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هجرة الشباب الفلسطيني وتداعياتها االقتصادية

رائد	محمد	حلس*

يعتبر الشباب الفلسطيني من أهم العناصر التي يتوجب على كافة مؤسسات 
اجملتمع )احلكومية، واخلاصة واألهلية( االستثمار بها من أجل إحداث تنمية حقيقية 
ومستدام��ة، حيث إن عدم االس��تثمار في هذا العنصر املنت��ج وتركه دون الرعاية 
املطلوبة سوف ينعكس سلباً على اجملتمع وعلى هدف حتقيق التنمية، خاصة وأن 
تهميش طاقات الش��باب وتركهم دون متكني يحولهم إلى عناصر هدامة للتنمية 
ف��ي احلاضر واملستقبل، ليس ذلك فحسب فقد يلجأ الش��باب للبحث عن ذاتهم 

وتوظيف طاقاتهم وإبداعاتهم من خالل الهجرة.
ولم يكن التهميش لطاقات الشباب هو السبب الوحيد لهجرة الشباب، فهناك 
أس��باب أخرى أجبرت الش��باب الفلسطيني على الهج��رة أو الرغبة في الهجرة 
وهي س��نوات طويل��ة من احلص��ار واالنقسام واالعت��داءات اإلس��رائيلية املتكررة 
والتداعيات املترتبة على هذا الوضع وتأثيرها االقتصادي واالجتماعي ومنها ارتفاع 
معدالت البطالة  التي وصلت إلى معدالت غير مسبوقة، حيث تشير اإلحصائيات 
الرس��مية الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاطلني 
عن العمل في األراضي الفلسطينية وصل إلى 336 ألف ش��خص في عام 2015، 

بواقع 143 ألفاً في الضفة الغربية، و193 ألف شخص في قطاع غزة.
ولعل ع��دد العاطلني عن العمل يُظهر التفاوت الكبي��ر في معدل البطالة بني 
الضف��ة الغربية وقطاع غ��زة، إذ بلغ معدل البطالة في قط��اع غزة 41% في عام 

2015، مقابل 17.3% في الضفة الغربية.
والالفت لالنتباه أن معدالت البطالة في صفوف الش��باب س��جلت أعلى معدل 

لها بنسبة %36.5.
ف��ي ظل هذا االرتفاع ف��ي معدالت البطالة وخاصة في صفوف الش��باب، يجد 
الشباب أنفسهم أمام واقع صعب ومرير، أبرز سماته عدم وجود أي فرصة للعمل 
لتوفي��ر مستلزمات احلي��اة الكرمية وعدم وض��وح الرؤية بش��أن املستقبل، لذلك 
يتخذ الشباب من الهجرة وسيلة للهروب من هذا الوضع الصعب واملرير، وطريقاً 
للوصول إلى حتقيق ذاته، وهدفاً يسعى من خالله إلى توظيف طاقاته وإمكانياته

*  باحث في الشؤون االقتصادية، مركز التخطيط الفلسطيني- غزة.
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لتأمني مستقبله الذي عجز عن حتقيقه في وطنه.

أوالً:	مفهوم	الهجرة	

تعريف	الهجرة:
يش��مل مفهوم الهجرة عل��ى مرادفات متعددة منها، هج��رة الكفاءات، هجرة 

األدمغة، نزيف األدمغة )Brain Drain(، هجرة العقول، هجرة الشباب.
وفيم��ا يلي نورد بع��ض التعريفات ملفهوم الهجرة وما يش��ملها م��ن املرادفات 

السالفة الذكر:
-  يقصد	مبفهوم	الهجرة لغوياً: انتقال اإلنسان من حال إلى حال، أو ترك األرض 
إلى أرض أخرى، وتعني الهجرة االنتقال عامة، أي االنتقال من منطقة إلى منطقة 

أخرى بقصد اإلقامة الدائمة أو املؤقتة )الرازي، 1984، ص790(.
-  ويع��رف	اجلهاز	املركزي	لإلحصاء	الفلس��طيني	الهجرة عل��ى أنها: انتقال 
الشخص أو األسرة بالكامل من جتمع سكاني إلى آخر أو من دولة إلى دولة أخرى، 
بش��رط أن يجت��از الفرد ه��ذا التجمع أو الدول��ة، وأقام أو ين��وي اإلقامة في مكان 
الوصول حتى لو قام بفترات زيارة بسيطة إلى مكان آخر )اجلهاز املركزي لإلحصاء 

الفلسطيني، 2011، ص26(.
-  ويتبنى	البعض	مصطلح	هجرة	الكفاءات، وهي: تعبر ببساطة عن االنتقال 
اإلرادي أو القسري لذوي الش��هادات العلمية العالية واخلبرات الفنية من دولة إلى 
أخرى، سواء أدرسوا في وطنهم أم في خارجه، بحيث يحقق لهم استقرارهم في 
اخلارج بش��كل دائم االندماج في البنية االجتماعية والعلمية واالقتصادية جملتمع 

املهجر )عفارة، عالء الدين 2005، ص23(.
-  فيم��ا	يعتمد	البع��ض	مصطلح	هجرة	األدمغة، وه��ي: حتويل عاملي للموارد 
البش��رية بشكل رأسمال بش��ري وتطال إجماالً هجرة ذوي الكفاءات العالية من 
املتعلمني من الدول النامية إلى الدول املتقدمة، ويشمل هؤالء إجماالً وليس حصراً 
املهندس��ني واألطباء والعلماء وغيرهم من أصحاب الكفاءات العالية والشهادات 

.)p2 ،2006 ،Docquier and Rapoprt( اجلامعية
-  وهناك	من	يرى	الهجرة	على	أنها	نزيف	بش��ري، حيث يقصد مبفهوم النزيف 
البش��ري غي��اب العناص��ر البش��رية احليوية الالزم��ة لتحقيق عملي��ات التنمية 
الش��املة جملتمع من اجملتمعات، في فترة زمنية محددة من حياته، هذا الغياب قد 
يكون بالهجرة أصالً، أو باالمتناع عن العودة بعد قضاء فترة معينة باخلارج بقصد 
الدراسة أو التدريب، طالت هذه الفترة أو قصرت، وهذا النزيف يندرج حتته أصحاب 
الكفاءات العقلية النادرة واخلب��رات العلمية العالية املستوى واملهارات الدقيقة، 
التي يش��كل غيابها خطورة على حياة اجملتمع في حاض��ره أو مستقبله )محمد 
عبد العليم مرسي، نزيف العقول البشرية، الرياض، عالم الكتب، الطبعة األولى، 
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1982، ص47(.
-  أم��ا	هج��رة	العقول فقد اعتبرته��ا منظمة اليونسكو نوعاً ش��اذاً من أنواع 
التبادل العلمي بني الدول يتسم بالتدفق في اجتاه واحد )ناحية الدول املتقدمة( أو 
ما يعرف بالنقل العكسي للتكنولوجيا، ألن هجرة العقول هي نقل مباش��ر ألحد 

أهم عناصر اإلنتاج، وهو العنصر البشري )االحتاد البرملاني العربي، 2001، ص3(.
ويعرف الباحث هجرة الشباب: على أنها تنقل الشباب من دولته األصلية التي 
نش��أ فيها إلى دولة أخرى، بهدف حتسني وضعهم املعيشي، أو للبحث عن فرصة 

عمل، أو ملواصلة التعليم، أو أي أسباب أخرى.

1.			أنواع	الهجرة:
ميك��ن تصنيف الهجرة من حي��ث الدوافع واملسببات إلى نوع��ني وهما )صالح، 

نصيرة 2011، ص145(:
-  الهجرة	اإلرادية	)االختيارية(:	وهي النوع الذي يتخذ فيها الفرد قراره باالنتقال 

إلى مكان آخر، دون ضغط أو إجبار رسمي، وتسمى بالهجرة اإليجابية.
-  الهجرة	القسرية	)اإلجبارية(:	وهذا النوع يشير إلى إجبار السلطات لبعض 
األف��راد أو اجلماعات على الهجرة من منطق��ة معينة أو إخالئها، ويطلق على هذا 

النوع التهجير أو اإلخالء، وتسمى أيضاً بالهجرة السلبية.
أم��ا من حي��ث أمد الهجرة، فيمك��ن تصنيف الهجرة إلى نوع��ني وهما )فوجو، 

ميسون 2012، ص12(:
-  الهج��رة	الدائمة:	وتعني الهجرة دون الع��ودة إلى الوطن األصلي، وتعتبر من 

أكثر األنواع خطورة.
-  الهجرة	املؤقتة:	وتكون هذه الهجرة بشكل مؤقت بهدف التحصيل العلمي 
أو لتحسني املستوى املعيش��ي، أو ألس��باب سياس��ية وأمنية، بحيث يعود الفرد 
املهاج��ر بعد حتقي��ق هدفه أو زوال املسببات املؤقتة إل��ى وطنه األصلي في نهاية 

املطاف.

ثانياً:	حجم	ظاهرة	الهجرة	في	فلسطني
يعتبر شح البيانات حول الهجرة، وصعوبات تقدير حجمها، والتعرف بدقة على 
خصائصه��ا، من أبرز التحديات التي تواج��ه الباحثني واخملططني واملعنيني بقطاع 
الهجرة على حٍد سواء، ويعود هذا النقص إلى عدة عوامل، منها املتعلق بصعوبة 
حصر ظاه��رة لها عالقة بعدة دول في الوقت نفس��ه، باعتبار أن حصر املهاجرين 
يستوجب معرفة أعدادهم في كافة دول العالم، وكون التعدادات العامة للسكان 
واملسوح��ات الوطني��ة ال تسم��ح إال مبعرفة املقيم��ني أو من لهم عالقة أس��رية 
باملقيم��ني في أحسن األح��وال، إضافة إلى ذلك هناك صعوب��ات تعود إلى ضعف 
تب��ادل املعلومات عل��ى الصعيد الدولي فيما يخص حج��م الهجرة وخصائصها، 
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عالوة على األس��باب اإلدارية والسياس��ية وم��ا تتضمنه الهجرة م��ن هجرة غير 
مسجلة قانونياً )فوجو، 2012، ص13(.

وقد أش��ار مسح الهجرة ف��ي األراضي الفلسطيني��ة 2010، الصادر عن اجلهاز 
املرك��زي لإلحص��اء الفلسطيني في آذار 2011، إلى أن حوال��ي 22 ألف فرد هاجروا 
لإلقامة خارج األراضي الفلسطينية خالل الفترة 2007-2009، علماً بأن هذا العدد 
ال يشمل األسر التي هاجرت بالكامل، كما أن 67% من األسر الفلسطينية لديها 
مهاجر واحد على األقل في اخلارج، بواقع 3.4% من األسر لديها مهاجر واحد فقط 
في اخل��ارج، و1.1% من األس��ر الفلسطينية لديها مهاجران اثن��ان في اخلارج، في 
حني بلغت نسبة األس��ر الت��ي لديها 5 مهاجرين فأكثر 1.2% من إجمالي األس��ر 

الفلسطينية )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011، ص29(.
وعند توزيع املهاجرين حسب س��نة الهجرة فقد أظهرت اإلحصاءات الرس��مية 
الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أن 51.2% من املهاجرين للخارج 

هاجروا قبل عام 2000، في حني هاجر 28.4% من املهاجرين بعد عام 2005.
كم��ا أظهرت نتائج املسح أيضاً أن 33% من املهاجرين هم ضمن الفئة العمرية 
املصنفة كش��باب )15-29( س��نة، وجاءت الفئة العمرية )30-44( سنة في املرتبة 
الثاني��ة بنسب��ة 25.6% من املهاجرين في اخلارج، ومن املالح��ظ أن هناك تقارباً في 
التركيب العم��ري للمهاجرين حسب اجلنس، وترتفع نسبة املهاجرين للخارج من 
الذك��ور مقارنة باملهاج��رات اإلناث حيث بلغت النسب��ة 152.2 مهاجراً ذكراً لكل 

100 مهاجرة من اإلناث )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011، ص30(.
وف��ي السياق ذاته بلغت نسبة الش��باب في األراض��ي الفلسطينية من الفئة 
العمرية )15-29( س��نة الراغبني في الهجرة الدائمة للخارج خالل عام 2015 نحو 
37.5%، بواق��ع 27.1% ف��ي الضفة الغربية و44.2% في قط��اع غزة، في حني بلغت 
نسب��ة الش��باب الراغبني في الهج��رة املؤقتة في األراض��ي الفلسطينية %62.7 
بواق��ع 72.9% في الضفة الغربي��ة و55.8% في قطاع غزة )اجلهاز املركزي لإلحصاء 

الفلسطيني، 2016، ص88(.
وبالنسبة للمهاجرين حسب احلالة العلمية، فقد أش��ارت نتائج مسح الهجرة 
ف��ي األراض��ي الفلسطينية لعام 2010 إل��ى أن أكثر من ثل��ث املهاجرين هم من 
حملة الش��هادات العلي��ا واجلامعات، فقد بلغت نسب��ة املهاجرين احلاصلني على 
بكالوريوس فأعلى نح��و 35.7% من إجمالي عدد املهاجرين للخارج، وبلغت نسبة 
املهاجرين من حملة شهادة الثانوية العامة 35.7% من إجمالي املهاجرين للخارج، 
ف��ي حني لم تتجاوز نسبة املهاجرين للخارج ممن ال يحملون أي مؤهل علمي %1.3 
من إجمالي املهاجرين للخارج )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011، ص30(.
ووفقاً ملسح الش��باب الفلسطيني لعام 2015، فقد بلغت نسبة الش��باب في 
األراض��ي الفلسطينية من الفئة العمرية )15-29( الراغبني في الهجرة من حملة 
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الدبل��وم فأعلى 28.4% بواق��ع 19.6% في الضفة الغربي��ة و41.8% في قطاع غزة، 
وبلغت نسبة الش��باب الراغبني في الهجرة في األراضي الفلسطينية من حملة 
الثانوي��ة العامة نحو 24.9% بواقع 18.2% في الضف��ة الغربية و35.8% في قطاع 
غزة، في حني بلغت نسبة الشباب في األراضي الفلسطينية الراغبني في الهجرة 
الذي��ن يحملون مؤهالً أقل م��ن الثانوية العامة نحو 21% بواقع 11.6% في الضفة 
الغربي��ة و35.8% في قط��اع غزة )اجلهاز املرك��زي لإلحص��اء الفلسطيني، 2016، 

ص87(.
وم��ن الواضح أن زيادة الرغبة في الهجرة لدى الش��باب من الفئة العمرية )15-

29( ف��ي قطاع غ��زة مبعدل أكبر م��ن الضفة الغربي��ة، نتيجة األوض��اع السائدة 
ف��ي القطاع املتمثل في اس��تمرار احلص��ار املفروض على القطاع منذ 9 س��نوات 

واالعتداءات اإلسرائيلية املتكررة عليه.
وفقاً	ملا	س��بق	يرى	الباحث أن نسبة املهاجري��ن الفلسطينيني للخارج ال تزال 
كبي��رة وخاصة في صفوف الش��باب وحمل��ة املؤهالت العلمية، وه��ذا يعني أننا 
نواجه مش��كلة حقيقية وهي هدر الطاقات والكفاءات، وهذا الهدر له آثاره على 
بناء اجملتمع ومنائه وعلى صحة إنسانه وعافيته النفسية، وعلى األمن االجتماعي.

األمر ال��ذي يتطلب محاربة هذه الظاهرة بكافة الوس��ائل، والعمل على متكني 
الش��باب واس��تغالل طاقاتهم وإمكانياتهم، كون الش��باب يعتبر العنصر األهم 
لتحقي��ق تنمي��ة حقيقية ومستدام��ة في امل��دى القصير والبعي��د، خاصة وأن 

الشباب هم صانعو التنمية، وأن خطط التنمية أعدت من أجلهم.

ثالثاً:	أسباب	الهجرة	في	األراضي	الفلسطينية
ميكن تقسيم األس��باب التي تدفع الش��باب الفلسطيني للهجرة للخارج إلى 

قسمني وهما:
1.			أس��باب	اقتصادية: وهي أس��باب متعلقة بتحسني الظروف املعيشية وعدم 
توفر فرص العمل في فلسطني، والتعليم والتدريب، الهروب من املشاكل العائلية، 

واحلصول على عمل في اخلارج. 
حيث أش��ارت نتائج مسح الشباب الفلسطيني لعام 2015، إلى أن سبب رغبة 
الشباب الفلسطيني من الفئة العمرية )15-29( سنة في الهجرة، كانت األسباب 
االقتصادية املتعلقة بتحسني الظروف املعيش��ية وعدم توفر فرص العمل، بواقع 
40.8% لتحسني ظروف املعيشة، و15.1% لعدم وجود فرص عمل، و12.5% للتعليم 
والتدريب، و3.3% للهروب من املش��اكل العائلية، و11.3% للحصول على عمل في 

اخلارج )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016، ص89(.
في	هذا	السياق	يرى	الباحث أن انتشار البطالة املتزايدة في فلسطني، وخاصة 
في صفوف اخلريجني، هي السبب األبرز في رغبة الشباب الفلسطيني في الهجرة 
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للخارج؛ حيث إن احلصول على فرصة عمل سيفضي إلى حتسني الظروف املعيشية 
واحلد من البطالة والفقر، لكن نسبة البطالة وخاصة في صفوف اخلريجني ال تزال 
مرتفعة في فلسطني، وذلك نتيجة فقدان التنسيق بني احتياجات السوق احمللية 
م��ن العمالة وما بني أعداد اخلريجني التي تتضاعف عاماً بعد آخر مسببة ارتفاعاً 

متزايداً في أعداد العاطلني عن العمل. 
وتعتب��ر البطالة أخطر املش��كالت التي تواجه دولة فلسط��ني، حيث يوجد بها 
أعلى مع��دالت للبطالة في العالم، فحسب اإلحصائيات الرس��مية الصادرة عن 
اجله��از املركزي لإلحصاء الفلسطيني فإن ع��دد العاطلني عن العمل في األراضي 
الفلسطيني��ة وصل إلى 336 ألف ش��خص في ع��ام 2015، بواق��ع 143 ألف في 

الضفة الغربية، و193 ألف شخص في قطاع غزة.
ولعل ع��دد العاطلني عن العمل يُظهر التفاوت الكبي��ر في معدل البطالة بني 
الضف��ة الغربية، وقطاع غ��زة، إذ بلغ معدل البطالة في قط��اع غزة 41% في عام 

2015، مقابل 17.3% في الضفة الغربية.
 والالفت لالنتباه أن معدالت البطالة في صفوف الش��باب سجلت أعلى معدل 
http://www. ،2016 ،لها بنسب��ة 36.5% )اجلهاز املرك��زي لإلحصاء الفلسطين��ي

 )pcbs.gov.ps
أس��باب	سياسية: وهي أس��باب متعلقة بالظروف السياسية واألمنية في . 1

البلد، وأسباب متعلقة باالحتالل اإلسرائيلي، واحلصول على جلوء سياسي.
وحول س��بب رغبة الش��باب الفلسطيني في الهجرة للخارج نتيجة أس��باب 
سياس��ية، فقد أشارت نتائج مسح الش��باب الفلسطيني لعام 2015، أن حوالي 
7.5% من الشباب يرجع سبب رغبته في الهجرة إلى الظروف السياسية واألمنية 
في البلد، بينما 2.7% من الش��باب يرجع س��بب رغبته في الهج��رة إلى االحتالل 
اإلسرائيلي، وحوالي 0.5% كانت بسبب احلصول على جلوء سياسي )اجلهاز املركزي 

لإلحصاء الفلسطيني، 2016، ص89(.
	ويرى	الباحث أنه على الرغم من أن الش��باب الفلسطيني يرجع س��بب رغبته 
في الهجرة لألس��باب االقتصادية واملتعلقة في حتسني الظروف املعيش��ية وعدم 
توف��ر فرص العم��ل، إال أن السبب األبرز هو االحتالل اإلس��رائيلي باعتباره السبب 

الرئيس في تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية في األراضي الفلسطينية.
وهنا ال بد أن نش��ير إلى أن االحتالل اإلس��رائيلي ساهم بشكل كبير في تعقيد 
األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية في األراضي الفلسطينية، من خالل 
قيامه بثالثة اعتداءات عسكرية إس��رائيلية على قطاع غزة خالل س��ت سنوات، 
إضاف��ة إلى تسع س��نوات من احلص��ار االقتص��ادي احملكم، الذي تزام��ن مع حالة 
االنقسام والذي ألق��ى بظالله الثقيلة على األوضاع االقتصادية واالجتماعية في 
األراضي الفلسطينية وبش��كل خاص في قطاع غزة. ما ترتب على ذلك إحلاق دمار 
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هائ��ل بالبنية التحتية لقطاع غزة املنهكة أصالً، والفتك بقاعدته اإلنتاجية، ولم 
يترك مجاالً إلع��ادة إعمار وإنعاش اقتصادي معقول، كم��ا أدى إلى إفقار السكان 
الفلسطينيني في غزة، وجعل وضعهم االقتصادي أكثر س��وءاً من املستوى الذي 

كان عليه لعقدين سابقني )األونكتاد، 2015، ص 11(.
كم��ا أن احلصار االقتص��ادي أدى بالفعل إل��ى وقف عمليات اإلنت��اج على نطاق 
واس��ع وإلى فقدان فرص العمل، وأحلق دماراً هائ��الً باالقتصاد احمللي لغزة ومبواردها 
اإلنتاجية وبنيتها التحتية، وأثر بصورة مباش��رة أو غير مباش��رة على العديد من 
املرافق الصناعية والزراعية والتجارية والسكنية بسبب البنية التحتية املنهكة 

والندرة احلادة في املدخالت والكهرباء والوقود )األونكتاد، 2015، ص11(.

رابعاً:	آثار	هجرة	الشباب	الفلسطيني	وأبعادها
ال ش��ك أن هجرة الش��باب الفلسطيني له��ا آثار وأبعاد سياس��ية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية، ولكن س��وف نقتصر هنا على احلدي��ث عن اآلثار االقتصادية 
لهجرة الشباب الفلسطيني والتي هي مركبة بحيث حتتوي على آثار سلبية وآثار 

إيجابية.

1.			اآلثار	السلبية
فهجرة الش��باب تعني انتقال أهم رأسمال اقتصادي وهو الرأسمال البشري مبا 
يحتوي��ه من مؤهالت وطاقات وإمكانيات، واس��تقرارهم في املواطن اجلديدة وعدم 
الرجوع إلى وطنهم األصلي وبذلك تش��كل هجرة الش��باب الفلسطيني خسارة 
اقتصادية فادحة، نتيجة استغالل مؤهالت وطاقات وإمكانيات الشباب في تطوير 

وتنمية املوطن اجلديد.

2.   اآلثار	االيجابية
هن��اك آثار إيجابية لهجرة الش��باب ف��ي اجلانب االقتصادي، بحيث أن الش��باب 
الفلسطيني يعاني من ارتفاع البطالة، وعدم وجود فرص عمل، ومن سوء الظروف 
االقتصادية، لذلك يجد الشباب الفلسطيني في الهجرة للخارج وسيلة لتحسني 
الظروف املعيش��ية وطريق��اً إليجاد فرصة عمل حتقق ذات��ه وطموحاته، تأثير ذلك 
على التنمية في فلسطني إيجابي من خالل أن هذا األمر يخفف من حدة البطالة 
باإلضافة إلى االستفادة من التحويالت املالية لذوي الشباب املهاجرين واستغاللها 

في التطوير والتنمية في فلسطني. 

خامساً:	اخلالصة	والتوصيات

اخلالصة

-  تعتبر هجرة الش��باب خارج وطنهم م��ن الظواهر اجملتمعية املركبة ومتعددة 
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األبع��اد؛ فه��ي ليست ناجتة عن عوام��ل محلية وإقليمية فحس��ب، بل هي ناجتة 
ع��ن أبع��اد عاملية حيث لعب��ت العوملة دوراً رئيس��اً في تعزيزها، فه��ي قادرة على 
اختراق احلدود الوطنية يساعد في ذلك ثورة االتصاالت، ووس��ائل اإلعالم من حيث 
ق��وة تأثيرها على س��لوكيات، ومفاهي��م األفراد خاصة فئة الش��باب وهم األكثر 
حساس��ية إزاء اجملتمع. فهجرة الش��باب مسؤولية الدولة وعليها االهتمام بهم 
ألنهم يعتبرون احملرك الرئيس للتنمية ومؤس��ساتها التي من واجبها العمل على 

تطوير البيئة املالئمة لهم للحد من هجرتهم خلارج الوطن.

-  وبالرغم من اآلثار اإليجابية لهجرة الشباب الفلسطيني من خالل االستفادة 
من التحويالت املالية التي يرسلها املهاجرون لذويهم، إال أن هجرة الشباب ال تزال 
مش��كلة حقيقية تواجه التنمية في فلسطني، نتيجة أن الهجرة وخاصة هجرة 
الش��باب تسبب خس��ارة أهم عنصر من عناصر التنمية وهم الش��باب، وبالتالي 
فإن هجرة الش��باب تعني هدر الطاقات والكف��اءات، وهذا الهدر له آثاره على بناء 

اجملتمع وتنميته.

- هناك إجماع من قبل الش��باب الفلسطيني حول األسباب الرئيسة لرغبتهم 
في الهجرة للخارج وهي أس��باب اقتصادية متعلقة بتحسني الظروف املعيشية 

وعدم وجود فرص للتعليم والتدريب.

- س��اهم االحتالل اإلس��رائيلي من خالل االعت��داءات املتكررة عل��ى قطاع غزة 
وفرضه حصاراً ش��امالً منذ 9 س��نوات والذي تزامن مع حالة االنقسام في تعقيد 
األوضاع االقتصادية واالجتماعية، األمر الذي دفع الكثير من الشباب الفلسطيني 

للتفكير جدياً في الهجرة للخارج.

التوصيات
ال ش��ك أن الشباب الفلسطيني يعتبر العنصر األهم لتحقيق تنمية حقيقية 
ومستدام��ة في املدى القصير والبعيد، بالتال��ي فإن محاربة ظاهرة الهجرة واحلد 
منها يكون بتمكني الش��باب ف��ي وطنهم من خالل حتسني الظروف املعيش��ية، 
وإيجاد فرص عمل لهم، وإش��راكهم في القرار السياسي، وبهذا اخلصوص يقترح 

الباحث التوصيات اآلتية:
- العم��ل على تقدمي العون االقتصادي للش��باب الفلسطين��ي من خالل إيجاد 

فرص عمل لهم، واحلد من مشكلة البطالة.
- العمل على اس��تيعاب اخلريجني في املؤس��سات 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 وتقدمي تسهيالت 

وقروض ميسرة للشباب إلنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة. 
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- ضرورة اعتبار الشباب جزءاً ال يتجزأ من عملية التنمية.
- العمل على توفير املنح الدراسية للشباب.

- تكريس العمل اجملتمعي التطوعي بهدف االس��تفادة من الطاقات الش��ابة مبا 
يخدم املصلحة العامة وتنمية اجملتمع.

- تش��جيع املبادرات الش��بابية التي تساهم في تطوي��ر دورهم وتعاضدهم مع 
الفئات االجتماعية ملا لها من آثار إيجابية سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم 

معنوية أم وطنية.
- ض��رورة وصول الش��باب الفلسطيني إلى الهيئات التش��ريعية وأماكن صنع 

القرار.
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