعرب ماجد الزير رئي�س امل�ؤمتر ومدير مركز العودة الفل�سطيني يف لندن عن اعتقاده ب�أن
الفل�سطينيني “�أقرب لتحقيق �إرادتهم يف العودة لفل�سطني واخلال�ص من االحتالل” ،م�شددا ً على
�رضورة �إ�رشاك الفل�سطينيني الالجئني يف �أوروبا وخارجها يف �صنع القرار الفل�سطيني .47كما
�أكد �أمري خمول ،املدير العام الحتاد اجلمعيات العربية (اجتاه)� ،أن “العودة م�رشوعنا (ال�شعب
الفل�سطيني �أينما كان) ولن نتنازل عنه” .48و�شد ّد مركز العدالة الفل�سطيني بال�سويد �أن ال�شتات
الفل�سطيني يف �أوروبا بات يدرك �أنه �أقرب للعودة ،ح�سبما قال القيادي يف املركز �سمري اجلري�سي يف
كلمته ،م�ضيفا ً �أن ال�شعب الفل�سطيني جنح يف اختبار البقاء ،ومت ّكن من احلفاظ على ق�ضيته العادلة،
م�ستع�صيا ً على كل املراهنات وامل�ساومات واملخططات.49
كما ُعقد يف دم�شق امللتقى العربي الدويل حلق العودة ،خالل الفرتة  ،2008/11/24-23حتت
�شعار “العودة حق” ،مب�شاركة �أكرث من � 4,500شخ�صية ،قدموا من  54دولة تتوزع على خم�س
قارات .وت�ضمن امللتقى كلمات ل�شخ�صيات فل�سطينية بارزة �أمثال فاروق قدومي وخالد م�شعل
والعديد من ال�سا�سة واملفكرين والعلماء .و�أقيمت ور�ش عمل وندوات غطت اجلوانب املختلفة حلق
العودة .و�أ�صدر امللتقى يف ختامه “�إعالن دم�شق العاملي للدفاع عن حق العودة للفل�سطينيني”،
والذي ت�ض ّمن دعوة �إىل تفعيل الآليات والو�سائل ال�سيا�سية والقانونية واالقت�صادية والإعالمية
للدفاع عن حق العودة ون�رش ثقافتها ،كما دعا جميع امل�ؤ�س�سات واملنظمات والهيئات �إىل تن�سيق
جهودها وح�شد كل الطاقات لتحقيق �إجماع عاملي لتطبيق حق العودة.50
كما وقع الرئي�س حممود عبا�س على وثيقة ملزمة بالتم�سك بحق الالجئني الفل�سطينيني يف
ن�ص الوثيقة“ :ال ب ّد من �أن نعود �إىل الوطن” ،والتي جاء فيها
العودة ،على مل�صق كبري يحمل ّ
“نعاهد �أمتنا و�شعبنا �أن نظل متم�سكني بحق العودة �إىل ديارنا ،حمددين الهدف ،ن�سري بخطى
ثابتة معلنني �أن �أي اتفاق ال يت�ضمن حقوقنا ال�سيا�سية واملعنوية واملادية هو اتفاق باطل ،وغري
ملزم ل�شعبنا ،ويجب مقاومته والت�صدي له بحزم”.51
كما �أكد الفل�سطينيون يف �أوروبا ،يف وثيقة �أ�صدروها مبنا�سبة مرور �ستة عقود على النكبة
هجروا
الفل�سطينية� ،أنهم �أ�صبحوا �أقرب لتحقيق حقهم يف العودة �إىل �أر�ضهم وديارهم التي ِّ
منها �سنة  ،1948و�أنهم يوا�صلون الت�شبّث بحق العودة .كما �أنهم طالبوا املجتمع الدويل متكني
�أبناء ال�شعب الفل�سطيني �أينما كانوا من العودة �إىل �أر�ضهم وديارهم التي ُه ِّجروا منها ق�رساً ،مع
التعوي�ض عن كافة اخل�سائر والأ�رضار املعنوية واملادية التي حلقت بهم وب�أجيالهم جراء ذلك.52
و�أجرت قناة اجلزيرة الف�ضائية عدة ا�ستطالعات ،منها ا�ستطالعني لهما عالقة بالعودة ،حيث
�أظهر اال�ستطالع الأول �أن  %88.3من امل�شاركني ال ي�ؤيدون �إ�سقاط حق العودة مقابل �إقامة دولة
فل�سطينية على �أرا�ضي � .1967أما اال�ستطالع الثاين ف�أظهر �أن  %85.6ال يقبلون بفكرة التجن�س
والتعوي�ض املايل مقابل التنازل عن حق العودة.
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خامتة

من الوا�ضح �أن معدل النمو ال�سكاين الفل�سطيني يف حالة تراجع م�ستمرة عما كان عليه
يف �سنة  ،1997وهو ما نلحظه من خالل انخفا�ض معدل اخل�صوبة للمر�أة الفل�سطينية،
ومن خالل ارتفاع ن�سبة الفئة العمرية التي ترتاوح بني  65-15عاماً ،وانخفا�ض الفئة
العمرية ما دون  14عاماً.

ويع ّد النمو ال�سكاين الفل�سطيني �أحد �أبرز حمددات ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي� ،إذ مل ُت ِ
خف
امل�ؤ�س�سة الر�سمية الإ�رسائيلية تخوفها من النمو ال�سكاين الفل�سطيني ،لي�س فقط داخل الدولة
العربية ،بل �أي�ضا ً يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .لذلك �شهدت �سنة  ،2008حماوالت �إ�رسائيلية
للرتويج للوطن البديل .كما �أبدت ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والدينية تخوفها من تناق�ص عدد
املهاجرين اليهود لـ“�إ�رسائيل” ،مما ي�ؤثر على التوازن الدميوغرايف ل�صالح الفل�سطينيني.
وعلى ما يبدو ف�إن املفاو�ض الإ�رسائيلي قد �أدرك حجم اخلطر الذي يتهدده جراء النمو ال�سكاين،
فقام ب�إجراءات وقائية للحيلولة دون الت�أثري عليه دميوغرافياً ،كما طرح م�س�ألة تبادل الأرا�ضي
للتخل�ص من الفل�سطينيني املتواجدين داخل الدولة العربية� .إال �أن جميع امل�ؤ�رشات ت�ؤكد على �أن
ال�سنوات القليلة القادمة �ست�شهد تفوقا ً دميوغرافيا ً ل�صالح الفل�سطينيني يف فل�سطني التاريخية.
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