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التداعيات القتصادية لهجرة الشباب الفلسطيني

باحث في الشؤون االقتصادية - غزة- فلسطني.
 *

رائد محمد حلس *

مقدمة
من  واحدة  الشباب  هجرة  مشكلة  تعتبر 

أخطر املشاكل التي تواجه البرامج التنموية في 

العالم الثالث، وباألخص دول العالم اإلسالمي 

وخطيرة  سلبية  ظاهرة  تشكل  كونها  والعربي، 

على هذه البلدان من الناحيتني العلمية واملادية. 

باإلضافة إلى حرمان هذه الدول من االستفادة 

فاملستفيد  وإمكانياتهم،  وطاقتهم  شبابها  من 

هي  الشباب  هجرة  ظاهرة  من  األكبر  والرابح 

وطرق  وسائل  عبر  تقوم  التي  املتقدمة  البلدان 

متعددة بجذب هؤالء الشباب وتأهيلهم وتدريبهم 

وتعليمهم في مؤسسات تعليمية متطورة، بحيث 

ميكن لهذا االنتقال أن يحقق الفائدة في تطور 

املتقدمة  الدول  في  التنمية  بعجلة  ويدفع  العلم 

ويؤدي إلى اكتساب خبرات جديدة.

تكمن املشكلة احلقيقية في هجرة الشباب في 

أوطانهم  ترك  على  الشباب  قدرة  أو  رغبة  عدم 

بعد  األصلية  أوطانهم  إلى  والعودة  اجلديدة 

حصولهم على اخلبرات العلمية واملهارات التقنية 

التي ميكنها دفع عجلة التنمية في وطنهم األم.

تشكل هجرة الشباب الفلسطيني حالة فريدة 

في نوعها، نتيجة معاناة األراضي الفلسطيني 

على مدار سنوات من هجرة شبابها وكوادرها 

نتيجة  كانت  والتي  للخارج،  العلمية  وكفاءاتها 

األوضاع  وتدهور  الفرص،  النعدام  طبيعية 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 يعاني االقتصاد الفلسطيني من حالة شلل 

دراسات
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املعيشة،  مستويات  وانخفاض  كامل،  شبه 

احلصار  من  طويلة  سنوات  إلى  باإلضافة 

املتكررة  اإلسرائيلية  واالعتداءات  واالنقسام 

وتأثيرها  الوضع  هذا  على  املترتبة  والتداعيات 

االقتصادي واالجتماعي، ومنها ارتفاع معدالت 

البطالة التي وصلت إلى معدالت غير مسبوقة، 

الفقر، األمر الذي دفع الشباب  واتساع دائرة 

إلى التفكير بالهجرة واعتباره احلل األمثل في 

مثل هذه األوضاع.

الفلسطيني  الشباب  هجرة  مشكلة  تتطلب 

إعادة النظر فيها ودراسة آثارها وأبعادها، كون 

الشباب مصدر القوة وقاعدة االرتكاز النطالق 

وذلك من خالل  بجميع جوانبها،  التنمية  عملية 

للتنمية البشرية،  رسم سياسات مالئمة وفاعلة 

تهدف في املقام األول إلى توفير البيئة املناسبة 

لشريحة الشباب، وضمان االستثمار األمثل في 

لتحقيق  مفتاحًا  يعد  والذي  البشري،  العنصر 

األجيال  ملستقبل  أفضل  غد  أجل  من  النمو 

القادمة والتي ستساهم في عملية التنمية والبناء 

والتطوير.

: مفهوم الهجرة 
اً
أول

تعريف الهجرة:

يشمل مفهوم الهجرة مرادفات متعددة منها: 

هجرة الكفاءات، هجرة األدمغة، نزيف األدمغة 

)Brain Drain(، هجرة العقول، هجرة الشباب.

ملفهوم  التعريفات  بعض  نورد  يلي  وفيما 

الهجرة، وما يشمله من املرادفات سالفة الذكر:

انتقال  لغويًا:  الهجرة  مبفهوم  يقصد   -

اإلنسان من حال إلى حال، أو ترك األرض 

عامة  الهجرة  وتعني  أخرى،  أرض  إلى 

االنتقال عامة، أي االنتقال من منطقة إلى 

أو  الدائمة  اإلقامة  بقصد  أخرى  منطقة 

املؤقتة )الرازي، 1984، ص790(.

يعرف اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني   -

أو  الشخص  انتقال  أنها:  على  الهجرة 

األسرة بالكامل من جتمع سكاني إلى آخر 

يجتاز  أن  أخرى، بشرط  إلى  دولة  أو من 

أو  وأقام  الدولة،  أو  التجمع  هذا  الفرد 

لو  حتى  الوصول  مكان  في  اإلقامة  ينوي 

آخر  مكان  إلى  بسيطة  زيارة  بفترات  قام 

الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  )اجلهاز 

2011، ص26(.

الكفاءات،  هجرة  مصطلح  البعض  ويتبنى   -

اإلرادي  االنتقال  عن  ببساطة  يعبر  وهو: 

أو القسري لذوي الشهادات العلمية العالية 

واخلبرات الفنية من دولة إلى أخرى، سواء 

درسوا في وطنهم أو خارجه، بحيث يحقق 

دائم  بشكل  اخلارج  في  استقرارهم  لهم 

والعلمية  االجتماعية  البنية  في  االندماج 

)عفارة،  املهجر  ملجتمع  واالقتصادية 

2005، ص23(.

فيما يعتمد البعض مصطلح هجرة األدمغة،   -

وهو: حتويل عاملي للموارد البشرية بشكل 

رأسمال بشري ويطال إجمااًل هجرة ذوي 

الدول  من  املتعلمني  من  العالية  الكفاءات 



88العدد )37 و 38(  2016

هؤالء  ويشمل  املتقدمة،  الدول  إلى  النامية 

واألطباء  املهندسني  حصرًا  وليس  إجمااًل 

الكفاءات  أصحاب  من  وغيرهم  والعلماء 

 Docquier( اجلامعية  والشهادات  العالية 

.)and Rapoprt، 2006، p2

بشري،  نزيف  الهجرة  أن  يرى  من  هناك   -

البشري  النزيف  مبفهوم  يقصد  حيث 

الالزمة  احليوية  البشرية  العناصر  غياب 

ملجتمع  الشاملة  التنمية  عمليات  لتحقيق 

محددة  زمنية  فترة  في  املجتمعات،  من 

بالهجرة  يكون  قد  الغياب  هذا  حياته،  من 

أصاًل، أو باالمتناع عن العودة بعد قضاء 

فترة معينة في اخلارج بقصد الدراسة أو 

قصرت،  أم  الفترة  هذه  طالت  التدريب، 

أصحاب  حتته  يندرج  النزيف  وهذا 

الكفاءات العقلية النادرة واخلبرات العلمية 

التي  الدقيقة،  واملهارات  املستوى  العالية 

املجتمع  حياة  على  خطورة  غيابها  يشكل 

في حاضره أو مستقبله )مرسي، 1982، 

ص47(.

منظمة  اعتبرتها  فقد  العقول،  هجرة  أما   -

التبادل  أنواع  من  شاذًا  نوعًا  اليونسكو 

العلمي بني الدول يتسم بالتدفق في اجتاه 

واحد )ناحية الدول املتقدمة( أو ما يعرف 

هجرة  ألن  للتكنولوجيا،  العكسي  بالنقل 

العقول هي نقل مباشر ألحد أهم عناصر 

)االحتاد  البشري  العنصر  وهو  اإلنتاج، 

البرملاني العربي، 2001، ص3(.

أنها  على  الشباب:  هجرة  الباحث  يعرف   -

نشأ  التي  دولته األصلية  الشاب من  تنقل 

فيها إلى دولة أخرى بهدف حتسني وضعه 

أو  عمل  فرصة  عن  للبحث  أو  املعيشي 

مواصلة التعليم أو أي أسباب أخرى.

2.  أنواع الهجرة:

الدوافع  حيث  من  الهجرة  تصنيف  ميكن 

 ،2011 )صالح،  وهما  نوعني،  إلى  واملسببات 

ص145(:

الهجرة اإلرادية )االختيارية(: وهي النوع   -

الذي يتخذ فيها الفرد قراره باالنتقال إلى 

أو إجبار رسمي،  مكان آخر، دون ضغط 

وتسمى الهجرة اإليجابية.

النوع  وهذا  )اإلجبارية(:  القسرية  الهجرة   -

يشير إلى إجبار السلطات لبعض األفراد 

أو اجلماعات على الهجرة من منطقة معينة 

أو إخالئها، ويطلق على هذا النوع التهجير 

أو اإلخالء وتسمى أيضًا الهجرة السلبية.

أما من حيث أمد الهجرة، فيمكن تصنيف   -

الهجرة إلى نوعني، وهما ) فوجو، 2012، 

ص12(:

دون  الهجرة  وتعني  الدائمة:  الهجرة   -

العودة إلى الوطن األصلي، وتعتبر من 

أكثر األنواع خطورة.

الهجرة  هذه  وتكون  املؤقتة:  الهجرة   -

بشكل مؤقت بهدف التحصيل العلمي 

أو  املعيشي،  املستوى  لتحسني  أو 
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يعود  ألسباب سياسية وأمنية، بحيث 

الفرد املهاجر بعد حتقيق هدفه أو زوال 

املسببات املؤقتة إلى وطنه األصلي في 

نهاية املطاف.

ثانيًا: حجم ظاهرة الهجرة

 في فلسطين

يعتبر شح البيانات حول الهجرة وصعوبات تقدير 

خصائصها  إلى  بدقة  والتعرف  حجمها 

الباحثني  تواجه  التي  التحديات  أبرز  من 

الهجرة، على  بقطاع  واملعنيني  واملخططني 

عدة  إلى  النقص  هذا  ويعود  سواء،  حد 

لها  ظاهرة  حصر  صعوبة  منها  عوامل، 

عالقة بعدة دول في الوقت نفسه، باعتبار أن 

حصر املهاجرين يستوجب معرفة أعدادهم 

التعدادات  وكون  كافة،  العالم  دول  في 

العامة للسكان واملسوح الوطنية ال تسمح 

إال مبعرفة املقيمني أو من لهم عالقة أسرية 

باملقيمني في أحسن األحوال، إضافة إلى 

ذلك هناك صعوبات تعود إلى ضعف تبادل 

املعلومات على الصعيد الدولي فيما يخص 

على  عالوة  وخصائصها،  الهجرة  حجم 

األسباب اإلدارية والسياسية وما تتضمنه 

قانونية  مسجلة  غير  هجرة  من  الهجرة 

)فوجو، 2012، ص13(.

في قراءة لواقع هجرة الشباب الفلسطيني، 

الفلسطينية  األراضي  في  الهجرة  مسح  أشار 

2010، الصادر عن اجلهاز املركزي لإلحصاء 

نحو 22  أن  إلى  آذار 2011،  في  الفلسطيني 

األراضي  خارج  لإلقامة  هاجروا  فرد  ألف 

علمًا   ،2009-2007 الفترة  خالل  الفلسطينية 

هاجرت  التي  األسر  يشمل  ال  العدد  هذا  أن 

الفلسطينية  األسر  من   %67 أن  كما  بالكامل، 

لديها مهاجر واحد على األقل في اخلارج، بواقع 

لديها مهاجر واحد فقط في  3.4% من األسر 

لديها  الفلسطينية  األسر  من  و%1.1  اخلارج، 

مهاجران اثنان في اخلارج، في حني بلغت نسبة 

األسر التي لديها 5 مهاجرين فأكثر 1.2% من 

املركزي  )اجلهاز  الفلسطينية  األسر  إجمالي 

لإلحصاء الفلسطيني، 2011، ص29(.

الهجرة،  املهاجرين حسب سنة  توزيع  وعند 

الصادرة  الرسمية  اإلحصاءات  أظهرت  فقد 

أن  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  عن 

قبل  هاجروا  للخارج  املهاجرين  من   %51.2

من   %28.4 هاجر  حني  في   ،2000 العام 

املهاجرين بعد العام 2005.

 %33 أن  أيضًا،  املسح،  نتائج  أظهرت  كما 

من املهاجرين هم ضمن الفئة العمرية املصنفة 

العمرية  الفئة  وجاءت  )15-29 سنة(،  كشباب 

بنسبة  الثانية  املرتبة  في  سنة(   44-30(

25.6% من املهاجرين، ومن املالحظ أن هناك 

حسب  للمهاجرين  العمري  التركيب  في  تقاربًا 

من  للخارج  املهاجرين  نسبة  وترتفع  اجلنس، 

الذكور مقارنة باملهاجرات اإلناث، فبلغت نسبة 

اجلنس للمهاجرين للخارج 152.2 مهاجر ذكر 
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لكل 100 مهاجرة من اإلناث )اجلهاز املركزي 

لإلحصاء الفلسطيني، 2011، ص30(.

في  الشباب  نسبة  بلغت  نفسه،  السياق  في 

-15( العمرية  الفئة  من  الفلسطينية  األراضي 

29 سنة( الراغبني في الهجرة الدائمة للخارج 

خالل عام 2015 نحو 37.5% بواقع %27.1 

في الضفة الغربية و44.2% في قطاع غزة، في 

الهجرة  في  الراغبني  الشباب  نسبة  بلغت  حني 

املؤقتة في األراضي الفلسطينية 62.7% بواقع 

72.9% في الضفة الغربية و55.8% في قطاع 

الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  )اجلهاز  غزة 

2016، ص88(.

العلمية،  احلالة  حسب  للمهاجرين  وبالنسبة 

األراضي  في  الهجرة  مسح  نتائج  أشارت 

من  أكثر  أن  إلى   2010 لعام  الفلسطينية 

الشهادات  حملة  من  هم  املهاجرين  ثلث 

املهاجرين  نسبة  بلغت  فقد  واجلامعات،  العليا 

احلاصلني على بكالوريوس فأعلى نحو %35.7 

وبلغت  للخارج،  املهاجرين  عدد  إجمالي  من 

نسبة املهاجرين من حملة شهادة الثانوية العامة 

في  للخارج،  املهاجرين  إجمالي  من   %35.7

للخارج ممن  املهاجرين  نسبة  تتجاوز  لم  حني 

ال يحملون أي مؤهل علمي 1.3% من إجمالي 

لإلحصاء  املركزي  )اجلهاز  للخارج  املهاجرين 

الفلسطيني، 2011، ص 30(.

لعام  الفلسطيني  الشباب  ملسح  ووفقًا 

بلغت نسبة الشباب في األراضي  2015، فقد 

 )29-15( العمرية  الفئة  من  الفلسطينية 

فأعلى  الدبلوم  حملة  من  الهجرة  في  الراغبني 

الغربية  الضفة  في   %19.6 بواقع   ،%28.4

و41.8% في قطاع غزة، وبلغت نسبة الشباب 

الفلسطينية  الهجرة في األراضي  الراغبني في 

بواقع   ،%24.9 نحو  العامة  الثانوية  حملة  من 

18.2% في الضفة الغربية و35.8% في قطاع 

غزة، في حني بلغت نسبة الشباب في األراضي 

يحملون  الهجرة ممن  في  الراغبني  الفلسطينية 

مؤهاًل يقل عن الثانوية العامة نحو 21%، بواقع 

11.6% في الضفة الغربية و35.8% في قطاع 

الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  )اجلهاز  غزة 

2016، ص87(.

الهجرة  في  الرغبة  زيادة  أن  الواضح  ومن 

في   )29-15( العمرية  الفئة  من  الشباب  لدى 

الغربية،  الضفة  من  أكبر  مبعدل  غزة  قطاع 

واملتمثلة  القطاع  في  السائدة  لألوضاع  ترجع 

القطاع  على  املفروض  احلصار  استمرار  في 

منذ 9 سنوات واالعتداءات اإلسرائيلية املتكررة.

املهاجرين  نسبة  أن  يتضح  سبق  مما 

وخاصة  كبيرة   تزال  ال  للخارج  الفلسطينيني 

العلمية،  املؤهالت  وحملة  الشباب  صفوف  في 

وهذا يعني أننا نواجه مشكلة حقيقية، وهي هدر 

على  آثاره  له  الهدر  وهذا  والكفاءات،  الطاقات 

بناء املجتمع ومنائه وعلى صحة إنسانه وعافيته 

النفسية، وعلى األمن االجتماعي.

الظاهرة  هذه  محاربة  يتطلب  الذي  األمر 

الشباب  متكني  على  والعمل  كافة،  بالوسائل 

الشباب  كون  وإمكانياتهم،  طاقاتهم  واستغالل 
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حقيقية  تنمية  لتحقيق  األهم  العنصر  يعتبر 

خاصة  والبعيد،  القصير  املدى  في  ومستدامة 

أن الشباب هم صانعو التنمية، والتنمية أعدت 

من أجلهم.

ثالثًا:  أسباب الهجرة

في األراضي الفلسطينية
الشباب  تدفع  التي  األسباب  ترجع   

من  مجموعة  إلى  للخارج  للهجرة  الفلسطيني 

واالجتماعية،  والسياسية  االقتصادية  األسباب 

وميكن تفصيلها على النحو اآلتي:

1.  أسباب اقتصادية: 

تعتبر األسباب االقتصادية من أهم األسباب 

التي تدفع الشباب إلى الهجرة للخارج أو الرغبة 

بالهجرة دون االكتراث مبا يكتنفها من مخاطر 

األسباب  هذه  تلخيص  وميكن   سلبيات،  أو 

مشكالت  من  الفلسطيني  الشباب  يعانيه  فيما 

اقتصادية وهي: ارتفاع معدالت البطالة وخاصة 

وارتفاع  اجلامعيني،  اخلريجني  صفوف  في 

أسعار السلع، واحلصار االقتصادي املفروض 

وانخفاض   ،2006 العام  منذ  غزة  قطاع  على 

املواصالت،  أجور  وارتفاع  املعيشة،  مستوى 

توافر  وعدم  واألجور،  الرواتب  مستوى  وتدني 

في  والعمل  األساسية،  املعيشية  االحتياجات 

األكادميي،  التخصص  نطاق  خارج  مجاالت 

املؤسسات  في  واملالي  اإلداري  والفساد 

للمؤسسات  املقدم  الدعم  ومحدودية  احلكومية، 

الشبابية، ومحدودية ما يخصص لتنمية الشباب 

الفلسطينية،  احلكومة  موازنة  في  وتطويرهم 

وظاهرة الفساد اإلداري واملالي في املؤسسات 

األهلية )صافي، 2008، ص11(.

أخطر  من  اإلسرائيلي  االحتالل  يعتبر 

التحديات التي تواجه مجمل العمل الفلسطيني، 

ما فاقم أسباب ودوافع شريحة واسعة من الشباب 

الفلسطيني للهجرة للخارج أو حتى التفكير في 

يزال مستمرًا في فرض  الهجرة، فاالحتالل ال 

حصار شديد على قطاع غزة، والسيطرة على 

أجزاء كبيرة من األرض الفلسطينية في مناطق 

املنطقة »ج« والقدس  الغربية، مبا فيها  الضفة 

العنصري،  الفصل  جدار  بناء  وفي  الشرقية، 

ومصادرة  املستوطنات  بناء  في  واالستمرار 

الشرقية  القدس  عزل  ومحاوالت  األراضي، 

االحتالل  يزال  ال  كما  وتهويدها،  ومقدساتها 

الفلسطيني من حدود  يتحكم مبقدرات الشعب 

وأراض زراعية وموارد طبيعية وأجواء، ويقطع 

بذلك  ملحقًا  وحركته،  جتارته  ويقيد  أوصاله 

اإلسرائيلي  باالقتصاد  الفلسطيني  االقتصاد 

)سلطة النقد الفلسطينية، 2014، ص4(.

األراضي  في  السياسي  الوضع  أدى 

االقتصادي  الوضع  تراجع  إلى  الفلسطينية 

العام، ما انعكس في انخفاض معدالت النمو، 

وزيادة معدالت البطالة والفقر، وإفقار شريحة 

حجم  وتراجع  الفلسطيني،  الشعب  من  كبيرة 

االستثمار والوضع املعيشي العام للسكان.

فلسطني  في  البطالة  معدالت  تزايد  دفع 
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صفوف  في  لها  معدل  أعلى  سجلت  والتي   -

الشباب واخلريجني اجلامعيني – شريحة كبيرة 

من الشباب للتفكير في الهجرة للخارج، إذ إن 

احلصول على فرصة عمل سيفضي إلى حتسني 

الظروف املعيشية واحلد من البطالة والفقر، لكن 

البطالة وخاصة في صفوف اخلريجني  ارتفاع 

ال تزال مرتفعة في فلسطني، وذلك نتيجة فقدان 

من  احمللية  السوق  احتياجات  بني  التنسيق 

يتضاعف  الذي  اخلريجني  أعداد  وبني  العمالة 

عامًا بعد آخر مسببًا ارتفاعًا متزايدًا في أعداد 

العاطلني عن العمل. وبذلك شكلت معدالت البطالة 

تواجه  التي  املشكالت اخلطيرة  إحدى  املرتفعة 

املجتمع الفلسطيني مبا فيها شريحة الشباب، 

غير  إلى معدالت  البطالة  حيث وصلت معدالت 

في  البطالة  معدالت  أعلى  من  وتعد  املسبوقة، 

العالم، فحسب اإلحصائيات الرسمية الصادرة 

عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، فإن 

عدد العاطلني عن العمل في األراضي الفلسطينية 

وصل إلى 336 ألف شخص في العام 2015، 

بواقع 143 ألفًا في الضفة الغربية و193 ألف 

شخص في قطاع غزة.

ولعل عدد العاطلني عن العمل ُيظهر التفاوت 

الغربية  الضفة  بني  البطالة  معدل  في  الكبير 

قطاع  في  البطالة  معدل  بلغ  إذ  غزة،  وقطاع 

غزة 41% في العام 2015، مقابل 17.3% في 

الضفة الغربية.

في  البطالة  معدالت  أن  لالنتباه  والالفت 

صفوف الشباب سجلت أعلى معدل لها بنسبة 

36.5% )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

.)http://www.pcbs.gov.ps ،2016

لهجرة  االقتصادية  باألسباب  يتعلق  وفيما 

فقد  بالهجرة،  التفكير  أو  الفلسطيني  الشباب 

كان معظمها مرتبطًا بتحسني الظروف املعيشية 

وعدم توفر فرص العمل في فلسطني، والتعليم 

العائلية،  املشاكل  من  والهرب  والتدريب، 

واحلصول على عمل في اخلارج. 

الفلسطيني  الشباب  مسح  نتائج  أشارت 

الشباب  رغبة  سبب  أن  إلى   ،2015 للعام 

سنة(   29-15( العمرية  الفئة  من  الفلسطيني 

في الهجرة كانت األسباب االقتصادية املتعلقة 

فرص  توافر  وعدم  املعيشية  الظروف  بتحسني 

العمل، بواقع 40.8% لتحسني ظروف املعيشة، 

و%12.5  عمل،  فرص  وجود  لعدم  و%15.1 

املشاكل  من  للهرب  و%3.3  والتدريب،  للتعليم 

في  عمل  على  للحصول  و%11.3  العائلية، 

اخلارج )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

2016، ص89(.

2.  أسباب سياسية:

مشكالت  من  الفلسطيني  الشباب  يعاني 

في  احلزبية  الفئوية  ظاهرة  أهمها  سياسية، 

التنقل  حرية  على  والقيود  الشباب،  أوساط 

والسفر، واستغالل األحزاب السياسية لطاقات 

في  التشريعي  املجلس  دور  وضعف  الشباب، 

قانون  توافر  وعدم  الشباب،  قضايا  معاجلة 

يحمي الشباب، وعدم توافر تشريعات تستجيب 
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مؤسسات  دور  وضعف  الشباب،  الحتياجات 

الشباب،  قضايا  معاجلة  في  املدني  املجتمع 

املناصب  في  الشباب  تقلد  فرص  ومحدودية 

مجال  في  الشباب  تواجه  التي  والقيود  العليا، 

املمارسات  وضعف  والتعبير،  الرأي  حرية 

الدميقراطية داخل املؤسسات احلكومية وداخل 

عن  الشباب  فئة  وغياب  السياسية،  األحزاب 

القيادات  وضعف  الشبابية،  املؤسسات  قيادة 

الدميقراطية  املمارسات  وضعف  الشبابية، 

املشاركة  وضعف  األهلية،  املؤسسات  داخل 

السياسية )صافي، 2008، ص11(.

كانت نهاية العام 2006، نقطة حتول في تفكير 

شريحة الشباب في الهجرة للخارج، إذ يعتبر العام 

األسوأ منذ االحتالل اإلسرائيلي في العام 1967،  

خاصة أن هذا العام شهد أحداثًا ساهمت بشكل 

السياسية  الفلسطينيني  أحوال  تردي  في  كبير 

أهمها  عوامل،  عدة  عن  نتج  وهذا  واالقتصادية، 

)ماس وآخرون، 2007(: 

سياسة  انتهاج  في  إسرائيل  استمرار   -

العنف والتصعيد وتكريس أعمال االغتيال 

احلركة  حرية  وشل  واإلغالق،  واحلصار 

لألفراد والبضائع على املعابر الفلسطينية، 

السلطة  مستحقات  دفع  عن  واالمتناع 

الوطنية الفلسطينية من عائدات الضرائب 

إسرائيل  جتبيها  التي  املقاصة(  )أموال 

مبوجب  الفلسطينية  السلطة  عن  نيابة 

والذي حرم  االقتصادي  باريس  بروتوكول 

السلطة الفلسطينية من أكثر من 60% من 

إيرادات احلكومة الفلسطينية وما ترتب على 

ذلك من عدم قدرة احلكومة الفلسطينية على 

تأمني فاتورة الرواتب للموظفني العموميني، 

انتهاج  تعمد  اإلسرائيلي  اجلانب  أن  كما 

لسياسة  واضح  بشكل  التجاهل  سياسة 

مائدة  إلى  والدعوة  والتهدئة  النفس  ضبط 

السلطة  بها  التزمت  التي  املفاوضات 

الفلسطينية ومعظم فصائل املقاومة.

للحكومة  الدولية  املقاطعة  استمرار   -

نتج  وما  دميقراطيًا،  املنتخبة  الفلسطينية 

عن ذلك من عدم وصول املساعدات العربية 

والدولية إلى الشعب الفلسطيني، ووصول 

املساعدات بطريقة غير مباشرة دون املرور 

بوزارة املالية.

التوصل  في  وحماس  فتح  حركتي  فشل   -

إلى اتفاق سياسي يحدد أولويات املشروع 

وما  املرحلة،  هذه  في  الفلسطيني  الوطني 

فراغ  حدوث  من  الفشل  هذا  عن  تأتى 

سياسي كبير، جنم عنه فلتان أمني خطير 

واقتتال وخراب ودمار.

بعد فشل حركتي فتح وحماس في التوصل   -

انقلبت حركة حماس  اتفاق سياسي،  إلى 

حزيران   14 في  الفلسطينية  السلطة  على 

على  بالكامل  سيطرتها  وأحكمت   ،2007

انقسام  وجود  إلى  أدى  ما  غزة،  قطاع 

فلسطيني داخلي ووجود حكومتني، احلكومة 

الفلسطينية في رام الله وحكومة أمر واقع 

في غزة تدير شؤونها حركة حماس.
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قاسيًة  ضربًة  الفلسطيني  االنقسام  شكل   

للمشروع الوطني الفلسطيني، ترتبت عليه 

الثقيلة  بظاللها  ألقت  خطيرة  سلبية  نتائج 

النتائج  ومتثلت  كافة،  احلياة  مناحي  على 

السلبية فيما يلي:

انقسام جغرافي بني الضفة الغربية وقطاع   -

الضفة  في  واحدة  حكومتني  ووجود  غزة 

والثانية في غزة، وكل منهما تدعي أنها متثل 

الشرعية بالنسبة للسكان الفلسطينيني.

في  الدميقراطية  املمارسات  في  قصور   -

السياسية  واألحزاب  احلكومية  املؤسسات 

املجلس  فيما  املدني،  املجتمع  ومؤسسات 

إصدار  في  تامًا  شلاًل  يعاني  التشريعي 

قانون واحد يستجيب لطموحات املواطنني.

انتشار ظاهرة الفئوية السياسية، وانتشار ثقافة   -

العنف والتعصب والكراهية ورفض اآلخر.

صناعة  في  املشاركة  عن  الشباب  غياب   -

من  األدنى  احلد  في  واملشاركة  القرار، 

تفاصيل احلياة اليومية.

على الرغم من االنفراج النسبي نتيجة توقيع 

اتفاق الشاطئ في الربع الثاني من العام 2014 

بني حركتي فتح وحماس وتشكيل حكومة توافق 

وطني، فقد ظل إرث االنقسام يلقي بظالله على 

االستقالل  مشروع  اكتمال  ويعقد  االقتصاد 

تخطيطية  إرباكات  إلى  أدى  كما  الدولة،  وبناء 

مع  تتواءم  ال  متوازنة  غير  مالية  ومسؤوليات 

الفلسطيني  املجتمع  جتاه  الواجبة  االلتزامات 

ككل، كذلك ظل تعطل املجلس التشريعي يعيق 

منظومة تشريعية عصرية وموحدة بني شطري 

الدولية  املعايير  مع  منسجمة  تكون  الوطن، 

)سلطة النقد الفلسطينية، 2014، ص5(.

شريحة  فإن  الكارثي،  الوضع  هذا  جراء 

في  يقطنون  الذين  أولئك  وحتديدًا   - الشباب 

قطاع غزة الذي تعرض إلى حصار مطبق منذ 

كانت من  العام 2006، تزامن مع االنقسام – 

أبرز ضحايا هذا الوضع واألكثر تضررًا منه.

فإن  اإلنسان،  حقوق  مجلس  تقرير  وحسب 

شريحة الشباب في قطاع غزة تتعرض النتهاكات 

واحلق  احلياة،  في  كاحلق  األساسية،  حلقوقها 

واحلق  الشخصي،  األمن  في  واحلق  العمل،  في 

في مستوى معيشي مناسب، واحلق في احلرية 

الشخصية، واحلق في السكن، واحلق في حرية 

الرأي والتعبير، واحلق في حرية احلركة والتنقل، 

واحلق في الرعاية الصحية .. وغيرها من احلقوق 

األساسية )مجلس حقوق اإلنسان، 2007(.

وكارثية،  خطيرة  نتائج  من  تقدم  ما  أمام 

من  واسعة  شريحة  لدى  الهجرة  مفهوم  تعزز 

الهجرة  في  يرى  ممن  الفلسطيني،  الشباب 

وسيلة للهرب من الواقع املرير وطريقًا لتحقيق 

األحالم والطموحات، بعدما منت لديهم مشاعر 

من  املشروعة  وطموحاتهم  أحالمهم  بأن  كبيرة 

الصعب حتقيقها، في ظل وجود االحتالل، وفي 

ظل الظروف األمنية والسياسية الراهنة، وغياب 

السياسي  االنقسام  واألهم  السياسي،  األفق 

والذي  املستقبلية  الرؤية  وغياب  حاليًا،  القائم 

كان ضحيته شريحة الشباب بالدرجة األولى.  
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وحول األسباب السياسية التي تدفع الشباب 

أشارت  فقد  بالهجرة،  التفكير  أو  الهجرة  إلى 

 ،2015 لعام  الفلسطيني  الشباب  مسح  نتائج 

سبب  يرجع  الشباب  من   %7.5 نحو  أن  إلى 

السياسية  الظروف  إلى  الهجرة  في  رغبته 

الشباب  من   %2.7 بينما  البلد،  في  واألمنية 

االحتالل  إلى  الهجرة  في  رغبته  سبب  يرجع 

اإلسرائيلي، ونحو 0.5% كانت بسبب احلصول 

لإلحصاء  املركزي  )اجلهاز  على جلوء سياسي 

الفلسطيني، 2016، ص89(.

3.  أسباب اجتماعية:

باألسباب  االقتصادية  األسباب  ترتبط 

وتراجع  فالبطالة  طرديًا،  ارتباطًا  االجتماعية 

عوامل  كونها  من  الرغم  على  املعيشي  املستوى 

اقتصادية فإن لها انعكاسات اجتماعية، وميكن 

تلخيص األسباب االجتماعية التي تدفع الشباب 

التفكير  أو  اخلارج  إلى  الهجرة  إلى  الفلسطيني 

اتساع  من  الشباب  يعانيه  فيما  الهجرة،  في 

وارتفاع  الشباب،  أوساط  في  الفقر  دائرة 

املجتمع  أوساط  في  والتعصب  الزواج،  تكاليف 

الشباب،  أوساط  في  والتعصب  الفلسطيني، 

أساس  على  الفلسطيني  املجتمع  في  والتمييز 

مناسبة  فرص  ومحدودية  السياسية،  اخللفية 

املجتمع،  في  والعنف  الفراغ،  أوقات  الستغالل 

وثقافة حب الذات وتضخيم الذات، وغياب ثقافة 

احلوار، والعشائرية والقبلية، والتدخل في زواج 

األبناء والبنات، وقلة األجسام الشبابية الضاغطة، 

وثقافة االستعراض، وجتاهل مؤسسات املجتمع 

الشباب  دور  وضعف  املتطوعني،  حلقوق  املدني 

على  والتمييز  املجتمعي،  اإلصالح  قيادة  في 

األسرة،  داخل  واملشكالت  اإلقامة،  موقع  خلفية 

األبوي  املجتمع  وظاهرة كراهية اآلخر، وسيادة 

أو التسلطي، والتمييز في مجال امليراث وخاصة 

والعنف  اجلنس،  خلفية  على  والتمييز  الفتيات، 

)يوسف،  املرأة  ضد  والعنف  األسرة،  داخل 

2008، ص11-12(.

االجتماعية  املشكالت  من  الهائل  الكم  هذا 

الفلسطيني،  الشباب  منها شريحة  تعاني  التي 

إلى  الهجرة  نحو  الشباب  من  بالكثير  يدفع 

اخلارج أو حتى التفكير بالهجرة، لذلك البد من 

التدهور  أن  منطلق  من  املشكالت  هذه  معاجلة 

الصحية  والرعاية  االجتماعية  العالقات  في 

جميع  على  سلبًا  يؤثر  البشري  املال  ورأس 

املواطنني، في حني أن االستثمار في اخلدمات 

واحلماية االجتماعية بشكل شمولي، يؤدي إلى 

)شبانة،  االقتصادي  والنمو  التنمية  استدامة 

2016، ص49(.

كلي  اقتصاد  سياسات  رسم  ذلك  يتطلب 

وتوفير  الالئق،  العمل  فرص  توليد  على  قادرة 

من  والتقليل  املهمشة،  للمجموعات  عمل  فرص 

النساء  فيها  يتركز  التي  الهامشية  الفرص 

التشريعي  اإلصالح  إلى  إضافة  والشباب، 

للممارسات  والتصدي  العدالة،  لتعزيز 

اإلقصائية ومعاجلة التمييز، وصياغة سياسات 

اجتماعية مبا في ذلك اإلحاطة وتوفير احلماية 
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للعمل غير املنظم، واالمتثال للتشريعات املتعلقة 

باحلد األدنى لألجور ومكافحة التمييز، وحتسني 

خدمات التعليم والتدريب عالي اجلودة، لتعظيم 

احلماية  برامج  وتعزيز  البشري،  املال  رأس 

االجتماعية، ليس فقط ضد االنخفاضات احلادة 

كاملرض  الطوارئ  حلاالت  نظرًا  الدخل  في 

أيضًا  وإمنا  وإجراءاته،  واالحتالل  واإلعاقة 

بأسباب هيكلية كغالء  املتعلق  الدخل  انخفاض 

املعيشة والتضخم.

كما يتطلب من السلطة الفلسطينية تعزيز 

واملعرفة،  املعلومات  إلى  الوصول  إمكانية 

اعتماد  خالل  من  الدخل،  توزيع  وإعادة 

موازنات حساسة للنوع االجتماعي، وموازنات 

محابية للشباب، وإصالح املنظومة الضريبية 

املراقبة  أدوات  وتطوير  الفقراء،  لصالح 

على  وأثرها  االقتصادية  السياسات  وتقييم 

والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق 

الفاعلة  مشاركتهم  وضمان  الشباب  ومتكني 

في صناعة القرار، وتعزيز احلوكمة واملساءلة 

والشفافية. 

القائم بحاجة إلى  إن الوضع الفلسطيني 

خلق شراكات إبداعية تعزز الصمود وتتغلب 

على العوائق واملشكالت التي تواجه شريحة 

الشباب، من أجل متكني الشباب وخلق فرص 

أن  بد  الشراكات ال  لهم، وهذه  عمل جديدة 

الشراكات  يتجاوز  مبعنى  إبداعية  تكون 

التقليدية، فمثاًل قطاع غزة بحاجة إلى خلق 

شراكات تستفيد من العمالة وهي في مكانها، 

نظرًا للحصار اإلسرائيلي، وفتح أسواق عمل 

داخل  من  العمل  يتيح  تقليدية  غير  خارجية 

القطاع، كما أن صندوق التشغيل قد يشكل 

شراكات  تتضمن  عديدة  ملبادرات  مظلة 

إبداعية تشمل مشاريع مشتركة لدعم األجور 

األسرية  للمشاريع  إغاثة  وصندوق  والعمل، 

والقدس  غزة  قطاع  في  سيما  ال  الصغيرة، 

مصرفية  تسهيالت  وضمان  »ج«  ومناطق 

التدريب  ودعم  املهمشة،  للفئات  استثمارية 

حظًا  واألقل  األفقر  للشباب  والتقني  املهني 

)شبانة، 2016، ص57(.

الشباب  شريحة  أن  سبق  مما  نستخلص 

اقتصادية  متعددة  مشكالت  تواجه  الفلسطيني 

في  رئيسًا  سببًا  كانت  واجتماعية  وسياسية 

الهجرة إلى اخلارج أو التفكير بالهجرة خاصة 

حتسني  في  واملتعلقة  االقتصادية  األسباب 

الظروف املعيشية وعدم توافر فرص العمل.

الشباب  تفكير  في  األهم  السبب  فإن  لذلك 

الفلسطيني بالهجرة هو االحتالل اإلسرائيلي 

األوضاع  لتدهور  الرئيس  السبب  باعتباره 

في  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية 

االحتالل  ساهم  حيث  الفلسطينية.  األراضي 

األوضاع  تعقيد  في  كبير  بشكل  اإلسرائيلي 

في  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية 

األراضي الفلسطينية، من خالل قيامه  بثالث 

اعتداءات عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة 

خالل ست سنوات، إضافة إلى تسع سنوات 

من احلصار االقتصادي احملكم، الذي تزامن 
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الثقيلة  ألقى بظالله  مع حالة االنقسام والذي 

في  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  على 

األراضي الفلسطينية وبشكل خاص في قطاع 

هائل  دمار  إحلاق  ذلك  على  ترتب  مما  غزة. 

أصاًل،  املنهكة  غزة  لقطاع  التحتية  بالبنية 

مجااًل  يترك  ولم  اإلنتاجية،  بقاعدته  والفتك 

معقول،  اقتصادي  وإنعاش  إعمار  إلعادة 

كما أدى إلى إفقار السكان الفلسطينيني في 

سوءًا  أكثر  االقتصادي  رفاههم  وجعل  غزة، 

سابقني  لعقدين  عليه  كان  الذي  املستوى  من 

)األونكتاد، 2015، ص 11(.

وقف  إلى  بالفعل  االقتصادي  احلصار  أدى 

فرص  وفقدان  واسع  نطاق  على  اإلنتاج  عمليات 

العمل، وأحلق دمارًا هائاًل باالقتصاد احمللي لغزة 

التحتية وأثر بصورة  ومواردها اإلنتاجية وبنيتها 

املرافق  من  العديد  على  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

بسبب  والسكنية  والتجارية  والزراعية  الصناعية 

البنية التحتية املنهكة والندرة احلادة في املدخالت 

والكهرباء والوقود )األونكتاد، 2015، ص11(.

رابعًا: آثار هجرة الشباب

الفلسطيني وأبعادها

لها  الفلسطيني  الشباب  هجرة  أن  في  شك  ال 

واجتماعية  واقتصادية  سياسية  وأبعاد  آثار 

وثقافية، ولكن سوف نقصر احلديث هنا على اآلثار 

االقتصادية لهجرة الشباب الفلسطيني، وهي مركبة 

بحيث حتتوي على آثار سلبية وآثار إيجابية.

1.  اآلثار السلبية لهجرة الشباب 

رأسمال  أهم  انتقال  الشباب  هجرة  تعني 

يحتويه  البشري مبا  الرأسمال  وهو  اقتصادي 

واستقرارهم  وإمكانيات،  وطاقات  مؤهالت  من 

إلى  الرجوع  وعدم  اجلديدة  األوطان  في 

الشباب  هجرة  تشكل  وبذلك  األصلي،  وطنهم 

نتيجة  فادحة،  اقتصادية  خسارة  الفلسطيني 

الشباب  وإمكانيات  وطاقات  مؤهالت  استغالل 

في تطوير وتنمية الوطن اجلديد.

الدول  إلى  املهاجرين  أعداد  تزايد  أن  كما 

األوروبية وأميركا الالتينية املستقبلة للمهاجرين 

لعدم  الدول،  هذه  في  البطالة  مشكلة  من  فاقم 

عدد  تزايد  نتيجة  ألبنائها،  عمل  فرص  توافر 

في  ندرة  حدوث  إلى  يؤدي  ما  املهاجرين، 

الكفاءات واملتميزين من الشباب.

إضافة إلى ذلك فإن الدول املستقبلة للهجرة 

غالبًا ما ال تعترف بالدور اإليجابي للمهاجرين، 

تقدمها  التي  واملزايا  املعاملة  لهم  تقدم  ال  كما 

في  املهاجرين  دمج  إلى  تسعى  وال  ملواطنيها، 

في  أنه  واألخطر  فيه،  يعيشون  الذي  املجتمع 

 11 أحداث  بعد  سيما  وال  األخيرة  السنوات 

املهاجرين  إلى  النظرة  حتولت   2001 أيلول 

واالستقرار  األمن  على  خطرًا  اعتبارهم  إلى 

ومطالبتهم بالرحيل )شلبي، 2006، ص50(.

الشاب  إحباط  إلى  أيضًا،  الهجرة،  تؤدي 

الذي لم ينجح في الهجرة، وفقدانه حافز التقدم 

بعدم  الشعور  إلى  األمر  يصل  وقد  والتطوير، 

بني  املقارنة  نتيجة  الوطنية  للمؤسسات  الوالء 
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يتقاضاه  وما  وطنهم  في  الشباب  يتقاضاه  ما 

الشباب في دول املهجر.

بعض  أن  في  تتمثل  أخرى  سلبية  وهناك 

أعمال  في  العمل  على  يقبلون  قد  املهاجرين 

ما  املهنية،  وقدراتهم  مهاراتهم  مع  تتناسب  ال 

يؤدي مع مرور الوقت إلى فقدان هؤالء ملهاراتهم 

وتوقفهم عن اكتساب مهارات جديدة.

2.   اآلثار اإليجابية لهجرة الشباب

هناك آثار إيجابية لهجرة الشباب في اجلانب 

الفلسطيني  الشباب  إن  بحيث  االقتصادي، 

فرص  وجود  وعدم  البطالة  ارتفاع  من  يعاني 

عمل، وسوء الظروف االقتصادي، وبالتالي يجد 

الشباب الفلسطيني في الهجرة للخارج وسيلة 

إليجاد  وطريقًا  املعيشية  الظروف  لتحسني 

فرصة عمل حتقق ذواتهم وطموحاتهم.

الشباب  هجرة  ظاهرة  إيجابيات  من  أن  كما 

الفلسطيني التحويالت املالية التي تتدفق إلى ذويهم 

والتي تسهم في حتسني مستواهم املعيشي.

   تأثير ذلك على التنمية في فلسطني إيجابي 

من خالل أن هذا األمر يخفف من حدة البطالة 

املالية  التحويالت  من  االستفادة  إلى  باإلضافة 

لذوي الشباب املهاجرين واستغاللها في التطوير 

والتنمية في فلسطني.

الشباب  هجرة  إيجابيات  من  الرغم  وعلى 

املتمثلة في التحويالت املالية والتي قد يستفيد 

والتنمية،  التطوير  عمليات  في  األم  البلد  منها 

تتمثل في  يخلو من سلبيات  األمر ال  فإن هذا 

إلى  بالضرورة  تذهب  ال  التحويالت  هذه  أن 

أغلب  أن  خاصة  اإلنتاجية،  االستثمار  قنوات 

هذه التحويالت تذهب إلى النفقات االستهالكية 

قد  التي  السريعة  الربحية  ذات  املجاالت  وإلى 

تتعارض مع متطلبات التنمية احلقيقية.

خامسًا: الخالصة والتوصيات

الخالصة

من  وطنهم  خارج  الشباب  هجرة  تعتبر   -

واملتعددة  املركبة  املجتمعية  الظواهر 

عوامل  عن  ناجتة  ليست  فهي  األبعاد، 

ناجتة  هي  وإمنا  فحسب،  وإقليمية  محلية 

أيضًا عن أبعاد عاملية، حيث لعبت العوملة 

دورًا رئيسًا في تعزيزها، فهي قادرة على 

ذلك  في  يساعد  الوطنية  احلدود  اختراق 

من  اإلعالم  ووسائل  االتصاالت،  ثورة 

حيث قوة تأثيرها على سلوكيات، ومفاهيم 

األكثر  وهم  الشباب  فئة  خاصة  األفراد 

حساسية إزاء املجتمع. 

وعليها  الدولة،  مسؤولية  الشباب  هجرة   -

احملرك  يعتبرون  ألنهم  بهم،  االهتمام 

من  التي  ومؤسساتها  للتنمية  الرئيس 

املالئمة  البيئة  تطوير  على  العمل  واجبها 

لهم للحد من هجرتهم خلارج الوطن.

على الرغم من اآلثار اإليجابية لهجرة الشباب   -

الفلسطيني من خالل االستفادة من التحويالت 

فإن  لذويهم،  املهاجرون  يرسلها  التي  املالية 
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هجرة الشباب ال تزال مشكلة حقيقية تواجه 

التنمية في فلسطني،  نتيجة أن الهجرة وخاصة 

هجرة الشباب تسبب خسارة أهم عنصر من 

فإن  وبالتالي  الشاب،  وهو  التنمية  عناصر 

هجرة الشباب تعني هدر الطاقات والكفاءات، 

وهذا الهدر له آثاره على بناء املجتمع وتنميته، 

إضافة إلى أن هذا األمر ال يخلو من سلبيات 

بالضرورة  تذهب  ال  التحويالت  أن  في  تتمثل 

إلى قنوات االستثمار اإلنتاجية وإلى املجاالت 

مع  تتعارض  قد  التي  السريعة  الربحية  ذات 

التنمية احلقيقية واملستدامة.

القائم  واالقتصادي  السياسي  الوضع  أدى   -

في األراضي الفلسطينية إلى تراجع الوضع 

االقتصادي العام وانخفاض معدالت النمو، 

وإفقار  والفقر،  البطالة  معدالت  وزيادة 

الفلسطيني،  الشعب  من  كبيرة  شريحة 

الوضع  وتراجع  االستثمار،  حجم  وتراجع 

املعيشي العام للسكان، ما عزز من أسباب 

دفع الشباب الفلسطيني للهجرة.

خالل  من  اإلسرائيلي  االحتالل  ساهم   -

غزة  قطاع  على  املتكررة  االعتداءات 

سنوات   10 منذ  شاماًل  حصارًا  وفرضه 

والذي تزامن مع حالة االنقسام في تعقيد 

األمر  واالجتماعية،  االقتصادية  األوضاع 

الفلسطيني  الشباب  من  الكثير  دفع  الذي 

للتفكير جديًا في الهجرة.

هناك إجماع من الشباب الفلسطيني حول   -

الهجرة  في  لرغبتهم  الرئيسة  األسباب 

بتحسني  متعلقة  اقتصادية  أسباب  ومنها 

فرص  وجود  وعدم  املعيشية  الظروف 

التعليم والتدريب.

تترك هجرة الشباب الفلسطيني آثارًا سلبيًة   -

أهمها، أنها تؤدي إلى إحباط الشباب الذي 

التقدم  حافز  وفقدان  الهجرة  في  ينجح  لم 

للمؤسسات  الوالء  بعدم  والشعور  والتطور، 

الوطنية نتيجة املقارنة بني ما يتقاضاه الشباب 

في وطنهم مع ما يتقاضاه الشباب في دول 

قد  املهاجرين  أن بعض  إلى  املهجر، إضافة 

يقبلون على العمل في أعمال ال تتناسب مع 

مهاراتهم وقدراتهم املهنية، ما يؤدي مع مرور 

الوقت إلى فقد هؤالء مهاراتهم وتوقفهم عن 

اكتساب مهارات جديدة.

التوصيات

يعتبر  الفلسطيني  الشباب  أن  في  شك  ال 

العنصر األهم لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة 

في املدى القصير والبعيد، خاصة أن الشباب 

هم صانعو التنمية، والتنمية أعدت من أجلهم، 

بالتالي فإن محاربة ظاهرة الهجرة واحلد منها 

خالل  من  وطنهم  في  الشباب  بتمكني  يكون 

عمل  فرص  وإيجاد  املعيشية  الظروف  حتسني 

وبهذا  السياسي،  القرار  في  وإشراكهم  لهم 

اخلصوص يقترح الباحث التوصيات اآلتية:

االقتصادي  العون  تقدمي  على  العمل   .1

للشباب الفلسطيني من خالل إيجاد فرص 

عمل لهم، واحلد من مشكلة البطالة.
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في  اخلريجني  استيعاب  على  العمل   .2

املؤسسات احلكومية قدر اإلمكان، وفي ظل 

عدم قدرة القطاع العام على استيعاب هذا 

الكم من اخلريجني؛ يبقى القطاع اخلاص 

املالذ الوحيد الستيعاب جزء من اخلريجني 

في سوق العمل.

توفير تسهيالت مصرفية لفترة طويلة ودون   .3

فوائد للمشاريع الشبابية واإلبداعية.

إعداد دراسات حول احتياجات سوق العمل   .4

اجلامعية  التخصصات  من  الفلسطينية 

واملهنية تستفيد منها املؤسسات التعليمية 

عند توفير التخصصات لطالبها.

فرض قيود على هجرة الشباب، مع أهمية   .5

توفير فرص حقيقية دافعة لبقائهم، واحلد 

من العوامل الدافعة لهجرتهم. 

ضرورة اعتبار الشباب جزءًا ال يتجزأ من   .6

عملية التنمية، من خالل استثمار طاقاتهم 

بالفائدة  وطنهم  وعلى  عليهم  يعود  مبا 

التنمية  في  الفاعلة  مشاركتهم  يكفل  ومبا 

املتكاملة ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

تخصيص موازنات خاصة محابية للشباب   .7

ودعم  العمل  عن  العاطلني  اخلريجني 

في  بند  وتخصيص  اإلبداعية،  املبادرات 

املوازنة العامة ملشاريع الفئات غير املقتدرة 

وخاصة فئة الشباب.

العمل على توفير املنح الدراسية للشباب،   .8

ومتابعة اجلامعات الفلسطينية فيما يخص 

العملية  الرسوم مبا يضمن سالمة  حتديد 

التعليم  فرص  وتوفير  وجودتها  التعليمية 

أبناء األسر من أصحاب  للشباب، خاصة 

الدخول املنخفضة والفقراء.

يحمي  قانون  إصدار  ضمان  على  العمل   .9

حق الشباب ويصونه.

إلى  الفلسطيني  الشباب  وصول  ضرورة   .10

القرار،  صنع  وأماكن  التشريعية  الهيئات 

تعزز  التي  التشريعات  إصدار  خالل  من 

الشباب وتضمن  لدى  السياسية  املشاركة 

تقلدهم املناصب العامة، مع ضرورة خفض 

سن الترشح للمجلس التشريعي واملجالس 

احمللية إلى 25 سنة.

بهدف  التطوعي  املجتمعي  العمل  تكريس   .11

يخدم  مبا  الشابة  الطاقات  من  االستفادة 

املصلحة العامة وتنمية املجتمع.

تساهم  التي  الشبابية  املبادرات  تشجيع   .12

الفئات  مع  وتعاضدهم  دورهم  تطوير  في 

إيجابية سواء  آثار  لها من  ملا  االجتماعية 

أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم معنوية أم 

وطنية.

إعداد برامج توعوية لتثقيف اآلباء والشباب   .13

حول مخاطر الهجرة وآثارها على املجتمع 

ككل وعلى الشباب بشكل خاص.
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