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  :ون يف لبنان وسورياالفلسطيني
  دراسة ديموغرافية مقارنة

)١٩٩٥ - ١٩٤٨(  
  حال نوفل رزق الله
  .١٩٩٨بيروت: دار اجلديد، 

  
العوامل األســــــاســــــية التي قبل مالتوس بأربعة قرون حدد ابن خلدون يف "املقدمة" 

تؤثر يف حجم الســــــــكان وتشــــــــمل: األوبئة التي ســــــــماها "الطواعين"؛ اجملاعات؛ احلروب. 
) "الضــوابط االجتماعية". وأضــاف كل ١٧٩٨وهي العوامل ذاتها التي ســماها مالتوس (

إىل تلك العوامل الثالثة وهو "الفســــاد الســــياســــي" من ابن خلدون ومالتوس عامالً رابعاً 
بحســــب رأي ابن خلدون، أو "الرذيلة" بحســــب رأي مالتوس. وإن كان ابن خلدون قد نظر 

اجتماعية، يف حين نظر مالتوس إليه من زاوية  -  إىل العامل ذاته من زاوية ســــــياســــــية
قســـــــــــيســــــــــــاً يف أول خلقية، فهذا ألن ابن خلدون كان عامل اجتماع، بينما كان مالتوس 

  حياته.
بيد أن املســـائل الســـكانية كما تطورت اليوم ال تقتصـــر على حجم الســـكان والزيادة 
الســـــــــــكانية والعوامل الضــــــــــــابطة لها، كما حددها ابن خلدون ومالتوس، وكما يســـــــــــود 
االعتقاد عند البعض، وإنما هي تتعدى ذلك لتشـــــــــمل طيفاً أوســـــــــع من املســـــــــائل أبرزها: 

ركيب العمري والنوعي والطائفي؛ عبء اإلعالة والهجرة غير املنظمة توزيع السكان؛ الت
داخلياً وخارجياً؛ توزيع القوى العاملة والبطالة املقنّعة؛ عشـــــــوائية التحضـــــــر وتضـــــــخم 

  املدن؛ آثار اخلصوبة يف صحة األم والطفل؛ الهجرة القسرية.
كورة، وذلك أمّا دراســــــــة الباحثة حال نوفل فاقتصــــــــرت على أربع من املســــــــائل املذ

يف قســــــمين مســــــتقلين: يعنى القســــــم األول  حســــــبما توفر لها من معطيات. وقد عاجلتها
  بلبنان، ويعنى القسم الثاين بسورية. ويتألف كل قسم من أربعة فصول هي:

  نمو السكان والهجرة اخلارجية.  )١(
  عوامل النمو الطبيعي: اخلصوبة والوفيات.  )٢(
  العمر، وحسب احلالة الزواجية.تركيب السكان: حسب اجلنس و  )٣(
  التوزيع اجلغرايف واحلركة الداخلية.  )٤(

يف الكثير من خصـــــــــــــائصـــــــــــــه الــديموغرافيــة مع يشـــــــــــترك  الفلســـــــــــطينيإن اجملتمع 
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اجملتمعات العربية األُخرى، لكن تبقى له خصـــوصـــيته بســـبب ما تعرض له من تشـــتيت 
لشـــروط حياة تتباين  ، إذ حتوّل إىل جمتمعات مصـــغرة تخضـــع١٩٤٨وجتزئة بعد نكبة 

فيما بينها بقدر ما تتباين فيه تلك الشروط يف اجملتمعات العربية املضيفة؛ جمتمعات 
مصــغرة تشــكلت بفعل تأثير احلروب املســتمرة وما جنم عنها من هجرة قســرية وكوارث 

  اجتماعية.
وتلك معضــــــــــلة أســــــــــاســــــــــية يواجهها الباحث الذي يتصــــــــــدى لدراســــــــــة اخلصــــــــــائص 

من شـــــــــــــأنهــا أن تضـــــــــــع أمــامــه عــدداً من العراقيــل  الفلســـــــــــطينيالــديموغرافيــة للمجتمع 
  واملشكالت ليس أقلها:

  .نقص املعلومات وعدم دقة ما هو متوفر منها يف الكثير من احلاالت  
  .غياب وحدة التحليل اجملتمعي وشموليته  
   تداخل املعطيات الديموغرافية وتشابكها مع معطيات اجملتمعات التي يعيشها

  ون بين ظهرانيها.الفلسطيني
وهذا بعض ما واجهتها الباحثة يف دراســـــــتها وأقرت به يف اخلاتمة، إذ تقول: "من 
الواضــــــــح أن الطابع اجلزئي للبيانات املتاحة وضــــــــآلتها وعدم دقتها من جهة، وغياب 

 ين املقيمين يف لبنان وسورية منالفلسطينيالدراسات واألبحاث، التي تتناول أوضاع 
الديموغرافية من جهة ثانية، كان لها األكثر األكبر الناحية االجتماعية واالقتصــادية و

يف عــــــدم التمكن من دراســـــــــــــــــة وضـــــــــــعهم الــــــديموغرايف وتطوره على النحو املطلوب" 
  ).١٠٥ (ص

ويف الســـــــــــياق ذاته، أقرت الباحثة يف مقدمة الكتاب بأن نوعية البيانات املتاحة 
ادنا أدى ذلك إىل ). ويف اعتق٧  أملت عليهم تقســـيم الدراســـة إىل قســـمين منفصـــلين (ص

غياب املنهج املقارن للدراسة، فبدت أحياناً كأنها دراستان منفصلتان ضمهما عنوان 
نة"  واحد وكتاب واحد. وكان من املؤمل بأن تشـــــــــــكل خاتمة الدراســــــــــــة مقاربة "مقارِ

ين الديموغرافية يف كل من ســـورية ولبنان، إالّ إنها جاءت مبتســـرة الفلســـطينيألوضـــاع 
صـــــــــفحة). كما أنها مل  ١١١تل ســـــــــوى صـــــــــفحتين من صـــــــــفحات الكتاب (للغاية، ومل حت

تشــــمل الكثير من اخلالصــــات واالســــتنتاجات الديموغرافية املقارِنة التي توصــــلت إليها 
الباحثة يف فصول الكتاب. وقد خلصت اخلاتمة النتائج التي توصلت إليها الدراسة يف 

  النقاط التالية:
فيات تشــكالن املتغيرين األســاســيين يف النمو على الرغم من أن اخلصــوبة والو -١

السكاين عامة، فإن عامل الهجرة كان له أثر ال يستهان به يف النمو العام للفلسطينيين 
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يف لبنان، بســــــبب األوضــــــاع اخلاصــــــة التي عاشــــــوها يف هذا البلد. ويف املقابل، مل يكن 
 أكثر ذين عاشـــوا وضـــعاًين يف ســـورية الالفلســـطينيلهذا العامل األثر نفســـه بالنســـبة إىل 

  استقراراً، األمر الذي فسح اجملال لعوامل النمو الطبيعي كي حتدد تطور نموهم.
ين يف الفلســـــــطيني) بين Crude Birth Rateلوحظ انخفاض معدل الوالدة اخلام ( -٢

 مع التحفظ الشديد بسبب تفاوت - لبنان منذ أوائل اخلمسينات حتى أواخر السبعينات
كما رجحت التقديرات غير املباشــــرة انخفاض معدالت  -  اقضــــها أحياناًالتقديرات وتن

، وكذلك ١٩٧٩/١٩٨٠) قبل ســــنة Age Specific Fertility Rateاخلصــــوبة بحســــب العمر (
) يف أواخر الســــــــــبعينات قياســــــــــًا Total Fertility Rateانخفاض معدل اخلصــــــــــوبة الكلية (

ين إىل لبنان. ويف املقابل، لوحظ ارتفاع مســــتوى الفلســــطينيبالفترة التي ســــبقت نزوح 
ين يف ســــــــــورية مع إمكان وجود اجتاه نحو انخفاض معدل الفلســــــــــطينياخلصــــــــــوبة بين 

الوالدة اخلام من اخلمسينات إىل الثمانينات، وتدين معدل اخلصوبة الكلية خالل الفترة 
  ذاتها.
ة الرضـــــــــــع رجحــت التقــديرات انخفــاض مســـــــــــتوى الوفــاة (انخفــاض معــدل وفــا -٣

وارتفاع توقع احلياة عند الوالدة) بالنســـبة إىل املقيمين بمخيمات لبنان. وكذلك احلال 
  ين املقيمين بسورية.الفلسطينيبالنسبة إىل 

أدى ارتفاع مسـتوى اخلصـوبة يف خميمات لبنان يف مقابل انخفاض مسـتوى  -٤
ي يعيشــــــها ســــــكان و مرتفعة، على الرغم من قســــــاوة األوضــــــاع التمالوفاة إىل معدالت ن

اخمليمات. وهذا يشــــــير إىل قدرتهم الكبيرة على التكيف وفق األوضــــــاع الصــــــعبة، وعلى 
  إعادة تنظيم حياتهم واالستمرار يف العيش، على الرغم من ذلك كله.

ة ين املقيمين بلبنان وســوريالفلســطينيأخيراً، خلصــت الدراســة إىل تقدير أعداد  -٥
. ووفق هذه ا ١٩٩٥حتة ســـــــــــنة  ين يف لبنان بين الفلســـــــــــطينيلتقديرات راوح عدد طبعاً
من جمموع عدد سكان لبنان. وبلغ عدد  %١٣نسمة شكلوا نحو  ٤٥٠٬٠٠٠و ٤٠٠٬٠٠٠
من جممل عدد  %٢مقيم شـــــــــكلوا نحو  ٣٠٠٬٠٠٠ين املقيمين بســـــــــورية نحو الفلســـــــــطيني

  سكان سورية.
لذي حددته النتائج املذكورة ســــــــــــابقاً هي نتائج عامة ال تخرج عن إطار الهدف ا

الدراســـــــــــة وهو: "حماولة حتديد مســـــــــــتويات الظواهر الديموغرافية املعنية واجتاهاتها" 
). ولذا مل تســـــــــلط الدراســـــــــة ضـــــــــوءاً كافياً على العوامل الداخلية الفاعلة يف حركة ٧  (ص

الظواهر الديموغرافية وتفاعالتها، بصــــفتها، يف املقام األول، ظواهر اجتماعية متعددة 
على العالقات بين الظواهر وتأثيراتها املتبادلة. وربما كان ذلك بســـــــــــبب  األبعاد، وال
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نقص البيـانـات أحيـانـاً، وجزئيتهـا وعـدم جـدّتهـا يف أحيـان أُخرى، فضـــــــــــالً عن احتالل 
  التقديرات حيزاً كبيراً من الدراسة.

ونورد هنا بعض األمثلة: االعتماد على نتائج تعدادي الســــــــكان يف ســــــــورية اللذين 
 ١٩٨١إىل التعدادين الالحقين لســـــــــــنة ، من دون الرجوع ١٩٧٠و ١٩٦٠نتي أجريا ســـــــــــ

، ٨ األخيرة (العدد الفلســـــــطينية؛ عدم الرجوع إىل اجملموعة اإلحصـــــــائية ١٩٩٤ولســـــــنة 
م.ت.ف. يف دمشق، واالكتفاء  ) الصادرة عن مكتب اإلحصاء املركزي التابع لـــــــــــــ١٩٩٤

د إحصــــــــــــاءات قديمة لوكالة األمم بالرجوع إىل اجملموعات الصــــــــــــادرة قبل ذلك؛ اعتما
ق ين يف الشرق األدنى (األونروا) فيما يتعلالفلسطينياملتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

بتوزيع الالجئين على املنـــاطق يف ســـــــــــوريـــة ولبنـــان، على الرغم من أن األونروا جتـــدد 
 لىأرقامها باسـتمرار وتصـدرها يف نشـرة إحصـائية دورية تصـدر كل ثالثة شـهور، أو ع

  األقل جتددها سنوياً يف تقرير املفوض العام لألونروا.
ويف اإلجمال، عوّلت الدراســـة كثيراً على املراجع ال على املصـــادر التي أخذت عنها 
تلك املراجع، كما يف حال البيانات واألرقام املنســـــــــــوبة إىل مكتب اإلحصـــــــــــاء املركزي 

  املذكور.
ن يالفلســـــــــــطينيونود أن نتوقف هنـــا عنـــد النتيجـــة األخيرة املتعلقـــة بتقـــدير أعـــداد 

، آخذين بعين االعتبار أن األرقام يف حالة ١٩٩٥املقيمين بلبنان وســـــورية حتى ســـــنة 
لبنان تكتســب مدلوالت ســياســية نظراً إىل دقة املعادلة الطائفية اللبنانية وحســاســيتها 

يف لبنان. ويف هذا الصــــــــــــدد نعتقد أن  الفلســـــــــــطينييف املفرطة جتاه الوجود الديموغرا
نســـــــــــمة بالنســـــــــــبة إىل لبنان، هو رقم كبير  ٤٥٠٬٠٠٠يف حده األعلى، أي  رالرقم املقد

 ٣٤٦٬١٦٤وهو  ١٩٩٥حزيران/يونيو  ٣٠ومبـــالغ فيـــه، قيـــاســــــــــــــاً برقم األونروا حتى 
وا، الت األونرنســـمة، علماً بأن هذا الرقم األخير يشـــمل فقط الالجئين املســـجلين يف ســـج

رقم لين غير املســـجلين يف األونروا. ويظل االفلســـطينيوال يشـــمل بضـــعة آالف أُخرى من 
الذي قدرته الدراســـــة كبيراً أيضـــــاً قياســـــاً بالرقم املتداول املنســـــوب إىل املديرية العامة 

نســــــــمة، علماً بأن هذا الرقم  ٣٥٠٬٠٠٠يف لبنان وهو  ينالفلســــــــطينيلشــــــــؤون الالجئين 
املســـــــجلين لدى األونروا، ســـــــواء أكانوا مســـــــجلين يف  ينالفلســـــــطينيالالجئين يشـــــــمل كل 

أم ال. وقــــد تبنى هــــذا الرقم املفوض العــــام الســــــــــــــابق لألونروا، ألتر  ســـــــــــجالت األونروا
: "هذا هو الرقم ٢٤/١/١٩٩٤، ١٠٤تركمان، إذ قال يف مقابلة جمللة "الوســـــــــــط"، العدد 

  املتفق عليه مع احلكومة اللبنانية."
يف ســـــــــــوريــة  ينالفلســـــــــــطينيا الرقم الــذي قــدرتــه الــدراســــــــــــة بــالنســـــــــــبــة إىل تعــداد أمّــ 



ة قراءات ع  ٣٨، العدد ١٠د المجل  مجلة الدراسات الفلسطین   ١٧٥)، ص ١٩٩٩(ر
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نســـــــــــمـــة)، فهو أدنى من الرقم الـــذي نشـــــــــــرتـــه األونروا، عن أعـــداد الالجئين ٠٠٠٬٣٠٠(
). كما أنه ١٩٩٥الجئين (حتى حزيران/يونيو  ٣٣٧٬٣٠٨املسجلين يف سجالتها، وهو 

ق، إذ قدرت اجملموعة اإلحصائية أدنى من تقديرات املكتب املركزي لإلحصاء يف دمش
، عـدد ١٩٨٨)، التي تقف أرقـامهـا عنـد ســـــــــــنـة ١٩٩٤، ٨  األخيرة الصــــــــــــادرة عنـه (العـدد

 ٢٨٩٬٩٦٢بنحو  ١٩٨٨املقيمين على األراضــــــــــي الســــــــــورية حتى ســــــــــنة  ينالفلســــــــــطيني
.   مقيماً

أخيراً، إن الدراســـــة مثقلة باألرقام والرســـــوم البيانية واجلداول التي كثيراً ما طغت 
على التحليل الديموغرايف املطلوب؛ كما أنها تثير الكثير من التســـــــــــاؤالت الديموغرافية. 
لكن هذا األمر ربما ال يقلل من أهميتها وضـــــرورتها من أجل ســـــد بعض النقص اجلاري 

ين، ومن أجل تعميق معرفتنا بواقع الفلســـــــــــطينييف جمال الدراســـــــــــات الديموغرافية عن 
  .لفلسطينياجمتمعين من جمتمعات الشتات 

  جابر سليمان
فلسطينيباحث   
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