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  1الجئون ومهاجرون
  

  **موشيه إفرات
 

، "هآرتس("يف مراجعته لكتاب إيليا زريق عن مشكلة الالجئين الفلسطينيين 
يقبل باروخ كيمرلنغ، من دون اعتراض، معطيات إيليا زريق، ) 10/6/1998، "كتب"

، ويعترض بجرة قلم )1995العدد يف سنة (ماليين الجئ ومقتلع  4الذي يتحدث عن 
ال يستقيم "على تقديري لعدد الالجئين، الذي هو أقل من نصف تقدير إيليا زريق، ألنه 

مع احلقائق، حتى لو استخدمنا كأساس للحساب أقل تقدير إسرائيلي لالجئي سنة 
نا يف االعتبار أن النسبة ألف الجئ أو حتى أقل من ذلك، وأخذ 520، وهو نحو 1948

  %".5.5املقدرة للنمو السنوي يف أوساط الالجئين هي نحو 
بالنسبة إىل صلب املوضوع، ال يستند كيمرلنغ إىل أية دراسة ديموغرافية 

كما تدل (يف الواقع . علمية، ويف املقابل يتبنى تقديرات فلسطينية وعربية مبالغاً فيها
، ال يوجد أي جتمع سكاين )الصادرة عن األمم املتحدة على ذلك احلوليات الديموغرافية

بما يف ذلك السكان يف الدول العربية وجتمعات الالجئين  ـيف العامل بأسره 
، %5.5يبلغ املعدل السنوي لنسبة الزيادة الطبيعية فيه الرقم الفلكي  ـالفلسطينيين 

  .وذلك خالل األعوام اخلمسين املاضية
ين، على العموم، بمن يف ذلك الالجئون، كان املعدل وفيما يتعلق بالفلسطيني

الفترة نفسها التي ( 1995 ـ 1948السنوي لنسبة الزيادة الطبيعية لديهم، خالل الفترة 
) Bureau of Census(، بحسب تقدير مكتب اإلحصاءات %3.3، )يدرسها إيليا زريق

ي ملشكلة الالجئين ثانياً، وربما كان هذا أكثر أهمية ألغراض حل واقع. األميركي
بأبعادها احلقيقية اآلن، أشير إىل أنني عاجلت، يف الواقع، عدد الالجئين تاريخياً، إّال 
إنني ركزت، أساساً، على عددهم فعلياً اآلن، آخذاً يف االعتبار حركة الهجرة خالل 

  .األعوام اخلمسين
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  .باحث إسرائيلي  **
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. كيمرلنغ إن إيليا زريق يتجاهل حركة الهجرة الواسعة هذه، ويفعل ذلك أيضاً
لبنان، وسورية، واألردن، واملناطق (واملقصود هو الهجرة إىل خارج دول اللجوء 

، أي إىل بقية الدول العربية وغير العربية يف أنحاء العامل، وخصوصاً إىل ])احملتلة[
وبصورة عامة، يُقدّر عدد املهاجرين الفلسطينيين . القارة األميركية وأوروبا الغربية

ومكتب . ف. ت. من جمموع الفلسطينيين، بحسب تقدير م% 20أو % 15 يف العامل بـ
أو /ومن دون شك أن نصف هؤالء، على األقل، من الالجئين و. اإلحصاءات األميركي

وقد توصلت إىل هذه النتيجة، يف األساس، استناداً إىل املنشورات الرسمية . من ذريتهم
 . ، واألردن، ودول عربية أُخرى.ف. ت. لـ م



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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