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املقدمة
عا�سم خليل واأمل زايد

هذا الكتاب هو عبارة عن جمموعة من الأوراق التي مت تقدميها يف ور�سة عمل مغلقة نظمها 
معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات الدولية يف جامعة بريزيت والتي جاءت بعنوان "حركة 
عقدت  وقد  الفل�سطينية."  الدولة  ال�سلطة/  على  واأثرها  واخلارجية  الداخلية  ال�سكان 
تلك الور�سة بتاريخ 10 كانون ثاين 2012، والتي �سّمت العديد من الأكادمييني و�سناع 
�سل�سلة  �سمن  الور�سة جاءت  هذه  اأن  يذكر  باملو�سوع.  يتعلق  فيما  الفل�سطينيني  القرار 
ور�سات عمل نظمها املعهد حول "القت�ساد ال�سيا�سي للتبعية وال�ستقالل يف فل�سطني" 
والتي حاول املعهد من خاللها الك�سف عن خمتلف الإ�سرتاتيجيات املتوفرة للتعامل مع 
احلالت ال�ساذة يف القت�ساد ال�سيا�سي الفل�سطيني، مبا يف ذلك زيادة العتماد على الذات 
من خالل ت�سجيع الإنتاج املحّلي وحمايته اأو اإعطاء دور اأكرب للقطاع اخلا�ص، اأو مزج 

الثنني معًا.

الداخلية  ال�سكان  تبادلية بني كل من حركة  الكتاب وجود عالقة  يتبني من عنوان هذا 
واخلارجية من جهة -�سواء كانت هجرة اأو لجئني اأو غري ذلك، وال�سيا�سات الواجب 
اإتباعها من قبل اجلهات امل�سوؤولة يف الدولة من جهة اأخرى، بغ�ص النظر عن طبيعة هذه 
اجلهات. ونظراً للو�سع الفريد الذي تتميز به احلالة الفل�سطينية، فاإن اخليارات ال�سيا�سية 
التي تتخذها ال�سلطة الفل�سطينية حاليًا �ستقود اإىل واحد من �سيناريوهني اثنني، �سواء حتقق 

ال�ستقالل ال�سيا�سي اأم مل يتحقق.

يتمثل ال�سيناريو الأول باحتمال م�ساهمة هذه ال�سيا�سات يف خلق كيان �سبيه بدول العامل 
الثالث، يكون فيه القت�ساد الوطني معتمداً على امل�ساعدات اخلارجية، يف الوقت الذي 
تتعمق فيه الهوة بني طبقات املجتمع. اأما ال�سيناريو الثاين فيكون مب�ساهمة تلك القرارات 
وال�سيا�سات يف اتخاذ اخلطوات الأوىل نحو اقت�ساد مزدهر وقابل للحياة ي�ساهم بدوره 

اإما يف حتقيق ال�ستقالل ال�سيا�سي اأو يف تقليله. 

امل�ستقبلية،  الفل�سطينية  الدولة  قيام  �سيناريو  حتقق  احتمال  على  اأكرب  ب�سكل  وبالرتكيز 
�سيكون من املهم التطرق للتحديات الدميوغرافية التي �ستواجه هذه الدولة حديثة الن�سوء، 
والتي تتعلق بحركة ال�سكان الداخلية واخلارجية واأثرها على ال�سلطة الفل�سطينية والدولة 
الفل�سطينية، وذلك من اجل درا�سة اخليارات ال�سيا�سية وال�سيا�ساتية الواجب اتخاذها فيما 

يتعلق يف واحدة من اأبرز الق�سايا احليوية للدولة الفل�سطينية. 

كما ل بد من درا�سة خمتلف ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات ال�سكانية التي ل بد واأن تتبعها 
ال�سلطة/ الدولة الفل�سطينية جتاه حركة ال�سكان من واإىل ال�سفة الغربية وقطاع غزة، مع 
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الرتكيز ب�سكل خا�ص على ق�سايا تتعلق بفئة ال�سباب وهجرة الكفاءات وغريها، وذلك 
تلك  اأو  الوطنية  العاملة  الأيدي  �سواء  الب�رسية،  للطاقات  اأف�سل  ا�ستغالل  اأجل حتقيق  من 
الفل�سطيني،  الإنتاجي  القطاع  يف  ال�ستقالل  حتقيق  يف  ي�ساعد  قد  ما  وهذا  الوافدة. 
وبالتايل ي�ساعد يف زيادة ا�ستقاللية الدولة ال�سيا�سية والتقليل من التبعية لدول اجلوار اأو 

للم�ساعدات الدولية.  

ذات  ال�سكانية  الق�سايا  اأبرز  اإىل  الكتاب  هذا  يف  املقالت  تتطرق  �سبق،  مما  وانطالقًا 
ال�سلة، ففي مقالته بعنوان "حركة وتنقل ال�سكان الفل�سطينيني يف الأرا�سي الفل�سطينية: 
توجهات �سيا�ساتية عامة" يتحدث د. جمدي املالكي عن ظاهرة الهجرة باأ�سكالها املتعددة 
الدميوغرافية  الظواهر  من  كونها  جداً  هامة  ظاهرة  وهي  وعائدة(،  وخارجية  )داخلية 
اإىل  والعمرية،  النوعية  ال�سكان وتركيبتهم  توؤثر على حجم  التي  الأ�سا�سية  والجتماعية 
جانب كل من تبعاتها الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية والثقافية على اجلهات املر�سلة 
وخ�سائ�ص  والطرد  اجلذب  عوامل  من  لكل  التطرق  مت  كما  للمهاجرين.  وامل�ستقبلة 
 1997 عامي  اإح�ساءات  نتائج  على  وبالعتماد  منها.  املرتتبة عن كل  والآثار  املهاجرين 
من  جمموعة  اإىل  التطرق  مت  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  عن  ال�سادرة   2007 و 
الأرا�سي  الداخلية يف  الهجرة  بهام�سية ظاهرة  اأوًل  اإجمالها  والتي ميكن  الهامة  النقاط 
الفل�سطينية حيث اأنه مل تربز مراكز ا�ستقطاب اأو طرد وا�سحة بني التجمعات ال�سكانية 
الثالثة )مدينة وقرية وخميم(. وثانيًا ما ظهر من �سعوبة يف درا�سة وبحث جانب الهجرة 
اخلارجية نظراً للعوائق التي حتول دون الو�سول لبيانات دقيقة و�ساملة يف ظل عدم توفر 
غياب  اإىل  اإ�سافة  واملتجددة،  املحدثة  والبيانات  للم�سوحات  والفتقار  دقيقة  �سجالت 
م�سدراً  العائدة  الهجرة  باعتبار  يتعلق  ما  هو  واأخرياً  املعابر.  على  الفل�سطينية  ال�سيطرة 

للراأ�سمال الب�رسي والقت�سادي يف فل�سطني.

ال�سلطة/ "حاجة  بعنوان  التي جاءت  ا�سنيور  د. عا�سم خليل ورائد  مقالة كل من  ويف 
مت  فقد  م�ستقرة"  غري  �سيا�سية  ظروف  ظل  يف  الهجرة  ق�سايا  لتنظيم  الفل�سطينية  الدولة 
ظل  يف  فل�سطني  يف  والأجانب  الهجرة  بق�سايا  املتعلقة  واملعيقات  ال�سيا�سات  مناق�سة 
املمنوحة  ال�سالحيات  تو�سع  القائم،  الو�سع  بقاء  وهي:  حمتملة  �سيناريوهات  ثالث 
من  جمموعة  تقدمي  مت  كما  فل�سطينية.  دولة  وقيام  الحتالل  واإنهاء  الفل�سطينية،  لل�سلطة 
التو�سيات حول كل من ال�سيناريوهات املطروحة ليتم توجيهها اإىل �سناع القرار. ففيما 
يف  الهجرة  ق�سايا  تنظيم  �رسورة  على  التاأكيد  مت  والثاين،  الأول  بال�سيناريوهني  يتعلق 
الأر�ص الفل�سطينية املحتلة من خالل و�سع �سيا�سات وا�سحة وتن�سيق م�سائل الهجرة مع 
ال�سلطات امل�سيطرة على ال�سجالت واملعابر وهي ال�سلطات الإ�رسائيلية من اأجل التمكن 
اإن�ساء �سجالت فل�سطينية خا�سة ت�سبط حركات ال�سكان والأجانب يف البالد، مع  من 
التاأكيد على اعتماد قاعدة ومرجعية اأ�سا�سية تتمثل باحرتام احلقوق واحلريات. اأما فيما 
يتعلق بال�سيناريو الثالث املتمثل بقيام دولة فل�سطينية على حدود عام 1976 ذات �سيادة 



7

كاملة على كل ما يتعلق بها من حدود وغري ذلك، فقد عمد الباحثان اإىل عر�ص التو�سيات 
على �سكل ت�ساوؤلت ميكن من خالل الإجابة عليها امل�ساعدة يف ت�سور الظروف حينها 

واختيار الو�سيلة الأمثل للتعامل معها.

قيام  حال  يف  والتحديات  الدميوغرافية  "التوجهات  مقالته  ويف  كرباج  يو�سف  د.  اأما 
يف  الدميوغرافية  امل�ساألة  لأبعاد  تف�سياًل  فيها  قدم  فقد   "2048-2012 فل�سطني:  دولة يف 
والقد�ص  الغربية وقطاع غزة  ال�سفة  الفل�سطينيني يف  ال�سكان  �ساماًل  التاريخية  فل�سطني 
ال�رسقية وكذلك ال�سكان اليهود من �سكان امل�ستوطنات وداخل اخلط الأخ�رس والأرا�سي 
الدميوغرافية  ال�سمات  بني  الربط  مقالته على �رسورة  واأكد يف   .1967 عام  احتلت  التي 
وال�سيا�سية-  ال�سكانية  والتحولت  ال�سكانية  والزيادة  اخل�سوبة  فيها  –مبا  اجلانبني  لدى 
اأنه وعلى مدى  كون الدميوغرافيا الفل�سطينية والإ�رسائيلية مرتبطتان ب�سكل كبري، حيث 
عقود من الزمن، كانت امل�ساألة الدميوغرافية ومازالت ت�سكل نقطة مركزية وحمل تناف�ص 
بني اجلانبني يف ال�رساع الفل�سطيني الإ�رسائيلي يف فل�سطني مبا اأ�سماه "حرب املواليد" اأو 

"معركة الأرقام".  

وياأتي هذا الكتاب ليجمع اأبرز الأوراق التي مت تقدميها خالل ور�سة عمل بعنوان "حركة 
ال�سكان الداخلية واخلارجية واأثرها على ال�سلطة/الدولة الفل�سطينية" والتي عقدها معهد 
2012/1/10 كجزء من �سل�سلة ور�سات عمل  بتاريخ  الدولية  للدرا�سات  لغد  اأبو  اإبراهيم 
حول القت�ساد ال�سيا�سي للتبعية وال�ستقالل يف فل�سطني.حيث يقدم يف اخلتام د. روجر 
هيكوك ملخ�سًا لفعاليات الور�سة كما يقدم جمموعة من املالحظات اخلتامية والتو�سيات 

املتعلقة باملو�سوع.
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حركة وتنقل ال�سكان الفل�سطينيني يف االأرا�سي الفل�سطينية: 
توجهات �سيا�ساتية عامة

جمدي املالكي

تعترب ظاهرة الهجرة باأنواعها املختلفة، من الظواهر الدميوغرافية والجتماعية الأ�سا�سية 
اجتماعية  اآثار  ولها  والعمرية،  النوعية  تركيبته  وت�سكيل  ال�سكان  تغيري حجم  يف حتديد 
اهتم  لذلك  ال�ستقبال.  ومناطق  املن�ساأ  مناطق  من  كل  يف  وثقافية  و�سيا�سية  واقت�سادية 
اآثارها  من  والتعظيم  ال�سلبية  اآثارها  من  للتقليل  الظاهرة  بر�سد هذه  ال�سيا�سات  �سانعوا 
يف  الوطنية.  ال�سيا�سات  ور�سم  الر�سيد  التنموي  التخطيط  خالل  من  وذلك  الإيجابية، 
هذا ال�سياق، تر�سد هذه الورقة ال�سيا�ساتية ظاهرة تنّقل وحركة ال�سكان الفل�سطينيني من 
خالل ر�سد الهجرة الداخلية واخلارجية والعائدة، بهدف اخلروج مبقرتحات �سيا�ساتية 
عامة ت�ساهم يف النقا�ص حول تبعات واآثار هذه الظاهرة وكيفية ال�ستفادة منها يف جمالت 

التخطيط التنموي.
وبداية ل بد من الإ�سارة اإىل اأن درا�سة الهجرة تعني درا�سة ن�سق حركي متعدد العنا�رس 
املتفاعلة فيما بينها. لذلك فاإن ر�سد الآثار الجتماعية والقت�سادية للهجرة الفل�سطينية 
بيانات  توفر  يتطلب  حولها،  حمددة  اجتماعية  �سيا�سات  واقرتاح  املختلفة،  باأنواعها 
العنا�رس  هذه  اأهم  ومن  فل�سطينيا.  ال�سهل  بالأمر  لي�ص  وهو  ودقيقة،  �ساملة  ومعلومات 
والقت�سادية  الجتماعية  و�سماتهم  املهاجرين  واقع  هو  بيانات حولها  توفر  يجب  التي 
و�سلوكياتهم  العائدين  �سمات  وجممل  الهجرة،  ظاهرة  وحتفز  تن�سئ  التي  البيئة  ظل  يف 
اأو بلدان املق�سد، وجممل ال�سبكات املرتبطة  القت�سادية والجتماعية، وظروف مناطق 
بظاهرة الهجرة يف مناطق اأو بلدان املن�ساأ واملق�سد. وهذه البيانات ما زالت غري متوفرة يف 
امل�سوح الفل�سطينية والدرا�سات ذات العالقة. كما ينبغي توفري بيانات كيفية حول الأ�رس 
املهاجرة والعائدة، وطبيعة امل�ساكل التي تواجهها يف كافة املجالت، بالإ�سافة اإىل توفري 
بيانات عما هو متوفر من برامج و�سيا�سات لدى املوؤ�س�سات الفل�سطينية احلكومية وغري 
احلكومية املختلفة يف هذا املجال، وهو ما يفوق حدود واإمكانات هذه الورقة. لذلك 
املركزي  اجلهاز  يوفرها  التي  والتعدادات  امل�سوح  نتائج  على  اأ�سا�سا  الورقة  هذه  ت�ستند 

لالإح�ساء الفل�سطيني والتي ل توفر �سوى �سورة جزئية عن الظاهرة قيد الدرا�سة.

هام�سية ظاهرة الهجرة الداخلية يف االأرا�سي الفل�سطينية:1 
يف  الداخلية  الهجرة  ظاهرة  هام�سية  اإىل   2007 وعام   1997 عام  تعدادي  نتائج  ت�سري 
الأرا�سي الفل�سطينية. فبالرغم من اأن ن�سبة الذين لديهم مكان اإقامة �سابق داخل الأرا�سي 

1 ملزيد من التفا�سيل حول الهجرة الداخلية اأنظر )املالكي و�سلبي 2000( و )حممد دريدي 2009(.
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الفل�سطينية قد بلغت 14% من جممل ال�سكان عام 1997 وحوايل 11% عام 2007، اإل اأنها 
كظاهرة دميوغرافية بقيت هام�سية. فاجتاهات الهجرة الداخلية يف ال�سفة الغربية وقطاع 
الهجرة  الرئي�سيان لهذه  الدافعان  الزواج واملرافقة هما  بالتبادلية كون  اأ�سا�سًا  تت�سم  غزة 
ولي�ص العمل، حيث اأنه مل تربز مراكز ا�ستقطاب اأو طرد وا�سحة بني التجمعات ال�سكانية 

الثالثة )مدينة وقرية وخميم(. 
كذلك يالحظ اأنه ل توجد مراكز ا�ستقطاب على م�ستوى املحافظات، حيث تظهر البيانات 
اأن حمافظتي رام اهلل والبرية تعتربان ال�ستثناء من حيث قدرتهما على ا�ستقطاب املهاجرين، 
فهما الأكرث جذبا من بني املحافظات الأخرى وت�سل ن�سبة املهاجرين فيها اإىل 3.7% من 
جممل �سكان املحافظة، وذلك ب�سبب تركز الدوائر احلكومية يف هذه املحافظات، وكذلك 
املنظمات غري احلكومية املحلية والأجنبية، والبنوك وال�رسكات اخلا�سة الكبرية، مثل �رسكة 
عمل  فر�ص  توفر  التي  اخلا�ص  القطاع  ا�ستثمارات  من  وغريها  الفل�سطينية  الت�سالت 
للوافدين من مناطق �سمال ال�سفة الغربية وجنوبها. ويف قطاع غزة تربز حمافظة �سمال غزة 

كاأكرب م�ستقبل للمهاجرين داخليًا يف القطاع بن�سبة 6.5 % من اإجمايل �سكان املحافظة. 
وفيما يتعلق باملحافظات الأقل جذبا )الأكرث طرداً( للمهاجرين داخليًا من بني حمافظات 
الفل�سطينية  الأرا�سي  باقي  العزلة عن  تعاين من  التي  القد�ص  الغربية، تربز حمافظة  ال�سفة 
وتخ�سع ل�سيا�سات ت�سييق يف كافة جوانب احلياة من قبل �سلطات الحتالل، بينما تربز 

حمافظة رفح يف قطاع غزة كاأكرث املناطق طرداً لل�سكان. 
وت�سري البيانات اإىل توجه اآخر يف الهجرة الداخلية وهو الهجرة بني التجمعات ال�سكانية 
من النوع نف�سه، اأي بني التجمعات احل�رسية نف�سها، وتبلغ ن�سبة هوؤلء حوايل 7% من 
واملخيمات،  الريفية  للتجمعات  بالن�سبة  احلال  وكذلك  الغربية.  ال�سفة  �سكان  اإجمايل 

وهو ما يوؤكد عدم وجود مراكز ا�ستقطاب وا�سحة.
وبالن�سبة للخ�سائ�ص الجتماعية للمهاجرين داخليًا ، ت�سري هذه البيانات اإىل اأن غالبيتهم 
من الإناث )60%( وهذا ين�سجم مع �سبب الهجرة الداخلية الرئي�سي وهو الزواج واملرافقة. 
كما اأن غالبيتهم متزوجون )73%( واأن ربعهم من اأرباب الأ�رس. وترتكز الن�سبة الأكرب من 
ثلث  يقارب  ما  هوؤلء  ن�سبة  تبلغ  حيث   )39-25( العمرية  الفئة  حول  داخليًا  املهاجرين 
ال�سكان،  اأعلى من جممل  تعليم  مب�ستويات  داخليًا  املهاجرون  ويتمتع  داخليًا.  املهاجرين 
وهو ما مييز املجتمع الفل�سطيني عن كثري من جمتمعات العامل الثالث. وت�سري هذه البيانات 
اإىل اأن الن�سبة الغالبة من املهاجرين داخليا هم من الالجئني وبلغت ن�سبتهم حوايل 61% من 

اإجمايل املهاجرين داخليًا عام 2006 )اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني 2009، 21(. 
اإن �سعف الهجرة الداخلية يف الأرا�سي الفل�سطينية مرتبط بعدة عوامل متيزه عن باقي 
بلدان العامل الثالث، والبلدان العربية املجاورة التي �سهدت خالل القرن املا�سي هجرات 

داخلية كثيفة، وحتديداً من الريف اإىل احل�رس. اأهم هذه العوامل هي: 
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بنمو  تتميز  واإدارية  �سيا�سية  عا�سمة  اأو  �سناعية  مراكز  الغربية  ال�سفة  يف  تربز  مل   )1
الحتالل  �سيا�سات  ب�سبب  وذلك  املجاورة  الدول  يف  احلال  هو  كما  ح�رسي 
بطيئة  بوترية  وخدمية  جتارية  كمراكز  احلجم  متو�سطة  املدن  فتطورت  ال�سهيوين، 
ومت�سابهة لتخدم جمموعة من �سكان القرى واملخيمات املجاورة، وبذلك مل ت�سكل 
هذه املدن مراكز جذب للقوى العاملة الريفية، بل للم�ستهلكني الريفيني الذين ياأتون 

اإليها خالل النهار ويعودون م�ساءاً اإىل قراهم.
القريبة  وامل�ستوطنات  الإ�رسائيلية  العمل  اأ�سواق  نحو  اجتهت  الريفية  العمالة  حركة   )2
العمل  باأ�سواق  باأجور عالية مقارنة  اأماكن �سكناهم، حيث وفرت فر�ص عمل  من 
املحلية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ما حد من حجم العمالة املهاجرة اإىل املدن 

الفل�سطينية.
بع�سها  من  الفل�سطينية جغرافيًا  التجمعات  وقرب  النقل،  و�سائل  تطور  �ساهم  لقد   )3
الداخلية  الهجرة  منع  غزة، يف  وقطاع  الغربية  ال�سفة  م�ساحة  ل�سغر  نظراً  البع�ص، 

وا�ستبدالها بحركة التنقل اليومية.
�ساهمت جممل العوامل ال�سابقة يف تغيري مفهوم الف�سل بني املدينة والقرية الذي كان   )4
�سائداً يف اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن املا�سي، اأي اأن اأ�سلوبي احلياة يف املدينة 
والقرية اأخذا بالتقارب بفعل التفاعل امل�ستمر وحركة ال�سكان بينهما، كما اأن انت�سار 
الأمناط ال�ستهالكية املدينية يف الريف الذي ترافق مع احل�سار القت�سادي والثقايف 
الذي فر�سه الحتالل على املدن، قد �ساهم يف تعزيز التقارب بني اأمناط احلياة ال�سائدة 

يف التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية املختلفة، وهو ما حد من الهجرة الداخلية.
ومن املتوقع اأن ترتكز الآثار الجتماعية والقت�سادية لظاهرة الهجرة الداخلية اإن ا�ستمرت 

يف النقاط التالية:
ات�ساع الفجوات الجتماعية الطبقية واجلهوية يف املناطق امل�ستقبلة وحتديداً مدينتي  	•
ا�ستداد مظاهر  وبالتايل  العمل،  املناف�سة على فر�ص  والبرية، وت�ساعد حّدة  اهلل  رام 

التمييز اجلهوي بني اأهايل املحافظة واملهاجرين اإليها حديثا. 
ت�سخم �رسيع يف عدد �سكان حمافظتي رام اهلل والبرية وزيادة مت�سارعة يف الطلب على  	•

اخلدمات العامة فيهما )مياه، كهرباء، مرافق �سحية ...اإلخ(.
ات�ساع حجم الطبقة الو�سطى يف مدينتي رام اهلل والبرية، وتناق�ص حجم هذه الطبقة  	•
يف املحافظات امل�سدرة للمهاجرين داخليًا، وهو ما �سي�ساهم يف ات�ساع الفجوة يف 
التطور املديني لتلك املدينتني مقارنة مع املدن الأخرى يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
تزايد يف متركز ال�ستثمارات القت�سادية يف حمافظة رام اهلل والبرية وات�ساع الفجوة يف  	•

الأ�سعار وم�ستويات املعي�سة مقارنة باملحافظات الأخرى.
ظل  يف  خا�سة  �سلبية  �سيا�سية  اآثاراً  القد�ص  منطقة  من  ال�سكان  لهجرة  �سيكون  	•

الإجراءات الإ�رسائيلية املت�سارعة لتهويدها.  
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الهجرة اخلارجية: �سعوبات منهجية ونتائج حمدودة
دقيقة  معلومات  اإىل  حتتاج  معمق  ب�سكل  اخلارجية  الهجرة  ظاهرة  درا�سة  باأن  �سك  ل 
الت�سجيل  كنظام  املعلومات،  جلمع  متقدمًا  نظامًا  يتطلب  ما  وهو  ومتجددة،  ومكتملة 
ال�سكاين امل�ستمر والذي ي�سعب توفريه يف معظم الدول النامية، لذلك يلجاأ الدميوغرافيون 
للم�سادر البديلة مثل التعدادات وامل�سوحات ال�سكانية. وبالإجمال فاإن م�سادر البيانات 
التي ميكن اأن ن�ستقي منها بيانات الهجرة اخلارجية ترتكز يف: التقارير الإدارية ل�سلطات 
للو�سول  املوانئ  وت�سجيالت  واخلروج،  الدخول  وتاأ�سريات  واجلوازات،  الهجرة 
واملغادرة، والت�سجيالت املت�سلة لل�سكان، والتعدادات ال�سكانية، وامل�سوحات ال�سكانية. 
ولكل من هذه امل�سادر عيوب تقلل من درجة العتماد عليها لوحدها يف احل�سول على 

بيانات دقيقة عن الهجرة اخلارجية.
وبالن�سبة مل�سادر البيانات املتوفرة فل�سطينيًا عن الهجرة، فقد اقت�رست اأ�سا�سًا على امل�سوح 
الأ�رسية والتعدادات التي اأجراها اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني وبع�ص املوؤ�س�سات 
احلدود  بيانات  مثل  الر�سمية  البيانات  م�سادر  بخ�سو�ص  اأما  احلكومية.  غري  البحثية 
يتم  الغربية، حيث  ال�سفة  واإىل  القادمني واملغادرين من  اأعداد  فقط  توفر  فاإنها  واملعابر، 
يتوفر من خالل هذه  واحلدود. ول  املعابر  اإدارة  قبل  من  اأو خروجهم  توثيق دخولهم 
البيانات حتديد خل�سائ�ص املغادرين والقادمني اأو �سبب الزيارة ومدتها وغري ذلك، ويعود 
ذلك اإىل ال�سيطرة الإ�رسائيلية الكاملة على نقاط العبور، وعدم تزويد اجلهات الفل�سطينية 
�سهر حزيران عام2007  البيانات يف قطاع غزة منذ  تتوفر هذه  تعد  البيانات. ومل  بهذه 
التي ت�سود يف عمل معرب  ال�سائدة يف القطاع وحالة الإرباك  ال�سيا�سية  نتيجة لالأو�ساع 
رفح. وفيما يتعلق ببيانات �سجل ال�سكان والت�سجيل املدين فاإنها توفر بيانات حول مكان 
اإقامة الفرد، ولكن ل يتم جتديد هذه البيانات ب�سورة دورية وعاجلة نظراً لعدم وجود 
قانون مرتبط بحوافز اأو عقوبات لإجبار املواطنني على املبادرة للتوجه لالإبالغ عن تغيري 
مكان اإقامتهم يف حال حدوث ذلك، بالإ�سافة اإىل اأن �سجل ال�سكان غري مرتبط مع نقاط 

العبور وبهذا ل ميكن من خالله احل�سول على بيانات الهجرة الدولية.
يف هذا ال�سياق ميكننا اعتبار امل�سح الذي نفذه اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني حول 
املجال. وبالرغم  امل�سوح يف هذا  اأهم  2010، من  الفل�سطينية عام  الأرا�سي  الهجرة يف 
يقدم  مل  اأنه  اأهمها  عدة،  �سعف  نقاط  من  منهجيًا  عانى  اأنه  اإل  امل�سح،  هذا  اأهمية  من 
بالكامل  املهاجرة  الأ�رس  اأي  اأ�رسهم،  مع  هاجروا  الذين  املهاجرين  معلومات عن  اأية  لنا 
امل�سح.  تنفيذ  خالل  عنها  معلومات  يقدم  من  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  يوجد  ل  والتي 
مبقدورها  لي�ص  والتي  اخلارجية  بالهجرة  املتعلقة  امل�سوح  كافة  منه  تعاين  الق�سور  وهذا 
توفري بيانات عن الهجرة اخلارجية اخلارجة، واإن كانت تقدم بيانات مهمة عن الهجرة 
الداخلية والعائدة. كذلك ركز امل�سح ب�سكل اأ�سا�سي على اخلروج بتقدير لعدد املهاجرين 
اأو العائدين، وبالتايل كانت فاعليته حمدودة �سمن اإطار العمل على توفري املعلومات التي 
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ت�ساعد يف فهم عملية الهجرة والعوامل املوؤثرة فيها �سو�سيولوجيًا، ومفاعيلها يف املجتمع 
الفل�سطيني وانعكا�ساتها على ال�سيا�سات الجتماعية.

وميكننا اإيجاز بع�ص نتائج هذا امل�سح فيما يلي:
اأن الهجرة اخلارجية يف الأرا�سي الفل�سطينية هي هجرة موؤقتة، وتتم بهدف التعليم   )1
الأ�رس  من   %6.7 اأن حوايل  اإىل  النتائج  هذه  وت�سري  ثالثًا.  واملرافقة  ثانيًا  والعمل  اأوًل 
وقدر  الأقل.  على  واحد  مهاجر  لديها  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية 
معدل املهاجرين ال�سنوي خالل ال�سنوات 2005-2009 بحوايل 6570 مهاجر )اجلهاز 

املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني 2011، 58(. 
يقيم معظم هوؤلء املهاجرين يف الدول العربية )52% منهم(، خا�سة الأردن )%23.5(،   )2
واخلليج العربي )20.4%(، وبقية الدول العربية )8.12%(. وا�ستقرت ن�سبة كبرية منهم 
يف الوليات املتحدة الأمريكية )21.6%(، وباقي الدول الأجنبية )26%(، فيما مل يتم 
حتديد مكان اإقامة 0.4% من هوؤلء املهاجرين )اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني 
2011، 60(. وهذا يعني اأن ن�سبة كبرية منهم هاجروا هجرة موؤقتة، خا�سة املهاجرين 
لفرتات  فيها  املهاجر  بقاء  من  حتد  اإجراءات  اتخذت  التي  العربي  اخلليج  دول  اإىل 
املرتفع،  العلمي  التح�سيل  العادة هم من ذوي  اأن هوؤلء، يف  اإىل  بالإ�سافة  طويلة، 
ويراكمون خرباتهم اأثناء عملهم يف دول اخلليج، وهذا يجعل منهم فئة ذات اأولوية 

يف تنظيم هجرتها ويف التوا�سل معها.
ويدعم هذا ال�ستنتاج اأن معظم املهاجرين الفل�سطينيني اإىل اخلارج منذ العام 2000   
مل يح�سلوا على جن�سيات البلد الذي هاجروا اإليه، حيث بلغت ن�سبتهم 57.5% من 
جمموع املهاجرين منذ العام 2000 )اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني 2011، 61(. 
تليه   ،)%34.4( للهجرة  الرئي�سي  ال�سبب  والتدريب  التعليم  على  احل�سول  �سكل   )3
الأ�سباب القت�سادية )28.3%(،  ثم املرافقة )21.9%(، والن�سبة الباقية من املهاجرين 
واإذا   .)63  ،2011 الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  )اجلهاز  اأخرى  لأ�سباب  هاجروا 
ا�ستثنينا املرافقني لذويهم )اأي الذين مل يكن لهم قرار الهجرة( فاإننا نالحظ اأن ن�سف 
املهاجرين غادروا البالد للح�سول على التعليم، والن�سف الآخر يهدف اإىل حت�سني 
اأو�ساعه القت�سادية. وتفيد نتائج امل�سح اأن 42% من املهاجرين )ل ي�سمل املرافقة( 
ملتحقون حاليًا بالتعليم. وال�ستنتاج العام الذي ميكن اخلروج به من هذه الن�سب هو 

اأن ظاهرة الهجرة هي موؤقتة اأ�سا�سًا.
املهاجرين عند هجرتهم مع دوافع  تعليم  املتوفرة حول م�ستويات  البيانات  تن�سجم   )4
التوجيهي  فالن�سبة الأكرب منهم من حملة �سهادة  ال�سابق.  الهجرة وتوؤكد ال�ستنتاج 
الأخرى  الفئة  بينما  تعليمهم.  متابعة  اإىل  ي�سعون  الأغلب  يف  وهوؤلء   ،)1 )�سكل 
)التي يف الأغلب هاجرت بهدف العمل( ففي معظمها هي هجرة حملة ال�سهادات 
ل  الذين  املهاجرين  من  مهمة  ن�سبة  توجد  نف�سه  الوقت  ويف  الكفاءات(.  )هجرة 
يحملون موؤهالت علمية )هجرة الأيدي العاملة غري املاهرة(. وتتطلب هاتان الفئتان 
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تدخالت �سيا�ساتية خمتلفة ملعاجلة احتياجاتهما، �سواء على م�ستوى تنظيم الهجرة، اأو 
على م�ستوى التوا�سل معهم يف املهجر، وتوفري ت�سهيالت منا�سبة لتعظيم ال�ستفادة 

من عوائد هجرتهم.  
�سكل 1: املهاجرون الفل�سطينيون ح�سب م�ستويات تعليمهم عند الهجرة

اأقل من ثانوي
%81

ثانوي
%74

اأكرث من ثانوي
%53

الذي هاجروا  البلد  تنتظرهم وظائف يف  املهاجرين كانت  اأن  امل�سح  نتائج  وبينت   )5
�سعيًا وراء  املهاجرين  العظمى من  الغالبية  قبل ذهابهم )42%(، وي�سكل هوؤلء  اإليه 
العمل، وهناك ن�سبة كبرية هاجرت بهدف متابعة التعليم. وهذا يف�رس اأن معظمهم 
اإقامتهم يف البلد الذي هاجروا  منهم( وجدوا عماًل خالل ال�سنة الأوىل من   %82(
اإليه. ويعمل غالبية هوؤلء يف مهن تتطلب مهارات و�سهادات )59%(، وهذا ي�سري 
اإىل فر�ص مراكمتهم للخربة، واإمكانية ال�ستفادة من هذه اخلربات يف الوطن، خا�سة 
اأن الن�سبة الأكرب من املهاجرين تعمل حاليًا يف مهن قريبة من مهنها ال�سابقة، وحتديداً 
ي�سمح  ما  وهو  خلرباتهم،  مراكمتهم  موا�سلة  يعني  وهذا  والفنيون.  املتخ�س�سون 
بالدعاء اأن هذه اخلربات تدعم القت�ساد املحلي يف حال توفري ال�سيا�سات املنا�سبة 

لال�ستفادة منها حمليًا.
هذه  ا�ستخدمت  وقد  ذويهم،  اإىل  اأمواًل  حولوا  اأنهم  املهاجرين  من   %15 اأفاد   )6
التحويالت يف توفري الحتياجات اليومية، ويف �رساء ال�سلع املنزلية، ولنفقات التعليم 
والعالج. بينما يتم �رسف ن�سبة قليلة )10%( يف الملجالت ا�ستثمارية. وهذا ين�سجم 
هذه  توجيه  �سعف  لكن  القت�سادي.  الو�سع  بتح�سني  املتمثل  الهجرة  �سبب  مع 
التحويالت نحو ال�ستثمار املحلي يثري ت�ساوؤلت مهمة حول مدى معرفة املهاجر 

بفر�ص ال�ستثمار يف ال�سوق املحلي، اأو ثقته يف هذا ال�سوق. 
اإن الآثار الجتماعية والقت�سادية للهجرة اخلارجية عديدة ومتنوعة ت�سيب كافة مناحي 
حياة املجتمع الفل�سطيني الذي عرف هذه الهجرة منذ ما يزيد عن قرن، وبالتايل �سنقت�رس 

هنا على ذكر اأهمها:
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�ساهمت الهجرة اخلارجية يف اإعادة اإنتاج الثقافة الجتماعية املحافظة ب�سبب هجرة  	•
املهاجرين  من  عالية  ن�سبة  تاأثر  وب�سبب  وتعليمًا،  تنويراً  الأكرث  الجتماعية  الفئات 
وال�سعودية  اخلليج  كدول  امل�ستقبلة،  الدول  بع�ص  يف  ال�سائدة  املحافظة  بالثقافة 
الغربية  ال�سفة  يف  معينة  مناطق  على  التعميم  هذا  ينطبق  وقد  والأردن...الخ.2  
وقطاع غزة التي �سهدت هجرات املتعلمني فيها اإىل دول اخلليج، وحتديدا حمافظات 
�سمال ال�سفة الغربية. بينما ل ينطبق هذا التعميم على املناطق الريفية يف حمافظة رام 
اهلل والبرية مثال، والتي �ساهمت الهجرات منها اإىل دول اأمريكا اجلنوبية والوليات 
املتحدة يف تقبل بع�ص ال�سلوكيات الليربالية والنفتاح على الثقافة الغربية،3 خا�سة 

اأن املهاجرين يف هذه املناطق كانوا من الأ�رس الفالحية الفقرية وغري املتعلمة.
ورغم اأن الهجرة اخلارجية قد �ساهمت يف حرمان املجتمعات املحلية يف الأرا�سي  	•
الهجرة قد �ساهمت  اأن هذه  اإل  املال الجتماعي وال�سيا�سي،  الفل�سطينية من راأ�ص 
واخلدماتية،  التحتية  بناها  تطوير  حيث  من  املجتمعات  هذه  بع�ص  تنمية  يف  اأي�سًا 
اأبناء هذه املجتمعات  وحت�سني م�ستوياتها املعي�سية من خالل م�ساعدات وحتويالت 
يف املهجر. كما �ساهمت هذه امل�ساعدات يف خلق فر�ص عمل حملية وتنويع الأن�سطة 
وا�سعة  خارجية  هجرات  �سهدت  التي  الريفية  املناطق  يف  خا�سة  فيها،  القت�سادية 
رام  مدينة  قرى �رسق  مثل  املتحدة،  والوليات  الالتينية  اأمريكا  باجتاه دول  تاريخيًا 
اهلل والبرية، وهو ما �ساهم يف تقلي�ص اعتماد �سكانها على العمل يف اأ�سواق العمل 

الإ�رسائيلية )املالكي وال�سلبي 1994، 49(. 
�ساهمت الهجرة اخلارجية يف خلق راأ�سمال ب�رسي هام يف اخلارج من خالل التعليم  	•
والتكوين املهني وتعزيز اخلربات، كما ولدت راأ�سماًل اقت�ساديًا هاما يف العديد من 
وا�سحة  ل�سيا�سات  بحاجة  هذا  والقت�سادي  الب�رسي  املال  راأ�ص  اأن  اإل  احلالت، 
وحمفزة ل�ستقطابها وا�ستثمارها يف خدمة العمل التنموي يف الأرا�سي الفل�سطينية. 

الهجرة العائدة: م�سدر للراأ�سمال الب�رسي واالقت�سادي
عام   %7.7 وحوايل  ال�سكان،  جممل  من   %10.5 حوايل   1997 عام  العائدين  ن�سبة  بلغت 
الغربية  ال�سفة  يف  الأفراد  جممل  عن  متيزهم  ب�سمات  العائدون  الأفراد  ويت�سم   .2006
وامل�سوح   )2007 وعام   1997 عام  )تعداد  التعدادين  نتائج  اأظهرت  فقد  غزة،  وقطاع 
لل�سفة  العائدة  الهجرة  اأن  الفل�سطيني،  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  اأجراها  التي  املختلفة 
العائدة  الهجرة  الإناث. وتت�سم  ن�سبة  الذكور على  ن�سبة  فيها  تغلب  الغربية وقطاع غزة 
اأي�سًا بانخفا�ص ن�سبة الالجئني مقارنة مع ن�سبة الالجئني من اإجمايل ال�سكان، كما وتت�سم  
بارتفاع م�ستويات التعليم مقارنة مب�ستويات التعليم لدى جممل الأفراد يف ال�سفة والقطاع. 

2  ملزيد من التفا�سيل حول الآثار الجتماعية والثقافية املحافظة للهجرة اخلارجية اأنظر )هالل 2008(.

3  للمزيد من التفا�سيل اأنظر )املالكي وال�سلبي 1994(. 
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كما يت�سم الأفراد العائدون من اخلارج، من حيث توزعهم ح�سب الفئات العمرية، ب�سمة 
وانخفا�ص  ال�سابة،  العمرية  الفئات  �سمن  الأفراد  ن�سبة  ارتفاع  ب�سبب  وذلك  ال�سباب، 
للمجتمع  العامة  ال�سمة  عن  يختلفون  بذلك  وهم  �سنة،   15 عن  اأعمارهم  تقل  من  ن�سبة 
تقل  الذين  الأفراد  ن�سبة  فيه  تغلب  فتي  اأنه جمتمع  وهي  والقطاع،  ال�سفة  الفل�سطيني يف 
اأعمارهم عن 15 �سنة، وقد تكون هذه ال�سمة هي امل�سبب ل�سمة اأخرى يت�سم بها العائدون 
من اخلارج من حيث احلالة الزواجية لهم، حيث اأن ن�سبة عالية من هوؤلء من الفئة العمرية 
فوق 12 �سنة من املتزوجني، ون�سبة قليلة ممن مل ي�سبق لهم الزواج مطلقًا، يف حني اأن الن�سبة 
الأعلى من بني جممل ال�سكان �سمن هذه الفئة العمرية هم ممن مل ي�سبق لهم الزواج مطلقا، 

ون�سبة قليلة من املتزوجني )اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني 2009، 23(.
كما يت�سم العائدون فوق �سن ع�رس �سنوات بارتفاع ن�سبة العاملني منهم يف مهن تتطلب 
م�ستويات تعليم عالية ن�سبيًا، وانخفا�ص ن�سبة العاملني منهم يف مهن ل تتطلب مثل هذه 
امل�ستويات مقارنة بتوزع اإجمايل ال�سكان �سمن هذه الفئة العمرية، وتنطبق هذه احلالة 
التعليم  بارتفاع م�ستويات  يرتبط ذلك  الإناث، وغالبًا ما  تنطبق على  الذكور كما  على 

لدى العائدين مقارنة بال�سكان والذي ي�سمل كال اجلن�سني اأي�سًا.
ول �سك باأن العوامل ال�سيا�سية هي العوامل الرئي�سية يف عودة عدد من الفل�سطينيني لل�سفة 
الغربية وقطاع غزة من خارجهما قبل عام 2000. وتتمثل هذه العوامل يف قيام ال�سلطة 
منخرطني  كانوا  الذين  الفل�سطينيني  من  جزء  عودة  من  رافقه  وما  الفل�سطينية  الوطنية 
وموؤ�س�ساتها.  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  اأجهزة  اأو يف  الفل�سطينية،  الثورة  يف �سفوف 
وتتمثل اأي�سا، على ال�سعيد الإقليمي، يف اندلع حرب اخلليج وما رافقه من طرد لعدد 
من الفل�سطينيني من بع�ص دول اخلليج، وخا�سة الكويت، وعودتهم لل�سفة والقطاع. 
ي�ساف اإىل ذلك تاأثري بع�ص العوامل الجتماعية يف عودة بع�ص الفل�سطينيني من اخلارج، 
عودة  يف  التاأثري  حمدودة  كانت  القت�سادية  العوامل  اأن  حني  يف  الزواج،  وبخا�سة 
الفل�سطينيني من اخلارج، وهو اأمر متوقع ب�سبب تردي الأو�ساع القت�سادية، وحمدودية 

فر�ص العمل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة )املالكي وال�سلبي 2000(.
واأظهرت نتائج م�سح الهجرة للعام 2010 اأن هناك ما بني 5-7 اآلف عائد �سنويًا لالأرا�سي 
الفل�سطينية خالل ال�سنوات اخلم�ص املا�سية، وقد انخف�ست ن�سبة العائدين بعد عام 2000 
ب�سبب النتفا�سة الثانية وما رافقها من اإجراءات اإ�رسائيلية قمعية. وكانت الن�سبة الأكرب 
من العائدين قد عادوا من الأردن )36%( ومن دول اخلليج )29%(. وفيما يتعلق ب�سبب 
العودة كان �سبب العودة الأ�سا�سي بعد عام 2000 هو الزواج ومل �سمل الأ�رسة وانتهاء فرتة 

التعليم )اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني 2011، 31-30(.
اأقاموا  اأن  لهم  �سبق  والذين   2000 عام  بعد  العائدين  ربع  اأن  امل�سح  هذا  نتائج  وتظهر 
الأرا�سي  اإىل  اأموال  بتحويل  قاموا  قد  منها،  هجرتهم  قبل  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف 
ي�ستخدمونها  كانوا  التي  الرئي�سية  الطريقة  هي  البنوك  وكانت  املحتلة.  الفل�سطينية 
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رواتب  على  يح�سلون  العائدين  هوؤلء  من   %3.6 اأن  ويذكر  الأموال.  هذه  لتحويل 
تقاعدية من بلد املهجر. 

حولوها  التي  الأموال  ا�ستخدموا  العائدين  هوؤلء  من  قليلة  ن�سبة  اأن  النتائج  هذه  وتبني 
اإن�ساء م�رسوع ا�ستثماري، حيث اأفاد 10% من العائدين اأن  اإىل الأرا�سي الفل�سطينية يف 
حتويالتهم ا�ستخدمت لهذا الغر�ص. بينما ال�ستخدام الأكرث انت�ساراً هو امل�ساريف اليومية 
للعائلة )83% من جمموع هوؤلء العائدين( والتعليم )41%( والعالج )39%(. وهذا يوؤكد 
اأن  املعي�سة. ويبدو  التعليم وحت�سني م�ستويات  اخلارجية والذي يرتكز يف  الهجرة  �سبب 
ال�سيا�سية  الظروف  ظل  يف  خا�سة  ا�ستثمارية،  م�ساريع  لإقامة  اأ�سا�سًا  تهدف  ل  العودة 

الراهنة غري املالئمة لال�ستثمار الكبري.
وبالن�سبة لل�سعوبات التي تواجه العائدين، تظهر نتائج امل�سح اأن اإيجاد فر�ص عمل منا�سبة 
هي ال�سعوبة الأكرب )60% من العائدين(، يليها ارتفاع تكاليف املعي�سة، و�سعوبات اإيجاد 
مراكز ترفيه. اأما ن�سبة العائدين الذين يواجهون م�ساكل مع البيئة ال�ستثمارية فهي حمدودة 
ن�سبيًا )9%(. مع العلم اأن ن�سف العائدين ل يواجهون م�ساكل. وت�سري ال�سعوبات التي 
يواجهها العائدون اإىل �رسورة توفري موؤ�س�سات ر�سمية ت�ساعدهم على اإعادة تكيفهم يف 
الوطن، وت�ساعدهم يف جتاوز ال�سعوبات التي يواجهونها نف�سيًا وثقافيًا خا�سة بالن�سبة 
للمرافقني والذين هم غالبًا يف �سن املراهقة وي�سعرون اأكرث من غريهم بالغربة يف الوطن 

و�سعوبات يف الندماج.
ول �سك باأن للهجرة العائدة اآثاراً اجتماعية واقت�سادية هامة؛ ويتوقف ذلك على �سمات 
ي�ساهم  فقد  وطنيًا.  املتبناة  دجمهم  و�سيا�سات  والقت�سادية  واملهنية  الجتماعية  العائدين 
اإثراء التنوع الثقايف يف املجتمع الفل�سطيني،  العائدون من جمتمعات املهجر املختلفة يف 
كما قد ي�ساهمون يف اإغناء املجتمع بالطاقات واخلربات العائدة، عالوة على ما يجلبونه 
معهم من راأ�سمال اقت�سادي هام يف العديد من احلالت. باملقابل اأي�سًا، قد يكون للهجرة 
العائدة اآثار �سلبية اإذا اقت�رست على الأيدي العاملة غري املاهرة والتي مل توفق يف املهجر، 
اأو غريهم من الفئات الجتماعية غري املنتجة التي �ست�سبح عبئًا على القت�ساد املحلي يف 

حال عودتها. 

توجهات عامة يف جمال ال�سيا�سات: 
ل بد بداية من الإ�سارة اإىل اأن م�سوؤولية التعاطي مع ظاهرة الهجرة باأنواعها هي م�سوؤولية 
املواتية  البيئة  تطوير  العمل على  والتي من واجبها  الأوىل،  بالدرجة  الدولة وموؤ�س�ساتها 
التي من �ساأنها احلد من التبعات ال�سلبية لهذه الظاهرة وتعزيز اإيجابياتها، وذلك بالرغم 
الذي  الفل�سطينية  الأرا�سي  الفل�سطينية على  الوطنية  لل�سلطة  الكاملة  ال�سيادة  من غياب 
بدورها  القيام  على  اأو  التنموي،  التخطيط  على  قدراتها  من  يحد  اأ�سا�سيًا  عائقًا  ي�سكل 
املنظم والرقابي ب�سكل فعال. ويف هذا ال�سياق ميكننا اقرتاح التوجهات ال�سيا�ساتية التالية:
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الظاهرة يف املجتمع الفل�سطيني،  الداخلية، ورغم هام�سية هذه  الهجرة  بخ�سو�ص   )1
اإل اأن هناك حاجة لالنتباه للمحافظات اجلاذبة اأو امل�ستقطبة، وحتديداً حمافظتي رام 
اهلل والبرية، كي تعمل ال�سلطات املحلية فيها واملوؤ�س�سات الر�سمية على و�سع تبعات 
هذه الهجرة �سمن خططها الإ�سرتاتيجية و�سيا�ساتها الجتماعية والقت�سادية. فهذه 
الهجرة، اإن ا�ستمرت، قد توؤدي اإىل زيادة لفتة يف الطلب على اخلدمات الأ�سا�سية 
التي ل بد لل�سلطات املحلية تلبيتها، وخا�سة يف جمال توفري املياه والكهرباء وال�سكن 
والتعليم واملرافق ال�سحية وغريها. كما اأن ت�سارع هذه الهجرة اإىل املحافظة �سيوؤدي 
اإىل حتولت اقت�سادية واجتماعية قد تكون لها �سلبيات كبرية اإن مل يح�سن التخطيط 
لها، مثل تزايد الفجوات الطبقية، وبروز اأحياء الفقر يف ظل ارتفاع �رسيع يف اأ�سعار 
الظاهرة والتخفيف  اإن معاجلة هذه  الأخرى.  ال�ستهالكية  املواد  واأ�سعار  العقارات 
الدعم  وتوجيه  املحلية  القت�سادية  التنمية  املركزية يف  اأ�سا�ص جتنب  على  تقوم  منها 

وال�ستثمارات اإىل املناطق واملحافظات الأقل منواً.
نفذه  الذي   2010 الهجرة  م�سح  نتائج  وح�سب  اخلارجية،  الهجرة  بخ�سو�ص  اأما   )2
اأو  التعليم  ت�ستهدف  منها  الغالبة  الن�سبة  فاإن  الفل�سطيني،  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز 
حت�سني الأو�ساع املعي�سية. وتثري الهجرة بهدف التعليم ت�ساوؤلت عديدة عن اأ�سبابها 
وا�سحة  وطنية  �سيا�سة  غياب  اإىل  الهجرة  هذه  �سبب  يعود  وقد  منها.  احلد  وكيفية 
وحمددة للتعليم العايل يف فل�سطني، حيث تفتقد لروؤية موحدة ووا�سحة حول دورها 
هذه  تطرحها  التي  الأكادميية  الربامج  طبيعة  على  ينعك�ص  والذي  التنمية  عملية  يف 

اجلامعات، ونوعية اأداءها. بالإ�سافة اإىل اأ�سباب عديدة اأخرى.  
ويف هذا املجال ميكن اقرتاح التدخالت ال�سيا�ساتية التالية: 

دور  حتدد  وا�سحة  �سيا�سات  عرب  ترجمتها  تتم  العايل  للتعليم  وطنية  خطة  و�سع  اأ- 
اجلامعات واملعاهد العليا يف العملية التنموية، وتعزز التن�سيق والتكامل فيما بينها، 

كما تعزز التعاون بينها وبني القطاعات الأخرى، اخلا�سة والأهلية.
اإيالء التعليم اجلامعي يف الأرا�سي الفل�سطينية الأهمية املنا�سبة والأولوية �سمن  ب- 
اأولويات اخلطط التنموية احلكومية، وتوفري الدعم املايل احلكومي الكايف لتمكني 

اجلامعات الفل�سطينية من اخلروج من اأزماتها املالية امل�ستدامة.
ليجد  املتجددة  ال�سوق  حاجات  مع  يتالءم  مبا  اجلامعية  التخ�س�سات  تو�سيع  ت- 
وتخفيف  املحلية  جامعاتهم  يف  املطلوبة  التخ�س�سات  الفل�سطينيون  الطلبة 

هجرتهم للبحث عنها يف اجلامعات الأجنبية.
تعزيز ال�ستثمار يف التعليم املهني مبا يلبي احتياجات �سوق العمل، وو�سع برامج  ث- 

توعوية وحتفيزية لت�سجيع الطلبة على اللتحاق بهذا القطاع التعليمي.
اقرتاح  فيمكن  املعي�سية،  اأو�ساعهم  وحت�سني  العمل  بهدف  للمهاجرين  بالن�سبة  اأما   )3

التدخالت التالية:
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i. اأخذ معطيات الهجرة اخلارجية )كذلك العائدة( و�سماتها واأ�سبابها بعني العتبار 
عند و�سع اخلطط التنموية و�سيا�ساتها وا�سرتاتيجياتها. فوترية الهجرة وحجمها 
برمته.  والجتماعي  القت�سادي  الفل�سطيني  التنموي  الو�سع  تعك�ص  واأ�سبابها 
ويف هذا ال�سياق تعترب الهجرة ظاهرة عرب قطاعية )اجتماعية واقت�سادية وثقافية( 
ل بد من معاجلتها من خالل �سيا�سات اجتماعية تنموية متكاملة تقوم على مفاهيم 
العدالة وحقوق املواطنة وامل�ساواة، والتكامل بني التنمية الجتماعية والقت�سادية 
النمو  لقواعد  وتبعيتها  الإغاثية  الأ�س�ص  تتجاوز  اجتماعية  �سيا�سات  خالل  من 
القت�سادي، لت�سبح بحد ذاتها اأهدافا تنموية وطنية تتكامل مع تلك القت�سادية 

يف اإطار كلي متكامل.
اأ�سا�سيًا يف تي�سري  ii. تبني �سيا�سات عامة متنح الدولة وموؤ�س�ساتها ذات العالقة دوراً 
بت�سهيل  ت�سمح  دولية  اتفاقات  عقد  خالل  من  الهجرة،  عملية  وتقنني  وتنظيم 
حركة القوى العاملة اإىل اخلارج، وتوفري عقود عمل حمددة زمنيًا لل�سباب. ويف 
اخلارج،  تتم يف  التي  الت�سغيل  لعملية  �سوابط  اإيجاد  ال�رسوري  من  الإطار،  هذا 
ال�سفارات  تفعيل دور  بد من  الإعارة. ولذلك ل  نظام  بحيث تكون على غرار 
يف البلدان التي لديها قدرات ت�سغيلية لتوفري فر�ص العمل والتن�سيق مع املوؤ�س�سات 
الأكادميية املحلية ووزارة العمل، ملمار�سة دور تن�سيقيورقابي لت�سهيل التكيف يف 

تلك الدول وحلماية حقوق العاملني الفل�سطينيني فيها.
تقدمي  خالل  من  املهاجرين  ب�سوؤون  تهتم  متخ�س�سة  حكومية  دوائر  اإن�ساء   .iii

اخلدمات الإر�سادية وال�ست�سارية للراغبني يف الهجرة.
يف  املقيمة  الفل�سطينية  الكفاءات  حول  و�ساملة  دقيقة  بيانات  قاعدة  توفري   .iv
املهجر والتي هاجرت اأ�سا�سًا من الأرا�سي الفل�سطينية، وبناء �سبكات من ج�سور 
برامج  لال�ستفادة من خرباتها من خالل  العودة  التوا�سل معها، وت�سجيعها على 
توا�سل حكومية وا�سحة املعامل. ول بد يف هذا املجال من ال�ستفادة من جتربة 
برنامج "نقل املعرفة عرب املغرتبني" )TOKTEN( الذي اأطلقه برنامج الأمم املتحدة 
 )PALESTA( كما ميكن ال�ستفادة من جتربة برنامج بالي�ستا .)UNDP( الإمنائي
الذي اأ�س�سته ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عام 1998 على �سكل �سبكة انرتنيتية لربط 
العلماء واخلرباء الفل�سطينيني املغرتبني مع الداخل، وال�ستفادة من كفاءات العلماء 

للتنمية يف فل�سطني )حنفي 2001، 214 - 219(.
بتطوير  العالقة  ذات  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الت�رسيعية  اجلهات  اهتمام  م�ساعفة   .v
من  الواردة  لال�ستثمارات  ومالئمة  ا�ستقطابًا  اأكرث  لت�سبح  ال�ستثمارية  البيئة 
تقدمي  �ساأنها  من  التي  الر�سمية  ال�ست�سارية  املوؤ�س�سات  تفعيل  و  واإن�ساء  اخلارج. 
العون للم�ستثمرين الفل�سطينيني والأجانب، وتي�سري عملية اندماجهم يف القت�ساد 

الفل�سطيني. 
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vi. تطوير اآليات وو�سائل مل�ساعدة العائدين واإعادة دجمهم يف املجتمع الفل�سطيني من 
خالل م�ساعدتهم يف حل م�سكالت ال�سكن اأو العمل اأو تعليم الأبناء اأو التكيف 

ب�سكل عام مع البيئة املجتمعية املحلية. 
دائمة  ا�ست�سارية  تن�سيقية  هيئة  اإن�ساء  من خالل  الهجرة  بق�سايا  الهتمام  تعزيز   .vii
واملعلومات  البيانات  من  قواعد  وتوفر  والعائدين،  املهاجرين  ب�سوؤون  تعنى 
حولهم، وتقدم تو�سيات يف جمال ال�سيا�سات اخلا�سة باملهاجرين والعائدين. كما 
ينبغي تطوير اهتمام املوؤ�س�سات البحثية بق�سايا الهجرة من خالل ت�سجيع البحوث 

وامل�سوح املتعلقة بهذه الظاهرة.
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ظروف  ظل  يف  الهجرة  ق�سايا  لتنظيم  الفل�سطينية  ال�سلطة/الدولة  حاجة 
�سيا�سية غري م�ستقرة

عا�سم خليل ورائد ا�سنيور 

ي�سري عنوان هذه الورقة اإىل احلالة ال�ساذة التي تعاين منها ال�سلطة الفل�سطينية كونها متار�ص 
الأر�ص  من  على جزء  الداخلية،  الفل�سطينيني  �سوؤون  وتنظيم  الت�رسيع  ومنها  �سالحياتها، 
احلاكم  من  بقرار  اإليها  حتويلها  يتم  حمدودة  اخت�سا�سات  ومبوجب  املحتلة،  الفل�سطينية 
الع�سكري، بعد التو�سل اإىل اتفاق بني منظمة التحرير وحكومة اإ�رسائيل، يحكمها املنطق 
املرحلي الذي يهيمن على اإعالن املبادئ، وما تالها من اتفاقيات ي�سار اإليها باتفاقيات اأو�سلو. 
الحتالل  ب�سبب  الواقع،  اأر�ص  على  ال�سيادة  يف  والنق�ص  التبعية  من  احلالة  هذه  نتيجة 
الإ�رسائيلي الذي يتعاي�ص مع �سلطة احلكم الذاتي الفل�سطينية – مما يعني نق�ص يف ال�سيطرة 
على املعابر، وعلى احلدود الداخلية بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وبني املدن الفل�سطينية، 
وبينها جميعًا والقد�ص ال�رسقية، نتيجة التواجد الع�سكري الإ�رسائيلي، بالإ�سافة اإىل نق�ص 
املدنية  بالأحوال  املرتبطة  ال�سكاين والق�سايا الأخرى  ال�سجل  الفل�سطينية على  ال�سيطرة 
اأو  التاأخر  اأو  ب�سكل عام– جاء و�سع ال�سلطة الفل�سطينية القائم حاليًا من حيث النق�ص 
ال�سيا�سات  تبني  اأو يف  املختلفة،  الهجرة  لق�سايا  الناظمة  الت�رسيعات  التاأرجح يف و�سع 

اخلا�سة بها، خا�سة تنظيم عملية خروج ودخول ال�سكان والأجانب وتنقالتهم داخل 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة، واإقامتهم واإمكانية عملهم، اآليات دمج الأجانب والالجئني 
يف  املقيمني  الفل�سطينيني  بني  ما  العالقة  يف  الو�سوح  وغياب  املحلية،  املجتمعات  يف 

املهجر مع الوطن. 
اإىل �سناع القرار يف ق�سايا  اإىل تقدمي تو�سيات ذات طابع �سيا�ساتي  تهدف هذه الورقة 
الهجرة يف فل�سطني بحيث يتم الأخذ بعني العتبار ثالثة �سيناريوهات حمتملة: بقاء الو�سع 
القائم، تو�سع يف �سالحيات ال�سلطة الفل�سطينية يف ق�سايا الهجرة مع بقاء التعاي�ص القائم 
ما بني ال�سلطة الفل�سطينية و�سلطة الحتالل الإ�رسائيلي، انتهاء الحتالل الإ�رسائيلي وقيام 

الدولة الفل�سطينية. 

الو�سع القائم حالياً
ت�سيطر اإ�رسائيل كلية على املعابر وعلى �سجل ال�سكان، بحيث يتم منع اأي �سخ�ص ل 
يحمل "رقم هوية" �سادر عن �سلطة الحتالل من الدخول اإىل "املناطق" بدون اإذن اأو 
نح فقط للذين مت اإح�ساوؤهم عام 1967  ت�رسيح )Khalil 2007, 5(. اأما رقم الهوية فهو ميمُ
ولن�سلهم يف املناطق الثالث اخلا�سعة ل�سلطة الحتالل وهي قطاع غزة، يهودا وال�سامرة، 
والقد�ص ال�رسقية التي مت �سمها اإىل اإ�رسائيل نتيجة احلرب )خمالفة بذلك القانون الدويل 
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ال�ساري زمن النزاعات امل�سلحة والحتالل(.1 اأما من مل يتم اإح�ساوؤه لأي �سبب كان 
اأو العالج  اأو الدرا�سة  اأثناء الإح�ساء لأغرا�ص العمل  )�سواء ممن تواجد خارج املناطق 
67(، فيفقدون ون�سلهم احلق بالرت�سح للح�سول على رقم  اأو من نازحي  يف اخلارج، 
هوية، وي�سرتط ح�سولهم على رقم هوية من خالل "مل ال�سمل" لبقائهم حيث ولدوا 
وعا�سوا )Khalil 2010, 6(.2 بالتايل فاإن املقيم الدائم فقط هو من له احلق باإقامة قانونية 
يف املنطقة. اأما غري ذلك، فيعترب ال�سخ�ص اأجنبيًا وغريبًا بل ومت�سلاًل، ويعاقب قانونيًا 
 1650 اآخرها الأمر الع�سكري رقم  باأوامر ع�سكرية متتالية كان  )الأمر الذي مت تغيريه 

عام 2010(.3  
مقيمون  اأنهم  على  الإ�رسائيلي  لالحتالل  بالن�سبة  الغربية  ال�سفة  �سكان  يعامل  وبالتايل 
اأنهم مقيمون دائمون يف  دائمون يف منطقة يهودا وال�سامرة، و�سكان قطاع غزة على 
تلك املنطقة، و�سكان القد�ص ال�رسقية على اأنهم مقيمون دائمون يف اإ�رسائيل. رافق ذلك 
مناطق  اأنها  على  وباملناطق  احتالل  �سلطة  اأنها  على  ب�سلطتها  العرتاف  اإ�رسائيل  رف�ص 
على  احلفاظ  يجب  ومواطنون  حقوق،  له  �سعب  اأنهم  على  الدائمني  وباملقيمني  حمتلة، 
جن�سيتهم )الأردنية يف ال�سفة والقد�ص ال�رسقية، والفل�سطينية-النتدابية يف قطاع غزة(، 

بل اأنهم اأفراد يتم لظروف اإن�سانية حتمل وجودهم. 
علمًا باأن الإقامة يف اإحدى تلك املناطق ل متنح �ساحبها احلق يف التنقل من املنطقة التي 
متنحه  ت�رسيح  اإىل  يحتاج  بل  فيهما،  الإقامة  اأو  الأخريني،  املنطقتني  اإىل  هويتها  يحمل 
الغربية وقطاع غزة  ال�سفة  اأن  اأو�سلو  اتفاقيات  بالرغم مما ورد يف  �سلطات الحتالل.4 
وحدة جغرافية واحدة،5 وبالرغم من اإلزامات القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل 

تن�ص املادة 42 من اتفاقية لهاي على ما يلي: "تعترب اأر�ص الدولة حمتلة عندما تكون حتت ال�سلطة الفعلية جلي�ص العدو ول   1
اأن متار�ص فيها هذه ال�سلطة بعد قيامها." وبالتايل يكون �سم املناطق الثالثة  ي�سمل الحتالل �سوى الأرا�سي التي ميكن 
قوة  احرتام  �رسورة  اإىل  التفاقية  نف�ص  من   43 املادة  ت�سري  كما  الدويل.  للقانون  خمالفًا  اإ�رسائيل  قبل  من  اأعاله  املذكورة 
الحتالل للقوانني ال�سارية يف البالد قبل الحتالل. وما ح�سل عام 1967 من اإح�ساء لل�سكان وحرمان من مل يتم اح�ساوؤه 

لأ�سباب خمتلفة هو خمالف للقانون الدويل. انظر اتفاقية لهاي عرب الرابط التايل: 
   http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm

لقد اأ�سبح وجود هوؤلء الفل�سطينيني غري قانوين بني ليلة و�سحاها بفعل الأوامر الع�سكرية التي تفر�ص وجود ما ت�سميه   2
وثائق قانونية، وهذا ما جعلهم بحاجة اإىل ت�ساريح اإقامة، حالهم كحال الأجانب. اأما عملية مل ال�سمل فهي عملية طويلة 
ومعقدة ومكلفة وغري م�سمونة. كذلك فقد مت ا�ستثناء فئات مثل الأطفال الذين مل يتم ت�سجيلهم يف الوقت املحدد، اأو 

       .)Khalil 2010, 6( 1995 اأولئك الأطفال املولودين لأم غري مقيمة يف املنطقة يف الفرتة ما بني 1987 و
يق�سي القرار 1650 باعتبار املتواجدين يف ال�سفة الغربية اأو غزة دون وجود وثائق ثبوتية على اأنهم "مت�سللون" وبالتايل   3
والقرارات   1650 الع�سكري  القرار  حول  للمزيد  �سنوات.  �سبع  اإىل  ت�سل  ملدة  ال�سجن  اأو  الق�رسي  الإبعاد  ي�ستحقون 

.)Khalil 2010( الإ�رسائيلية الع�سكرية الأخرى راجع
اأنها ت�سدر بطاقات  على الرغم من ال�سيطرة الإ�رسائيلية على املناطق الثالث، و�سيطرتها على ال�سجل ال�سكاين فيها، اإل   4

هوية خمتلفة ل�سكان تلك املناطق. وبالتايل يحتاج املواطن اإىل ت�رسيح خا�ص للتنقل بني تلك املناطق.  
"�ست�سمل ولية املجل�ص منطقة  ين�ص على:  والذي  "الولية"  املرحلة النتقالية  حتت عنوان  اتفاقية  الرابع من  البند  انظر   5
اإىل ال�سفة  النهائي. ينظر الطرفان  التفاو�ص عليها يف مفاو�سات الو�سع  ال�سفة الغربية وقطاع غزة با�ستثناء ق�سايا �سيتم 

الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة والتي �سيحافظ على وحدتها خالل الفرتة النتقالية."
http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=59097&TypeID=9&TabInd  

ex=0ا�سرتجع بتاريخ 2012/5/17 
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حلقوق الإن�سان من حيث حرية حركة ال�سكان داخل املناطق املحتلة وخارجها.6 يف ظل 
هذا الو�سع، ت�سبح ن�سو�ص قانونية فل�سطينية جمرد حرب على ورق مثل تلك الواردة يف 
القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني "حرية الإقامة والتنقل مكفولة يف حدود القانون" )القانون 

الأ�سا�سي املعدل، مادة 20(.7
كما عملت اإ�رسائيل على تعزيز الف�سل اجلغرايف وال�سيا�سي والقانوين والجتماعي ما بني 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وعملت على تعزيز ف�سل تلك املنطقتني عن القد�ص ال�رسقية، 
الأ�سالك  فا�سل وتعزيز ح�سار وف�سل قطاع غزة من خالل و�سع  �سور  بناء  من خالل 
والتنظيم،  التعقيد  �سديد  الت�ساريح  نظام  ماأ�س�سة  على  اإ�رسائيل  عملت  كما  ال�سائكة.8 
بحيث يتم تقييد حركة ال�سكان من منطقة اإىل اأخرى، من خالل فر�ص �رسط احل�سول 
على  عملت  كما  املدنية.9  الإدارة  الإ�رسائيلي/  الع�سكري  احلاكم  قبل  من  ت�رسيح  على 
تكري�ص نظام الت�ساريح وت�سديده يف �سبيل العمل داخل اإ�رسائيل بحيث يتم منح ت�ساريح 
املقيمة  وغري  الرخي�سة  الأجنبية  للعمالة  الإ�رسائيلية  احلاجة  على  بناء  للفل�سطينيني  عمل 
وبعد اجتياز الكثري من العوائق الأمنية وحتمل التكاليف املالية الكبرية للح�سول على هذا 

 10.)Khalil 2009( الت�رسيح، تكون املحافظة عليه غري م�سمونة
الإقامة هنا لي�ست مواطنة باملعنى الدقيق، كما اأنها لي�ست ثابتة، بل هيمعر�سة لل�سحب 
من قبل قوات الحتالل بطرق ولأ�سباب خمتلفة.11 وهو ما قامت به اإ�رسائيل اأكرث من مرة 

من خالل و�سائل عدة نكتفي هنا بذكر بع�سها: 

6  تن�ص املادة 13 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان عام 1948 على ما يلي: "لكل فرد حق يف حرية التنقل ويف اختيار حمل 
اإقامته داخل حدود الدولة" كما تن�ص على اأنه "لكل فرد حق يف مغادرة اأي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة اإىل بلده." 

  http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html

7  انظر القانون الأ�سا�سي املعدل عام 2003.
http://www.arabew.org/index.php?option=com_content&view=article&id=438:-2003-

Itemid=638&38-15-13-01-01-&catid=37:2009 ا�سرتجع بتاريخ 2012/3/24.

8 اأما مع املحيط اخلارجي، فاإن اإ�رسائيل ت�سيطر على توا�سل ال�سكان يف تلك املناطق الثالث مع العامل اخلارجي عن طريق 
ال�سيطرة املطلقة على املعابر احلدودية مع كل من م�رس والأردن، اإ�سافة اإىل �سيطرتها على املجال اجلوي الفل�سطيني. للمزيد 

  .)Khalil 2008( انظر
اجلانب  من  ت�ساريح  اإىل  الفل�سطينيون  يحتاج  جزاأين،  اإىل  اجلدار  ق�سمها  التي  املناطق  حتديداً  املنطقة،  نف�ص  يف  حتى   9
الإ�رسائيلي من اأجل زيارة اجلزء الآخر من املنطقة لأغرا�ص زراعة الأر�ص، اأو زيارة الأهل. على اأي حال، فاإن اإ�رسائيل 
ت�سدر 101 نوع خمتلف من الت�ساريح لتتحكم من خاللها بحركة الفل�سطينيني بني املناطق املختلفة لالأغرا�ص املختلفة؛ 
http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-has- الإ�رسائيلية:  هاآرت�ص  �سحيفة  ن�رسته  ما  وهذا 
 .different-types-of-permits-governing-palestinian-movement-1.403039-101ا�سرتجعت 

بتاريخ 2012/5/30.   
10 See also; Salwa Alinat, Palestinian Refused Work Permits on Security Grounds: What’s Behind 

it? http://www.kavlaoved.org.il/media-view_eng74ab.html?id=2025, accessed in 18/6/2012.

11 من الناحية القانونية ل يوجد ما ي�سمى باجلن�سية الفل�سطينية نظراً لعدم وجود دولة فل�سطينية. حيث اأن ال�سلطة الفل�سطينية 

هي كيان غري ذات �سيادة، وبالتايل فاملناطق اخلا�سعة حتت �سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية هي مناطق حمتلة اإ�رسائيليًا. وهذا ما 
 .)Khalil 2007( يجعل الفرق غري وا�سح بني الإقامة، واجلن�سية الفل�سطينية اإن وجدت
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منح رقم هوية لن�سل حامل رقم هوية يف حال كانت الزوجة "اأجنبية" )مبعنى  عدم   .1
اأنها ل حتمل رقم هوية(.12

عدم ت�سجيل اأطفال يف حال جتاوزهم ملدة زمنية يحددها الحتالل.13    .2
مبوجب  بها  امل�سموح  املدة  تتجاوز  مدة  البلد  خارج  والبقاء  اخلارج  اإىل  ال�سفر   .3

الأوامر الع�سكرية.14 
اأي  طرد  يتم  بحيث  الحتالل  يحددها  اأمنية  مبخالفة  اأو  تخريبية  باأعمال  القيام   .4

.)Khalil 2010, 5- 7( فل�سطيني ب�سبب تلك الأعمال و�سحب هويته
الغربية  ال�سفة  ل�سكان  بالن�سبة  بها  العمل  توقف  قد   )3.2.1( الإجراءات  تلك  معظم 
 )4.3.2( تطبيق معظمها  ا�ستمرت يف  اإ�رسائيل  اأن  اإل  اأو�سلو،  اتفاقيات  منذ  وقطاع غزة 
وت�سجيع  الأ�سليني  �سكانها  من  املدينة  اإفراغ  اإىل  هادفة  ال�رسقية  القد�ص  فل�سطينيي  على 
تقيد  اإ�رسائيلية  لقوانني  ال�رسقية  القد�ص  فل�سطينيو  اأمُخ�سع  كما  فيها.  اليهودي  ال�ستيطان 
لل�سلطات  وت�سمح  الغربية وقطاع غزة،  ال�سفة  مقيمني يف  من  للمتزوجني  الهوية  منح 
ال�سحية  اإقامة دائمة وتعليق اخلدمات  القد�ص  الهوية ملن ل يقيم يف  الإ�رسائيلية ب�سحب 

املقدمة له وعدم منح ن�سله رقم هوية.15 

مع ذلك فاإن تعليق العمل بتلك الأوامر الع�سكرية كان اإيجابيًا بالن�سبة ل�سكان ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة كونه ي�سهل عليهم اإجراءات التنقل اإىل اخلارج )مع بقاء القيود الداخلية(. 
اإل اأن ذلك رافقه جتميد للو�سع القائم عند قيام ال�سلطة الفل�سطينية، بحيث مت التعامل مع 
الفل�سطينيني اخلا�سعني لولية ال�سلطة الفل�سطينية على اأنهم �سكان ال�سفة الغربية وقطاع 
الفل�سطينية  بال�سلطة  املرتبطة  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  احلقوق  وربط  غزة 

12 لقد ربط القرار الإ�رسائيلي الع�سكري رقم 1206 عملية ت�سجيل الأطفال اإىل اأمهاتهم ولي�ص لآبائهم. وبالتايل، مت ت�سجيل 

الأطفال لالأمهات حامالت الهوية الفل�سطينية خالل اخلم�ص �سنوات الأوىل من الولدة. وقد كان دافع اإ�رسائيل من ذلك 
تقلي�ص عدد الفل�سطينيني احلا�سلني على اإقامات حيث اأن حالت زواج الفل�سطينيني من اأجنبيات )غري حامالت لالإقامة 
الفل�سطينية كانت عالية(. ومن اجلدير بالذكر اأن هذا القرار قد مت اإقراره بتاريخ 1987/8/12، وبالتايل فقد خلقت اأزمة 
للعائالت الفل�سطينية ذوي الأمهات الالتي ل ميلكن اإقامات والالتي اأجننب اأبناءاً بعد ذلك التاريخ. اإىل اأن مت تعديل ذلك 

القرار عام 1995، حيث �سدر القرار رقم 1421، والذي ي�سمح بت�سجيل الأبناء يف حال كان اأحد الوالدين مقيمًا
  .)Khalil 2010, 5-7( 

13 بغ�ص النظر عن ال�سبب وراء عدم ت�سجيل هوؤلء الأطفال، والذي رمبا يكون اإهمال الوالدين، اأو عدم معرفتهم مبواعيد 

اإقرار القرار رقم 1421 عام 1995،  الت�سجيل؛ مت حرمان الأطفال من الت�سجيل وبالتايل حرمانهم من الهوية. اإىل اأن مت 
.)Khalil 2010, 5( والذي �سمح بت�سجيل الأطفال يف مدة اأق�ساها 18 �سنة بعد الولدة

14  تقوم اإ�رسائيل ب�سحب بطاقة الهوية، اأي اإلغاء الإقامة للفل�سطيني الذي ي�سافر بوثيقة �سفر خا�سة )ل�سيه با�سيه( عرب املطار 

وميكث اأكرث من �سنة اإل اإذا متكن من جتديد وثيقة ال�سفر ل�سنة اأخرى، وهو اأمر غري م�سمون. اأما يف حالة من ي�سافر عرب 
اجل�رس، وميكث يف اخلارج اأكرث من �ست �سنوات، هذا اإذا قام ذووه بتجديد ت�رسيحه بعد مرور ثالث �سنوات من تاريخ 

�سفره مرة كل �سنة، اأما اإذا مل يفعلوا فيخ�رس املقيم اإقامته بعد ثالث �سنوات من �سفره. للمزيد انظر )�سمل 1996، 94(.
15  عملت اإ�رسائيل على اإلغاء الإقامة الدائمة لبع�ص مواطني القد�ص من خالل نزع هوياتهم املقد�سية اإما لتواجدهم خارج 

ال�سفر  وثائق  جتديد  اخلارج  يف  الإ�رسائيلية  القن�سليات  ترف�ص  ما  وعادة  اأخرى.  دولة  جن�سية  على  حل�سولهم  اأو  البالد 
الإ�رسائيلية اخلا�سة بالفل�سطينيني )ل�سيه با�سيه(، ومعنى ذلك فقدان املقد�سي حق الإقامة بعد �سنة من مغادرته املدينة مبوجب 

هذه الوثيقة. )�سمل 1996، 125(.
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الأوامر  رقمها مبوجب  منح  على  الإ�رسائيلي  الحتالل  يوافق  فل�سطينية"  "هوية  بوجود 
الفل�سطينيني  اإليه حال  اآل  مبا  �سمنيًا  القبول  وبالتايل  لذلك،  املنظمة  املختلفة  الع�سكرية 
نتيجة �سيا�سة اإ�رسائيل على مر ال�سنوات والتي منعت الكثري من الفل�سطينيني من احل�سول 
ت�سحيح  ي�ستطيعون  ل  ولكنهم  فل�سطينيون  هوؤلء  منهم.  �سحبها  مت  اأو  هوية  رقم  على 

اأو�ساعهم القانونية واحل�سول على رقم هوية اإل من خالل اإجراءات مل ال�سمل.16 

ثالث  ملدة  )�سارية  فل�سطينية  �سفر  وثيقة  اإ�سدار  حق  الفل�سطينية  ال�سلطة  نحت  ممُ وقد 
للتجديد، بل  قابلة  البداية، واأ�سبحت حاليًا �سارية ملدة خم�ص �سنوات غري  �سنوات يف 
املعني.  ال�سخ�ص  اأن حتتوي على رقم هوية  اإ�سدار وثيقة جديدة يف كل مرة( على  يتم 
وبالتايل فاإن وثيقة ال�سفر هذه لي�ست تعبرياً عن مواطنة فل�سطينية اإذ اأنها غري مقرونة بدولة 
فل�سطينية م�ستقلة وذات �سيادة، بل ب�سلطة حكم ذاتي ملزمة بو�سع رقم الهوية على تلك 
الوثيقة، وبالتايل متنح وثيقة ال�سفر فقط لأولئك الأ�سخا�ص الذين وافقت اإ�رسائيل عليهم 
كمقيمني دائمني مبوجب الأوامر الع�سكرية املختلفة )Khalil 2007, 34(. مع ذلك، فاإن 
بع�ص الدول املجاورة تعامل هذه الوثيقة على اأنها تعبري عن مواطنة فل�سطينية، كما هو 
مواطن يف حال ح�سوله على  اأي  الأردنية عن  اجلن�سية  �سحب  فيتم  الأردن،  احلال يف 
وثيقة �سفر فل�سطينية ب�سبب عدم جواز ازدواجية اجلن�سيات العربية )املقر من قبل جامعة 
الدول العربية(.17 مل تتخذ ال�سلطة الفل�سطينية حتى الآن موقفًا جتاه ازدواج اجلن�سيات 
العربية ولكن واقع الفل�سطينيني والذين ح�سل الكثري منهم على مواطنة عربية اأو اأجنبية 
النظر  امل�ستقبل(  الفل�سطينية يف  )والدولة  الفل�سطينية  ال�سلطة  على  ال�رسوري  من  يجعل 
بايجابية اإىل ازدواج اجلن�سية. كما اأن تنظيم ال�سفر ومنح وثائق ال�سفر مل ينظم اإىل الآن 
بقانون لكن القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام 2003 ال�ساري بتعديالته، والقوانني 
9(18 ومن  املعدل، مادة  الأ�سا�سي  )القانون  الرجل واملراأة  امل�ساواة بني  الأخرى ت�سمن 
غري املحتمل اأن يتم تطبيق �سيا�سات متييزية جتاه املراأة كما حاولت ال�سلطة الفل�سطينية يف 
بداياتها اأن تفعل )ولكنها ف�سلت يف حماولتها تلك نتيجة وعي املجتمع املدين الفل�سطيني 

واملنظمات الن�سوية املختلفة(. 

16 للمزيد حول مل ال�سمل انظر: 

 Amnesty international, 2007,  Israel/Occupied Palestinian Territories: Right to Family Life  
Denied: Foreign Spouses of Palestinians Barred. http://www.amnesty.org/en/library/asset/
 2f46302a8cc6/mde150182007en.pdf.-11dd-a329-en/399e2f88-d3a7/2007/018/MDE15

    .2012/6/accessed in 18

17 تن�ص املادة ال�ساد�سة من اتفاقية اجلن�سية لعام 1954 على اأنه "ل يقبل جتن�ص اأحد رعايا دول اجلامعة العربية بجن�سية دولة 

اأخرى من دول اجلامعة اإل مبوافقة حكومته وتزول عنه جن�سيته ال�سابقة بعد اكت�سابه جلن�سية جديدة." 
18  انظر القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل عام 2003. 

http://www.arabew.org/index.php?option=com_content&view=article&id=438:-2003-
Itemid=638&38-15-13-01-01-&catid=37:2009 ا�سرتجع بتاريخ 2012/3/26. 
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اأما مل ال�سمل فهو حق من حقوق العائلة بحيث مينح ال�سخ�ص احلق بلم �سمل اأفراد عائلته 
اإليه يف البلد الذي ح�سل على املواطنة فيها اأو الإقامة الدائمة.19 اأما اإ�رسائيل فاإنها تتعامل 
عن  ولي�ص  اإن�ساين  �سعور  عن  كتعبري  احتالل  �سلطة  تقدمه  منحة  اأنه  على  ال�سمل  مل  مع 
بتعليق تعاملها مع طلبات  اإ�رسائيل  اأمثلة تاريخية كثرية على قيام  واجب قانوين، وهناك 
مل ال�سمل ب�سبب الو�سع ال�سيا�سي والأمني.20 كما اأنها فر�ست على من يح�سل على مل 
�سمل التواجد �سخ�سيًا ل�ستالمها )وبالتايل احل�سول على ت�رسيح دخول اأوًل للتمكن من 

ا�ستالم الهوية اجلديدة( وهو ما �سكل عائقًا بالن�سبة للكثريين. 

بناءاً  لالأجانب  فهو مينح  لالأجانب،  التاأ�سريات  اأو  الت�ساريح  لنظام  بالن�سبة  الأمر  كذلك 
�سبيل  على  واللبناين  ال�سوري  فيمنع  املعنية،  الدولة  ملواطني  اإ�رسائيل  معاملة  طريقة  على 
املثال لأن اإ�رسائيل لي�ص لها عالقة معهما، ويقيد دخول الأوروبيني والأمريكيني للغايات 
مع  التعامل  يتم  كما   – املعابر  على  تاأ�سرية  مينحون  بحيث  �سهور  ثالث  مبدة  ال�سياحية 
تاأ�سرية  البلدان.21 ويلزم الكثريون غريهم باحل�سول على  املواطنني الإ�رسائيليني يف تلك 
الأجانب  جتاه  تقييدية  �سيا�سة  اإ�رسائيل  وتتبنى  اخلارج.  الإ�رسائيلية يف  املمثليات  قبل  من 
خا�سة املت�سامنني منهم مع ال�سعب الفل�سطيني، وتقيد دخول غريهم واإن ح�سلوا على 
ت�ساريح عمل يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية )للعمل يف منظمات غري حكومية اأجنبية اأو 

يف اجلامعات الفل�سطينية مثاًل اأو غري ذلك(.22
بالن�سبة  اأما  كلية.  مغيبة  الفل�سطينية  ال�سلطة  فاإن  لالأجانب،  التاأ�سريات  منح  عملية  ويف 
لتجديد الإقامة لالأجانب ولطلبات مل ال�سمل، فاإن ال�سلطة الفل�سطينية تقوم بدور الو�سيط 
تاأ�سرية موؤقتة والفل�سطينيني  ما بني �سلطة الحتالل من جهة والأجانب احلا�سلني على 
اأو�سلو  اتفاقيات  بالرغم من ن�ص  اأخرى، وذلك  الذين قدموا طلبات مل �سمل من جهة 

19 جاء يف املادة 10 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية "وجوب منح الأ�رسة، التي ت�سكل 

الوحدة اجلماعية الطبيعية والأ�سا�سية يف املجتمع، اأكرب قدر ممكن من احلماية وامل�ساعدة، وخ�سو�سًا لتكوين هذه الأ�رسة 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002. ".وطوال نهو�سها مب�سوؤولية تعهد وتربية الأولد الذين تعيلهم
html. كما جاء يف ال�ستنتاجات ب�ساأن جمع �سمل العائالت باأن "املبداأ الإن�ساين بجمع �سمل العائالت قد ا�ستقر منذ الآن 
ف�ساعداً ب�سكل را�سخ يف املمار�سة الدولية" كما جاء فيها "يرتبط هذا املبداأ ارتباطًا مبا�رساً بحق وحدة الأ�رسة الذي يق�سي 
ب�سفة عامة."  الدولة واملجتمع  ال�سفة احلق يف حماية  بهذه  للمجتمع، ولها  الطبيعي والأ�سا�سي  العن�رس  الأ�رسة هي  باأن 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/icrc32.html  )ا�سرتجعت بتاريخ 2012/6/2(.

http://www. ال�سمل.  التعامل مع طلبات مل  العليا  الإ�رسائيلية  املحكمة  ن�رسه موقع عدالة حول حظر  ما  مثاًل  20  راجع 

adalah.org/eng/pressreleases/12_1_12.html ا�سرتجع بتاريخ 2012/5/31. كما ميكن مراجعة ما ن�رسه موقع 
 http://www.btselem.org/download/200401_forbidden_families_eng.pdf :بيت �سيليم على املوقع التايل

والذي ي�سجل من خالله انتهاكات اإ�رسائيل حلقوق املقد�سيني يف مل ال�سمل.
21 على اأن يقوم هوؤلء الأفراد بتجديد مدة الإقامة اأو مغادرة اإ�رسائيل بعد الأ�سهر الثالثة تلك والعودة اأماًل يف احل�سول على 

اأ�سهر اأخرى. ويف حال جتاوز الزائر الفرتة امل�سموحة يعترب وجوده غري �رسعي ما ي�سعف  اإقامة جديد ملدة ثالثة  ت�رسيح 
فر�ص ح�سوله على ت�رسيح زيارة يف امل�ستقبل. 

22  هناك العديد من الأمثلة على ذلك، كاأكادمييني يعملون يف جامعات فل�سطينية ممن منعتهم اإ�رسائيل من العودة اإىل عملهم 

 The Boycott of Palestinian Education: Can the بعد اأن غادروا لتجديد اإقامتهم. للمزيد انظر املقالة بعنوان
ا�سرتجعت   Anti-Boycotters Please Stand Up?.  http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=225

بتاريخ 2012/6/13.



29

على ما هو عك�ص ذلك متامًا. اأمام هذا الواقع تواجه ال�سلطة الفل�سطينية خيارات �سعبة 
تخالف  والتي  اجلانب  اأحادية  اإ�رسائيل  �سيا�سة  مع  التعامل  ترف�ص  اأن  فاإما  مر.  اأف�سلها 
الدويل  والقانون  الإن�ساين  الدويل  للقانون  خمالفتها  عن  )ناهيك  اأ�ساًل  اأو�سلو  اتفاقيات 
واإما  ق�ساياهم،  مع  للتعامل  متزايدة  �سكانية  حاجات  تواجه  وبالتايل  الإن�سان(  حلقوق 
اأن ت�سري اأعمال الفل�سطينيني وحاجاتهم على ح�ساب اأهداف وطنية اأخرى، قابلة على 
بناء  التمييز والتقييد ولي�ص  القائم على  التعامل مع �سلطة الحتالل �سمن منطقه  نف�سها 

على حقوق والتزامات دولية. 
يبدو جليًا مما �سبق اأن ال�سلطة الفل�سطينية يف ظل الو�سع القائم ل ت�ستطيع تنظيم عملية 
اإذ ل  الأجانب،  تنظيم عمالة  اآليات  واإقامتهم. وبالتايل فهي ل متتلك  الأجانب  دخول 
متلك ال�سلطة الفل�سطينية الو�سائل ال�رسورية للمعرفة بو�سع الأجانب، كونها ل ت�سيطر 
على اإجراءات منح التاأ�سريات من خالل ممثليات منظمة التحرير، ول ت�سيطر على املعابر 
اخلا�سعة للهيمنة الإ�رسائيلية التامة. وبالرغم من ن�ص قانون العمل الفل�سطيني على �رسورة 
ح�سول الأجنبي على ت�رسيح عمل، فاإن ال�سلطة الفل�سطينية ل متتلك ما هو �رسوري من 
الفل�سطيني،  بالن�سبة لالقت�ساد  اأهميته و�رسورته  الرغم من  للمتابعة والرقابة على  اآليات 
قيام  حال  ويف  الإ�رسائيلية،  ال�سلطات  من  ت�رسيح  على  املعني  ح�سول  حال  يف  خا�سة 
اخلا�سعة  املناطق  يف  الرئي�سي  مركزها  يكون  موؤ�س�سة  لدى  العمل  يف  املعني  ال�سخ�ص 
فروع  لت�سجيل  بالن�سبة  الأمر  كذلك  مثاًل(.  ال�رسقية  القد�ص  )داخل  الإ�رسائيلية  لل�سلطة 
الفل�سطينية  لل�سلطة  اخلا�سعة  الأرا�سي  العاملة يف  الأهلية  اجلمعيات اخلريية واملنظمات 

خا�سة اإن كان مركز فرعها هو يف القد�ص ال�رسقية مثاًل. 
ال�سكان  حركة  جتاه  منفتحة  �سيا�سة  تبنت  واإن  حتى  الفل�سطينية  ال�سلطة  باأن  يعني  هذا 
والأجانب، وتبنت قوانني لت�سجيع جمموعة معينة من الأجانب لالإقامة يف مناطق ال�سلطة 
مبوافقة  مرهونًا  كله  ذلك  ف�سيكون  ذلك،  اإىل  وما  ال�ستثمار  اأو  فيها  للعمل  الفل�سطينية 
اإ�رسائيل – بحيث ل ت�سكل حاجات ال�سلطة الفل�سطينية التنموية اأولوية اإ�رسائيلية طبعًا. كما 
اأن ال�سلطة الفل�سطينية ل متلك – حتى واإن اأرادت ذلك – ال�سيطرة على اآليات واإجراءات 
"مواطنة فل�سطينية"  ال�سفر بطريقة م�ستقلة، بحيث ت�سبح تعبرياً عن  منح الهوية ووثيقة 
الدرا�سة، ول  اأو  للعمل  �سواء  للخارج  املواطنني  ال�سيطرة على حركة  اأنها ل متلك  كما 
متلك الآليات ال�رسورية لإح�سائهم ومتابعتهم ومتابعة و�سعهم يف الدول امل�سيفة لهم، 
للعودة  الكفاءات  تلك  ا�ستقطاب  على  القدرة  متتلك  ول  وحرياتهم،  حقوقهم  وو�سع 
ال�سباب  هجرة  حال  ويف  وعلمهم.  طاقاتهم  وتكري�ص  ال�سلطة  مناطق  يف  وال�ستثمار 
والكفاءات، فاإن ال�سلطة الفل�سطينية ل متتلك من اآليات التن�سيق والتعاون مع املمثليات 
الأجنبية ما ينظم تلك الهجرة وي�سمن عدم اإ�رسارها بالقت�ساد والتنمية الوطنية. كما اأن 
ال�سلطة ل متلك من الإمكانيات ما ميكنها من تقييد هروب الفارين من العدالة يف حال 
الغربية،  ال�سفة  الإ�رسائيلية مبا�رسة كما هو احلال يف  ال�سيطرة  املعابر حتت  اإىل  و�سولهم 
اأن ال�سلطة الفل�سطينية ل متلك من الآليات ملعرفة َمن  ودون املرور يف ال�سرتاحة. كما 
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تلك  اإىل  يعود  غزة(  قطاع  )من  مل�رس  اأو  الغربية(  ال�سفة  )من  لالأردن  املارين  هوؤلء  ِمن 
املناطق التي خرج منها، ومن منهم ي�سافر من تلك البلدان عرب موانئها البحرية واجلوية 
اإىل اخلارج )كونها املوانئ الوحيدة املتاحة لفل�سطيني ال�سفة الغربية وقطاع غزة(. حتى 
بني  لتفاق  والتو�سل   2005 عام  غزة  قطاع  من  اإ�رسائيل  ان�سحاب  بعد  رفح  معرب  على 
ال�سلطة الفل�سطينية واإ�رسائيل وبرقابة اأوروبية، فاإن الدخول بدون تاأ�سرية يكون للمقيمني 

الدائمني اأي اأولئك الذين ميتلكون "هوية فل�سطينية" باملعنى �سابق الذكر. 
عمل  بخ�سو�ص  اأو�سلو  اتفاقيات  يف  ورد  مما  وبالرغم  الفل�سطينية،  ال�سلطة  اأن  كما 
اإ�رسائيل، ما زالت جمربة على التعامل مع �سيا�سة اإ�رسائيل اأحادية اجلانب  الفل�سطينيني يف 
جتاه العمالة الفل�سطينية داخل اإ�رسائيل. مما جعل دور ال�سلطة الفل�سطينية حمدوداً هنا اأي�سًا 
من حيث الدفاع عن العمال الفل�سطينيني و�سمان حقوقهم واأمنهم. اأما بالن�سبة للعمل 
داخل امل�ستوطنات الإ�رسائيلية، فقد تبنت ال�سلطة الفل�سطينية موؤخراً موقفًا وا�سحًا جتاه 
العمل يف امل�ستوطنات وذلك بتجرميه، كما مت تبني مبادرات كثرية ملنع ا�سترياد الب�سائع 
الإ�رسائيلية من امل�ستوطنات. وبالتايل يزداد و�سع العاملني الفل�سطينيني يف امل�ستوطنات 
ماأ�ساوية يف ظل متييز ميار�سه �سدهم �ساحب العمل الإ�رسائيلي من جهة، ورف�ص ال�سلطة 

الفل�سطينية التعامل مع حاجاتهم واأو�ساعهم  من اجلهة الأخرى. 

احلاجة لت�رسيعات و/اأو �سيا�سات يف ق�سايا الهجرة يف ظل �سيناريوهات ثالثة حمتملة
حمتملة  �سيناريوهات  ثالثة  ظل  يف  �سيا�ساتية  تو�سيات  تقدمي  يلي  فيما  الباحثان  يحاول 
لواقع وم�ستقبل ال�سلطة الفل�سطينية. تتمثل ال�سيناريوهات يف بقاء الو�سع الراهن لل�سلطة 
على ما هو عليه حاليًا، اأو حت�سن جزئي للو�سع القائم من خالل منح ال�سلطة الفل�سطينية 
�سالحيات اأو�سع على املعابر و�سجل ال�سكان و/اأو انفتاح احلدود الداخلية، اأما ال�سيناريو 
الثالث فيتمثل يف قيام الدولة الفل�سطينية كاملة ال�سيادة. ونظراً لعدم و�سوح اخلط الفا�سل 
لل�سلطة  املوجهة  التو�سيات  دمج  الباحثان  ارتاأى  فقد  والثاين  الأول  ال�سيناريوهني  بني 

الفل�سطينية يف احلالتني. 

ال�سيناريوهان االأول والثاين: بقاء الو�سع القائم اأو اإعطاء مزيد من ال�سالحيات 
لل�سلطة الفل�سطينية:

كما اأ�سلفنا اأعاله، تعاين ال�سلطة الفل�سطينية احلالية من حالة ال�سيادة املنقو�سة يف العديد 
هام�ص  الفل�سطينية  ال�سلطة  لدى  يزال  ما  ذلك،  من  الرغم  على  احليوية؛  الأمور  من 
للمناورة من خالله، ول ندعي باأن هذه املناورة �ستفر�ص على اإ�رسائيل منح ال�سلطة كامل 
ال�سالحيات يف امل�سائل املذكورة اأعاله، ولكنها على الأقل قد ت�ستعيد بع�ص ال�سالحيات 

التي مت نزعها منها. ولذلك ل بد من تقدمي التو�سيات التالية يف احلالتني:
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احلاجة لتنظيم ق�سايا الهجرة: 
الت�رسيع يف املرحلة النتقالية - من دون �سيادة على املعابر ودون وجود �سجل لل�سكان، 
ومع عدم التمتع با�ستقالل �سيا�سي خا�سة يف ق�سايا الهجرة - قد يكون يف اأف�سل الأحوال 
غري موؤثر على الواقع ويف اأ�سوئها يوؤدي اإىل تقنني ال�سقف الأدنى ملا ميكن للفل�سطينيني اأن 
يتبنوه بقوانينهم نظراً لعتبارات ال�سلطة النتقالية واملوؤقتة التي تتعامل مع الحتالل ومع 
�سغوطات دولية. لكن مبا اأن �سفة القانون املعا�رس الذي ين�ساأ من خالل الت�رسيع هو كونه 
فالت�رسيع  املتغرية،  املجتمع  لأخذ حاجات  امل�ستقبل  التغيري يف  ويفرت�ص  موؤقت  بطبيعته 
لي�ص حكما موؤبداً، وبالتايل فاإنه لن ي�رس يف حال مل ينفع. لهذا يجب اإيالء عملية الت�رسيع 

يف املرحلة النتقالية الهتمام الذي ت�ستحق. 

الت�رسيعي )اأو من خالل قرار بقانون  الت�رسيع من خالل قانون �سادر عن املجل�ص  لكن 
متنحه  قد  مما  بالرغم  دائمًا،  املثلى  الطريقة  بال�رسورة  لي�ص  ال�سلطة(  رئي�ص  عن  �سادر 
لتلك  ا�ستقرار وثبات و�سمو  بقانون( من  الت�رسيع  )التنظيم من خالل  الطريقة  مثل هذه 
القواعد الناظمة، وما هو �رسوري ل�سمان عدم تع�سف ال�سلطة الإدارية بحقوق املواطنني 
وحرياتهم )مثاًل ملنع قيام ال�سلطة الإدارية من فر�ص قيود على الن�ساء من التنقل اإىل اخلارج 
بع�ص حرياتهم  من  الأجانب  تقّيد  التي  تلك  اأو  م�ستقلة،  �سفر  وثيقة  على  باحل�سول  اأو 
الأ�سا�سية كتلك املرتبطة بتاأ�سي�ص اجلمعيات وما �سابه، اأو بحقهم بالعمل دون متييز بعد 

ا�ستيفاء ال�رسوط التي يلزمها القانون، الخ(. 

خالل  من  بالهجرة  املرتبطة  الإدارية  الق�سايا  تنظيم  �سيكون  احلالت  تلك  عدا  فيما 
امل�رّسع �ساراً، ملا حتتاجه تلك الق�سايا من تاأقلم الإدارة امل�ستمر مع حاجات املواطنني من 
جهة وحاجات الأمن والنظام العام من جهة اأخرى. اإذن من الطبيعي اأن يمُرتك مو�سوع 
منح  لتنظيم  بالن�سبة  الأمر  كذلك  لتنظيمها،  الإدارية  ال�سلطة  اإىل  واحلدود  املعابر  تنظيم 
األ يتدخل امل�رسع يف ق�سايا هي  اأي�سًا  الطبيعي  الهويات. ومن  وثائق �سفر وتنظيم منح 
التقدم  لتحقيق  الهادفة  العامة  ال�سيا�سات  بتبني  خمت�سة  ك�سلطة  احلكومة  اخت�سا�ص  من 
والزدهار وا�ستخدام موارد الدولة بالطرق الف�سلى لتحقيق التنمية الب�رسية والقت�سادية 
وجذب  الأجانب  بالعمال  اخلا�سة  ال�سيا�سات  مثل  حمدد،  �سيا�سي  برنامج  وفق  الالزمة 
الهجرة  اخلارج ونوع  للعمل يف  املواطنني  اإىل هجرة  بالإ�سافة  الأجنبية،  ال�ستثمارات 
التي يتم ت�سجيعها )دائمة، موؤقتة، اأو دائرية( اأو على الأقل حتملها وعدم منعها )هجرة 
عفوية اأو حتى غري �رسعية(. فمن غري الطبيعي تبني موقف واحد فقطحول هجرة ال�سباب 
على �سبيل املثال، فقد تكون يف بع�ص الأحيان خيار يجب ت�سجيعه ويف غريه خيار يجب 

العمل على التقليل منه.  



32

احلاجة ل�سيا�سات وا�سحة بخ�سو�ص ق�سايا الهجرة: 
روؤيتها  و�سوح  بعدم  املا�سية  الع�رسين  ال�سنوات  خالل  الفل�سطينية  ال�سلطة  حال  متيز 
و�سيا�ساتها بخ�سو�ص بع�ص ق�سايا الهجرة )هذا حال العمالة الأجنبية يف ال�سفة الغربية 
الفل�سطينية، واملوقف من  التوزيع ال�سكاين وفر�ص العمل يف املدن  وقطاع غزة، ق�سايا 
املقد�سيني الذين يرغبون يف احل�سول على وثيقة �سفر فل�سطينية، العمالة داخل اإ�رسائيل، 
العمالة يف امل�ستوطنات، هجرة ال�سباب الفل�سطيني للعمل يف اخلارج واإمكانية التن�سيق 
املهجر  لالجئي  بالن�سبة  الفل�سطينية  ال�سلطة  مكانة  ذلك،  لتن�سيق  امل�سيفة  الدول  مع 
التعامل مع تركز ال�سكان يف  والعالقة مع الدول العربية امل�سيفة لالجئني الفل�سطينيني، 
مناطق دون غريها، الخ(. بكلمات اأخرى كان "عدم تبني �سيا�سة وا�سحة وحمددة" هي 

ال�سيا�سة الر�سمية لل�سلطة الفل�سطينية! 

بتبني  اإذ تظهر موؤ�رسات على قيام حكومة �سالم فيا�ص  يتغري موؤخراً  لقد بداأ هذا احلال 
هناك  اأن  اإذ  ل،  اأم  حمتواها  على  املوافقة  عن  النظر  بغ�ص   - جريئة23  تمُعترب  وطنية  خطة 
ال�سلطة  قيام  الوا�سح يف  التغري  هو  هنا  يتميز  ما  لكن   – املمكنة  التحفظات  من  الكثري 
اأو�سح بخ�سو�ص بع�ص الق�سايا )العمالة الفل�سطينية  بتبني �سيا�سات  الفل�سطينية موؤخراً 
يف امل�ستوطنات، يف اإ�رسائيل اأو يف دول اأخرى، على �سبيل املثال(.24 هذا التغري اإيجابي، 
وقد يكون يف الإطار الطبيعي له ثمن �سيا�سي قد ل ترغب احلكومات اخلا�سعة لرقابة 
برملانية اأن تتحمله. لكن و�سع احلكومة احلايل قد �سمح لها اأن تقوم بذلك، اإذ اأنها ت�ستمد 
ولي�ست  بريوقراطية  كفاءات  حكومة  تعترب  وبكونها  ال�سلطة  رئي�ص  بتفوي�ص  وليتها 
حكومة لها ثقل �سيا�سي بتفوي�ص �سعبي من خالل منح الثقة من قبل املجل�ص الت�رسيعي. 
وهو ما يوؤدي يف املح�سلة اإىل اإثارة ال�سبهات حول تلك ال�سيا�سات التي ل تعك�ص يف 

املح�سلة حاجات �سعبية بقدر ما تعك�ص روؤية ال�سلطة احلاكمة. 

مع ذلك، هناك حاجة ما�سة لقيام ال�سلطة الفل�سطينية بالتعامل مع ظاهرة هجرة الكفاءات 
وال�سباب اإىل اخلارج، ويف اأخذ حاجاتهم يف حالة العودة ل�ستيعابهم يف ال�سوق الوطني 

http://salamfayyad.wordpress.com/%D8% الدولة."  واإقامة  الحتالل  اإنهاء  "فل�سطني:  املعنونة  اخلطة  انظر   23

84%D8%A7%D8%AD%D8%A%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D9%A5%D9
85%D8%A9-%82%D8%A7%D9%88%D8%A5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%A%D9

D8%A9%88%D9%84%D8%AF%D9%%D8%A7%D9%84/  ا�سرتجعت بتاريخ 2012/6/14.

عام  مدير  �سعيد،  اآ�سف  ال�سيد  اإليه  اأ�سار  ما  هو  الإطار  ذلك  بتبنيها يف  ال�سلطة  قامت  التي  ال�سيا�سات  على  الأمثلة  من   24

الت�سغيل يف وزارة العمل، من اأن وزارة العمل عملت على التوجه للبحث عن فر�ص عمل للفل�سطينيني يف اأ�سواق العمل 
اخلارجية، وذلك من اأجل ا�ستيعاب خريجي اجلامعات الفل�سطينية، وكذلك ا�ستيعاب العمالة الناجمة عن اإغالق الأ�سواق 
الإ�رسائيلية. للمزيد حول املو�سوع انظر تعقيب ال�سيد اآ�سف �سعيد يف الور�سة التي نظمها معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات 

الدولية حول حركة ال�سكان الداخلية واخلارجية واأثرها على ال�سلطة/الدولة الفل�سطينية. 
 http://ialiis.birzeit.edu/userfiles/Asef-saeed.pdf، ا�سرتجعت بتاريخ 2012/6/15. 

كذلك ميكن مراجعة قرار بقانون رقم )4( ل�سنة 2010 ب�ساأن حظر ومكافحة منتجات امل�ستوطنات والذي يجرم العمل يف 
امل�ستوطنات الإ�رسائيلية. واملن�سور على "املقتفي."

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT_printable.aspx?LegPath=2010&MID=16090  
lnk=2&. ا�سرتجع بتاريخ 2012/6/18.   
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اجلامعات  مع  والتن�سيق  التعاون  الوطنية  ال�سلطة  على  اأن  كما   .)Khalil 2010b, 10(
توؤدي  لئال  الفل�سطيني،  العمل  �سوق  تخدم  اأكادميية  لربامج  تقدميها  ل�سمان  الفل�سطينية 
عن  العاطلني  العليا  ال�سهادات  حاملي  يف  "تخمة"  اإىل  التخ�س�سات  طرح  يف  العفوية 
اإيجاد  على  حتى  ت�ساعدهم  ول  املحلي  ال�سوق  يحتاجها  ل  تخ�س�سات  ب�سبب  العمل 

فر�ص عمل يف دول جماورة اأو يف املهجر. 

كذلك الأمر ل يجب اأن تغلب احلما�سة املزيفة القائمة على جترمي العمل يف امل�ستوطنات 
الإ�رسائيلية وبالتايل خلق اأعباء اإ�سافية على فل�سطينيني عاطلني عن العمل، يعانون اأ�ساًل 
بديل  بتوفري  الفل�سطينية  ال�سلطة  قيام  ذلك  يرافق  اأن  دون  اقت�سادي �سعيف،  من و�سع 
حقيقي لذلك العمل. يف هذا الجتاه، ميكن لل�سلطة الفل�سطينية ت�سجيع القطاع الزراعي، 
وال�سناعي اخلفيف، حتى يتم تقليل ن�سبة العمالة يف امل�ستوطنات دون اأن يوؤدي ذلك اإىل 
الزيادة يف معدلت البطالة عن العمل. من اأجل ذلك، ل بد من ال�سعي للح�سول على 
النوع بدًل من ت�سجيع ا�ستجالب م�ساريع �سخمة )انطالقًا من  متويل مل�ساريع من هذا 
معيار راأ�ص املال فقط كما هو حال قانون ت�سجيع ال�ستثمار(25 دون اأن تقدم خدمة فعلية 

للمجتمع الفل�سطيني. 

كما اأن هناك حاجة ما�سة لأن تقوم ال�سلطة الفل�سطينية باإعادة النظر يف �سيا�ستها املركزية 
على  العامة  واخلدمات  احليوية  املراكز  توزيع  على  تعمل  بحيث  الإداري،  تنظيمها  يف 
كافة املناطق اخلا�سعة لوليتها. بحيث ل تقت�رس وترتكز يف مكان واحد مما يخلق اأزمة 
�سكانية يف تلك املناطق، يرافقها نق�ص يف املرافق العامة ال�رسورية والبنية التحتية الالزمة 
ل�ستيعاب هذا الرتكز يف ال�سكان يف مناطق دون غريها وما يرتتب عليه من نتائج على 

املجتمعات املحلية. 

احلاجة للتعامل والتن�سيق مع �سلطات االحتالل يف ق�سايا الهجرة: 
يف كثري من ق�سايا الهجرة التي مت التعر�ص لها هنا، حتتاج ال�سلطة الفل�سطينية للتعامل، 
التن�سيق، و/اأو اأخذ موافقة �سلطات الحتالل. قد يعترب البع�ص اأن هذا الأمر م�ستهجن 
خا�سة يف ظل توقف املفاو�سات بني اجلانبني الإ�رسائيلي والفل�سطيني، وا�ستمرار املرحلة 
النتقالية دون التو�سل حلل دائم. لكن هذا هو املنطق الذي تقوم عليه اتفاقيات اأو�سلو 
والذي جعل من املمكن قيام �سلطة حكم ذاتي يف الأر�ص الفل�سطينية املحتلة. وبالتايل 
فاإن القبول بوجود �سلطة حكم ذاتي يفرت�ص القبول اأي�سًا بنتائج ذلك ك�رسورة اعتماد اآلية 
التن�سيق مع �سلطة الحتالل يف كثري من الق�سايا اليومية اخلا�سة باملواطنني الفل�سطينيني. 

تبنّي  والتي  فل�سطني  ال�ستثمار يف  ت�سجيع  ب�ساأن   1998 ل�سنة   1 رقم  قانون  من   31،35  ،30  ،24  ،22  ،4 املواد  اأنظر    25

العفاءات املقدمة من قبل قانون ت�سجيع ال�ستثمار الفل�سطيني.
 http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=46484&Ed=1  
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كما اأن اتفاقيات اأو�سلو، وعلى الرغم من العيوب والنواق�ص التي احتوتها، وعلى الرغم 
الكثري من  احتوت على  اأنها  اإل  انطباقها حاليًا،  يربرها حول  ما  لها  التي  ال�سكوك  من 
الإيجابيات من حيث تنظيم الق�سايا اخلا�سة بالهجرة اإذا ما قارناها مبا قامت به اإ�رسائيل 
اأنها رف�ست تطبيق التفاقيات املوقعة )هذا هو احلال بخ�سو�ص  اإذ  الواقع،  اأر�ص  على 
اخت�سا�ص ال�سلطة الفل�سطينية يف منح تاأ�سريات لالأجانب، ت�سجيل ال�سكان، ومل ال�سمل، 
الخ...( بل اأن اإ�رسائيل تراجعت عن بع�ص اخلطوات التي كانت قد اتخذتها يف ال�سابق 
فقامت بطرد ال�سلطة الفل�سطينية من املعابر ودفعتهم اإىل داخل مدينة اأريحا، اأي اأنها مل 

تعد تن�سق مع ال�سلطة الفل�سطينية يف ق�سايا حركة ال�سكان. 

هذا يعني باأنه ميكن لل�سلطة الفل�سطينية تبني موقف يقوم على ممار�سة ال�سغط يف �سبيل 
احل�سول على ال�سقف الأدنى من ال�سالحيات على الأقل، على اعتبار اأن اتفاقيات اأو�سلو 
متثل ذلك ال�سقف. ومن بني ما جاء يف اتفاقيات اأو�سلو اأي�سًا، ميكن لل�سلطة الفل�سطينية 

اأن تعمل دون تاأخري على �سمان حرية احلركة بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

اعتماد احلقوق واحلريات كمرجعية: 
لكن هناك توجه اآخر ممكن ويقوم على رف�ص اتفاقيات اأو�سلو كمرجعية، وباملقابل الرتكيز 
القانون  ويف  الإن�سان  حلقوق  الدولية  املعاهدات  يف  وردت  كما  الإن�سان  حقوق  على 
اأن  للفل�سطينيني  فيمكن  والحتالل.  امل�سلحة  النزاعات  زمن  ال�ساري  الإن�ساين  الدويل 
يعملوا على رف�ص التعامل يف ق�سايا مل ال�سمل حتى تعرتف اإ�رسائيل بكونها حق لالأفراد 
يف تكوين عائلة ويف عي�ص اأفرادها معًا، ولي�ص بكونها منحة تقدمها �سلطات الحتالل 
يف  الفل�سطينيني  حلق  بالن�سبة  الأمر  كذلك  �سيا�سية.  تنازلت  ومقابل  اأهوائها  بح�سب 
اجلن�سية ويف حرية التنقل داخل الأر�ص الفل�سطينية املحتلة واإىل خارجها �سمن حدود 

اتفاقية جنيف الرابعة اخلا�سة بحماية املدنيني. 

الفل�سطينية  لل�سلطة  اأ�سا�سي، ميكن  الإن�سان كمرجع  يتبنى حقوق  الذي  املنطق  وبنف�ص 
ق�سية  اإيجابية جتاه  اأكرث  تتبنيا موقفًا  اأن  العربي،  الربيع  م�ستفيدين من  التحرير،  ومنظمة 
حت�سني و�سع الالجئني الفل�سطينيني يف الدول امل�سيفة. فتقوم مبمار�سة ال�سغط على الدول 
امل�سيفة لالجئني لتح�سني ظروفهم املعي�سية ومنحهم احلقوق الأ�سا�سية وحرياتهم مبا يكفل 
العي�ص بكرامة يف بلد اللجوء، بحيث يتم ت�سهيل انخراطهم يف املجتمعات امل�سيفة، دون 
اأن يوؤثر ذلك بال�رسورة على حقهم يف العودة. وبنف�ص الجتاه، على ال�سلطة الفل�سطينية 
اأن تدعم وجود حقوق ثابتة لالجئني الفل�سطينيني يف الدول امل�سيفة، بحيث ل تتاأثر تلك 
احلقوق مبوقف تلك الدول من منظمة التحرير اأو ال�سلطة الفل�سطينية، مع �رسورة العمل 
على تفعيل القرارات ال�سادرة عن جامعة الدول العربية حتديداً بروتوكول الدار البي�ساء، 

وحث الدول امل�سيفة على اللتزام بها.
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احلاجة ل�سجالت ت�سبط حركة الفل�سطينيني واالأجانب
التحكم  عدم  من  وبالرغم  املعابر،  على  �سكلية  فل�سطينية  �سلطة  وجود  من  الرغم  على 
الكامل بحركة املواطنني والأجانب وتنقالتهم من واإىل مناطق ال�سلطة الفل�سطينية، اإل 
يوثق  الفل�سطينيني والأجانب  تعمل على خلق �سجل حول حركة  اأن  لل�سلطة  اأنه ميكن 
اأو يخرجون عرب ج�رس اللنبي من خالل ال�سرتاحة  ما يتوفر من معلومات ممن يدخلون 
وعرب معرب رفح اأي�سًا. وهو ما قد يكون من �ساأنه امل�ساعدة يف معرفة واقع حركة ال�سكان 
فعالية  اأكرث  تنظيم  من  والتمكن  املعرفة،  على  مبنية  �سيا�سات  تبني  وبالتايل  والأجانب، 

حلركة ال�سكان.

كما توجد حاجة ما�سة لوجود �سجل �سكاين لالجئني يف الدول امل�سيفة وللفل�سطينيني 
يف دول املهجر، بحيث يوفر معلومات عن الفل�سطينيني املنت�رسين يف اأنحاء العامل وهو ما 
من �ساأنه تعزيز دور ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير من خالل ربطهما بطاقات ب�رسية 
تتجاوز حدود ال�سلطة الفل�سطينية وفل�سطينيي ال�سفة الغربية وقطاع غزة. بالإ�سافة اإىل ما 
قد تدره الأموال العائدة اإىل الوطن من هوؤلء، اأو تكري�ص بع�سهم لكفاءاتهم ولو موؤقتًا يف 
خدمة بناء الدولة. من هنا تكمن اأهمية تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفل�سطينية بحيث 
ت�سمل كافة اأطياف ال�سعب الفل�سطيني بحيث تعمل منظمة التحرير على تبني اتفاقيات 

ثنائية مع الدول امل�سيفة للفل�سطينيني، وتعزز العالقة بني فل�سطيني املهجر والوطن. 

ال�سيناريو الثالث: قيام الدولة الفل�سطينية
ل بد من التو�سيح بداية باأننا نفرت�ص هنا دولة �سمن حل الدولتني، اأي دولة فل�سطينية 
على حدود عام 1967، بحيث ت�سمل ال�سفة الغربية والقد�ص ال�رسقية وقطاع غزة. كما 
نفرت�ص هنا متتع تلك الدولة ب�سيادة تامة على احلدود وال�سوؤون املدنية لل�سكان وا�ستقاللية 
قراراتها القت�سادية. هذا التغري اجلذري عن حال ال�سلطة الفل�سطينية حاليًا، يتطلب من 
واإىل  بها.  البت  دولة  اأي  على  يتوجب  التي  الأمور  من  الكثري  التفكري يف  الفل�سطينيني 
بها  نتخذ  اأن  كفل�سطينيني  نحتاج  ت�ساوؤلت  الباحثان  يقدم  التو�سيات،  تقدمي  جانب 
موقفًا لئال يكون قيام الدولة الفل�سطينية ف�ساًل ذريعًا يعود على الق�سية الفل�سطينية مبزيد 

من الدمار بدل اأن ي�ساعد يف حلها. 
بالفل�سطينيني يف املهجر؟ وما هي عالقتها مبنظمة  الفل�سطينية  الدولة  ما هي عالقة   √
التحرير، اجل�سم التمثيلي للفل�سطينيني يف كل العامل؟ هل �ستلعب الدولة دور املنظمة 
يف متثيل الفل�سطينيني يف العامل؟ من هي الهيئة التي �ستدعي متثيل الفل�سطينيني اأجمع؟ 
ما هو الفاعل ال�سيا�سي الذي �سيحظى بالتمثيل الدبلوما�سي لدى الدول واملنظمات 
و�سع  لتح�سني  تهدف  ثنائية  اتفاقيات  عقد  باإمكانية  �سيحظى  وبالتايل  الدولية 

الفل�سطينيني يف الدول امل�سيفة؟



36

الراغبني بدخولها،  الفل�سطينيني  اأمام  اإن قيام دولة فل�سطينية يوؤهلها لفتح حدودها   √
خا�سة يف ظل اإمكانية فر�ص �سيا�سة الأمر الواقع من قبل بع�ص الدول العربية التي 
طردهم  حتى  اأو  عنهم  املواطنة  ل�سحب  حجة  الفل�سطينية  الدولة  قيام  من  �ستتخذ 
اأوىل برعايتهم. وهنا  اأ�سبح لهوؤلء الأ�سخا�ص دولة وهي  اأنه  اجلماعي حتت حجة 
هوؤلء  ا�ستيعاب  من  النا�سئة  الدولة  تلك  متكن  ب�سيا�سات  بجدية  التفكري  من  بد  ل 

الأ�سخا�ص يف حال حتقق هذا ال�سيناريو. 
ويف حال قيام الدولة، ل بد اأي�سًا من التفكري يف من له احلق باحل�سول على اجلن�سية   √
الفل�سطينية، وهل �سيتم منح الالجئني الراغبني يف ذلك اجلن�سية الفل�سطينية، وما هو 
اأثر ذلك على حقهم بالعودة اإىل وطنهم الأ�سلي )اإىل قراهم ومدنهم التي تدخل الآن 
�سمن دولة اإ�رسائيل(؟ اأم هل �ستكون "العودة" للدولة الفل�سطينية بدياًل عن العودة 
الراغبني يف ذلك، فكيف  للفل�سطينيني  الأ�سلي؟ ويف حال عودة جماعية  للوطن 
�سكن  اأماكن  توفري  �سيتم  واملحلي؟ كيف  الوطني  العمل  �سوق  ا�ستيعابهم يف  �سيتم 
منا�سبة وخدمات �سحية وتعليمية؟ هل �سيتم تعزيز ف�سلهم عن املجتمعات املحلية اأم 

�ستعمل الدولة على دجمهم فيها؟ 
ل بد من التفكري بجدية يف و�سع خميمات الالجئني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة،   √
املتوفرة.  واخلدمات  الكبري،  ال�سكاين  والكتظاظ  ال�سيئة،  التحتية  البنية  حيث  من 
بدمج لجئي  التفكري  بد من  باأنه ل  بالقول  اأبعد من ذلك  ما هو  اإىل  نذهب  ورمبا 
ال�سفة وغزة ب�سكل اأكرب يف املجتمع، ل مبعنى اأن يتم تفكيك املخيم واإنهاء وجوده، 
لل�سكن خارج املخيم مع منحهم بع�ص  الالجئ  لل�سباب  ولكن مبعنى توفري فر�ص 
الت�سهيالت. بحيث ي�ساعد ذلك على تخفيف الكتظاظ الدميوغرايف يف املخيم مبا 

ي�سمن تطوير املخيم بطريقة اأف�سل مما هو عليها. 
م�ساعداتها  تقليل  الأونروا  قررت  حال  يف  وا�سحة  عمل  خطط  وجود  �رسورة   √
املمنوحة لالجئني وهو اأمر حمتمل يف ظل التقلي�ص امل�ستمر للدعم املايل للوكالة من 

قبل الدول املانحة والأزمة القت�سادية التي تعاين منها. 
على الدولة الفل�سطينية اأي�سًا اأن تتعامل مع التزامات دولية مبوجب معاهدات دولية اأو   √
عرف دويل، حتديداً فيما يتعلق مبو�سوع حقوق الالجئني ب�سكل عام )غري الالجئني 
الفل�سطينيني( وبالتايل ل بد لتلك الدولة من و�سع نظم واآليات للتعامل مع اأولئك 
يتعلق مبنحهم اجلن�سية، وتقدمي فر�ص  فيما  اأرا�سيها، حتديداً  اإىل  الوافدين  الالجئني 

العمل لهم. 
ل بد من التفكري بجدية يف حال قيام الدولة الفل�سطينية بو�سع �سكان القد�ص ال�رسقية،   √
خا�سة كونهم كانوا يف بع�ص اجلوانب يعي�سون يف ظل ظروف اأكرث اإيجابية مقارنة 
الإ�رسائيلي  ال�سحي  والتاأمني  الجتماعي  بال�سمان  متتعهم  )مثاًل  الفل�سطينيني  ببقية 
لفرتة طويلة، واإمكانية العمل داخل اإ�رسائيل والتنقل بحرية فيها(. فهل �ستقوم الدولة 
بني  التاريخ  ن�ساأت عرب  التي  الختالفات  العتبار  بعني  ياأخذ  نظام موحد ل  بتبني 

مناطق الدولة الفل�سطينية املختلفة؟
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يف حال فتح احلدود بني ال�سفة وغزة، يتوقع الباحثان اأن يرافق ذلك حدوث تغري يف   √
التوزيع الدميوغرايف لل�سكان، بحيث يهاجر عدد من الفل�سطينيني من غزة اإىل ال�سفة 
الغربية اأو بالعك�ص، وذلك بحثًا عن فر�ص عمل، ول يرى الباحثان م�سكلة يف ذلك 
اإذ اأن هذه دولة واحدة يف املح�سلة. لكن تكمن امل�سكلة اإذا متت تلك الهجرة باجتاه 
اإىل زيادة الأعباء على منطقة دون غريها،  واحد فقط )وهو مرجح( بحيث يوؤدي 
امل�ساريع  توزيع  جديًا يف  تفكرياً  يتطلب  هذا  لذلك  املدن.  من  دون غريها  ومدينة 

واملراكز احليوية وموؤ�س�سات الدولة ب�سكل مت�سق بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة.  
هل  العربية؟  اجلن�سية  ازدواج  من  الفل�سطينية  الدولة  �ستتخذه  الذي  املوقف  هو  ما   √
اعتربه  لطاملا  اإجراء  تغيري  �ستحاول  اأم  العربية؟  الدول  جامعة  لقرار  وفقًا  �ستتعامل 

املواطن الفل�سطيني حتديداً خطراً عليه.  
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فل�سطني:  يف  دولة  قيام  حال  يف  والتحديات  الدميوغرافية  التوجهات 
2012-2048

يو�سف كرباج1   

املقدمة: 
تتمثل  الأوىل  فل�سطني.  الدميوغرافية يف  والتحديات  التوجهات  لتحليل  طريقتان  هناك 
بدرا�سة فل�سطني باعتبارها دولة "عادية"، ودرا�سة حجمها ومنوها والبنية ال�سكانية فيها. 
وياأتي ذلك ليكون من املمكن يف امل�ستقبل جتاوز اأثر النمو ال�سكاين على قطاعات التعليم 
والتوظيف ومعدلت ال�سيخوخة وغريها. وهذا هو الأ�سلوب التقليدي لال�ستمرار، لكن 
اأرا�سيها مق�سمة، يجب علينا الأخذ  اأن فل�سطني هي دولة حمتلة واأن  اإىل حقيقة  بالنظر 
بعني العتبار دميوغرافية ال�سكان عند دولة الحتالل ولي�ص فقط دميوغرافية ال�سكان حتت 
الحتالل. وهكذا، تكون الدميوغرافيا الفل�سطينية والإ�رسائيلية مرتبطة ب�سكل كبري. ويف 
اأرا�سي "فل�سطني التاريخية" ل ميكن ف�سل الدميوغرافيا عن امل�رسوع الإ�رسائيلي وردود 

الأفعال الفل�سطينية على ذلك امل�رسوع.

اإن ت�سخيم احلجم ال�سكاين اليهودي وما يرافقه من جهود للتقليل من احلجم ال�سكاين 
هي  هذه  ال�سهيوين.  للم�رسوع  الرئي�سية  الإ�سرتاتيجية  الأهداف  من  يعترب  الفل�سطيني 
جتاه  يعترب ح�سا�سًا  امل�رسوع  هذا  كان  ولطاملا  الآن.  1948 وحتى  عام  نكبة  منذ  احلقيقة 
ن�سبة  اإىل  للو�سول  ي�سعى  اأن  يعني  دميوغرافيًا  م�رسوعًا  يكون  فاأن  الدميوغرافية،  امل�ساألة 
�سكانية يهودية اأعلى على الأر�ص، مع ال�سعي لتحقيق اأعلى معدلت املواليد. يف البداية، 
مل ي�ستطع امل�رسوع اإل العتماد على الهجرة وذلك ب�سبب العدد القليل جداً من ال�سكان 
الفل�سطينيني اليهود. ولكن لحقًا، وبعد اأن جاءت الهجرة  باأعداد هائلة من اليهود اإىل 
ال�سواطئ الفل�سطينية، اأ�سبح عامل اخل�سوبة يف النمو ال�سكاين يلعب دوراً اأكرث فاعلية. 
اأعداداً كبرية من الأطفال.  اليهود ينجبون  اأن املتطرفني واملتدينني  اأنه من املعروف  كما 
اأنه وبالرغم من كونه اأقل حدة، يظهر  وما هو اأقل انت�ساراً ولكنه قد يكون اأكرث دللة، 
انخرط  املقابلة،  اجلهة  ويف  املجتمع.  �رسائح  جميع  لدى  الإجناب  على  الإقبال  �سلوك 
الفل�سطينيون كذلك يف "حرب املواليد" اأو "معركة الأرقام،" وهي الظاهرة التي بداأت 
اإ�رسائيل. وحتى الآن، هم يعتمدون على عامل اخل�سوبة فقط )ل  اإن�ساء دولة  حتى قبل 

جمال لال�ستفادة من عامل الهجرة(.

يعتمد  اأو دولتني،  اإن�ساء دولة واحدة يف فل�سطني  اأن  الوا�سح  قيام دولة، من  اعتبار  مع 
ب�سكل كبري على ديناميات ال�سكان عند ال�سعبني.

1 املقالة الأ�سلية باللغة الإنكليزية، ترجمة اأمل زايد. 
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ال�سكانية" و"منا�رسي االإجناب" "الزيادة 
فيما يتعلق باخل�سوبة لدى الفل�سطينيني، فقد كانت منذ مدة طويلة متثل ا�ستثناءاً يف نظرية 
التحول الدميوغرايف. فحتى قبل اإن�ساء الدولة اليهودية كانت معدلت اخل�سوبة مرتفعة 
اأكرث من الطبيعي، وطبعًا كانت اأعلى من تلك املعدلت يف الدول العربية. وبالتايل من 
اأجل  من  املواليد  اأعداد  زيادة  عرب  النف�ص  عن  للدفاع  الفعل  رد  ياأتي  اأن  جداً  املحتمل 

مواجهة الهجرة اليهودية حمتماًل جداً. 

خ�سوبة يهودية غري منتظمة
التحول  يف  ا�ستثنائيًا  منوذجًا  الفل�سطينية  اخل�سوبة  تعد  فلم  اختلفت،  الأمور  اأن  اإل 
الدميوغرايف. فالآن جاء دور اليهود يف اإ�رسائيل لي�سبحوا ال�ستثناء لهذه النظرية. فاليهود 
يف اإ�رسائيل ميتلكون جميع العوامل التي قد ت�سري لنخفا�ص اخل�سوبة،  كارتفاع الدخل 
املحلي الإجمايل للفرد )40,000 دولر(، ول يوجد اأمية، ومعدلت ا�ستيعاب عالية يف 
هذه  كل  من  وبالرغم  ذلك،  ومع  مرتفعة.  حت�رس  معدلت  واجلامعي،  الثانوي  التعليم 
العوامل "املخف�سة" لالإجناب، مل ت�ستقر معدلت اخل�سوبة اليهودية يف م�ستويات مرتفعة 

فح�سب، بل اأي�سًا تزايدت يف اأغرب حالة من نوعها من بني الدول الغنية ن�سبيًا.

مع الرتفاع من معدل 2,6 عام 1990 اإىل 3,0 عام 2010، من املرجح اأن تتخطى معدلت 
اخل�سوبة اليهودية نظريتها الفل�سطينية يف غ�سون �سنوات: مع العلم اأن معدلت اخل�سوبة 
لدى الفل�سطينيني يف اإ�رسائيل هي 3,3 طفل لكل امراأة، و 3,8 يف ال�سفة الغربية. وامللفت 
بالأمر اأن معدلت اخل�سوبة لدى اليهود بال�ستات تبلغ ما معدله 1,5 طفل فقط، وهو ما 

يعادل ن�سف معدلت اخل�سوبة لدى العائالت اليهودية يف اإ�رسائيل.

... يف مواجهة االنخفا�ص يف معدالت اخل�سوبة الفل�سطينية
ويف املقابل، بعد تذبذبها بالرتفاع والنخفا�ص خالل النتفا�سة الأوىل، تتبع معدلت 
الثمانينيات  فرتة  وخا�سة  ال�سبعينيات،  فرتة  ففي  معاك�سًا.  م�ساراً  الفل�سطينية  اخل�سوبة 
تعترب  وكانت  اخل�سوبة  تعزيز  يف  كبرياً  دوراً  تلعب  ال�سيا�سة  كانت  الت�سعينيات،  وبداية 

ك�سالح فعال يف مواجهة ال�ستعمار والحتالل الإ�رسائيلي.

الثانية. وهذا ما جاء  الفل�سطينية بداأت تتحول منذ النتفا�سة  اأن معدلت اخل�سوبة  اإل 
هذا  كان حجم  كم  اجلديدة.  والأيديولوجية  القت�سادية  الظروف  من  يف ظل جمموعة 
كانت  اإذا  وما  م�سدرها  ح�سب  وذلك  متناق�سة  الإح�ساءات  تاأتي  اأحيانًا  النخفا�ص؟ 
اأم عن اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني: فح�سب وزارة  �سادرة عن وزارة ال�سحة 
ال�سحة كانت الن�سبة هي 3,4 بينما بلغ 4,5 بح�سب امل�سح الذي اأجراه جهاز الإح�ساء 
املركزي الفل�سطيني عام 2006، 4,05 يف ال�سفة الغربية مقابل 5,3 يف غزة. وبالرغم من اأن 
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هذا النخفا�ص يف معدلت اخل�سوبة مل يكن مهمًا جداً: هناك اإح�سائيات اأخرى للعام 
2010 اأ�سارت اإىل اأن معدلت اخل�سوبة لدى الفل�سطينيني ل تتجاوز 4,2 مبعدل 3,8 يف 

ال�سفة الغربية و4,9 يف غزة.

دولة واحدة اأم دولتان باالعتماد على امل�ساألة الدميوغرافية؟
ما الذي تعنيه هذه الإح�سائيات؟ علم الدميوغرافيا لي�ص حمايداً، فقد ميثل تهديداً �سيا�سيًا. 
واأخطر ما يتهدد الدولة الفل�سطينية يف امل�ستقبل هو هذا التحدي والتناف�ص الدميوغرايف 

من ال�سكان اليهود، خا�سة يف مناطق النزاع: ال�سفة الغربية والقد�ص ال�رسقية.
�سيتم تو�سيح مثال حول هذه النقطة لحقًا. يظهر يف ال�سكل )1( النمو الكبري يف اأعداد 
اأن  فبعد   :1967 عام  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  املقيمني يف  الإ�رسائيليني  امل�ستوطنني 
�سعفًا يف   14 بلغت  بزيادة   ،2011 عام   560,000 بلغوا   1977 عام   41,000 عددهم  كان 
ال�سفة الغربية )مبا فيها القد�ص ال�رسقية(، ومعدل النمو ال�سنوي لدى امل�ستوطنني اليهود 

هو4% �سنويًا، بينما بلغت لدى الفل�سطينيني %2,6.

التزايد ال�سكاين الهائل لدى امل�ستوطنني: معدالت وفيات منخف�سة...
اإذا كان امل�ستوطنون اليهود يف ال�سفة الغربية يتميزون مبعدلت منو اأعلى من الفل�سطينيني، 
فذلك يعود ملجموعة من العوامل: معدلت وفيات منخف�سة مقارنة بالفل�سطينيني نظراً 
لرتفاع متو�سط العمر )فهي من اأعلى املعدلت يف العامل(؛ معدلت اأقل من كبار ال�سن 
ممن اأعمارهم تزيد على 65 عامًا، حيث اأن امل�ستوطنات غالبًا ما جتذب اإليها الأزواج ال�سابة 
- مع اأو بدون اأطفال. اإىل جانب املعدلت املنخف�سة يف الوفيات، ت�ستفيد امل�ستوطنات 
من الن�سب املرتفعة للهجرة من داخل اخلط الأخ�رس، وذلك باعتبارها "هجرة داخلية" 
من قبل الإ�رسائيليني، بينما تعترب "هجرة خارجية" من اجلانب الفل�سطيني ومن املجتمع 

الدويل. وت�ساعد الهجرة اليهودية على حت�سني م�ستوى املعي�سة لهوؤلء املهاجرين.
2011  -  1977 ال�رسقية(،  القد�ص  فيها  )مبا  الغربية  ال�سفة  يف  اليهود  امل�ستوطنون   :1 ال�سكل 
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بالرغم من اأن الهجرة غالبًا ما تت�ساءل مع مرور الوقت، اإل اأنها ما زالت ن�سطة جداً لدى 
امل�ستوطنني اليهود. موؤخراً، هناك حوايل 5000 قادم جديد �سنويًا بف�سل الهجرة فقط، اإما 
من الطرف الآخر للخط الأخ�رس اأو مبا�رسة من دول اخلارج. وعلى العك�ص من ذلك، 
ي�سهد اجلانب الفل�سطيني ارتفاعًا ملحوظًا يف معدلت الهجرة للخارج منذ عام 2000 
خا�سة يف ال�سفة الغربية، وذلك ح�سب ما جاء يف امل�سح اخلا�ص بالهجرة الدولية للعام 
تمُظهر  الهجرة ل  اأن  يبدو  لكن  الفل�سطيني.  املركزي  الإح�ساء  اأعده جهاز  الذي   2010
امل�ستوطنني  لدى  املرتفعة  اخل�سوبة  معدلت  يف  يكمن  امل�سكلة  فجوهر  كاملة،  الق�سة 

مقارنة بالفل�سطينيني.

خ�سوبة  "جنوب ال�سحراء"
تقدم الإح�سائيات ال�سنوية الأخرية جلهاز الإح�ساء املركزي الإ�رسائيلي مقارنة ملعدلت 

اخل�سوبة بني امل�ستوطنني اليهود و"املواطنني" الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية.

�سهدت اخل�سوبة لدى امل�ستوطنني ارتفاعًا على مر العقود الأربعة املا�سية من بعد احتالل 
امراأة  لكل  طفل   5,18 اخل�سوبة  معدلت  بلغت   ،2010 عام  ويف   .1967 عام  الأرا�سي 
بن�سبة%2,3  ارتفاع  اأن هناك  اأي  اأعلى(،  ت�سهد معدلت خ�سوبة  التي  القد�ص  )با�ستثناء 
على معدلت اخل�سوبة املرتفعة اأ�ساًل والتي كانت تبلغ 5,06 عام 2009. وتتفوق معدلت 
5,18 مقابل  تبلغ:  الفل�سطينيني حيث  لدى  الن�سب  تلك  امل�ستوطنني على  اخل�سوبة عند 

3,8، اأي مبعدل 1,4 اأكرث لكل امراأة، اأو ب�سكل اآخر هي معدلت اأعلى بن�سبة %37.

ال�سكون الدميوغرايف، وانخفا�ص �سن الزواج
وهو  امل�ستوطنني  ال�سكان  لدى  املرتفعة  النمو  معدلت  وراء  اآخر  جزئي  عامل  هناك 
التكاثر ال�سكاين، اأي وجود اأعداد كبرية من ال�سباب والقدرة العالية لهوؤلء ال�سباب على 
الزواج املبكر وبلوغ �سن الإجناب ب�رسعة كبرية. ال�سكل )2( الرتكيب النوعي والعمري 
لفئة ال�سباب ال�سغار مقارنة مبا هو موجود يف جنوب ال�سحراء يف اإفريقيا، حيث اأن �سن 

الزواج الأول عند كل من الذكور والإناث منخف�ص ب�سكل فريد.
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ال�سكل 2: الرتكيب العمري والنوعي لل�سكان اليهود يف ال�سفة الغربية، 2010
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القد�ص، ق�سية اأكرث تعقيداً
الدميوغرايف  امل�سري  ولكن  �سهل،  اأمر  هو  قرب  عن  درا�سة  لإجراء  القد�ص  حالة  اختيار 
الإ�رسائيلي.  املركزي  الإح�ساء  جلهاز  بالن�سبة  احل�سا�سية  �سديد  اأمر  هو  املقد�سة  للمدينة 

حيث يقوم بن�رس بيانات مف�سلة تبني اأن "معركة املواليد" هنا اأكرث حدة. 

حافظ ال�سكان الفل�سطينيون يف القد�ص ال�رسقية على معدلت خ�سوبة عالية لفرتة طويلة 
ن�سبيًا. اإل اأن هذا احلال مل يدم لالأبد. حاليًا، حافظ الفل�سطينيون على معدل 3,84 مولوداً 
يف عام 2010، ولكن هذه الن�سبة اأقل من ال�سنوات ال�سابقة وانخف�ست بن�سبة 11%، فعند 
ال�سكان اليهود يف املدينة املقد�سة: 4,26 مقابل 4,16 يف العام ال�سابق. فيما يتعلق مبدينة 
واخل�سوبة  و�سوحًا،  اأكرث  اخل�سوبة  معدلت  يف  التوازن  اختالل  فاإن  وحدها،  القد�ص 
بلغت  التي  الفل�سطينيني  5,40 متفوقة على نظريتها لدى  لدى ربع مليون م�ستوطن هي 

3,84 مبا معدله  %40.
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ال�سكل 3: معدالت اخل�سوبة لدى يهود وفل�سطينيي 1948
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الو�سع املقارن لفل�سطينيي 1948
يف �ستينات القرن املا�سي، تفوق َحملة اجلن�سية الإ�رسائيلية من فل�سطينيي عام 1948 على 
اأطفال لكل   9 بلغ  التي مت �سمها، مبعدل خ�سوبة  ال�رسقية  القد�ص  اليهود املوجودين يف 
الذين  القد�ص  فل�سطينيي  عك�ص  على  وذلك  عامليًا(،  امل�سجل  الأعلى  )امل�ستوى  امراأة 
يتمتعون مبعدلت خ�سوبة مرتفعة لكنها اأقل من ن�سبة اخل�سوبة عند اليهود:  مبعدل 3,4 
اأي بن�سبة 17% من �سكان اإ�رسائيل حاليًا - على حدود الرابع من متوز للعام 1967، ومل 
تتغري هذه الن�سبة كثرياً، اأي اأن خ�سوبة الفل�سطينيني داخل حدود اإ�رسائيل مت احتواءها اإىل 

حد ما، ويعود الف�سل بذلك ملوجات الهجرة ال�سخمة.
ولكن من الآن ف�ساعداً، �سيكون هناك انعكا�سات يف معدلت اخل�سوبة تقلل من تاأثري 
اآخر،  بعد  عامًا  اليهود  لدى  اخل�سوبة  معدلت  يف  الرتفاع  اليهودية.  الهجرة  تناق�ص 
اأن كانت منخف�سة و�سلت  3 يف املناطق املجاورة، بعد  اإىل  اأ�سبحت الآن ت�سل  حيث 
ن�سبتها اإىل 2,6. )2,97 ملن يدينون باليهودية، 2,88 من "اليهود وغري اليهود" كامل�سيحيني 
من غري العرب وعدميي الدين(. وذلك على عك�ص خ�سوبة فل�سطينيي 1948 التي �سهدت 
اأعلى من خ�سوبة  اأي   ،3,3 لتبلغ حاليًا معدًل منخف�سًا هو  اأ�سعاف  تناق�سًا مبعدل ثالثة 

اليهود باأع�سار قليلة.

حتول يف حالة اخل�سوبة
ال�سكانية  اأكرث عنا�رس احلركة  بتوجهات اخل�سوبة،  الدميوغرافية مدعومة  التوجهات  اإن 
فعالية، وكما يبني ال�سكل 4، تثبت وجود حتول يف ال�سلوك الإجنابي، مع النعكا�ص يف 
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ال�سفة الغربية وخا�سة القد�ص ال�رسقية. كما يظهر اأي�سًا اأن التقارب يف معدلت اخل�سوبة 
بني يهود وفل�سطينيي 1948 �سيكون يف غ�سون �سنوات قليلة.

ال�سكل 4: اأحدث االختالفات يف معدالت اخل�سوبة بني الفل�سطينيون وامل�ستوطنون، 2010
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ميكن العثور على معدلت اخل�سوبة املرتفعة لدى الفل�سطينيني فقط يف قطاع غزة: مبعدل 
النتفا�سة  اإبان  الن�سف مما كان عليه احلال  اأقل مبعدل  امراأة )لكن ذلك  4,9 طفل لكل 

الأوىل(.

التوجهات ال�سكانية وبناء الدولة
نعر�ص هنا جمموعات خمتلفة من التوجهات ال�سكانية من الآن وحتى عام 2048، مع حتديد 

الق�سايا التي تثريها هذه التوجهات فيما يتعلق ببناء دولة للفل�سطينيني، اجلدول )1(. 

الغربية،  )ال�سفة  الفل�سطينيني  ال�سكان  عدد  لإجمايل  املحتمل  التقييم   5 ال�سكل  يظهر 
القد�ص ال�رسقية، غزة، فل�سطينيي 1948( وذلك باملقارنة مع ال�سكان اليهود يف فل�سطني 
ليبلغ  اليهود  الفل�سطينيني م�ساويًا لعدد  2020، �سيكون عدد  التاريخية. ومع حلول عام 

6,9 مليون.
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لكن، بعد ذلك �سيزداد الفل�سطينيون اأكرث، ويعود الف�سل بذلك لل�سكون الدميوغرايف. 
وهذا بالذات �سحيح نظراً ملعدلت اخل�سوبة املرتفعة يف قطاع غزة )4,9(. وهي ن�سبة 

اأعلى من ن�سبة اخل�سوبة لدى فل�سطينيي ال�سفة الغربية والقد�ص ال�رسقية.
بناءاً على هذا ال�سكل، ميكن لنا بكل ب�ساطة اأن ن�ستنتج اأن اإقامة دولة واحدة على كامل 
اأرا�سي فل�سطني التاريخية اأمر غري ممكن بالن�سبة للفل�سطينيني )وهو اأمر طبيعي( وكذلك 
بالن�سبة لالإ�رسائيليني، والذين �سيخلق احتاللهم م�سكلة دميوغرافية معقدة، حيث ي�سيطر 9,2 
مليون يهودي )وي�سكلون ن�سبة 46%( على الأغلبية الفل�سطينية التي تبلغ 11,8 مليون ن�سمة.

ال�سكل 5: التوجهات ال�سكانية للفل�سطينيني واليهود يف فل�سطني التاريخية
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ماذا بعد.. بدون غزة؟
منذ عام 2005، قام الإ�رسائيليون بف�سل غزة عن منطقة الحتالل املبا�رس. ومت ذلك لأ�سباب 
دميوغرافية على وجه اخل�سو�ص: فب�سعة اآلف من امل�ستوطنني ل ميكنهم احلياة ب�سهولة 
يف و�سط 1,5 مليون فل�سطيني، ح�سبما قاله اأرييل �سارون، رئي�ص الوزراء يف ذلك الوقت، 
ال�سفة  قطاع غزة عن  ف�سل  اجل  من  �سك  كانت دون  اأي�سًا  فكرتهم  لكن  مل�ست�ساريه. 
الغربية ب�ستى الو�سائل املمكنة ولالأبد، اإ�سافة اإىل ف�سل القد�ص ال�رسقية عن ال�سفة الغربية.
مع  التاريخية  فل�سطني  يف  الدميوغرافية  للتوجهات  ننظر  اأن  املنطقي  من  ي�سبح  بالتايل، 
اإ�رسائيل  حتتفظ  اأن  هو  ذلك  خلف  ال�سيا�سي  واملنطق   )6 )ال�سكل  غزة.  قطاع  ا�ستثناء 
لكون  مطمئنة  تبقى  الوقت  وبنف�ص  التاريخية،  فل�سطني  اأرا�سي  بجميع  تقريبًا  لنف�سها 
اليهود ي�سكلون الأغلبية، حتى يف عام 2048 حيث �سيكون: 9,2 مليون يهودي مقابل ما 

يعادل 6,7 مليون فل�سطيني يقيمون يف ال�سفة الغربية والقد�ص ال�رسقية وداخل اإ�رسائيل.
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ال�سكل 6: نف�ص التوقعات با�ستثناء غزة
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يف ظل الأغلبية ال�سكانية اليهودية، ي�سبح حل الدولة الواحدة معقوًل. بالإ�سافة اإىل اأنه 
وبالتمعن يف توجهات كال املنحيني يف ال�سكل، يظهر بو�سوح اأنه وبعد عام 2048، ميكن 
اأن نرى اأن التقدم �سيبقى لليهود على م�ستوى الأرقام. وهكذا �سيكون من الطبيعي اأن 
تاأتي ال�سيا�سة الإ�رسائيلية لتتخذ كل ما هو ممكن من الإجراءات لف�سل غزة عن ال�سلطة 
اأجل  القيام بكل ما هو ممكن من  الفل�سطينية  ال�سلطة  الفل�سطينية. وبالتايل على  الوطنية 
جتنب هذا الف�سل. والف�سل يف ذلك �سيمهد الطريق اأمام اإقامة دولة واحدة على كامل 

فل�سطني التاريخية تقريبًا.

الق�سية االأخطر: دميوغرافية امل�ستوطنني يف ال�سفة الغربية
يبني ال�سكل )7( ثالثة تغريات يف النمو ال�سكاين للم�ستوطنني منذ عام 2011 وحتى عام 
2048، وذلك بناءاً على عدة افرتا�سات تتعلق باخل�سوبة والهجرة. يف حني يظهر ال�سكل 
وامل�ستوطنني  )الفل�سطينيني  الغربية،  ال�سفة  �سكان  اإجمايل  من  امل�ستوطنني  ن�سبة   )8(
ال�سفة  امل�ستوطنني يف  لدى  ال�سكاين  النمو  وراء  الرئي�سي  ال�سبب  ويعود  الإ�رسائيليني(. 
الن�سف  اأقل من  ال�رسقية، والذين ي�سكلون  القد�ص  يعي�سون يف  الذين  اأولئك  اإىل  الغربية 

بقليل من اإجمايل عدد امل�ستوطنني: 200,000 اأو اأكرث من اأ�سل 560,000.
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ال�سكل 7: االنفجار يف اأعداد امل�ستوطنني يف ال�سفة الغربية.
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ال�سكل 8: ن�سبة امل�ستوطنني اليهود يف ال�سفة الغربية )مبا فيها القد�ص ال�رسقية(
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القد�ص
وامل�ستوطنني  الفل�سطينيني  بني  اخل�سوبة  معدلت  يف  الختالفات  ال�رسقية،  القد�ص  يف 
وهذا   .2010 عام  يف  موؤخراً  ارتفعت  اأنها  كما  ال�سابق،  من  بكثري  اأكرث  الآن  اأ�سبحت 
الختالف يف اخل�سوبة ل�سالح اليهود �سيكون املك�سب الأهم من اأجل احتواء ال�سكان 
الفل�سطينيني يف القد�ص، اإىل جانب بداية جديدة "مقبولة"– غالبًا ما تعترب اأقل من %30. 
�سكان  من   %37,6 ن�سبته  ما  املوحدة  املدينة  كامل  يف  الفل�سطينيون  ي�سكل  الآن،  وحلد 

املدينة )296,000 فل�سطيني من اإجمايل 788,000 ن�سمة( مبا يتجاوز منطقة "اخلطر."
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ال�سكل 9: النمو ال�سكاين لفل�سطينيي ويهود القد�ص يف املا�سي، 1972 - 2010
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من اأجل االإبقاء على ن�سبة فل�سطينيني اأقل من %30
ن�سبة  حتديد  هو  البلدية  وال�سلطات  للدولة  ر�سميًا  املعلن  غري  الهدف  يكون  وهكذا 
ويف  �سنوات،  عدة  قبل  ال�سكان.  جممل  من   %30 الـ  تتجاوز  ل  بحيث  الفل�سطينيني 
الفل�سطينيني  ال�سكان  باأن  الإ�رسائيلي �سريجيو ديال بريغول  الدميوغرايف  تنباأ   ،2001 عام 

�سي�ستمرون يف التزايد لي�سلوا ن�سبة 38 -40 %، لدرجة اأنه: 

املمكن حدوث حتول يف الأغلبية ال�سكانية ملدينة القد�ص بحيث تنتقل من الأجزاء  "من 
اليهودية اإىل الأجزاء الفل�سطينية والأجزاء الأخرى". 

القد�ص.  والفل�سطيني يف  اليهودي  لل�سعبني  ال�سكاين  النمو  معدلت   )9( ال�سكل  يظهر 
اإل اأن هذه التنبوؤات ل تقي�ص التحول املذهل يف اجتاهات اخل�سوبة، وقد مت اإعدادها قبل 
اأكرب من امل�ستوطنني ب�سبب  اأعداداً  البناء يف الأحياء، والذي �سيجذب  التزايد يف قطاع 
الهجرة. منذ عام 1972، ت�ساعفت اأعداد ال�سكان اليهود مبعدل 2,13، يف حني ت�ساعفت 
النمو  معدلت  يف  الختالف  من  النوع  هذا   .3,5 مبعدل  الفل�سطينيني  ال�سكان  اأعداد 

ال�سكاين اأ�سعفت من عملية اأ�رسلة املدينة املقد�سة.
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ترتيبات �سيا�ساتية
  1993 انطالقًا من عام   %30 اإىل  لت�سل   %27 الفل�سطينيني ب�سكل منتظم من  ن�سبة  ترتفع 

لت�سل الآن ما معدله 37% بالرغم من اأن ال�سيا�سة الدميوغرافية كانت:
زيادة الهجرة اليهودية مل�ستعمرات القد�ص ال�رسقية والبلدة القدمية  √

ت�سجيع الهجرة الفل�سطينية خارج املدينة عرب طردهم من خالل اإجراءات اإدارية.  √
تو�سيع حميط املدينة من خالل الدمج غري الر�سمي مل�ستعمرات ال�سفة الغربية: معاليه   √

اأدوميم، غو�ص اإتزيون...
والأهم من ذلك وعلى املدى البعيد، تعزيز اخل�سوبة املرتفعة لدى اليهود: 5,7 مولود   √
ي�سكل  ما  وهو   ،3,8 تبلغ  التي  الفل�سطينيني  خ�سوبة  مواجهة  )يف  الآن  امراأة  لكل 

فجوة هائلة(.

كيف تكون املواجهة؟
ما هي الإجراءات ال�سيا�ساتية املمكن اتخاذها من قبل فل�سطينيي القد�ص ملواجهة الحتالل 
الإ�رسائيلي يف القد�ص ال�رسقية؟ من الوا�سح اأن ل مكان لديهم بعد الآن يف لعبة "حرب 
ويف  الإ�رسائيليني.  ل�سالح  متيل  اأنها  الوا�سح  من  بات  التي  الأرقام"  و"معركة  املواليد" 
الوقت احلايل، من ال�سعب ت�سور اإجراءات �سيا�ساتية فعالة عدا عن النداءات الالمنتهية 

املوجهة لالأمم املتحدة والدول العربية واملجتمع الدويل.

ق�سايا اأخرى: التحوالت الدميوغرافية والتحوالت ال�سيا�سية
التغريات  على  اأثر  وال�سيا�سية  القت�سادية  الجتماعية  للتطورات  يكون  اأن  الطبيعي  من 
ال�سكانية. كما من املمكن اأن ت�سكل الدميوغرافيا عاماًل م�ستقاًل. والجتاهات الدميوغرافية 
املختلفة بني ال�سفة الغربية والقد�ص ال�رسقية وقطاع غزة تعترب من اجلوانب املهمة بالن�سبة 
اأعداد  �ستتزايد   ،2048 وحتى   2011 بني  ما  الفرتة  ففي  الفل�سطينيني.  ال�سكان  مل�ستقبل 
ال�سكان يف املجموعات الثالث، لكن املوؤ�رس يف ال�سفة الغربية والقد�ص ال�رسقية �سيكون 

اأقل منه يف قطاع غزة. ال�سكل )10(.
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ال�سكل 10: ال�سكان الفل�سطينيون يف ال�سفة الغربية، القد�ص وغزة، 2048-2011

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2048

West Bank

East-Jerusalem

Gaza

خ�سوبة اأعلى يف غزة
وكذلك  كبرية.  اأ�سبحت  الفل�سطينيني  وهجرة  منخف�سة  اخل�سوبة  الغربية،  ال�سفة  يف 
هو الو�سع يف القد�ص ال�رسقية، اإل اأنه يعترب اأكرث خطورة كون �سلطات الحتالل متار�ص 

�سغطًا على فل�سطينيي القد�ص لكي يحملوهم على الهجرة.

ويف غزة، هناك �سغط �سكاين كبري خا�سة فيما يتعلق بالكثافة ال�سكانية. وما مل ي�سبح 
هناك حركات هجرة كبرية من قطاع غزة )ولكن اإىل اأين؟(، �ستكون هناك زيادة �سكانية 
�سخمة: وحتى يف حال انخف�ست معدلت اخل�سوبة لت�سل م�ستوى الإحالل، مبعدل 
2,1 مولود لكل امراأة يف عام 2048، فاإن عدد �سكان غزة البالغ حاليًا 1,7 مليون، �سيتجاوز 
4 ماليني ن�سمة )3,8 مليون يف حال انخف�ست اخل�سوبة ملعدل 1,7 مولود، وهو معدل 

النمو ال�سكاين يف اأوروبا(.

تفاوت ن�سب الت�سويت يف غزة
ال�سفة  بني  طفيف  فارق  هناك  كان   ،2006 عام  الأخرية  الفل�سطينية  النتخابات  خالل 

الغربية وقطاع غزة )ال�سكل 11(.

ح�سدت الف�سائل الأخرى يف غزة ن�سب قليلة من الت�سويت:8% مقابل23% يف ال�سفة 
الغربية والقد�ص ال�رسقية.



57

اأنها  الغربية، ومع  ال�سفة  بينما يف   48,3 �ساحقة يف غزة:  باأغلبية  تقريبًا  وفازت حما�ص 
ح�سدت اأكرب عدد من الأ�سوات، اإل اأنها كانت بعيدة عن الغالبية ال�ساحقة بن�سبة%39,5.

ال�سكل 11: فئات االأ�سوات يف االنتخابات الفل�سطينية للعام 2006
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اإن املوقف ال�سيا�سي واأمناط الت�سويت بالطبع هي ظواهر عابرة. ول ميكننا الفرتا�ص اأن 
اأمناط الت�سويت عام 2006 �ستدوم لالأبد.

اإىل  الغربية  ال�سفة  الدميوغرايف من  التحول  القادمة، �سيكون  ال�سنوات  اأنه يف  يعني  هذا 
قطاع غزة، والذي �سيبلغ 48% يف العام 2048 مقابل 39% حاليًا، م�سحوبًا بتحول مماثل 
يف اجل�سم النتخابي. و�سيكون الأثر ال�سيا�سي املتمثل بالرتفاع يف املر�سحني املنتخبني 
بوجود  موؤكد،  غري  لكنه  مرجحًا  الفل�سطينية  ال�سلطة  عن  وانخفا�سهم  حما�ص،  عن 

العوامل الدميوغرافية املجردة.
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ال�سكل 12: حجم ال�سكان الفل�سطينيني يف غزة، 2048-2011
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الو�سع بالن�سبة للم�ستوطنني
�سوتوا  ال�رسقية  والقد�ص  الغربية  ال�سفة  يف  الإ�رسائيليني  امل�ستوطنني  اأن  املعروف  من 
الأخ�رس.  اخلط  وراء  املقيمني  اأولئك  من  كبري  حد  اإىل  اأعلى  بن�سب  املتطرفة  لالأحزاب 

وفيما يلي نتائج انتخابات الكني�ست الأخرية يف امل�ستوطنات:
الليكود:%28  √

كادميا:%9  √
اإ�رسائيل بيتنا:%8  √

�سا�ص:%11  √
التوراة املوحدة:%14  √

اإي�سود اليومي:%20  √
العمل:%2   √

مريت�ص:%0.5  √
√  حدا�ص وبلد:%0  

وبالتايل، فاإن انتقال ال�سكان من منطقة "اخلط الأخ�رس" اإىل امل�ستوطنات �سيرتجم تلقائيًا 
اأن ترتفع  اأعداد الناخبني لالأحزاب القومية اليمينية واملتدينة. ومن املرجح  اإىل تزايد يف 
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عام  اليهود  ال�سكان  من  على%18  يزيد  ما  اأي  مليون   1,7 حوايل  لتبلغ  ال�سكان  اأعداد 
انقالب يف  نتائج  الكبري  الدميوغرايف  التحول  هذا  على  يرتتب  اأن  املرجح  ومن   .2048

نتائج النتخابات امل�ستقبلية.

ال�سكل 13: النمو ال�سكاين وراء اخلط االأخ�رس ويف امل�ستوطنات
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 اخلامتة
يف عام 2011، تظهر الدرا�سات الدميوغرافية احلديثة بو�سوح حقيقة واحدة وهي التحول 
يف التوجهات الدميوغرافية. فبالن�سبة للفل�سطينيني، هناك ت�سارع يف التحول الدميوغرايف 
وانخفا�ص يف معدلت اخل�سوبة. وهو الو�سع املعاك�ص متامًا بالن�سبة لالإ�رسائيليني، حيث 

اأن هذه املعدلت يف ارتفاع م�ستمر عامًا بعد عام. 

ويعترب هذا منوذجًا فريداً يف العامل، ول بد اأن يدفعنا للتفكري يف عمليات حتديث فعالة يف 
هذا الق�سم من العامل.

ال�ساعية  الدميوغرافية  الدولة  �سيا�سات  عملت  ال�سيا�ساتية،  بالإجراءات  يتعلق  وفيما 
لزيادة اخل�سوبة لدى اليهود على ت�سجيع اخل�سوبة يف مناطق ما وراء اخلط الأخ�رس ويف 
امل�ستوطنات. وقد مت �رسف مليارات الدولرات يف �سبيل حتقيق هذا الهدف. ومع ذلك، 
مهمة  ظاهرة  اخل�سوبة  توجهات  يف  النعكا�ص  هذا  ي�سكل  قد  ملحوظ،  غري  وب�سكل 
للدرا�سة يف فل�سطني التاريخية، واإن مل يكن ذا �سلة كما هو حال املجال ال�سيا�سي. وما 
اأنه وبالن�سبة للفل�سطينيني، تعترب هذه الآثار ال�سيا�سية مدمرة خ�سو�سًا  زال من الوا�سح 
الدولة  حل  تطبيق  احتمالية  وبالن�سبة  الإقليم  يف  املوجودة  املوؤ�س�سات  مل�ستقبل  بالن�سبة 

الواحدة اأو الدولتني.
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ملحق )1(
ملخ�ص فعاليات ور�سة العمل التي عقدها معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات الدولية 
واأثرها  واخلارجية  الداخلية  ال�سكان  "حركة  عنوان:  حتت   2012/1/10 بتاريخ 

على ال�سلطة/الدولة الفل�سطينية"
روجر هيكوك1
ومت  وال�ستقالل،  التبعية  حول  عمل  ور�سات  �سل�سلة  �سمن  هذه  العمل  ور�سة  جاءت 
تنظيمها كم�سعى مللء الفجوة الظاهرة يف ظل غياب �سيا�سات وا�سحة من قبل ال�سلطة 

الفل�سطينية.

اجلل�سة االأوىل:
كما اأو�سح مدير املعهد، د. عا�سم خليل، لي�ص هناك �سيادة تتيح تنفيذ �سيا�سات، وبالتايل 
يجب على ال�سلطة الفل�سطينية و�سع �سيناريوهات حمتملة عندما ي�سبح من املمكن اتخاذ 
قرارات. ففي النهاية، ال�سيا�سات املعلنة تتطلب قوة. يجب على ال�سلطة الفل�سطينية األ 
اأنه حتديد  له على  ينظر  املمكنة قد  بالحتمالت  التفكري  اأن  تخ�سى من خماطر كحقيقة 
البدائل  كانت  اإذا  املنا�سب،  الوقت  يحني  وعندما  العودة.  حق  حول  بديلة  ملواقف 
مدرو�سة ب�سكل جيد، يكون موقف املفاو�ص اأقوى. وكما يف خطة وورقة مفهوم ور�سة 
اأو  اأ�سا�سية وهي: ال�سيادة الكاملة، ال�سيادة اجلزئية،  العمل، مت طرح ثالثة �سيناريوهات 
انعدام ال�سيادة )كما هو الو�سع احلايل(اأي  دون �سيادة على احلدود الداخلية واخلارجية. 
وال�سيناريو املف�سل هنا ب�سكل اأ�سا�سي هو التفكري والت�رسف كما لو اأن ال�سيناريو الأول 

)ال�سيادة الكاملة( حتقق.
وب�سكل عام اتفقت رول حمي�سن مع هذا املفهوم، مبا يف ذلك احلل املتمثل بوقف العمل 
مع حاجة  الق�سري،   املدى  على  يوؤثر  ل  هذا  كان  واإن  اليهودية، حتى  امل�ستعمرات  قي 
يف  تنفيذية  قرارات  واتخاذ  بتقنني  م�سكلة  ل  عام،  ب�سكل  للعمل.  املا�سة  الفل�سطينيني 

غياب اإمكانية التطبيق مبا�رسة.
كما وافق اآ�سف �سعيد على اأنه يجب الت�رسف حتى يف ظل غياب ال�سيادة، ويجب عدم 
اخلوف من املخاطر ال�سيا�سية. وهناك اإمكانية رف�ص الطرف الآخر لبع�ص القرارات على 
الأقل.  يجب على كل طرف الهتمام باحتياجاته اخلا�سة، وعدم الر�سوخ للقيود التي 
يفر�سها الآخرون. فعلى �سبيل املثال، يجب اتخاذ قرارات تتعلق بحرية التنقل من واإىل 
وعرب البالد، وذلك با�ستخدام جوازات �سفر يتم منحها حتى دون موافقة اإ�رسائيل. ول 
بد من وجود خطط طوارئ ل�ستح�سار ما هو مطلوب من قوى عاملة يف كل من الزراعة 

1  املقالة الأ�سلية باللغة الإنكليزية، ترجمة اأمل زايد.
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وال�سناعة وتكنولوجيا املعلومات وغريها. كما يجب على ال�سلطة الفل�سطينية اأن تهتم 
بامل�ساكل خارج حدود فل�سطني مثل م�سكلة و�سع الغزيني غري امل�سجلني يف الأردن منذ 

عام 1967.
وبالطبع، وكما اأو�سح تي�سري خالد، هناك حدود ملا ميكن اتخاذه من قرارات، ولالأجزاء 
التي يجب تطبيق القرارات فيها يف البالد. ول يجب التعامل مع البطالة كما هو احلال 
الآن، بل يجب فعل كل �سيء من اأجل الق�ساء عليها واإجراء التغيريات املطلوبة )ب�سكل 
تدريجي( يف قطاعات كالزراعة والبيئة والأمن وال�رسائب وحماربة الف�ساد ونقد الليربالية 
درو�ص  اإعطاء  لأحد  ينبغي  فال  العمياء.  اخل�سخ�سة  حلالت  ال�سديدة  وامل�سائلة  البحتة 
لالآخرين قبل تنفيذها بنف�سه اأول. ويجب على درا�سات الهجرة اأن ل تركز على كيفية 
اإيقافها فح�سب، بل اأي�سًا ل بد من البحث عن �سبل لتعوي�ص العمالة اخلارجة من خالل 

تكييف الربامج اجلامعية مبا يتنا�سب مع هذه احلاجة.

اجلل�سة الثانية:
والعائدة(.  واخلارجية  )الداخلية  الهجرة  من  اأنواع  ثالثة  عن  املالكي  جمدي  د.  حتدث 
واأو�سح اأن هذه الظاهرة لي�ست جديدة يف املنطقة وخا�سة يف فل�سطني، حيث اأن هذا هو 
احلال منذ اأوائل القرن العا�رس امليالدي، ولكنها برزت يف فرتة النكبة وكذلك يف اأعقاب 
لي�ص فقط كظاهرة  الظاهرة  لهذه  النظر  وبالتايل، ميكن   .1967 الإ�رسائيلي عام  الحتالل 
اأي  باتخاذ  املغامرة  وقبل  واجتماعية.   واقت�سادية  �سيا�سية  اأي�سا كظاهرة  بل  دميوغرافية، 
قرار، يجب بناء قاعدة معرفية. وي�سرتط يف هذه القاعدة املعرفية اأن تكون مبنية ح�سب 
يتعلق  وفيما  املحتلة.   الفل�سطينية  الأرا�سي  كامل  غطيا  اللذين   2007 و   1997 تعدادي 
بحركات الهجرة خالل العقود املا�سية، كانت موجات الهجرة موجودة جتاه كل املناطق 
يف العامل ومل تقت�رس على اإقليم معني )الأرجنتني، كندا، ا�سرتاليا، وهكذا(. معظم الفئات 
املهاجرة كانت تخرج من القرى ولي�ص املدن. ومع هذا، ا�ستمرت حياة الريف بالرغم 
من اأن القرى اأ�سبحت ت�سبه املدن كونها تطورت باجتاه املراكز ال�سكانية. وتعترب مدينة رام 
اهلل ا�ستثناءاً حديثًا لهذه القاعدة، مع التطور ال�رسيع ل�سماتها كبلدة كبرية اأو مدينة �سغرية. 
ويالحظ اأنه ل يوجد هناك هجرة كبرية لالأدمغة حيث اأن معظم من يغادر البالد يغادرها 
اأو للدرا�سة. ون�سبة10% ممن خططوا للعودة قد متكنوا من العودة فعاًل.  بحثًا عن العمل 
واأخرياً، قد يظهر اأن هناك توازن تقريبي بني كل من الهجرة الداخلية والهجرة اخلارجية. 
ال�ستثمارات  غياب  �سوء  يف  خ�سو�سًا  اخلدمات  لتوفري  املادي  للدعم  حاجة  وهناك 
ال�سخمة. وهذا بدوره يتطلب تخطيطًا و�سيا�سات. كما ل بد من وجود برامج دكتوراة 
من اأجل اإيقاف الهجرة. ومن خالل ا�ستغالل املعلومات املتاحة من قبل اجلهاز املركزي 
الهجرة نف�سها،  ال�سيطرة على ظاهرة  التمكن من  بال�رسورة  لي�ص  الفل�سطيني،  لالإح�ساء 

ولكن قد يكون بالإمكان على الأقل ال�سيطرة جزئيًا على نتائج هذه الهجرة.
اأنحاء  اأن تكون جلميع  اأن اخلطط والقرارات يجب  اأكد جميل هالل على حقيقة  كما 
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فل�سطني ولي�ص فقط �سمن حدود ما بعد 1967 – فل�سطني املجتزاأة. ويجب و�سع هذه 
القرارات وال�سيا�سات يف �سياق القت�ساد ال�سيا�سي للمنطقة، فقد اأ�سبح من غري املمكن 
اإنكار حقيقة اأن الهجرة تخلق وت�سكل الرتكيب الطبقي للمجتمع. بالإ�سافة اإىل حقيقة 
تنقله داخل وخارج  توؤثر على حرية  الفل�سطيني  ال�سخ�ص  التي يحملها  الهوية  اأن نوع 
البالد. يف احلقيقة، ل ميكن احلديث عن اقت�ساد واحد يف فل�سطني، فهناك ثالثة اأ�سواق 
خمتلفة. لذا يجب و�سع ال�سيا�سات بناءاً على الظروف على اأر�ص الواقع، مثاًل حقيقة اأن 
ما ن�سبته16% من اإجمايل الناجت القومي ياأتي من ال�سناعة. كما قد يحتاج ال�سخ�ص لدرا�سة 
اأهل  الغزيني و23% من  اأن43% من  اإىل  اأ�سارت  والتي  املا�سي  للعام  الراأي  ا�ستطالعات 

ال�سفة الغربية يتمنون لو يتمكنوا من الهجرة.
من ناحيته �سدد حممود عطايا على حقيقة انه وبالرغم من اأن ال�سلطة الفل�سطينية لي�ص لديها 
الإمكانيات للتحكم باأنواع الهجرة، يجب بذل جهود اأكرب من اأجل فهم هذه الأنواع 
اأن يكون  اأقل تقدير  على الأقل حتى يتم الرجوع لها يف امل�ستقبل. ولهذا، يجب على 
املبذولة واملنظمات  ل�سوء احلظ، اجلهود  املنهجية. ولكن  الدرا�سات  اأكرب من  هناك كم 

احلالية مل تنجز �سوى القليل يف هذا املجال. 

اجلل�سة الثالثة:
قدم يو�سف كرباج �رسحًا ليربهن اأن م�ستقبل التوازن الدميوغرايف يف الأرا�سي الفل�سطينية 
املحتلة عام 1967، على عك�ص ما يفرت�ص دائمًا، لي�ست يف �سالح الفل�سطينيني، وذلك 
ما يظهر عند املقارنة بني معدلت املواليد املرتفعة لدى املتدينني اليهود وارتفاع معدلت 
اخلارج  اإىل  الفل�سطينيني  هجرة  معدلت  ارتفاع  مقابل  فل�سطني،  اإىل  اليهودية  الهجرة 
وانخفا�ص معدلت مواليدهم. وهذا اأ�سبح مو�سوع النقا�ص النهائي والذي �سم كل من 

عبداهلل النجار ونيفني اأبو ارميلة.

يف اخلتام، ميكن و�سع املالحظات التالية كتو�سيات عامة:
يجب اأن نت�رسف �سمن اإطار حمدد وكاأن هناك دولة فعاًل، وذلك من اأجل توفري مادة   .1

تعزز موقفنا امل�ستقبلي. 
يجب اأن ننظر اإىل اأنف�سنا واإخفاقاتنا ونقاط �سعفنا )واأحيانًا اإجنازاتنا( ب�سكل اأكرب مما   .2

ننظر لالآخرين كلبنان، الحتالل، �سيا�سات الوليات املتحدة وما اإىل ذلك.
و�سع  عند  دائمًا  العتبار  بعني  هذا  ناأخذ  اأن  ويجب  املمكن،  فن  هي  ال�سيا�سة   .3

ال�سيناريوهات.
وذلك  "فل�سطني"  ولي�ص  "الفل�سطينيني"  عن  احلديث  يكون  اأن  اأكرث  املنا�سب  من   .4
كو�سيلة لتجاوز احلدود امل�سطنعة التي فر�ست من اخلارج، ونتعامل مع امل�ساكل التي 

تواجه املجتمع كوحدة واحدة.
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للتعليم  الأولوية  اإعطاء  مع  مواجهتها،  يجب  بل  به،  م�سلمًا  اأمراً  لي�ست  البطالة    .5
والزراعة ولي�ص الأمن.

واإن�سانية  اقت�سادية  م�سكلة  ولكنها  فح�سب،  دميوغرافية  ظاهرة  لي�ست  الهجرة    .6
اجتماعية. لذا يجب العمل بجد من اأجل تطوير القاعدة املعرفية ذات ال�سلة، لكن 
لن يكون احلل املنا�سب من خالل اإن�ساء جمال�ص اأو جمموعات جديدة، وذلك نظراً 

لدللتها البريوقراطية.
يجب ال�ستعداد ب�سكل جيد لق�سايا الهجرة الداخلية واخلارجية، حتى واإن كانت   .7
واملدينة  والريف،  احل�رس  من  كل  بني  املوازنة  ويجب  امل�ستقبل.  يف  اإل  تتحقق  لن 

والقرية.
ل يجب الفرتا�ص اأن اإ�رسائيل م�سيطرة على جميع احلدود، لن ذلك لي�ص �سحيحًا:   .8
فجميع الفل�سطينيني ميكنهم بحرية املرور عرب اجل�رس دخوًل وخروجًا ، وحدود غزة 

وم�رس لي�ست حتت �سيطرتهم.
يجب تطبيق الالمركزية يف جمالت الدرا�سة والقرارات واملركزية املناطقية: فمدينة   .9

رام اهلل هي مركز م�سطنع يجب تفكيكه.
10.  يجب بناء املعرفة يف م�ساألة الهجرة من خالل الرتكيز على نهج القت�ساد ال�سيا�سي.
11.  يجب اأن يكون اأ�سلوب ال�ستعانة بنماذج مماثلة جزءا من عملية و�سع ال�سيناريوهات، 

مثال منوذج كو�سوفو يف اأوروبا، ومنوذج اإريرتيا يف اأفريقيا.


