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مستقبل الشباب الفلسطيني يف ظل التحديات الراهنة

رائد محمد حلس*

يعتبر الشباب موردًا بشريًا مهًما لتقدم األمم والشعوب، فاجملتمع الذي ميتلك هذا 
العنصر الثمني ميتلك القوة واحليوية والتقدم على س��ائر األمم، كونهم يش��كلون 
مخزونًا اس��تراتيجًيا قادرًا على مواجهة كافة التحديات االقتصادية والسياسية 
واالجتماعي��ة احلاضرة منها واملس��تقبلية، فهم األقدر عل��ى الدفاع عن القضايا 
العامة، وحتصيل احلقوق اخملتلفة لكافة شرائح اجملتمع، وهم من يصنعون القرارات 
من خالل مشاركتهم السياسية باالنتخاب وصنع القرار، كما أنهم يوفرون األيادي 
العاملة الالزمة لبناء الدولة وإنعاش��ها اقتصاديًا وتقوية دخلها، واملس��اهمة في 

املشاريع التعاونية والتطوعية واخلدماتية وغيرها.
يضاف إلى ذلك مشاركة الشباب في نشر الثقافة والتغذية الفكرية والثقافية، 
وتعزيز حب الوطن والتعريف به، واملس��اهمة في تبادل الثقافات واالس��تفادة من 

اخلبرات والتجارب وتكوين نقاط القوة التي تدعم التقدم والتطور.
ويش��كل الش��باب نس��بة هائلة في اجملتمع الفلس��طيني، تصل إلى 30% من 
إجمالي عدد الس��كان، وهذا يعني أن اجملتمع الفلس��طيني مجتمع فتي، بالتالي 
ال بد من إبراز دور الش��باب واستغالل طاقاتهم بشكل إيجابي ملواجهة التحديات 

ومتطلبات احلياة والصمود.
وبالرغم من تلك النس��بة الكبيرة إال أن الش��باب يعاني من حتدياٍت سياس��ية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية وأس��رية والتي كان أخطرها االنقس��ام 
ال��ذي أفضى إلى مزيٍد م��ن التعقيدات والتحديات على فئة الش��باب، فهم وقود 
االقتتال وضحاياه، وهم مادة االس��تقطاب وأدواته، إضافة إلى آثاره السلبية التي 

ألقت بظاللها على كافة مناحي احلياة ومتطلباتها.

* باحث ومختص في الشأن االقتصادي، غزة – فلسطني.
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أواًل: واقع الشباب الفلسطيني
تعتبر فئة الش��باب ه��ي الفئة األكثر تأثي��رًا في اجملتمع الفلس��طيني، والقوة 
الكامن��ة القادرة عل��ى صنع التغيير وبناء املس��تقبل، إذ يش��كلون املورد الوحيد 
واالس��تثمار احلقيقي للش��عب الفلس��طيني، لذا يتوجب على كافة مؤسسات 
اجملتمع )احلكومية، اخلاصة واألهلية( االستثمار بهذه الفئة من أجل إحداث تنمية 
حقيقية ومس��تدامة، حيث أن عدم االستثمار في هذه الفئة املنتجة وتركها دون 
الرعاية املطلوبة س��وف ينعكس س��لباً على اجملتمع وعلى هدف حتقيق التنمية، 
خاص��ة وأن تهمي��ش طاقات الش��باب وتركه��م دون متكني يحوله��م إلى عناصر 

هدامة للتنمية في احلاضر واملستقبل )حلس، 2016، ص117(.

30% من اجملتمع الفلسطيني شباب
ميثل الش��باب ش��ريحة كبيرة من اجملتمع الفلس��طيني ال��ذي يصنف على أنه 
مجتمع فتي، إذ تش��ير البيانات الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 
عش��ية يوم الش��باب العاملي 2016، أن نس��بة الشباب في فلس��طني من الفئة 
العمرية )15-29( عاًما، تش��كل 30% من إجمالي السكان املقدر بنحو 4.82 مليون 

نسمة في منتصف العام 2016، ومن بني هذه الفئة 37% في الفئة العمرية 
)15-19( عاًما، و63% في الفئة العمرية )20-29( عاًما، ويتوزعون بحس��ب اجلنس 

بواقع 104.1 ذكور لكل 100 أنثى )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016(. 

72% من األسر الفلسطينية لديها شاب واحد على األقل
تش��ير بيان��ات مس��ح الش��باب الفلس��طيني 2015، إل��ى أن 72% من األس��ر 
الفلس��طينية لديها ش��اب واحد على األقل، بواقع 71% في الضفة الغربية %74 
في قطاع غزة. كما أش��ارت إلى أن 37% من الش��باب ملتحق��ون حالياً بالتعليم، 
بواق��ع 36% في الضف��ة الغربية 38% في قط��اع غزة. وأظهرت النتائ��ج أيضاً أن 
نسبة الشباب الذين أنهوا مرحلة التعليم اجلامعي “بكالوريوس فأعلى” قد بلغت 
 13% )11% للذك��ور مقارن��ة مع 14% لإلناث( من إجمالي الش��باب في هذه الفئة.

وأشارت إلى أن 5% من الشباب في فلسطني انقطعوا عن الدراسة لفترة تزيد عن 
أربعة ش��هور خالل التحاقهم بالتعلي��م بواقع 5% في الضفة الغربية مقابل %6 

في قطاع غزة )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016(. 

45.6% من الشباب الفلسطيني في صفوف البطالة
فقد ُس��جلت أعلى معدالت للبطالة في صفوف الش��باب م��ن الفئة العمرية 
)20-24( عاًم��ا، حيث بلغت 45.6% في الربع الثالث 2016، )اجلهاز املركزي لإلحصاء 
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الفلس��طيني، 2016، ص5( وهذا يوحي أن نس��بة كبيرة من العاطلني عن العمل 
ه��م من الداخلني اجلدد لس��وق العمل، باإلضافة إلى أن ارتف��اع معدالت البطالة 
في أوس��اط الشباب يدفع العدد األكبر منهم للتفكير بالهجرة، وبالتالي خسارة 
املوارد البش��رية الشبابية التي تعتبر عماد اجملتمع الفلسطيني وعنصرًا أساسًيا 

في عملية حتقيق النمو االقتصادي.
وفي هذا الس��ياق تش��ير العديد من تقاري��ر منظمة العمل الدولي��ة إلى تأثير 
اخلس��ائر املترتبة على بطالة الش��باب، ليس على االقتصاد في مجمله فحسب، 
ب��ل على قطاعات ومؤسس��ات محددة بش��كل أكثر حدة، فه��ذه البطالة تعني 
بالنسبة للحكومات أن االستثمارات في مجال التعليم والتدريب قد ذهبت سدى 
وأن قاعدة عائداتها الضريبية تدنت، وأن تكاليف الرعاية االجتماعية قد ارتفعت، 

وأن تأييد ناخبيها من الشباب قد تضاءل )العجلة واخلضري، 2016، ص11(.
وبالنس��بة إلى منظم��ات العمال، فإن بطالة الش��باب تعني فق��دان عضوية 
محتمل��ة لضمان حقوق أفضل، وظروف عمل وحماية محس��نة، إضافة إلى ذلك 
قد تؤدي مس��تويات البطالة املرتفعة واملتزايدة بني الش��باب إلى عدم االس��تثمار 
االجتماعي وإلى ازدياد تعاطي اخملدرات وارتكاب اجلرائم، كما تسهم بطالة الشباب 

وندرة الوظائف في رفع مستويات الفقر )منظمة العمل الدولية، 2005، ص6(.
وإذا كانت بطالة الش��باب تت��رك آثاراً بالغة الضرر على االقتصاد واملؤسس��ات 
ف��إن توف��ر فرص العمل الالئق للش��باب ومعاجلة ه��ذه البطالة، ي��ؤدي إلى نتائج 
مضاعفة اقتصادياً واجتماعياً، س��واء على صعيد حتفيز الطلب االس��تهالكي، أو 
زيادة العائدات الضريبية والنجاة من دائرة الفقر وتكوين األس��ر واإلسهام الفاعل 

في نشاط اجملتمع. 
أم��ام هذا االرتفاع في معدالت البطالة وفي ظ��ّل عدم قدرة القطاع العام على 
استيعاب هذا الكم من العاطلني عن العمل، نتيجة تدنّي إنتاجيته، ومعاناته من 
البطالة املقنّعة، وبس��بب األوضاع السياس��ّية احمللّية والدولّية، الّتي تسّببت في 
إغالق أس��واق العمل اخلارجّية أمام العمالة الفلسطينّية، باإلضافة إلى سياسة 
احلصار واإلغالق املستمرّ، الّتي فرضتها إسرائيل على قطاع غزة، بجانب االعتداءات 
املتكرّرة خالل الس��نوات األخي��رة، فإّن القطاع اخلاص يصبح امل��الذ الوحيد املعّول 
عليه في حّل مشكلة بطالة الشباب، خاّصًة وأن عرض العمالة في تزايد مستمرّ، 

خصوصاً من خرّيجي اجلامعات واملعاهد العليا.
إن جناح القطاع اخلاص في حل مشكلة بطالة الشباب يتطلب تدّخل احلكومة 
الفلسطينية بشكل قوي وفّعال، لتعزيز دور القطاع اخلاص كفاعل هام وأساسي 
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في عملّية التشغيل، من خالل إقامة عالقة شراكة حقيقّية بني القطاعني العام 
واخلاص، تس��تند إلى تكامل األدوار بينهما، وذلك للش��روع في معاجلة التشّوهات 

الهيكلّية طويلة املدى في سوق العمل.
كذل��ك ضرورة العمل على ربط اجلهد اإلغاثي بالنش��اط التنموي، بحيث تّتجه 
احلكوم��ة إلى توجيه نش��اطات اإلغاثة نحو القطاعات والنش��اطات االقتصاديّة 
اإلنتاجّي��ة، الّتي تخلق طلباً كبيراً عل��ى العمالة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 
العمل على دعم املش��اريع الصغيرة واملتوس��طة، من خالل إنش��اء صندوق يرعى 
برامج اإلقراض التنموي لهذه املش��اريع، وتقدمي التسهيالت االئتمانّية واخلدماتّية، 

واملساعدات الفنّية والتدريبّية، واالستشارات التسويقّية لهذه املشاريع.
كما يجب التركيز على إصالح النظام التعليمي والتدريبي، من خالل ربط نظام 
التعليم والتدريب املهني، باحتياجات أسواق العمل احمللّية واخلارجّية، وتوفير برامج 
تدريبّي��ة متنّوعة ومتطّورة لرفع كفاءة القوى العاملة، وتوفير برامج إلعادة تدريب 
العاطلني عن العمل لتحسني مهاراتهم وقدراتهم الفنية والعملية، والعمل على 
توفير البيئة االستثماريّة املالئمة واحملّفزة، واجلاذبة لالستثمارات احملّلّية واألجنبّية. 

فرق جوهري بني الذكور واإلناث الشباب حسب مستوى السنوات الدراسية
 فقد س��جلت اإلناث اللواتي أنهني 13 س��نة فأكثر أعلى معدالت بطالة حيث 
بلغ��ت 54.4% من إجمالي اإلناث املش��اركات في الق��وى العاملة لهذه الفئة، في 
املقاب��ل بلغ معدل البطالة للذين أنهوا 13 س��نة فأكثر من الذكور نحو 20% من 
إجمالي املش��اركني في الق��وى العاملة لنف��س الفئة )اجلهاز املرك��زي لإلحصاء 

الفلسطيني، 2016، ص5(.
 مم��ا ي��دل على أن هناك فرق��اً جوهرياً ب��ني الذكور واإلناث العاطل��ني عن العمل 
بالعالقة مع س��نوات الدراس��ة، إذ في حني تنخفض بني الذكور مع ارتفاع سنوات 

الدراسة، فإن الصورة معكوسة عند اإلناث.
وعلي��ه ميكن القول إنه ما ي��زال الفرق بني الذكور واإلناث ف��ي معدالت البطالة 
كبي��راً لصالح الذكور، وهذا األمر يتس��بب في التف��كك االجتماعي وعدم حتقيق 
العدال��ة والتكافؤ في الف��رص االقتصادية، لذا فإن التباي��ن والتفاوت القائم في 
اجملتمع بس��بب اختالف اجلنس يش��كل حتدي��اً جوهرياً أمام حتقيق تنمية ش��املة 
ومس��تدامة ف��ي اجملتم��ع الفلس��طيني، خاص��ة وأن متطلبات حتقي��ق التنمية 
الش��املة في اجملتم��ع تتطلب بذل مزيد من اجلهود لتعزيز التماس��ك االجتماعي 
وحتقي��ق العدالة االجتماعي��ة والتكافؤ في الف��رص االقتصادية وجس��ر التباين 

والتفاوت القائم في اجملتمع.
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معدالت البطالة في صفوف الشباب اخلريجني مرتفعة 
وبالنظر في مسح القوى العاملة للربع الثالث 2016 نالحظ أن معدالت البطالة 
بني اخلريجني الش��باب مرتفعة، وتنتشر في جميع التخّصصات، حيث بلغ معدل 
البطالة بني اخلريجني الش��باب في فلسطني 35% خالل الربع الثالث 2016، بواقع 
44% ف��ي قطاع غ��زة و28.2% في الضفة الغربية، وقد س��جل اخلريجون تخصص 
العلوم التربوية وإعداد املعلمني أعلى معدل للبطالة في فلسطني بنسبة %49.8، 
بينما س��جل اخلريجون تخصص القانون أدنى معدل بطالة بنسبة 15.2% )اجلهاز 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016، ص10(.
وميكن تفس��ير ارتفاع مع��ّدالت البطالة في جميع التخّصصات، إلى أّن س��وق 
العمل الفلسطيني يعاني من التوّسع الكّمي في مؤّسسات الّتعليم ومخرجاته، 
فق��د أدّى تزايد الرغبة واإلقبال على التعليم العالي، إلى اس��تقبال أعداد متزايدة 
م��ن الط��اّلب، دون النظر إلى احلاج��ة إليهم بعد التخ��رّج، ودون النظر إلى األعباء 

املاديّة الّتي تتحّملها الّدولة في مواجهة هذا املوقف من تكاليف باهظة.
باإلضافة إلى أّن هذا التزايد املس��تمرّ في أعداد اخلرّيجني، تزامن مع تدنّي القدرة 
االس��تيعابّية لس��وق العمل الفلس��طيني، ومحدوديّة حجم هذا السوق، وعدم 
قدرت��ه على اس��تيعاب معّدالت النمّو املتس��ارعة في قّوة العمل الفلس��طينّية 

)حلس وعيسى، 2014، ص15(.

الشباب واملشاركة في االنتخابات
حول إمكانية مش��اركة الش��باب بأي استحقاق انتخابي، واس��تنادًا إلى نتائج 
مس��ح الش��باب 2015، أفاد 40% من الش��باب في الفئة العمري��ة )15-29( عاًما 
بأنهم سيشاركون في االنتخابات، بواقع 29% في الضفة الغربية و57% في قطاع 
غزة، في حني أفاد 29% بأنهم رمبا يش��اركون، و13% رمبا ال يش��اركون، و18% قطًعا 
أنه��م لن يش��اركوا، بواقع 16% ف��ي الضفة الغربية و21% في قط��اع غزة )اجلهاز 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016(.
وتش��ير نتائج املس��ح إلى أن نس��بة كبيرة من الشباب في فلس��طني ال يولي 
اهتماماً باملش��اركة بأي اس��تحقاق قائم نتيجة الوضع السياس��ي املتأزم وعدم 
إج��راء االنتخاب��ات احمللية والتش��ريعية والرئاس��ية في أوقاتها احمل��ددة وغياب دور 
الشباب في املش��اركة السياس��ية الفاعلة واحلقيقية اجلادة، األمر الذي يتطلب 
بذل مزيد من اجلهود لتوعية الش��باب بضرورة املشاركة في االنتخابات والعملية 
االنتخابية ال سيما أولئك الذين لم يسبق لهم املشاركة في االنتخابات، كونهم 

بناة املستقبل  والقادرين على التغيير في اجملتمع نحو األفضل.
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ثانًيا: التحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني
يواجه الش��باب في فلس��طني جملة من التحديات املتداخل��ة واملترابطة ومن 

أهمها:

التحديات السياسية
يعاني الش��باب الفلسطيني من حتدياٍت سياس��ية عدة أهمها ظاهرة الفئوية 
احلزبية في أوساط الشباب، والقيود على حرية التنقل والسفر، واستغالل األحزاب 
السياسية لطاقات الشباب، وضعف دور اجمللس التشريعي في معاجلة قضاياهم، 
وعدم توفر قانون يحمي الشباب، وعدم توفر تشريعات تستجيب الحتياجات هذه 
الفئة، وضعف دور مؤسسات اجملتمع املدني في معاجلة قضايا الشباب، ومحدودية 
فرص تقلد الش��باب في املناصب العلي��ا، والقيود التي تواجههم في مجال حرية 
الرأي والتعبير، وضعف املمارسات الدميقراطية داخل املؤسسات احلكومية وداخل 
األحزاب السياس��ية، وغياب فئة الشباب عن قيادة املؤسسات الشبابية، وضعف 
القيادات الش��بابية، وضعف املمارس��ات الدميقراطية داخل املؤسس��ات األهلية، 

وضعف املشاركة السياسية )صافي، 2008، ص11(.
لق��د كان��ت نهاية الع��ام 2006 نقطة حتول ويع��د العام األس��وأ منذ االحتالل 
اإلس��رائيلي في العام 1967، خاصة وأن هذا العام ش��هد أحداثاً ساهمت بشكل 
كبير في تردي أحوال الفلس��طينيني السياس��ية واالقتصادية، وهذا نتج عن عدة 

عوامل، أهمها )ماس وآخرون، 2007(: 
-   استمرار إسرائيل في انتهاج سياسة العنف والتصعيد وتكريس أعمال االغتيال 
واحلصار واإلغالق، وش��ل حرية احلركة لألفراد والبضائع على املعابر الفلسطينية، 
واالمتن��اع عن دفع مس��تحقات الس��لطة الوطنية الفلس��طينية م��ن عائدات 
الضرائب )أموال املقاصة( التي جتبيها إس��رائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية 
مبوجب بروتوكول باريس االقتصادي، والذي حرم الس��لطة الفلس��طينية من أكثر 
من 60% من إيرادات احلكومة الفلس��طينية وما ترت��ب على ذلك من عدم قدرتها 
على تأمني فاتورة الرواتب للموظفني العموميني، كما أن اجلانب اإلس��رائيلي عمد 
إلى انتهاج سياس��ة التجاهل بش��كل واضح لسياس��ة ضبط النفس والتهدئة 
والدعوة إلى مائدة املفاوضات التي التزمت بها الس��لطة الفلسطينية ومعظم 

فصائل املقاومة.
-  استمرار املقاطعة الدولية للحكومة الفلسطينية املنتخبة دميقراطياً، وما نتج 
عن ذلك من عدم وصول املس��اعدات العربية والدولية إلى الشعب الفلسطيني، 

ووصول املساعدات بطريقة غير مباشرة دون املرور بوزارة املالية.
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-  فش��ل حركت��ي فتح وحم��اس في التوصل إلى اتفاق سياس��ي يح��دد أولويات 
املش��روع الوطني الفلس��طيني في هذه املرحل��ة، وما تأتى عن هذا الفش��ل من 

حدوث فراغ سياسي كبير، جنم عنه فلتان أمني خطير واقتتال وخراب ودمار.
بعد الفش��ل الذريع بني حركتي فتح وحماس في التوصل إلى اتفاق سياس��ي، 
انقلبت حركة حماس على الس��لطة الفلس��طينية في 14 حزيران )يونيو( 2007، 
وأحكمت سيطرتها بالكامل على قطاع غزة، مما أدى إلى وجود انقسام فلسطيني 
داخلي ووجود حكومتني، احلكومة الفلسطينية في رام اهلل وحكومة أمر واقع في 

غزة تدير شؤونها حركة حماس.
لقد شكل االنقسام الفلسطيني ضربة قاسية للمشروع الوطني الفلسطيني، 
ترتب عليه نتائج سلبية خطيرة ألقت بظاللها الثقيلة على كافة مناحي احلياة، 

وتتمثل النتائج السلبية فيما يلي:
-  انقس��ام جغرافي بني الضفة الغربية وقطاع غ��زة ووجود حكومتني واحدة في 

الضفة والثانية في غزة.
-  قصور في املمارسات الدميقراطية في املؤسسات احلكومية واألحزاب السياسية 
ومؤسس��ات اجملتمع املدني، ومجلس تش��ريعي يعاني ش��لالً تاماً في إصدار قانون 

واحد يستجيب لطموحات ومشكالت املواطنني.
-  انتشار ظاهرة الفئوية السياسية، وانتشار ثقافة العنف والتعصب والكراهية 

ورفض اآلخر.
-  غياب الش��باب عن املش��اركة في صناعة القرار، واملش��اركة في احلد األدنى من 

تفاصيل احلياة اليومية.
ورغم االنفراج النس��بي نتيجة توقيع اتفاق الش��اطئ ف��ي الربع الثاني من عام 
2014 ب��ني حركتي فت��ح وحماس وتش��كيل حكومة توافق وطني، ظ��ل إرث هذا 
االنقس��ام يلقي بظالله على االقتصاد ويعقد اكتمال مش��روع االس��تقالل وبناء 
الدولة، كما أدى إلى إرباكات تخطيطية ومسؤوليات مالية غير متوازنة وال تتواءم 
مع االلتزامات الواجبة جتاه اجملتمع الفلس��طيني ككل، كذلك ظل تعطل اجمللس 
التش��ريعي يعيق منظومة تش��ريعية عصرية وموحدة بني شطري الوطن، تكون 

منسجمة مع املعايير الدولية )سلطة النقد الفلسطينية، 2014، ص5(.
جراء هذا الوضع الكارثي، فإن ش��ريحة الش��باب، وحتديداً أولئك الذين يقطنون 
ف��ي قطاع غزة الذي تع��رض إلى حصار مطبق منذ العام 2006، وتزامن احلصار مع 

االنقسام، قد كانت هي أبرز ضحايا هذا الوضع واألكثر تضرراً.
وحسب تقرير مجلس حقوق اإلنسان فإن شريحة الشباب في قطاع غزة تتعرض 



95

النتهاكات حلقوقهم األساسية، كاحلق في احلياة، واحلق في العمل، واحلق في األمن 
الش��خصي، واحلق في مس��توى معيشي مناس��ب، واحلق في احلرية الشخصية، 
واحلق في الس��كن، واحلق في حرية الرأي والتعبير، واحلق في حرية احلركة والتنقل، 
واحلق في الرعاية الصحية .. وغيرها من احلقوق األساسية )مجلس حقوق اإلنسان، 

.)2007

التحديات االقتصادية
تعتبر التحديات االقتصادية من أهم التحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني 
نتيج��ة انعدام اليقني وغياب األفق السياس��ي واالقتص��ادي، وميكن تلخيص هذه 
التحديات فيما يعانيه الشباب الفلسطيني من مشكالت اقتصادية وهي: ارتفاع 
معدالت البطالة وخاصة في صفوف اخلريجني اجلامعيني، وارتفاع أس��عار السلع، 
واحلصار االقتصادي املفروض على قطاع غزة منذ العام 2006، وانخفاض مس��توى 
املعيش��ة، وارتفاع أج��ور املواصالت، وتدني مس��توى الرواتب واألج��ور، وعدم توفر 
االحتياجات املعيش��ية األساس��ية، والعمل في مجاالت خ��ارج نطاق التخصص 
األكادميي، والفس��اد اإلداري واملالي في املؤسس��ات احلكومي��ة، ومحدودية الدعم 
املقدم للمؤسس��ات الش��بابية، ومحدودية ما يخصص لتنمية وتطوير الشباب 
في موازنة احلكومة الفلس��طينية، وظاهرة الفساد اإلداري واملالي في املؤسسات 

األهلية )صافي، 2008، ص11(.
ويعتب��ر االحتالل اإلس��رائيلي من أخط��ر التحديات التي تواج��ه مجمل العمل 
الفلس��طيني نتيجة ممارس��اته اجملهضة للتنمية، واملعوقة ألي ازدهار مستقبلي 
حقيقي، فاالحتالل ال يزال مس��تمراً في فرض حصار ش��ديد على قطاع غزة، وفي 
سيطرته على أجزاء كبيرة من األرض الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، مبا 
فيها املنطقة “ج” والقدس الشرقية، وفي بناء جدار الفصل العنصري واالستمرار 
في بناء املس��توطنات ومصادرة األراضي، ومحاوالت عزل وتهويد القدس الشرقية 
ومقدساتها، كما ال يزال االحتالل يتحكم مبقدرات الشعب الفلسطيني من حدود 
وأراض زراعية وموارد طبيعية وأجواء ويقطع أوصاله ويقيد جتارته وحركته، ملحًقا 
بذلك االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي )سلطة النقد الفلسطينية، 

2014، ص4(.
لقد أدى الوضع السياس��ي واالقتصادي القائم في فلس��طني إلى تراجع الوضع 
االقتصادي الع��ام وانعكس ذلك في انخفاض معدالت النم��و، وفي زيادة معدالت 
البطالة والفقر وفي إفقار ش��ريحة كبيرة من الش��عب الفلسطيني، وفي تراجع 

حجم االستثمار، وتراجع الوضع املعيشي العام للسكان.
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إن تزاي��د معدالت البطالة في فلس��طني والتي س��جلت أعلى مع��دل لها في 
صفوف الش��باب واخلريجني اجلامعيني، كان س��بباً رئيسياً لدى شريحة كبيرة من 
الش��باب للتفكير في الهجرة للخارج، إذ أن احلصول على فرصة عمل س��يفضي 
إلى حتس��ني الظروف املعيش��ية واحلد م��ن البطالة والفقر، لك��ن معدل البطالة 
وخاص��ة في صفوف اخلريجني ال يزال مرتفعاً في فلس��طني وذل��ك نتيجة فقدان 
التنس��يق بني احتياجات الس��وق احمللية من العمالة وما بني أعداد اخلريجني الذي 

يتضاعف عاماً بعد آخر مسبباً ارتفاعاً متزايداً في أعداد العاطلني عن العمل. 
وبذلك ش��كلت مع��دالت البطالة املرتفع��ة واحدة من أخطر املش��كالت التي 
تواجه اجملتمع الفلس��طيني مبا فيها ش��ريحة الشباب، حيث وصلت إلى معدالت 
غير مس��بوقة وتعد من أعلى معدالت البطالة في العالم، فحس��ب اإلحصائيات 
الرسمية الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني فإن عدد العاطلني عن 
العمل في فلس��طني وصل إلى 384900 نس��مة في الربع الثالث من العام 2016 

بواقع 166900 نسمة في الضفة الغربية 218000 نسمة في قطاع غزة.
ولعل ع��دد العاطلني عن العمل يُظهر التفاوت الكبي��ر في معدل البطالة بني 
الضف��ة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 43.2% في الربع 
الثال��ث من الع��ام 2016، مقابل 19.6% ف��ي الضفة الغربية، والالف��ت لالنتباه أن 
معدالت البطالة في صفوف الش��باب من الفئة العمرية )20-24( س��جلت أعلى 

معدل لها بنسبة 45.6% )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016، ص5(.
مع غياب األس��اس االقتصادي اإلنتاجي لدولة مس��تقلة ذات سيادة تتفاقم في 
ضوء املتغيرات األخيرة مشكالت البطالة، الفقر والشباب هم أبرز ضحاياه، وطبًقا 
لس��يناريوهات البن��ك الدولي واملرصد اإلنس��اني من املتوقع أن يش��هد االقتصاد 
الفلس��طيني في غضون عامني انهيارًا كاماًل بس��بب احلص��ار املالي واالقتصادي 
اخلارجي، وبسبب استمرار سياسة اإلغالق واحلصار اإلسرائيلي مبا في ذلك االمتناع 
عن إعادة املس��تحقات املالية للس��لطة الفلس��طينية )عائدات الضرائب( التي 
جتبيها إس��رائيل نيابة عن الس��لطة مبوجب بروتوكول باري��س االقتصادي، كذلك 
بس��بب ضعف النظام الفلس��طيني وتفاق��م األوضاع األمني��ة الداخلية )جودة، 

2016، ص10(. 

التحديات االجتماعية 
ترتب��ط التحديات االجتماعية بالتحديات االقتصادي��ة ارتباطاً طردياً، فالبطالة 
وتراجع املس��توى املعيشي بالرغم من كونها من العوامل االقتصادية إال أنها ذات 
انعكاسات اجتماعية، وميكن تلخيص التحديات االجتماعية التي تواجه الشباب 
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الفلس��طيني، فيما يعانيه الش��باب من اتس��اع دائرة الفقر في أوساط الشباب، 
وارتفاع تكاليف الزواج، والتعصب في أوساط اجملتمع الفلسطيني، والتعصب في 
أوساط الشباب، والتمييز في اجملتمع الفلسطيني على أساس اخللفية السياسية، 
ومحدودية فرص مناس��بة الس��تغالل أوقات الفراغ، والعنف ف��ي اجملتمع، وثقافة 
ح��ب الذات وتضخيم الذات، وغياب ثقافة احلوار، والعش��ائرية والقبلية، والتدخل 
في زواج األبناء والبنات، وقلة األجس��ام الشبابية الضاغطة، وثقافة االستعراض، 
وجتاهل حقوق املتطوعني من قبل مؤسس��ات اجملتمع املدني، وضعف دور الش��باب 
في قيادة اإلصالح اجملتمعي، والتمييز على خلفية موقع اإلقامة، واملشكالت داخل 
األس��رة، وظاهرة كراهية اآلخر، وس��يادة اجملتمع األبوي أو التسلطي، والتمييز في 
مجال امليراث وخاصة للفتيات، والتمييز على خلفية اجلنس، والعنف داخل األسرة، 

والعنف ضد املرأة )صافي، 2008، ص12-11(.
هذا الكم الهائل من املش��كالت االجتماعية التي تعاني منها شريحة الشباب 
الفلسطيني، يدفع بالكثير من الشباب إلى فقدان األمل والضياع، لذلك ال بد من 
معاجلة هذه املش��كالت من منطلق أن التدهور في العالقات االجتماعية والرعاية 
الصحية ورأس املال البشري يؤثر سلباً على جميع املواطنني، في حني أن االستثمار 
في اخلدمات واحلماية االجتماعية بش��كل ش��مولي، يؤدي إلى استدامة التنمية 

والنمو االقتصادي )شبانة، 2016، ص49(.
ويتطلب ذلك رسم سياسات اقتصاد كلي قادرة على توليد فرص العمل الالئق، 
وتوفير فرص عمل للمجموعات املهمش��ة، والتقليل من الفرص الهامشية التي 
يتركز فيها النس��اء والش��باب، إضافة إل��ى اإلصالح التش��ريعي لتعزيز العدالة، 
والتصدي للممارس��ات االقصائية ومعاجلة التمييز، وصياغة سياسات اجتماعية 
مبا في ذل��ك اإلحاطة وتوفير احلماي��ة للعمل غير املنظم، واالمتثال للتش��ريعات 
املتعلقة باحلد األدنى لألجور ومكافحة التمييز، وحتسني خدمات التعليم والتدريب 
عالي اجلودة، لتعظيم رأس املال البش��ري، وتعزيز برامج احلماية االجتماعية، ليس 
فقط ضد االنخفاض��ات احلادة في الدخل نظراً حلاالت الط��وارئ كاملرض واإلعاقة 
واالحت��الل وإجراءاته، بل أيض��اً انخفاض الدخل املتعلق بأس��باب هيكلية كغالء 

املعيشة والتضخم.
كما يتطلب من الس��لطة الفلسطينية تعزيز إمكانية الوصول إلى املعلومات 
واملعرفة، وإعادة توزيع الدخل، من خالل اعتماد موازنات حساسة للنوع االجتماعي، 
وموازنات محابية للش��باب، وإصالح املنظومة الضريبية لصالح الفقراء، وتطوير 
أدوات املراقب��ة وتقييم السياس��ات االقتصادي��ة وأثرها على احلق��وق االقتصادية 
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واالجتماعية والثقافية، ومتكني الشباب وضمان مشاركتهم الفاعلة في صناعة 
القرار، وتعزيز احلوكمة واملساءلة والشفافية. 

إن الوضع الفلس��طيني القائم بحاجة إلى خلق شراكات إبداعية تعزز الصمود 
وتتغلب على العوائق واملش��كالت التي تواجه ش��ريحة الش��باب، من أجل متكني 
الش��باب وخلق فرص عمل جديدة لهم، وهذه الش��راكات ال ب��د أن تكون إبداعية 
مبعنى يتجاوز الش��راكات التقليدية، فمثالً قطاع غزة بحاجة إلى خلق ش��راكات 
تستفيد من العمالة وهي في مكانها نظراً للحصار اإلسرائيلي، وفتح أسواق عمل 
خارجية غير تقليدية تتيح العمل من داخل القطاع، كما أن صندوق التشغيل قد 
يشكل مظلة ملبادرات عديدة تتضمن شراكات إبداعية تشمل مشاريع مشتركة 
لدعم األجور والعمل، وصندوق إغاثة للمش��اريع األس��رية الصغيرة، ال سيما في 
قطاع غزة والقدس ومناطق “ج” وضمان تس��هيالت مصرفية اس��تثمارية للفئات 
املهمش��ة، ودعم التدريب املهني والتقني للش��باب األفقر واألقل حظاً )ش��بانة، 

2016، ص57(.

التحديات الثقافية والتعليمية
تعتبر الثقافة التقليدية السائدة بوجه عام في اجملتمع الفلسطيني غير داعمة 
لتطور الش��باب وتنميتهم وإشراكهم في حتديد خياراتهم املستقبلية، وتبرز هنا 
نزعة التسلط األبوي واحتكار احلقيقة والقرار، كما أن االنفتاح الثقافي بدوره عبر 
وسائل وتقنيات االتصال واحلوسبة يطرح حتديات جدية تتعلق باألمناط السلوكية 
والقيمَية، التي ال تنس��جم مع منظومة القيم االجتماعية الفلسطينية )جودة، 

2016، ص10(.
وترتب��ط التحدي��ات التعليمية باملش��كالت ف��ي املناهج التعليمي��ة، إذ يعاني 
التعليم بأساليبه التربوية التقليدية من مشكلة ذات أبعاد متعددة في فلسطني 
من حيث الكم والنوع واملناهج وأساليب وطرق التدريس، ومن املشكالت الواضحة 
أيًضا انخف��اض أعداد الطالب في مدارس التعليم املهن��ي، وهي تتركز داخله في 
التعلي��م التجاري، كذلك  هناك مش��كلة طبيعة التخصص��ات اجلامعية ومدى 
مالءمتها مع احتياجات س��وق العمل، حيث تش��ير إحص��اءات التربية والتعليم 
إل��ى أن 62.2% من مجموع الط��الب متخصصون في برامج العل��وم االجتماعية 
والتجارية والقانونية والتربوية، وحتظى التربية وحدها ب�31% من مجموع الطالب، 
بينما بلغت نس��بة الطالب في برامج الهندسة والصناعة اإلنتاجية 7%، والعلوم 

   .)http://www.mohe.ps ،11% )املوقع اإللكتروني لوزارة التربية والتعليم
ه��ذا اخللل ف��ي هيكل التخصصات خلق مش��كلة عدم املواءم��ة بني اخلريجني 
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وسوق العمل، لذا من الضروري أن تدرك اجلهات التربوية أن املهارات التي يحتاجها 
الش��باب تتعدى الق��راءة والكتابة واملهارات احلس��ابية التقليدي��ة، حيث أصبح 
العالم أكثر تعقيًدا، تلعب فيه املهارات احلياتية كإدارة املفاوضات، وحل املشكالت، 
والتفكير اإلبداعي، دورًا مهًما في دخول الشباب لسوق العمل وكرافعة للتعليم 

القليل في معاجلة اخملاطر التي ترافق الدخول األول لسوق العمل.

التحديات املؤسسية والتشريعية
تبرز هذه التحديات في إقصاء الش��باب الفلسطيني عن مواقع صنع القرار في 
مختلف املؤسس��ات ومس��توياتها القيادية، وهناك ثمة ثغرات في التش��ريعات 
الناظمة حلقوق الش��باب وواجباتهم، وانعدام املؤسس��ات الوسيطة القادرة حًقا 
على متثيل الش��باب اجتماعًي��ا واقتصاديًا وثقافًيا، ومحاولة املؤسس��ات القائمة 
احت��واء الش��باب وااللتف��اف عل��ى مصاحلهم وقضاياه��م احلقيقية واس��تغالل 
قدراته��م ومواهبهم، والتباطؤ في اإلقرار بقدراتهم وفتح فرص االندماج والتطور 

واملشاركة احلقيقية أمامهم )جودة، 2016، ص10(.
وإضافة ملا س��بق، ال توجد تش��ريعات تكفل تفعيل دور الشباب في اجملتمع، ولم 
ي��رَ قان��ون رعاية الش��باب النور حتى اليوم، واملس��ودة األولى الت��ي وصلت للجنة 
القانوني��ة في اجمللس التش��ريعي وأثارت الكثير من الس��خط واالس��تهجان من 
العاملني في مجال رعاية الشباب واالحتادات الشبابية ال تبشر بوجود توجه إلقرار 
قان��ون عصري يعمل عل��ى التمهيد لتصحيح اخللل في اجملتمع، ويعزز مش��اركة 

الشباب في أماكن صنع القرار. 

ثالثًا: اجتاهات ومقترحات لتمكني الشباب الفلسطيني  
ال ش��ك أن متكني الش��باب ال يقتصر على الس��لطة واحلكومة فقط، فتمكني 
الش��باب يحت��اج تضافر جمي��ع األطراف، احلكوم��ة ومؤسس��ات القطاع اخلاص 
ومؤسس��ات الشباب، واملؤسس��ات األهلية واجلامعات، وفيما يلي توضيح دور كل 

جهة ذات عالقة بتمكني الشباب:

دور محوري للسلطة واحلكومة
يتمثل دور الس��لطة واحلكومة في وضع سياسات وطنية وبرامج ملعاجلة بطالة 
الش��باب تتضمن التوس��ع في خل��ق فرص العمل والتش��غيل وكذل��ك التأهيل 
والتدري��ب للعمل الريادي، وبالتالي املس��اواة في توفير ف��رص العمل بحيث تكون 
عادلة للجميع وتتالءم مع قدرات الش��باب احلقيقية وتنميتها، وهذا يشمل أيًضا 
االهتمام بتنمية اإلبداع لدى أصحاب املشروعات الصغيرة واالستفادة من الفرص 
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التي توفرها ثورة تكنولوجيا املعلومات لتغطية احتياجات الفئات املهمش��ة من 
أج��ل الوصول إلى كافة فئات الش��باب فيما يتعل��ق بتمكينهم عن طريق تنمية 

املعارف واملهارات واكتساب اخلبرات والتجارب. 
كذلك أن تقوم احلكومة بتبني سياسات مالية إيجابية تشمل إعفاءات ضريبية 
لتشجيع املش��اريع الشبابية واإلبداعية وإنش��اء صندوق لدعم املشاريع الريادية 
)الش��بابية( وتش��جيع البنوك عل��ى إقراض الش��باب وفق نظ��ام يراعي مصالح 

الطرفني.

إشراك القطاع اخلاص
ال بد للس��لطة الوطنية من إش��راك القط��اع اخلاص في معاجل��ة البطالة في 
إطار الش��راكات اإلبداعية التي تتيح للقطاع اخلاص التعبير عن ذاته، والتأثير في 
طبيع��ة مخرج��ات التعليم، بحيث ال يتطل��ب من اخلريجني اجل��دد مراحل تأهيل 

إضافية لدخول سوق العمل.
احلكوم��ة تس��تطيع االلت��زام طويل امل��دى بالتعليم والتدريب، ولكن ش��ركات 
القط��اع اخلاص تس��تطيع حتدي��د العوام��ل التي جتعل م��ن اخلريج اجلدي��د قاباًل 
للتش��غيل، كذلك فإن مش��اريع مكافحة البطالة ال بد أن تتجاوب مع احتياجات 
القط��اع اخل��اص فيم��ا يتعلق مبحت��وى املناه��ج التعليمية التي ال ب��د أن تواكب 

التطورات السريعة في الطلب على العمل في القطاع اخلاص.

دعم مؤسسات الشباب
 يعد مطلب دعم مؤسسات الشباب مطلًبا هاًما في تفعيل السياسة الوطنية 
وتطويرها على مس��توى قياداتها والعاملني فيها، وعلى هذه املؤسسات أن تكون 
مخلصة في الوفاء للش��باب وتتطلع إلى احتياجاتهم وأن تكون للعمل من أجل 

الشباب وليس فقط من أجل مؤسسة ذات هيكلية تنفذ سياسات معينة.

توسيع دور املؤسسات األهلية
يشمل توسيع دور املؤسسات األهلية توسيع عمل املؤسسات املالية وتسهيل 
عملية اإلق��راض، وتطوير مهارات وقدرات الش��باب وتوعيتهم بأهمية دورهم في 

عملية اتخاذ القرار، وتوفير الدعم اخلدماتي للجانب التسويقي محلًيا وخارجًيا.

دور اجلامعات
يتمثل دور اجلامعات في متكني الش��باب في إعادة النظر في املناهج الدراس��ية 
والتخصصات ودراس��ة س��وق العمل وتطوي��ر دور مراكز التدري��ب ودوائر التعليم 
املس��تمر وخدمة اجملتمع، وإعداد الدراس��ات حول قضايا متكني الش��باب وإنش��اء 
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حاضنات لتبني ودعم مشاريع الطالب اإلبداعية بالتنسيق مع مؤسسات ممولة.

خامتة
لقد أصبح علمًيا وعاملًيا أن الش��باب له��م خصوصية يجب مراعاتها في صنع 
السياس��ة العام��ة وخصوًصا في مواجه��ة التحديات الراهنة، ل��ذا يتوجب على 
كافة املؤسس��ات الوطنية واملؤسس��ات التي تعنى بأمور الشباب االهتمام بهم 
والعم��ل على حتس��ني أوضاعهم االقتصادية، وتش��جيعهم على املش��اركة في 
الش��ؤون السياس��ية واالقتصادية في أماكن صنع القرار ليس��اهموا في إحداث 
تنمية مستدامة، لذلك يتوجب على كافة مؤسسات اجملتمع )احلكومية، واخلاصة 
واألهلية( االس��تثمار به من أجل إحداث تنمية حقيقية ومستدامة، حيث إن عدم 
االس��تثمار ف��ي هذا العنصر املنت��ج وتركه دون الرعاية املطلوبة س��وف ينعكس 
سلباً على اجملتمع وعلى هدف حتقيق التنمية، خاصة وأن تهميش طاقات الشباب 

وتركهم دون متكني يحولهم إلى عناصر هدامة للتنمية في احلاضر واملستقبل.

املراجع
1.  حل��س، رائد )2016(، هجرة الش��باب الفلس��طيني وتداعياتها االقتصادية، 

مجلة شؤون فلسطينية، العدد 265، رام اهلل، خريف 2016.

2.  اجله��از املرك��زي لإلحصاء الفلس��طيني )2016(، بيان صحافي مبناس��بة يوم 
.http://www.pcbs.gov.ps :الشباب العاملي 2016، رام اهلل، املوقع اإللكتروني

3.  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2016(، النتائج الرئيسية ملسح الشباب 
.http://www.pcbs.gov.ps اإللكترون��ي:  املوق��ع  اهلل،  رام   ،2015 الفلس��طيني 

4.  اجله��از املركزي لإلحصاء الفلس��طيني )2016(، مس��ح الق��وى العاملة دورة 
)متوز– أيلول 2016( الربع الثالث 2016، رام اهلل.

5.  حلس، رائد وعيس��ى، محمود)2014(، مصادر االختالالت الهيكلية في س��وق 
العمل الفلسطيني: بحث مقدم إلى املؤمتر الفلسطيني الرابع لتنمية املوارد 
البشرية – شركاء في حتدي البطالة وتأمني مستقبل أفضل للخريجني، مركز 

تنمية املوارد البشرية– جامعة فلسطني األهلية، بيت حلم، 25-26 حزيران 2014.

6.  العجلة، مازن واخلضري، إميان )2016(، بطالة الشباب في قطاع غزة )تطورها– 



102

خصائصها– سبل عالجها(، سلسلة قراءات إستراتيجية السنة الثامنة، العدد 
الثامن عشر، مركز التخطيط الفلسطيني، غزة.

7.  منظمة العمل الدولية )2005(، الش��باب: س��بل الوصول إلى العمل الالئق، 
مكتب العمل الدولي، جنيف. 

8.  صافي، يوس��ف، متطلبات النهوض بحالة حقوق الش��باب الفلس��طيني: 
دراسة قطاع غزة كنموذج، مركز هدف حلقوق اإلنسان، 2008.

9.  معه��د أبحاث السياس��ات االقتصادية الفلس��طيني– ماس وآخ��رون )2007(، 
املراقب االقتصادي واالجتماعي العدد )9(، رام اهلل.

10.  سلطة النقد الفلسطينية )2014(، التقرير السنوي 2013، رام اهلل.

11.  مجلس حقوق اإلنسان: تقرير 29 كانون الثاني )يناير( 2007.

12.  جودة، وس��ام )2016(، ورقة مرجعية حول أثر تعطل اجمللس التشريعي على 
قطاع الشباب، شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية، غزة.

13.  ش��بانة، لؤي )2016(، املش��هد االجتماعي الفلسطيني في سياق احلد من 
البطالة ومكافحة الفقر وجسر الفجوات االجتماعية، مؤمتر ماس االقتصادي 
2016: نحو رؤية جديدة للنهوض باالقتصاد الفلسطيني، معهد أبحاث السياسات 

االقتصادية الفلسطيني– ماس، رام اهلل.

14.  وزارة التربي��ة والتعليم، إس��تراتيجية التعليم والتدري��ب املهني والتقني، 
.http://www.mohe.ps :املوقع اإللكتروني




