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الفلسطينيون في العالم: الدميغرافيا والُهوية

كرمي قرط*

ــاوف  ــار مخ ــا أث ــي، م ــروع الصهيون ــرة للمش ــة كبي ــة معضل ــذه احلقيق ــكل ه وتش
ــدة  ــة الواح ــح »الدول ــة أن تصب ــن احتمالي ــه م ــالل ومفكري ــادة االحت ــن ق ــر م كثي
ــاً  ثنائيــة القوميــة« حقيقــة ال مفــر منهــا فــي املســتقبل القريــب، مــا يعنــي فعلّي
ــي  ــت قوم ــى بي ــطني إل ــل فلس ــي بتحوي ــي القاض ــروع الصهيون ــر املش ــار جوه انهي
ــي  ــطينية« ه ــم الفلس ــار »الرح ــى اعتب ــالل إل ــادة االحت ــض ق ــا بع ــا دع ــت، م للبي

ــي. ــروع الصهيون ــى املش ــتراتيجي عل ــر اإلس اخلط

ــن  ــه م ــل بثقل ــطيني انتق ــي الفلس ــّم الدميغراف ــع أن اله ــرى، فم ــة أخ ــن ناحي وم
فلســطينيي اخلــارج إلــى فلســطينيي الداخــل، وبدرجــة أكبــر أراضــي 1967 نظــرا إلــى 
ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــودة منظم ــي بعــد ع ــى مركــز الثقــل السياس حتولهــا إل
ــطينيي  ــطينيني وفلس ــني الفلس ــطينية، إال أن الالجئ ــلطة الفلس ــاء الس ــا وإنش له
ــي. فعــدم قــدرة  ــة أخــرى للمشــروع الصهيون ــون هــم بدورهــم معضل الشــتات ميثل
إســرائيل علــى إنهــاء مشــكلة الالجئــني طــوال العقــود املاضيــة؛ جعــل منهــا عامــال 
مهمــا فــي إبقــاء القضيــة الفلســطينية حيــة ومتجــددة وعصيــة علــى التهميــش. 

* باحث في العلوم السياسية والعالقات الدولية- مركز يبوس.

حتظــى مســألة عــدد الشــعب الفلســطيني املبعثــر فــي شــتى أرجــاء املعمــورة، ال ســيما اجلــزء 

ــرائيلي.  ــي اإلس ــراع العرب ــياق الص ــي س ــة ف ــة بالغ ــة، بأهمي ــطني االنتدابي ــي فلس ــود ف املوج

فمــن ناحيــة، متثــل الدميغرافيــا الفلســطينية فــي فلســطني االنتدابيــة مــن النهــر إلــى البحــر 

ــة  ــة يهودي ــق أغلبي ــى خل ــاس إل ــي األس ــدف ف ــذي كان يه ــي ال ــروع الصهيون ــة للمش معضل

ــن  ــم م ــى الرغ ــه عل ــي حتقيق ــل ف ــا فش ــو م ــرائيل«، وه ــا »أرض إس ــق عليه ــا يطل ــى م عل

سياســة الترانســفير )الترحيــل( التــي اتبعهــا إبــان نكبــة عــام 8491، ثــم محاولــة إعــادة إنتــاج 

ــاوالت  ــع كل احمل ــن م ــام 7691. ولك ــي ع ــه ألراض ــد احتالل ــرى بع ــائل أخ ــة بوس ــذه السياس ه

والسياســات التــي اتبعهــا االحتــالل إلفــراغ فلســطني مــن أهلهــا، لــم يتمكــن االحتــالل مــن 

ــي  ــكان ف ــة الس ــون أغلبي ــوم يقارب ــطينيون الي ــح الفلس ــة، وأصب ــة اليهودي ــق األغلبي حتقي

ــطني.  فلس
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وإلــى ذلــك، فالهويــة الفلســطينية لــم تتــالَش لــدى فلســطينيي الشــتات إلــى درجــة 
االنصهــار فــي اجملتمعــات األجنبيــة، مــا يعنــي أن لــدى الشــتات الفلســطيني قــدرات 
كامنــة ميكــن توظيفهــا فــي خدمــة القضيــة الفلســطينية مــن النواحي السياســية 
واملاديــة واإلعالميــة فــي الشــتات والوطــن. ويشــير ذلــك األمــر إلــى أن جنــاح االحتــالل 
فــي إجــراء إزالــة ماديــة جلــزء مــن الشــعب الفلســطيني لــم يــؤدِ إلــى ترجمــة تلــك 
اإلزالــة املاديــة إلــى إزالــة هوياتيــة لــه، مــا يعنــي أن الفلســطينيني ســيظلون حاضرين 

كأمــر واقــع يصعــب جتــاوزه.

ــطينية  ــا الفلس ــن الدميغرافي ــة م ــة واملمكن ــدوى املتحقق ــة اجل ــك، فمعرف ــى ذل وإل
حتتــاج إلــى دراســات وجهــود بحثيــة وتنظيميــة، ال تنصــرف فقــط إلــى معرفــة عــدد 
الفلســطينيني فــي مختلــف أماكــن وجودهــم، وإمنــا إلــى فهــم الظــروف االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والسياســية التــي حتيــط بهــم، وعوامــل التأثيــر والتأثـّـر التــي يتعرضــون 
ــى جماعــات  ــر إل ــى التحــول مــن شــتات مبعث لهــا، ومــدى قــدرة الفلســطينيني عل

منظمــة فاعلــة. 

ــد مــن الدراســات واألبحــاث التــي تناقــش وتبحــث  فــي هــذا الســياق، صــدرت العدي
ــذ  ــه، من ــف أماكن ــي مختل ــطينية ف ــتات الفلس ــوء والش ــا واللج ــي الدميغرافي ف
الســتينيات وحتــى الوقــت الراهــن. حيــث إن مســألة معرفــة الدميغرافيا الفلســطينية 
وأوضاعهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة وغيرهــا ليســت باألمــر اليســير؛ نظــراً إلــى قلــة 
اإلحصــاءات وتضــارب أرقامهــا وخضوعهــا ملؤثــرات سياســية متباينــة، جتعــل الباحــث 
مضطــرا إلــى اعتمــاد اإلســقاطات الدميغرافيــة والتحاليــل البيانيــة وإجــراء املقابــالت 
الوجاهيــة للوصــول إلــى أدق تقديــر للدميغرافيــا الفلســطينية وجتلياتهــا السياســية 

واالجتماعيــة.

ــت  ــي تناول ــارزة الت ــات الب ــن الدراس ــدد م ــى ع ــرق إل ــى التط ــادة، إل ــذه امل ــعى ه تس
موضــوع الشــتات والدميغرافيــا الفلســطينية فــي مختلــف أماكنهــا. ومــن ذلــك، عــدد 
ــطينية«،  ــؤون فلس ــة »ش ــي مجل ــاث« ف ــز األبح ــن »مرك ــادرة ع ــات الص ــن الدراس م

التــي كان لهــا دور مهــم فــي تنــاول هــذا املوضــوع فــي وقــت مبكــر.

الفلسطينيون في العالم: الديمغرافيا والُهوية
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الفلسطينيون في الواليات املتحدة األميركية

ــات املتحــدة:  ــاض منصــور فــي دراســته »اجلاليــة الفلســطينية فــي الوالي يناقــش ري
ــع الدميغرافــي«،  ــع الهجــرة والواق دواف

ــات الهجــرة  ــر 1980، بداي الصــادرة عــن »شــؤون فلســطينية« عــدد 99، شــباط/ فبراي
ــرة  ــدأت الهج ــث ب ــا. حي ــة ودوافعه ــدة األميركي ــات املتح ــى الوالي ــطينية إل الفلس
الفلســطينية إلــى الواليــات املتحــدة قبــل النكبــة عــام 1948 بأعــوام طويلــة، وكانــت 
هــذه الهجــرة فرديــة الطابــع مدفوعــة بتــردي األوضــاع االقتصاديــة فــي أواخــر احلكــم 
العثمانــي وفــرض قانــون التجنيــد اإلجبــاري علــى جميــع الســكان، مــا دفــع العديــد 
مــن الفلســطينيني املســيحيني فــي مناطــق رام اهلل والقــدس وبيــت حلــم إلــى الهجرة 
للتخلــص مــن تلــك الظــروف، وقــد ســاعدهم علــى ذلــك التغلغــل الغربــي، األميركــي 

خاصــة، الثقافــي والدينــي واحتــكاك الســكان املســيحيني بــه.

تصاعــدت هــذه الهجــرة مــع االنتــداب البريطانــي علــى فلســطني، إذ ازدادت األوضــاع 
ــن  ــا ع ــرة بحث ــى الهج ــطينيني إل ــن الفلس ــد م ــع بالعدي ــا دف ــوءاً، م ــة س االقتصادي
حتســني الوضــع االقتصــادي. وبعــد النكبــة، تصاعــدت موجــة الهجــرة نتيجــة حرمــان 
الفلســطينيني مــن مــورد رزقهــم شــبه الوحيــد، أي األراضــي الزراعيــة، وحتولهــم إلــى 
الجئــني معدمــني. وفــي تلــك الفتــرة، كانــت وجهــات الهجــرة متعــددة، ال ســيما دول 
اخلليــج العربيــة، وأميــركا أيضــاً. وقــد ارتفــع عــدد املهاجريــن ســنويا خــالل تلــك الفترة 
ليبلــغ حوالــي 500 مهاجــر ســنويا، واتخــذت هــذه املوجــة طابعــا جديــدا مــن حيــث 
كونهــا هجــرة عائليــة وليســت فرديــة فقــط، باإلضافــة إلــى هجــرة جيــش العاطلــني 

عــن العمــل طلبــا للــرزق وإعانــة عائالتهــم.

وجــاءت املوجــة الثالثــة للهجــرة إلــى الواليــات املتحــدة بعــد عــام 1967 ومــا خلفتــه 
ــار كارثيــة علــى اجملتمــع الفلســطيني، حيــث ارتفــع معــدل املهاجريــن  احلــرب مــن آث
ــى العوامــل  ــة 55 ألفــاً. وإضافــة إل ــى 2500 مهاجــر ســنوياً. وحتــى عــام 1976 قراب إل
الدافعــة للهجــرة، فقــد ســاهمت زيــادة الواليــات املتحــدة حلصــة )الكوتــا( املهاجريــن 
الفلســطيني فــي ازديــاد عددهــم واتخــاذ الهجــرة منحنــى تصاعديــا، وهــو مــا يبــدو 
ــكلة  ــن مش ــص م ــة التخل ــي محاول ــرائيل ف ــع إس ــي م ــاوق أميرك ــه تس ــى أن عل

الالجئــني عبــر توطينهــم فــي أماكــن أخــرى.
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ــة  ــي العــدد 100 مــن مجل ــة ف ــك، بدراســة تكميلي ــاض منصــور دراســته تل أحلــق ري
»شــؤون فلســطينية« الصــادر فــي شــهر آذار / مــارس 1980، بعنــوان »اجلاليــة 
الفلســطينية فــي الواليــات املتحــدة: خلفيتهــا وواقعهــا االجتماعــي وآفــاق 
تطورهــا«. وقــد تطــرق فيهــا لعــدد مــن التفاصيــل املهمــة حــول التركيبــة العمريــة 
للفلســطينيني وتوزيعهــم االقتصــادي وأماكــن ســكنهم وأهــم الواليــات واملــدن التــي 
ــم تعــد تعكــس  ــد ل ــة هــذه املعلومــات، إال أنهــا بالتأكي يتوزعــون فيهــا، ومــع أهمي

ــن. ــع الراه الواق

ومــن ناحيــة أخــرى، تطــرق منصــور ألســاليب ووســائل تنظيــم الفلســطينيني 
ــروز  ــبقت ب ــي س ــنوات الت ــي الس ــه ف ــث إنّ ــدة، حي ــات املتح ــي الوالي ــهم ف ألنفس
منظمــة التحريــر الفلســطينية، كان الفلســطينيون ينظمــون أنفســهم مــن خــالل 
ــم  ــي دع ــم دور ف ــدة، وكان له ــة الواح ــة أو القري ــاء املنطق ــم أبن ــي تض ــوادي الت الن
عــدد مــن املشــاريع فــي قراهــم ومدنهــم األصليــة فــي الضفــة الغربيــة. ومــع بــروز 
ــس  ــي ولي ــاس وطن ــى أس ــم عل ــن التنظي ــد م ــط جدي ــل من ــر، دخ ــة التحري منظم
ــة  ــطينية وتقوي ــة الفلس ــز الهوي ــي تعزي ــد دور ف ــط اجلدي ــذا النم ــي. وكان له محل
احلضــور الفلســطيني مــن خــالل زيــادة الدعــم املــادي للمؤسســات الفلســطينية فــي 
األراضــي الفلســطينية ودول اللجــوء، والنشــاط السياســي واإلعالمــي والتأثيــر علــى 

ــطينية. ــة الفلس ــة القضي ــي ملصلح ــط األميرك الوس

الفلسطينيون من محيطهم إلى العالم

ــرقية:  ــة الش ــي الضف ــطينيون ف ــته »الفلس ــي دراس ــخنيني ف ــام س ــاول عص يح
ــزدوج  ــدد امل ــي الع ــطينية« ف ــؤون فلس ــة »ش ــي مجل ــادرة ف ــة«، الص ــرات عددي مؤش
ــطينيني  ــدد الفلس ــرى ع ــطس 1977، أن يتح ــو/ آب أغس ــوز يولي ــهري مت ــن ش 69/68 ع

ــي األردن  ــطينيني ف ــدد الفلس ــد ع ــألة حتدي ــد مس ــام 1976. ال تع ــى ع ــي األردن حت ف
مســألة يســيرة، إذ إن هنــاك عــددا مــن االعتبــارات التــي حتــول دون ذلــك مــن أهمهــا 
عــدم متييــز اإلحصــاءات األردنيــة بــني الفلســطينيني والشــرق أردنيــني وتتابــع موجــات 
الهجــرة واللجــوء الفلســطينية إلــى األردن، وترافقهــا مــع هجــرات فلســطينية خــارج 
األردن. يتتبــع ســخنيني أعــداد الفلســطينيني فــي األردن منــذ عــام 1948 فــي محاولــة 
للوصــول إلــى عــدد تقريبــي بحلــول عــام 1976. وقــد اســتطاع ســخنيني أن يقــدر عــدد 
ســكان األردن مجتمعــني بحلــول ذلــك العــام مبليــون و738 ألفــا منهــم قرابــة 900 ألــف 
ــى  ــا نظــرا إل ــك الرقــم خاطئ ــة أن يكــون ذل ــى احتمالي ــه أشــار إل فلســطيني، ولكن
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خــروج آالف الفلســطينيني مــن األردن إثــر أحــداث أيلــول األســود عــام 1970/ 1971، ولــم 
يشــمل أيضــا الهجــرة الفلســطينية خــارج األردن إلــى اخلليــج والهجــرة العائــدة إلــى 

األردن منــه فــي ذلــك الوقــت.

فــي ســياق آخــر، يناقــش عدنــان الغــول فــي دراســته »أوضــاع العمــال الفلســطينيني 
ــوز  ــي مت ــدد 47 ف ــطينية ع ــؤون فلس ــة ش ــن مجل ــادرة ع ــة«، الص ــني الغربي ــي برل ف
)يوليــو( 1975، واقــع العمالــة الفلســطينية فــي برلــني الغربيــة ودوافــع الفلســطينيني 
للهجــرة إليهــا وطرقهــا، واألوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي كان يعانــي منهــا 

العمــال الفلســطينيون هنــاك.

ــبان  ــض الش ــا لبع ــا قوي ــان، دافع ــي لبن ــة ف ــيئة، خاص ــني الس ــاع الالجئ ــت أوض مثل
للهجــرة إلــى برلــني الغربيــة التــي كانــت بيئــة جاذبــة للعمــال. وقــد كانــت 
ــتقبلهم  ــب لتس ــر التهري ــرعية عب ــر ش ــرق غي ــني بط ــون برل ــطينيون يصل الفلس
مكاتــب »العمــل األســود« التــي كانــت متــارس عملهــا حتــت مــرأى احلكومــة. ولكــن 
ــات  ــى طلب ــدون عل ــطينيون يعتم ــح الفلس ــا، فأصب ــت الحق ــب أغلق ــذه املكات ه
»اللجــوء السياســي« التــي كان يختلقهــا الشــبان للحصــول علــى إذن باإلقامــة فــي 
ــم  ــوء ول ــة الس ــي غاي ــت ف ــاك كان ــال هن ــة للعم ــاع االقتصادي ــر أن األوض ــني. غي برل
يكــن يســمح لهــم مبمارســة األعمــال ســوى األعمــال الســوداء كالتنظيــف وغيــره 
وبأجــر زهيــد جــدا ال يصــل إلــى ربــع احلــد األدنــى لأجــور الــذي أقرتــه احلكومــة األملانية، 
هــذا عــدا عــن الســكن واخلدمــات الســيئة التــي كانــوا يحظــون بهــا. وفــي احملصلــة، 
لــم يســتطع معظــم أولئــك العمــال حتســني وضعهــم االقتصــادي، بــل ازداد ســوءا، 
ــة  ــويه احلرك ــي لتش ــوء السياس ــات اللج ــتغل طلب ــة تس ــة الصهيوني ــت احلرك وكان

ــطينية. ــة الفلس الوطني

يناقــش عصــام ســخنيني فــي دراســته »الفلســطينيون فــي العــراق«، الصــادرة عــن 
ــني  ــاع الالجئ ــبتمبر 1972 أوض ــول /س ــي أيل ــدد 13 ف ــطينية ع ــؤون فلس ــة ش مجل
الفلســطينيني فــي العــراق، وال يتطــرق فيهــا جملمــل الوجــود الفلســطيني هنــاك علــى 

خــالف مــا هــو وارد فــي العنــوان.

كان عــدد الالجئــني فــي العــراق عــام 1967 قرابــة 14 ألفــا، دون احتســاب الفلســطينيني 
الــذي انتقلــوا إلــى العــراق بعــد عــام 1958، إذ لــم يعتــرف النظــام العراقــي مبــن نــزح 
ــروا،  ــراق لأون ــي الع ــون ف ــع الالجئ ــم يخض ــني. ول ــام كالجئ ــك الع ــد ذل ــراق بع للع
حيــث كانــوا يتبعــون فــي البدايــة لــوزارة الدفــاع العراقيــة، ثــم مــن عــام 1950 ملديريــة 
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شــؤون الالجئــني فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة. 

ــم  ــني وأنزلته ــرة لالجئ ــة مباش ــاعدات مالي ــة مس ــة العراقي ــت احلكوم ــد خصص وق
فــي مســاكن حكوميــة شــعبية ومــدارس وفنــادق قدميــة وبعــض املنــازل املســتأجرة 
فــي املــدن خاصــة بغــداد. غيــر أن أوضــاع تلــك املســاكن كانــت ســيئة مــن النواحــي 
الصحيــة واالجتماعيــة، ولــم تبــادر احلكومــة العراقيــة مبــادرة جــادة فــي حل مشــكلة 
الســكن التــي يعانــي منهــا الالجئــون الفلســطينيون. وإلــى ذلــك، فلــم تكــن األوضــاع 
ــت  ــم كان ــن بينه ــني م ــبة العامل ــال، إذ إن نس ــل ح ــى أفض ــني عل ــة لالجئ االقتصادي
منخفضــة، خاصــة أنهــم ال ميتلكــون املهــارات واخلبــرات التــي متكنهــم مــن االنخــراط 
ــم  ــة، ول ــون الزراع ــن يحترف ــني الذي ــن الفالح ــم م ــة لكونه ــل نتيج ــوق العم ــي س ف

تكــن األرض متاحــة للتملــك لهــم.

لــم يتطــور مجتمــع الالجئــني الفلســطينيني فــي العــراق مــن النواحــي االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة باملقارنــة مــع غيرهــم مــن الالجئــني الفلســطينيني، ويعــود 
الســبب فــي ذلــك إلــى صغــر حجــم هــذا اجملتمــع. ولكــن مــن ناحية أخــرى لــم ينصهر 
ــي  ــم ف ــا، متركزه ــن أهمه ــدة، م ــل ع ــة عوام ــي نتيج ــع العراق ــي اجملتم ــون ف الالجئ
مجموعــات داخــل املــدن ومنعهــم مــن االنتقــال خارجهــا، وطبيعــة اجملتمــع العراقــي 

املقســم طائفيــا الــذي يقبــل بطبيعتــه احتفــاظ كل إثنيــة بهويتهــا.

ــه،  ــات متثل ــه منظم ــئ لنفس ــراق أن ينش ــي الع ــني ف ــع الالجئ ــتطع مجتم ــم يس ل
ــروز  ــر أن ب وفشــلت التجــارب املدفوعــة مــن احلكومــة فــي أن تكــون إطــارا لهــم. غي
ــني  ــاح لالجئ ــراق أت ــل الع ــا داخ ــة عمله ــدء ممارس ــا وب ــر وفصائله ــة التحري منظم
ــال ذلــك إنشــاء فــروع  ــل، ال ســيما حركــة فتــح. وقــد ت ــى تلــك الفصائ االنضمــام إل
لعــدد مــن االحتــادات الفلســطينية فــي العــراق حتــت إشــراف منظمــة التحريــر، التــي 
كان لهــا دور فــي تنظيــم أوضــاع الالجئــني. ولكــن اضطــراب عالقــة املنظمــة بالنظــام 

العراقــي أعــاق عملهــا وقيــده الحقــا.

الفلسطينيون في العالم: دراسة دميغرافية

صــدر هــذا الكتــاب عــن املركــز العربــي لأبحــاث ودراســة السياســات عــام 2020، وهــو 
ــا  ــه دراســة دميغرافي ــان في ــاج وجــالل نوفــل. ويحــاول الكاتب مــن تأليــف يوســف كرب
الشــعب الفلســطيني فــي مختلــف أماكنــه بدايــة مــن أراضــي 48 و67 وحتــى أميــركا 
الالتينيــة. ويشــمل هــذا الكتــاب علــى مناطــق جغرافيــة جديــدة، مثــل شــمال أوروبــا 
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ــنوات  ــي الس ــطينيني ف ــن الفلس ــدة للمهاجري ــذب جدي ــة ج ــت منطق ــي أصبح الت
األخيــرة.

ويناقــش الكاتبــان فــي الفصــل األول، الــذي يبحــث فــي عــدد الفلســطينيني فــي »دولة 
فلســطني« أي أراضــي عــام 1967، مســألة انخفاض خصوبــة املرأة الفلســطينية مقابل 
ــطينية  ــرأة الفلس ــة امل ــت خصوب ــكاك، إذ أصبح ــق االحت ــي مناط ــة ف ــرأة اليهودي امل
ــي  ــة ف ــرأة اليهودي ــال للم ــل 5 أطف ــام 2014 مقاب ــل ع ــة 4.1 طف ــة الغربي ــي الضف ف
ــي  ــطينية ف ــرأة الفلس ــة امل ــا أن خصوب ــة. كم ــي الضف ــرائيلية ف ــتعمرات اإلس املس
ــي  ــا ف ــام 2015. وأيض ــة ع ــرأة اليهودي ــل 4.4 للم ــى 3.2 مقاب ــت إل ــدس انخفض الق
قطــاع غــزة انخفضــت اخلصوبــة مــن 8.76 فــي الثمانينيــات إلــى 4.5 عــام 2014. وتعــود 
أســباب هــذا االنخفــاض إلــى الظــروف االقتصاديــة بالدرجــة األولــى، وظهــور طبقــة 
وســطى فلســطينية، وتعلــم املــرأة وعملهــا. فــي مقابــل ذلــك، ترتفــع خصوبــة املــرأة 

اليهوديــة نظــرا لتشــجيع سياســة اإلجنــاب وحتســن الظــروف االقتصاديــة. 

ــع أن  ــن املتوق ــه م ــطينيني، فإن ــدى الفلس ــة ل ــبة اخلصوب ــاض نس ــع انخف ــن م ولك
يتضاعــف الســكان املوجــودون علــى فلســطني االنتدابيــة إلــى 21 مليونــاً عــام 2050، 
ــن  ــبته 56 % م ــا نس ــطينيو 48 م ــم فلس ــن ضمنه ــطينيون، م ــكل الفلس سيش

ــط. ــود 44 % فق ــبة اليه ــتكون نس ــني س ــي ح ــكان، ف الس

فــي الفصــل الثانــي، الــذي يناقــش الدميغرافيــا الفلســطينية فــي أراضــي 48، يظهــر 
الباحثــان أن الفلســطينيني حققــوا معجــزة دميغرافيــة، إذ إنهــم متكنــوا مــن البقــاء 
علــى أرضهــم مــع كل محــاوالت التهجيــر والتضييــق، وتضاعفــوا مــن نحــو 156 ألفــاً 
عــام 1948 إلــى مليــون و427 ألفــاً عــام 2016. ومــع حقيقــة انخفــاض اخلصوبــة لــدى 
املــرأة الفلســطينية فــي الداخــل مــن 9.0 فــي الســتينيات إلــى قرابــة 3.14 عــام 2015 
ــع أن  ــن املتوق ــطينيني م ــة، إال أن الفلس ــرأة اليهودي ــدى امل ــا ل ــع نظريته ــل م لتتماث
يتزايــد عددهــم عــام 2048 ليصبــح قرابــة مليونــني ونصــف املليــون، مبــا نســبته 20 % 

مــن الســكان فــي الداخــل.

فــي الفصــل الثالــث، يتطــرق الباحثــان للدميغرافيــا الفلســطينية فــي األردن التــي متثل 
التجمــع األكبــر لفلســطيني الشــتات. ومتثــل مســألة عــدد الفلســطينيني فــي األردن 
مســألة سياســية حتظــى باهتمــام اإلســرائيليني الذيــن مييلــون إلــى تضخيــم عددهــم 
هنــاك فــي ســياق مســاعي حتويــل األردن إلــى »الوطــن البديــل« للفلســطينيني، وفــي 
مقابــل ذلــك، تســعى الســلطات األردنيــة إلــى تقليــل عددهــم نتيجــة اخلشــية مــن 
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املســاعي اإلســرائيلية ذاتهــا. 

ــاداً مســتمراً منــذ عــام 48 وعــام 67،  وقــد شــهد عــدد الفلســطينيني فــي األردن ازدي
ــي األردن، إذ إن  ــطيني ف ــود الفلس ــى الوج ــرت عل ــية أث ــل سياس ــاك عوام ــن هن ولك
موجــة الهجــرة للكويــت ودول اخلليــج فــي الســتينيات والســبعينيات، وأحــداث أيلــول 
األســود عــام 1971 أســهمت فــي انخفــاض عددهــم هنــاك. ولكن طــرد الفلســطينيني 
مــن الكويــت بعــد حــرب اخلليــج الثانيــة، واألزمــة الســورية، أســهمت فــي تعويــض 
ــن  ــى م ــي األردن أدن ــطينيني ف ــة الفلس ــال، فخصوب ــة ح ــى أي ــاً. وعل ــص جزئي النق
ــة ســكان األردن، إذ  ــون أغلبي ــك فالفلســطينون ال ميثل ــني، ولذل ــة الشــرق أردني خصوب
إن نســبتهم ســتنخفض عــام 2050 مــن 42 % مــن الســكان إلــى قرابــة 40 % بواقــع 4 
ــي  ــي، مــا يعن ــف شــرق أردن ــني و700 أل ــل 6 مالي ــف فلســطيني، مقاب ــني و700 أل مالي

ــر واردة. ــطنة« األردن غي أن »فلس

ــد  ــوريا، وق ــي س ــطينية ف ــا الفلس ــع الدميغرافي ــل الراب ــي الفص ــان ف ــش الباحث يناق
احتلــت ســوريا مكانــة مهمــة بالنســبة إلــى عــدد الفلســطينيني املوجوديــن فيهــا، إذ 
إنهــا كانــت تضــم مــا قبــل عــام 2011 قرابــة 600 ألــف فلســطيني مبــا يعــادل 10.7 % 

مــن فلســطينيي الشــتات، و2.6 % مــن مجمــل ســكان ســوريا. 

وقــد تتابعــت علــى ســوريا أربع موجــات مــن الالجئــني الفلســطينيني، األولى عــام 1948 
وهــي األكبــر عــددا، ثــم عــام 1956، حيــث وصلــت هــذه الدفعــة مــن مخيمــات لبنــان 
واملناطــق احلدوديــة، ثــم عــام 1967 إثــر نــزوح الكثيــر مــن الفلســطينيني مــن املناطــق 
احملتلــة، وآخــر هــذه الدفعــات جــاءت بعــد عــام 1970 إثــر الصــراع بــني النظــام األردنــي 
ومنظمــة التحريــر الفلســطينية. وتختلــف األوضــاع القانونيــة لــكل واحــدة مــن هــذه 
الدفعــات فــي ســوريا، فعقــب النكبــة، شــكلت ســوريا مــا باتــت تعــرف بـ«الهيئــة 
العامــة لالجئــني الفلســطينيني العــرب« التــي تولــت تنظيــم أمــور الالجئــني. ومنحــت 
احلكومــات الســورية الالجئــني الفلســطينيني احلقــوق املدنيــة، وحــق العمــل والتحــرك 
والســفر، ولكنهــا قيــدت حقــوق التملــك واحلقــوق السياســية عليهــم. وال تتمتــع كل 
فئــة مــن فئــات الالجئــني الفلســطينيني بنفــس القــدر مــن احلقــوق، وتعتبــر الدفعــة 

الرابعــة هــي األقــل حقوقــاً مــن بــني بقيــة الدفعــات والفئــات.

ــا  ــذي كان موزع ــوريا، ال ــي س ــطيني ف ــع الفلس ــرض اجملتم ــورية، تع ــة الس ــر األزم إث
علــى 14 مخيمــا وعــدد مــن األحيــاء واملــدن األخــرى، إلــى هــزة قويــة أدت إلــى إحــداث 
عمليــة نــزوح فلســطينية داخليــة كبيــرة بلغــت قرابــة 350 ألفــا، مــا يعــادل 58 % مــن 
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فلســطينيي ســوريا. كمــا أدى اســتمرار احلــرب إلــى هجــرة نســبة كبيــرة إلــى خــارج 
ســوريا، ولــم ترحــب الــدول العربيــة بالالجئــني الفلســطينيني الفاريــن مــن احلــرب فــي 
ســوريا مثلمــا رّحبــت بإخوانهــم الســوريني، مــا دفــع كثيــرا منهــم إلــى التوجــه إلــى 
تركيــا بصــورة غيــر قانونيــة، ومنهــا إلــى الــدول األوروبيــة، وقــد قـُـّدر عددهــم بـــ 142 
ألفــا. وتشــير التقديــرات إلــى أن عــدد الفلســطينيني الباقــني فــي ســوريا عــام 2016، 
مبــن فيهــم النازحــون، يبلــغ قرابــة 444 ألفــا، حيــث أســهمت احلــرب إســهاما كبيــرا 
فــي تدميــر مجتمــع الالجئــني فــي ســوريا وإعــادة إنتــاج اللجــوء الفلســطيني مــرة 

أخــرى مــن ســوريا إلــى خارجهــا.

فــي الفصــل اخلامــس، يناقــش الباحثــان اللجــوء الفلســطيني فــي لبنــان، حيــث ميثــل 
وضــع الالجئــني هنــاك الوضــع األســوأ مــن بــني الالجئــني املنتشــرين فــي بقيــة الــدول 
العربيــة، ويعــود ذلــك إلــى الواقــع السياســي اللبنانــي الطائفــي واملذهبــي املعقــد. 
ــع  ــى تراج ــان، وأدى إل ــي لبن ــني ف ــع الالجئ ــور مجتم ــى تط ــع عل ــذا الوض ــر ه ــد أث وق
عددهــم ومتثيلهــم النســبي فــي اجملتمــع اللبنانــي. إذ كان الفلســطينيون ميثلــون مــا 
ــم ميثــل  ــة عــام 2017، ل ــان عــام 1948، وفــي نهاي نســبته %10 مــن الســكان فــي لبن

الفلســطينيون ســوى %5.5 مــن مجمــوع الســكان فــي لبنــان.

ــا  ــن أهمه ــات، م ــن املعيق ــدد م ــان لع ــي لبن ــطينيني ف ــدد الفلس ــر ع ــع تقدي ويخض
حصــول عــدد ال بــأس بــه منهــم علــى اجلنســية اللبنانيــة، وعــدم اعتــراف احلكومــة 
اللبنانيــة بعــدد مــن الفلســطينيني كالجئــني، إال أن الباحثــني قــد توصــال إلــى تقديــر 
عــدد الفلســطينيني الالجئــني واجملنســني بقرابــة 340 ألفــا نهايــة عــام 2017 مــن بــني 
أكثــر مــن 6 ماليــني و100 ألــف مقيــم علــى األراضــي اللبنانيــة مــن لبنانيــني والجئــني 

ســوريني وفلســطينيني. 

ــان،  ــا الفلســطينية فــي لبن ــرة فــي عــدم تطــور الدميغرافي وقــد لعبــت عوامــل كثي
حيــث إن سياســة احلكومــات اللبنانيــة ال تــأذن لهــم بالتمتــع بالعديــد مــن احلقــوق، 
ومــن أهمهــا ممارســة العديــد مــن املهــن واألعمــال، عــدا عــن احلــرب األهليــة اللبنانيــة 
وحــرب اخمليمــات التــي شــكلت عوامــل طــاردة للفلســطينيني مــن لبنــان، باإلضافــة 
إلــى تدنــي نســبة اخلصوبــة لديهــم بفعــل الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي 

حتــد مــن خصوبتهــم. 

وقــد لعبــت العوامــل الطائفيــة واملذهبيــة دورا فــي حصول الكثيــر من الفلســطينيني 
ــف  ــني الطوائ ــوازن الدميغرافــي ب ــى الت ــك للحفــاظ عل ــة، وذل ــى اجلنســية اللبناني عل
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اللبنانيــة، ففــي البدايــة متكــن عــدد كبيــر مــن الالجئــني الفلســطينيني املســيحيني 
مــن احلصــول علــى اجلنســية اللبنانيــة فــي ظــل ســعي الطائفــة املارونيــة املســيحية 
إلــى زيــادة عــدد املســيحيني، وقــد بلــغ عددهــم عــام 1982 قرابــة 50 ألفــا معظمهــم 
مــن املســيحيني الفلســطينيني. وفــي عــام 1994 حصــل قرابــة 30 ألفــا علــى 

اجلنســية اللبنانيــة ومعظمهــم مــن املســلمني هــذه املــرة.

فــي احملصلــة، يشــكل لبنــان بيئــة طــاردة للفلســطينيني بســبب واقعــه السياســي 
املعقــد وأزماتــه االقتصاديــة العميقــة، مــا جعــل فلســطينيني كثــرا يتجهــون نحــو 

الهجــرة منــه نحــو شــتات جديــد.

يناقــش الباحثــان فــي الفصــل الســادس واقــع اللجــوء والشــتات الفلســطيني فــي 
مصــر. حيــث كانــت مصــر مــن الــدول العربيــة، خاصــة دول الطــوق، األقــل اســتقباال 
ــة  ــرار احلكوم ــى ق ــك إل ــود ذل ــام 48. ويع ــة ع ــان النكب ــطينيني إب ــني الفلس لالجئ
املصريــة فــي عهــد امللــك فــاروق حينهــا بعــدم اســتقبال الالجئــني نظــرا إلــى الظــروف 

ــة واالكتظــاظ الســكاني الــذي كانــت تعانــي منــه البــالد. االقتصادي

ــرين  ــطينيني املوس ــن الفلس ــددا م ــتقبلت ع ــل اس ــة قب ــل النكب ــر قب ــت مص وكان
وغيرهــم الذيــن توجهــوا إليهــا نتيجــة االضطرابــات السياســية، ومــع بدايــة النكبــة، 
ــق  ــن مناط ــون م ــم الجئ ــم تبعه ــر ث ــه ملص ــا تتوج ــن ياف ــني م ــواج الالجئ ــدأ أول أف ب
ــة جمعــت معظمهــم فــي معســكر »القنطــرة«  مختلفــة. ولكــن احلكومــة املصري

ــة 12 ألفــا. ــي قطــاع غــزة، وكان عددهــم قراب ــم املغــازي ف ــى مخي ورحلتهــم إل

وتختلــف التقديــرات حــول عــدد الفلســطينيني اليــوم فــي مصــر، ويعــود ذلــك لعومــل 
ــى خــارج مصــر، وعــودة نســبة منهــم مــع  ــد منهــم إل ــرة، منهــا هجــرة العدي كثي
ــني 100  ــوم ب ــرات الي ــراوح التقدي ــطينية، وتت ــي الفلس ــى األراض ــر إل ــة التحري منظم

ألــف إلــى 30 ألفــا فقــط.

ومــا يعيــق معرفــة عددهــم احلقيقــي هــو ذوبــان وانتشــار الفلســطينيني فــي اجملتمــع 
املصــري، إذ ليســت هنــاك جتمعــات فلســطينية وال مخيمــات، إضافــة إلــى سياســة 
الســلطات املصريــة التــي حتــد مــن وجــود الفلســطينيني علــى أرضهــا، مــا أدى إلــى 
التمييــز ضــد الالجئــني الفلســطينيني الفاريــن مــن ســوريا البالــغ عددهــم قرابــة 7 

آالف الجــئ مقارنــة بإخوانهــم مــن الالجئــني الســوريني.

أمــا الفصــل الســابع املتعلــق بالفلســطينيني فــي العــراق القصيــر جــدا، فيشــير إلــى 
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ــددا  ــتقبل ع ــم تس ــراق ل ــث إن الع ــراق. حي ــي الع ــطيني ف ــود الفلس ــية الوج هامش
كبيــرا مــن الالجئــني نظــرا إلــى عــدم وجــود حــدود جغرافيــة بــني العــراق وفلســطني. 
ــر  ــث الكبي ــة املثل ــي منطق ــدور ف ــه ت ــت عمليات ــذي كان ــي ال ــش العراق ــر أن اجلي غي
قضــاء حيفــا، أخــذ معــه عندمــا انســحب قرابــة 4 آالف الجــئ مــن ســكان قــرى )إجزم، 

وجبــع، وعــني غــزال( وســكن معظمهــم فــي بغــداد.

ومــع الطفــرة النفطيــة، بــدأ عــدد مــن الفلســطينيني بالهجــرة إلــى العــراق، ولكــن 
عددهــم لــم يقــارب العــدد الــذي توجــه إلــى دول اخلليــج، إذ بلــغ عــدد الفلســطينيني 
فــي العــراق عــام 2003 قبيــل احلــرب األميركيــة علــى العــراق 34 ألفــا، وانخفــض عــام 
2010 إلــى 10 آالف فقــط، وال بــد أنــه اســتمر فــي التناقــص طيلــة الســنوات الالحقــة.

ويعــود الســبب فــي تدنــي عــدد الفلســطينيني فــي العــراق إلــى احلــروب واألزمــات التي 
عانــى منهــا العــراق فــي العقــود املاضيــة، وباإلضافــة إلــى ذلــك، أخــذت الســلطات 
ــرة ضــد الفلســطينيني هنــاك علــى  العراقيــة بعــد عــام 2003 متــارس سياســات جائ
عكــس السياســات واحلقــوق املدنيــة التــي منحهــا النظــام العراقــي الســابق لهــم، 
مــا دفــع الكثيريــن منهــم إلــى الهجــرة إلــى دول أخــرى فــي أوروبــا واألميركيتــني. وفــي 
ظــل هــذه املعطيــات، مــن احملتمــل أن ينقــرض الوجــود الفلســطيني فــي العــراق كليــة 

بحلــول عــام 2050.

ــج  ــي دول اخللي ــطيني ف ــتات الفلس ــان الش ــش الباحث ــن، يناق ــل الثام ــي الفص ف
ــرة  ــر الطف ــى إث ــطينيني عل ــة للفلس ــة جاذب ــي كان بيئ ــج العرب ــة، إذ إن اخللي العربي
النفطيــة التــي شــهدتها دولــه، ولــم يكــن الوجــود الفلســطيني هنــاك نابعــا مــن 
حــدث النكبــة نفســه بقــدر مــا كان تابعــا لــه. إذ إن الفلســطينيني أصبحــوا يبحثــون 
ــة وحرمانهــم  ــر مواردهــم وبناهــم االقتصادي ــة بعــد تدمي ــة واعــدة اقتصادي عــن بيئ

ــورد األهــم جملتمــع مــن الفالحــني. ــي تشــكل امل مــن األرض الت

ــن  ــرى وم ــى أخ ــة إل ــن دول ــا م ــج تباين ــي دول اخللي ــطينيني ف ــدد الفلس ــهد ع ش
فتــرة إلــى أخــرى، ففــي البدايــة، كانــت الكويــت بالدرجــة األولــى واململكــة العربيــة 
الســعودية تشــكل املقصــد األول للفلســطينيني مــن مختلــف أماكنهــم. حيــث إن 
ــني 150  ــراوح ب ــى أن عــدد الفلســطينيني فــي الســعودية ت ــرات تشــير إل ــاك تقدي هن
ــية  ــات السياس ــر أن االضطراب ــام 2000. غي ــى ع ــعودية حت ــي الس ــف ف ــى 200 أل إل
وحــرب اخلليــح الثانيــة، أدت إلــى طــرد الكويــت ملعظــم الفلســطينيني الذيــن تدنــى 
عددهــم هنــاك مــن قرابــة 400 ألــف إلــى قرابــة 30 ألــف فقــط فــي الســنوات التــي 
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ــى ذلــك، فقــد أدى حتــول دول اخلليــج  ــت. وباإلضافــة إل أعقبــت الغــزو العراقــي للكوي
إلــى توطــني العمالــة بــدل االعتمــاد علــى العمالــة األجنبيــة فــي الوظائــف احلكوميــة 
ــوا  ــن كان ــطينيني الذي ــا بالفلس ــذي كان منوط ــدور ال ــش ال ــى تهمي ــة إل والتعليمي

يعــدون نخبــة متعلمــة فــي اخلليــج.

ومــع ذلــك، فقــد اســتطاع الفلســطينيون احلفــاظ علــى وجودهــم فــي اخلليــج، ولكــن 
ــع  ــم. ويتوق ــدة له ــذب اجلدي ــز اجل ــر مراك ــدة وقط ــة املتح ــارات العربي ــت اإلم أصبح
ــع  ــمة. ويتمت ــون نس ــام 2040 ملي ــج ع ــي اخللي ــطينيني ف ــدد الفلس ــاوز ع أن يتج
فلســطينيو اخلليــج بأهميــة اســتثمارية واقتصاديــة مهمــة، حيــث كان لتحويالتهــم 
املاليــة واســتثماراتهم وادخاراتهــم دور فــي تعزيــز الفلســطينيني فــي األراضــي احملتلــة.

ــا  ــان للفلســطينيني فــي أوروب فــي الفصــل التاســع يتطــرق الباحــث يتطــرق الباحث
الغربيــة، وقــد اختــارا ثــالث دول ممثلــة وهــي )اململكــة املتحــدة، فرنســا، أملانيــا( ملــا لهــا 

مــن ثقــل سياســي ودميغرافــي وتوفــر اإلحصــاءات الدميغرافيــة فــي حالــة أملانيــا.

ــة للهجــرة الفلســطينية، بســبب عــدد مــن العوامــل  ــة جاذب ال تشــكل فرنســا دول
كحاجــز اللغــة وسياســات احلكومات الفرنســية التــي تقيد مــن هجرة الفلســطينيني 
إليهــا، إذ متكــن الباحثــان مــن تقديــر عــدد الفلســطينيني احلالــي فــي فرنســا بقرابــة 
2000 إلــى 3000 فلســطيني. وهنــاك تقديــرات جتعلهــم قرابــة 7 آالف باحتســاب 

ــة مــع غيرهــا مــن الــدول األوروبيــة، وال  الطــالب واملبتعثــني. وهــو عــدد قليــل باملقارن
يتمتعــون فيهــا بقــوة اقتصاديــة، وقــد اندمــج العديــد منــه فــي اجملتمــع الفرنســي 
ــاق  ــم أع ــة عدده ــاك وقل ــطينيني هن ــر الفلس ــية، إال أن تبعث ــل الفرنس ــوق العم وس
ــة  ــع والسياس ــي اجملتم ــا ف ــن تأثيره ــتفادة م ــة واالس ــذه اجلالي ــم ه ــة تنظي إمكاني

ــية. الفرنس

أمــا اململكــة املتحــدة، فــإن عــدد الفلســطينيني فيهــا أكبــر، وتعــود الهجــرة 
ــة.  ــة العربي ــي املنطق ــات ف ــروب واألزم ــل احل ــى عوام ــا إل ــى بريطاني ــطينية إل الفلس
فقــد جــاءت موجــات الهجــرة الفلســطينية إليهــا بدايــة إثــر احلــرب األهليــة 
ــة  ــروج منظم ــام 1982 وخ ــان ع ــوب لبن ــرائيلي جلن ــاح اإلس ــر االجتي ــم إث ــة، ث اللبناني
ــر حــرب اخلليــج الثانيــة عــام 1991. وتذهــب عــدد مــن  ــر منهــا، وبعــد ذلــك إث التحري
التقديــرات إلــى أن عــدد الفلســطينيني فــي بريطانيــا حاليــا يبلــغ 60 ألف فلســطيني، 
مــع األخــذ باحلســبان الفلســطينيون اجملنســون ومنوهــم الطبيعــي. ومــن املتوقــع أن 
يصــل عددهــم إلــى 90 ألفــاً بحلــول عــام 2050. ولــدى الفلســطينيني فــي بريطانيــا 
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إمكانيــات مهمــة فــي خدمــة القضــة الفلســطينية، إذ ال يعنــي اندماجهــم النســبي 
ــطينية. ــم الفلس ــن هويته ــم ع ــي تخليه ــع البريطان ــي اجملتم ف

ــي جتريهــا املؤسســات  ــد مــن اإلحصــاءات املهمــة الت ــر العدي ــا، فتتوف ــي أملاني ــا ف أم
ــة.  ــر قابلي ــاك أمــرا أكث ــا الفلســطينية هن ــة، مــا يجعــل دراســة الدميغرافي احلكومي
ــا  ــرت به ــي م ــروب الت ــات واحل ــى األزم ــا إل ــى أملاني ــطينية إل ــرة الفلس ــود الهج وتع
ــن بســبب  ــة للمهاجري ــة جاذب ــا بيئ ــل أملاني ــب آخــر، متث ــة، ومــن جان املنطقــة العربي
ــدد  ــى أن ع ــرات إل ــير تقدي ــل. وتش ــرص العم ــر ف ــدة وتوف ــة اجلي ــروف االقتصادي الظ
ــام  ــول ع ــف بحل ــغ 200 أل ــع أن يبل ــن املتوق ــف، وم ــغ 100 أل ــا يبل ــطينيني فيه الفلس

.2050

ــمال  ــدان ش ــي بل ــطيني ف ــتات الفلس ــر الش ــل العاش ــي الفص ــان ف ــش الباحث يناق
أوروبــا، وقــد كانــت أســباب هجــرة الفلســطينيني إلــى شــمال أوروبــا بدولهــا اخلمــس 
ــم تكــن أوضاعهــم  ــى غربهــا، ولكــن ل ــي دعتهــم للهجــرة إل هــي ذات األســباب الت
ــرام دائمــا، ولــم تكــن أعدادهــم هنــاك كبيــرة نســبيا، ففــي  االقتصاديــة علــى مــا ي
ــطيني،  ــاوز 10 آالف فلس ــم يتج ــم ل ــى أن عدده ــة إل ــرات قدمي ــير تقدي ــويد تش الس
ومثلــه تقريبــا فــي الدمنــارك، وقرابــة 4 آالف فــي النرويــج، وأقــل مــن 4 آالف فــي فنلنــدا، 
وبضــع عشــرات فــي آيســلندا، مــا يعنــي أن عددهــم فــي دول شــمال أوروبــا مجتمعــة 

ال يتجــاوز 30 ألفــا. 

ومــع أن آيســلندا حتــوي عــدد الفلســطينيني األقــل مــن بني بقيــة دول شــمال أوروبــا، إال 
أن للوجــود الفلســطيني هنــاك رمزيــة وأهميــة سياســية الفتــة، ومــن الفلســطينيني 
هنــاك مــن أصبــح عضــوا فــي البرملــان ورئيــس بلديــة، كمــا أن آيســلندا أول بلــد أوروبي 

يعتــرف بدولــة فلســطني ويقيــم عالقــات دبلوماســية معهــا.

ــات  ــي الوالي ــطيني ف ــود الفلس ــان الوج ــش الكاتب ــر، يناق ــادي عش ــل احل ــي الفص ف
ــة  ــل النكب ــاك قب ــى هن ــطينية إل ــرة الفلس ــدأت الهج ــث ب ــة، حي ــدة األميركي املتح
ــو  ــق النم ــو حتقي ــعي نح ــو الس ــا ه ــي خلفه ــع األساس ــة، وكان الداف ــوام طويل بأع
ــاد األوضــاع االقتصاديــة ســوءا فــي أواخــر  االقتصــادي، و«احللــم األميركــي«. ومــع ازدي
ــى  ــي عل ــداب البريطان ــي جتــددت موجــات الهجــرة، وتعــززت مــع االنت احلكــم العثمان
ــر  ــم. غي ــرة احلج ــن كبي ــم تك ــت ل ــك الوق ــي ذل ــرة ف ــك الهج ــن تل ــطني، ولك فلس
ــدرت  ــي انح ــرة الت ــذه الهج ــادة ه ــي زي ــاهما ف ــرائيلي س ــالل اإلس ــة واالحت أن النكب
ــى أن  ــرات إل بشــكل أساســي مــن مناطــق بيــت حلــم ورام اهلل وغــزة. وتشــير التقدي
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عــدد الفلســطينيني احلالــي فــي أميــركا يقــارب 310 آالف، وهــو مرشــح ليصبــح 441 
ألفــا عــام 2050. ويعــد الفلســطينيون فــي أميــركا مــن أكثــر الشــعوب العربيــة إدراكا 
ــات  ــي املؤسس ــا ف ــر انخراط ــم أكث ــة، وه ــم الوطني ــي وقضاياه ــم السياس لتاريخه
ــات  ــي املؤسس ــراط ف ــن االنخ ــة، م ــات محلي ــادة وجمعي ــن دور عب ــة، م االجتماعي

ــية. السياس

فــي آخــر فصــل مــن الكتــاب، يتطــرق الباحثــان إلــى جتربــة الشــتات الفلســطيني فــي 
تشــيلي التــي وصلهــا الفلســطينيون قبــل قرابــة قــرن مــن النكبــة عــام 1948. وقــد 
ــي كان  تصاعــدت الهجــرة الفلســطينية نحــو تشــيلي الحقــا بفعــل التطــورات الت
تشــهدها فلســطني فــي ظــل احلكــم العثمانــي. إذ إن حكومــة تركيــا الفتــاة فرضــت 
التجنيــد اإلجبــاري علــى جميــع الســكان بغــض النظــر عــن دينهــم؛ مــا دفــع الشــبان 
املســيحيني، خاصــة مــن منطقتــي بيــت حلــم ورام اهلل، إلــى الهجــرة هربــا مــن هــذا 
القانــون اجلديــد. ولذلــك فــإن معظــم الفلســطينيني فــي تشــيلي مســيحيون، وقــد 
ــة منهــم  ــل واألرجنتــني رغب ــر مــن البرازي ــار الفلســطينيون تشــيلي بدرجــة أكب اخت
فــي عــدم التنافــس مــع العــرب املنحدريــن مــن ســوريا ولبنــان الذيــن ســبقوهم إلــى 

هنــاك. 

ــة،  ــية مهم ــة وسياس ــزات اقتصادي ــيلي مبي ــي تش ــطينية ف ــة الفلس ــع اجلالي وتتمت
جتعلهــا جاليــة نشــطة وليســت خاملــة كان لهــا دور فــي دفــع تشــيلي وغيرهــا مــن 
دول أميــركا الالتينــة إلــى االمتنــاع عــن التصويــت علــى قــرار تقســيم فلســطني عــام 
ــة فلســطني. وتقــدر أعــداد الفلســطينيني فــي  ــراف بدول 1947، ودفعهــا أيضــا لالعت

ــرات جتعــل عددهــم 60 ألفــا، فيمــا تقّدرهــم  ــاك تقدي ــن، فهن تشــيلي بشــكل متباي
أخــرى بـــ350 ألفــا. وبغــض النظــر عــن العــدد األدق، فــإن عــدد الفلســطينيني هنــاك 
ــة  ــة االقتصادي ــذه اجلالي ــة ه ــا مكان ــم، وإمن ــي فاعليته ــم ف ــار احلاس ــو املعي ــس ه لي

ــية. ــة والسياس واالجتماعي

يختتــم املؤلفــان كتابهمــا دون إيــراد خامتــة أو خالصــة، وفــي تقديــري كان مــن الضــروري 
ــا  ــول الدميغرافي ــة ح ــتنتاجات عام ــي اس ــة تعط ــى خالص ــاب عل ــوي الكت أن يحت
ــد مــن االســتنتاجات  ــاك العدي الفلســطينية املنتشــرة فــي مختلــف األماكــن، فهن
ــا  ــطينيني حالي ــع الفلس ــول وض ــا ح ــارئ له ــل الق ــروري أن يتوص ــن الض ــي م الت

ــة. ــات الدميغرافي ــوء املعطي ــي ض ــتقبلهم ف ومس
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هنا وهناك: نحو حتليل للعالقة بني الشتات الفلسطيني واملركز

ــن  ــة– مواط ــة الدميقراطي ــطينية لدراس ــة الفلس ــن املؤسس ــاب ع ــذا الكت ــدر ه ص
ومؤسســة الدراســات املقدســية عــام 2001، وهــو مــن تأليــف عالــم االجتمــاع 
الفلســطيني ســاري حنفــي. يبــدأ حنفــي كتابــه باســتعراض األطــر النظريــة التــي 
يـُـدرس مــن خاللهــا الفلســطينيون حــول العالــم، وهــو يــرى أن دراســة الفلســطينيني 
ــرق  ــار يتط ــذا اإلط ــي ه ــة. وف ــرة عام ــرة كظاه ــة الهج ــل دراس ــن مداخ ــل م تتداخ

ــن: ــة املهاجري ــية لدراس ــل أساس ــة مداخ ألربع

· ــل 	 ــراب داخ ــعر باالغت ــخص يش ــر كش ــدرس املهاج ــث ي ــراب، حي ــل االغت مدخ
اجملتمــع املســتقبل، واملطالــب فــي هــذا اإلطــار بالتســامح مــن اجملتمــع املســتقبل 
جتــاه املهاجــر. غيــر أن التســامح يصــل إلــى مطالبــة املهاجــر باالنصهــار الكلــي 

فــي اجملتمــع املســتقبل، كحالــة فرنســا.

· ــز 	 ــن والتميي ــة املهاجري ــع بثقاف ــول اجملتم ــي قب ــي تعن ــة، الت ــة الثقافي التعددي
ــتقبل. ــع املس ــي اجملتم ــاج ف ــى االندم ــاعدتهم عل ــم ملس ــي نحوه ــادي اإليجاب االقتص

· العالقــة بــني اجملتمــع املرســل واملســتقبل، وفــي إطــاره يتــاح للمهاجــر االحتفــاظ 	
بعالقــات مــع وطنــه األم وازدواجيــة اجلنســية والــوالء املــزدوج.

· ــول 	 ــا بقب ــع م ــى مجتم ــرون إل ــى املهاج ــأن يحظ ــتات ب ــق الش ــتات، ويتحق الش
قانونــي لوجودهــم، وبارتبــاط هــؤالء املهاجريــن بشــبكات اجتماعيــة واقتصاديــة 
فيمــا بينهــم تربطهــم بهويــة ومــكان حقيقــي أو أســطوري، دون أن يعنــي ذلــك 

أن بينهــم وبــني هــذا املــكان عالقــة مباشــرة.

ــه  ــت مع ــر، وتعامل ــة املهاج ــت ذاتي ــة أهمل ــابقة الثالث ــر الس ــي أن األط ــرى حنف ي
ــة، ولذلــك فــإن بحثــه ســيدرس الفلســطينيني بوصفهــم  كموضــوع ال كــذات فاعل

ــاف:  ــة أصن ــى ثالث ــطينيني إل ــف الفلس ــار يصن ــذا اإلط ــي ه ــتاتا. وف ش

· الشــتات، حيــث يحافــظ فيــه املهاجــر أو الالجــئ علــى عالقــة مــع أرضهــم األم 	
)معنويــا أو ماديــا(، وتربطــه عالقــة مــع الفضــاء اجلغرافــي اجلديــد الــذي وفــد إليــه، 

وميكــن أن يكــون انتقالــه إليــه انتقــاال إراديــا.

· ــة هشــة 	 ــة انتقالي ــة قانوني الترانزيــت، هــم الفلســطينيون املوجــودون فــي حال
ــن. ــة انتظــار دائمــة، أي أنهــم ليســوا شــتاتا وليســوا منصهري جتعلهــم فــي حال
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·  املنصهــرون، أولئــك الذيــن انقطعــت عالقتهــم مــع وطنهــم األم كليــا وتالشــت 	
هويتهــم وحالــة الشــتات لديهــم.

 ويغيــب عــن هــذه التصنيفــات تنصيــف »الجــئ« ألنــه يــرى أن هــذا التصنيــف قانونــي 
ــك  ــي تل ــى عكــس التصنيفــات الســابقة، دون أن تعن ــا عل ــا اقتصادي وليــس اجتماعي
ــات  ــد الفئ ــد توج ــان. وق ــاران مختلف ــا إط ــئ فهم ــة الالج ــاء صف ــات إلغ التصنيف
الثــالث الســابقة فــي ذات احليــز اجلغرافــي فتصنيفهــا يتعلــق بالوعــي الذاتــي والوضــع 

القانونــي والبنــى احمليطــة.

فــي الفصــول الالحقــة، ينطلــق حنفــي لدراســة الشــتات الفلســطيني مــن خــالل 
إطــار الشــبكات االجتماعيــة واالقتصاديــة، وتنقســم هــذه الشــبكات إلــى الدواويــن 
العائليــة والنــوادي التــي تخــص أهــل قريــة أو مدينــة، واملؤسســات الوطنيــة والقوميــة 
ــا  ــبكات بأنه ــذه الش ــة ه ــف وظيف ــن تعري ــة. ميك ــبكات الطبقي ــالمية والش واإلس
املعامــل التــي ال تتخــذ طابعــا مؤسســاتيا بالضــرورة، ولكنهــا تؤمــن احلفــاظ علــى 
أواصــر العالقــات بــني أعضــاء اجلماعــة الواحــدة وشــّدهم نحــو مركــز جــذب وطنــي.

ال تنتشــر كل أشــكال هــذه الشــبكات فــي كل مناطــق الشــتات الفلســطيني نتيجــة 
ــة فــي كل منطقــة عــن األخــرى. ويالحــظ  ــالف األوضــاع السياســية واالجتماعي اخت
حنفــي أن الشــبكات أقــوى فــي العالــم العربــي مــن املؤسســات، ولكــن األخيــرة أقــوى 
وأكثــر فعاليــة مــن األولــى فــي الغــرب. إال أن قــوة املؤسســة ال يعنــي قــوة الشــبكة 
االجتماعيــة، فضعــف املؤسســات فــي الغــرب يكمــن فــي ضعــف الشــبكة التــي مــن 

املفتــرض أن تغــذي هــذه املؤسســة.

مــن العوامــل املهمــة التــي تــؤدي إلــى ضعــف الشــبكات االجتماعيــة لــدى 
ــتات ال  ــي الش ــطينيون ف ــي، فالفلس ــل الوطن ــز الثق ــف مرك ــطينيني ضع الفلس
يشــعرون بقــوة العالقــة التــي تربطهــم بوطنهــم األم، وال تشــكل مناطــق الســلطة 

ــرة. ــباب كثي ــم ألس ــذب له ــز ج ــطينية مراك الفلس

فيمــا يلــي ذلــك، ينغمــس حنفــي بإســهاب فــي دراســة االقتصاديــات الفلســطينية 
فــي دول الشــتات، ويعطــي حنفــي أولويــة كبيــرة لشــخصية »الريــادّي« الفلســطيني 
ــر نظــري  ــادي ضمــن تأطي متتبعــا اقتصــادات الشــتات الفلســطيني مــن خــالل الري
مبالــغ فيــه، فــي ظنــي، حــول مفهــوم الريــادي. أثــار اســتغرابي كثيــرا التركيــز علــى 
شــخصية الريــادي الفلســطيني وموضعتــه فــي قلــب الشــبكة االجتماعيــة مقابــل 
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تهميــش بقيــة القــوى العاملــة الفلســطينية فــي الشــتات.

ــادي علــى  ــة حــال، ينطلــق حنفــي فــي طرحــه هــذا لفهــم مــدى قــدرة الري علــى أي
االســتفادة مــن الشــبكات االجتماعيــة الفلســطينية املوجــودة حولــه ومدى اســتفادة 
ــي  ــاالت الت ــع احل ــي جمي ــا. وف ــز قوته ــي تعزي ــادي ف ــك الري ــن ذل ــبكات م ــك الش تل
درســها حنفــي فــي اإلمــارات وأوروبــا وكنــدا وإســرائيل، ال يبــدو أن الريــادي قــد اســتفاد 
مــن الشــبكة االجتماعيــة اســتفادة كبيــرة، بــل فــي حــاالت كثيــرة عــزل نفســه عــن 
الشــبكات االجتماعيــة، ألن هنــاك تأثيــرات اقتصاديــة ســلبية لالعتماد على الشــبكات 

الفلســطينية احمليطــة بــه.

ــاً  ــط مهم ــل رب ــه عام ــي كون ــدى حنف ــم ل ــادي دور مه ــرى، كان للري ــة أخ ــن ناحي وم
ــطينية.  ــق الفلس ــي املناط ــاة ف ــتثماراته املتوخ ــالل اس ــن خ ــز م ــتات واملرك ــني الش ب
ــة  ــت بيئ ــطينية ليس ــي الفلس ــة، فاألراض ــذه العالق ــف ه ــر ضع ــع يظه إال أن الواق
اســتثمارية جاذبــة، وهنــاك الكثيــر مــن املعيقــات التــي يفرضهــا االحتــالل وطبيعــة 
ــر  ــا. غي ــٍد اقتصادي ــر مج ــرا غي ــتثمار أم ــل االس ــي جتع ــطينية الت ــوق الفلس الس
ــلها  ــي يرس ــة الت ــالت املالي ــي التحوي ــم ف ــه دور مه ــطيني كان ل ــتات الفلس أن الش
ــة،  ــة مهم ــة اقتصادي ــاعدة ورافع ــكل مس ــا يش ــن، م ــي الوط ــم ف ــون لذويه املغترب

ــود. ــر موج ــاً أو غي ــتاتي ضعيف ــادي الش ــل دور الري ــار، يظ ــذا اإلط ــارج ه ــن خ ولك

فــي احملصلــة، تظهــر دراســة الفلســطينيني حــول العالــم بوصفهــم شــتاتا أن هنــاك 
ضعفــا فــي الروابــط التــي تربــط فلســطينيي الشــتات بوطنهــم األم نتيجــة عوامــل 
مختلفــة، مــن أهمهــا ضعــف الشــبكات االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي بــالد الشــتات، 
ــم  ــن معظ ــدم متك ــل ع ــم األم بفع ــني وطنه ــم وب ــة بينه ــة املادي ــاع الصل وانقط
فلســطينيي الشــتات مــن القــدوم إلــى فلســطني ولــو زواراً ورفضهــم إفــرازات اتفاقية 
ــق  ــي مناط ــدة ف ــدة الواح ــة أو البل ــاء القري ــدة أو أبن ــة الواح ــتت العائل ــلو، وتش أوس
مختلفــة تعيــق عمليــة تواصلهــم واحلفــاظ علــى الشــبكات االجتماعيــة العائليــة 

بينهــم، مــا مــن شــأنه أن يعــزز العالقــة مــع الوطــن األم.
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