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مستقبل الشباب الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة
مقدمة
مهما لتقدم األمم والشعوب ،فالمجتمع الذي يمتلك هذا العنصر الثمين
يعتبر الشباب ً
موردا بشرًيا ً
قادر على مواجهة
اتيجيا ًا
يمتلك القوة والحيوية والتقدم على سائر األمم ،كونهم يشكلون
ً
مخزونا استر ً
كافة التحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعية الحاضرة منها والمستقبلية ،فهم األقدر على

الدفاع عن القضايا العامة ،وتحصيل الحقوق المختلفة لكافة شرائح المجتمع ،وهم من يصنعون
الق اررات من خالل مشاركتهم السياسية باالنتخاب وصنع القرار ،كما أنهم يوفرون األيادي العاملة
اقتصاديا وتقوية دخلها ،والمساهمة في المشاريع التعاونية والتطوعية
الالزمة لبناء الدولة وانعاشها
ً
والخدماتية وغيرها.

يضاف إلى ذلك مشاركة الشباب في نشر الثقافة والتغذية الفكرية والثقافية ،وتعزيز حب الوطن
والتعريف به ،والمساهمة في تبادل الثقافات واالستفادة من الخبرات والتجارب وتكوين نقاط القوة
التي تدعم التقدم والتطور.
ويشكل الشباب نسبة هائلة في المجتمع الفلسطيني ،يصل إلى  %30من إجمالي عدد السكان،
وهذا يعني أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي ،بالتالي البد من إبراز دور الشباب واستغالل
طاقاتهم بشكل إيجابي لمواجهة التحديات ومتطلبات الحياة والصمود.
وعلى الرغم من أن الشباب الفلسطيني يشكل نسبة كبيرة في المجتمع إال أنه يعاني من تحد ٍ
يات
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية وأسرية والتي كان أخطرها االنقسام الذي أفضى إلى
مز ٍيد من التعقيدات والتحديات على فئة الشباب ،فهم وقود االقتتال وضحاياه ،وهم مادة االستقطاب
وأدواته إضافة إلى آثاره السلبية التي ألقت بظاللها على كافة مناحي الحياة ومتطلباتها.
أواًل :واقع الشباب الفلسطيني
تأثير في المجتمع الفلسطيني ،والقوة الكامنة القادرة على صنع
تعتبر فئة الشباب هي الفئة األكثر ًا
التغيير وبناء المستقبل ،إذ يشكلون المورد الوحيد واالستثمار الحقيقي للشعب الفلسطيني ،لذا يتوجب

على كافة مؤسسات المجتمع (الحكومية ,الخاصة واألهلية) االستثمار بهذه الفئة من أجل إحداث
تنمية حقيقية ومستدامة ,حيث أن عدم االستثمار في هذا الفئة المنتجة وتركها دون الرعاية المطلوبة
سوف ينعكس سلباً على المجتمع وعلى هدف تحقيق التنمية ,خاصة وأن تهميش طاقات الشباب
وتركهم دون تمكين يحولهم إلى عناصر هدامة للتنمية في الحاضر والمستقبل (حلس،2016 ،
ص.)117
 %30من المجتمع الفلسطيني شباب
يمثل الشباب شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني الذي يصنف على أنه مجتمع فتي ،إذ تشير
البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عشية يوم الشباب العالمي ،2016
عاما ،تشكل  %30من إجمالي السكان
أن نسبة الشباب في فلسطين من الفئة العمرية (ً )29-15

المقدر بنحو  4.82مليون نسمة في منتصف العام  ،2016ومن بين هذه الفئة  %37في الفئة
عاما ،ويتوزعون بحسب الجنس
عاما ،و %63في الفئة العمرية (ً )29-20
العمرية (ً )19-15
بواقع  104.1ذكور لكل  100أنثى (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2016 ،

 %72من األسر الفلسطينية لديها شاب واحد على األقل
تشير بيانات مسح الشباب الفلسطيني  ،2015إلى أن  %72من األسر الفلسطينية لديها شاب
واحد على األقل ،بواقع  %71في الضفة الغربية  %74في قطاع غزة .كما أشارت إلى أن %37
من الشباب ملتحقون حالياً بالتعليم ،بواقع  %36في الضفة الغربية  %83في قطاع غزة.
وأظهرت النتائج أيضاً أن نسبة الشباب الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي “بكالوريوس فأعلى” قد
بلغت  %11( %13للذكور مقارنة مع  %14لإلناث) من إجمالي الشباب في هذه الفئة.
وأشارت إلى أن  %5من الشباب في فلسطين انقطعوا عن الدراسة لفترة تزيد عن أربعة شهور
خالل التحاقهم بالتعليم بواقع  %5في الضفة الغربية مقابل  %6في قطاع غزة (الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني.)2016 ،
 %45.6من الشباب الفلسطيني في صفوف البطالة
عاما ،حيث
فقد ُسجلت أعلى معدالت للبطالة في صفوف الشباب من الفئة العمرية (ً )24-20
بلغت  %45.6في الربع الثالث ( ،2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2016 ،ص)5

وهذا يوحي أن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل هم من الداخلين الجدد لسوق العمل ،باإلضافة
إلى أن ارتفاع معدالت البطالة في أوساط الشباب يدفع العدد األكبر منهم للتفكير بالهجرة ،وبالتالي
أساسيا في عملية
وعنصر
ًا
خسارة الموارد البشرية الشبابية التي تعتبر عماد المجتمع الفلسطيني
ً
تحقيق النمو االقتصادي.

وفي هذا السياق تشير العديد من تقارير منظمة العمل الدولية إلى تأثير الخسائر المترتبة على
بطالة الشباب ،ليس على االقتصاد في مجمله فحسب ،بل على قطاعات ومؤسسات محددة بشكل
أكثر حدة ،فهذه 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 والخضري ،2016 ،ص.)11
وبالنسبة إلى منظمات العمال ،فإن بطالة الشباب تعني فقدان عضوية محتملة لضمان حقوق
أفضل وظروف عمل وحماية محسنة ،إضافة إلى ذلك قد تؤدي مستويات البطالة المرتفعة والمتزايدة
بين الشباب إلى عدم االستثمار االجتماعي والى ازدياد تعاطي المخدرات وارتكاب الجرائم ،كما
تسهم بطالة الشباب وندرة الوظائف في رفع مستويات الفقر(منظمة العمل الدولية ،2005 ،ص.)6
واذا كانت بطالة الشباب تترك آثا اًر بالغة الضرر على االقتصاد والمؤسسات فإن توفر فرص العمل
الالئق للشباب ومعالجة هذه البطالة ،يؤدي إلى نتائج مضاعفة اقتصادياً واجتماعياً سواء على
صعيد تحفيز الطلب االستهالكي أو زيادة العائدات الضريبية والنجاة من دائرة الفقر وتكوين األسر
واإلسهام الفاعل في نشاط المجتمع.
أمام هذا االرتفاع في معدالت البطالة وفي ظ ّل عدم قدرة القطاع العام من استيعاب هذا الكم
المقنعة ،وبسبب األوضاع
تدني إنتاجيته ،ومعاناته من البطالة ّ
من العاطلين عن العمل  ،نتيجة ّ

الفلسطينية،
الخارجية أمام العمالة
تسببت في إغالق أسواق العمل
السياسية
ّ
ّ
الدولية ،الّتي ّ
المحلية و ّ
ّ
ّ
المستمر ،الّتي فرضتها إسرائيل على قطاع غزة ،بجانب
باإلضافة إلى سياسة الحصار واإلغالق
ّ

المعول عليه
فإن القطاع الخاص يصبح المالذ الوحيد
االعتداءات
المتكررة خالل السنوات األخيرةّ ،
ّ
ّ
خريجي
خاصةً وأن عرض العمالة في تزايد
في ح ّل مشكلة بطالة الشباب،
ّ
مستمر ،خصوصاً من ّ
ّ

الجامعات والمعاهد العليا.

تدخل الحكومة الفلسطينية بشكل
إن نجاح القطاع الخاص في حل مشكلة بطالة الشباب يتطلب ّ
عملية التشغيل ،من خالل إقامة
وفعال ،لتعزيز دور القطاع الخاص كفاعل هام وأساسي في ّ
قوي ّ

حقيقية بين القطاعين العام والخاص ،تستند إلى تكامل األدوار بينهما ،وذلك للشروع
عالقة شراكة
ّ

الهيكلية طويلة المدى في سوق العمل.
التشوهات
في معالجة
ّ
ّ
كذلك ضرورة العمل على ربط الجهد اإلغاثي بالنشاط التنموي ،بحيث تتّجه الحكومة إلى توجيه
اإلنتاجية ،الّتي تخلق طلباً كبي اًر على
االقتصادية
نشاطات اإلغاثة نحو القطاعات والنشاطات
ّ
ّ

العمالة هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،من خالل
االئتمانية
إنشاء صندوق يرعى برامج اإلقراض التنموي لهذه المشاريع ،وتقديم التسهيالت
ّ

التسويقية لهذه المشاريع.
يبية ،واالستشارات
و
ّ
الفنية والتدر ّ
الخدماتية ،والمساعدات ّ
ّ

كما يجب التركيز على إصالح النظام التعليمي والتدريبي ،من خالل ربط نظام التعليم والتدريب

متطورة لرفع
المهني ،باحتياجات أسواق العمل
جية ،وتوفير برامج تدر ّ
المحلية والخار ّ
ّ
متنوعة و ّ
يبية ّ
كفاءة القوى العاملة ،وتوفير برامج إلعادة تدريب العاطلين عن العمل لتحسين مهاراتهم وقدراتهم
الفنية والعملية ،والعمل على توفير البيئة االستثمارّية المالئمة والمحفّزة ،والجاذبة لالستثمارات

األجنبية.
المحلّّية و
ّ

فرق جوهري بين الذكور واإلناث الشباب حسب مستوى السنوات الدراسية
فقد سجلت اإلناث اللواتي أنهين  13سنة فأكثر أعلى معدالت بطالة حيث بلغت  %54.4من
إجمالي اإلناث المشاركات في القوى العاملة لهذه الفئة ،في المقابل بلغ معدل البطالة للذين أنهو

 13سنة فأكثر من الذكور نحو  %20من إجمالي المشاركين في القوى العاملة لنفس الفئة (الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2016 ،ص.)5
مما يدل على أن هناك فرق جوهري بين الذكور واإلناث العاطلين عن العمل بالعالقة مع سنوات
الدراسة ،إذ في حين تنخفض بين الذكور مع ارتفاع سنوات الدراسة ،فإن الصورة معكوسة عند
اإلناث.
وعليه يمكن القول أنه ما يزال الفرق بين الذكور واإلناث في معدالت البطالة كبي اًر لصالح الذكور،
وهذا األمر يتسبب في التفكك االجتماعي وعدم تحقيق العدالة والتكافؤ في الفرص االقتصادية ،لذا
فإن التباين والتفاوت القائم في المجتمع بسبب اختالف الجنس يشكل تحدياً جوهرياً أمام تحقيق

تنمية شاملة ومستدامة في المجتمع الفلسطيني ،خاصة وأن متطلبات تحقيق التنمية الشاملة في
المجتمع تتطلب بذل مزيد من الجهود لتعزيز التماسك االجتماعي وتحقيق العدالة االجتماعية
والتكافؤ في الفرص االقتصادية وجسر التباين والتفاوت القائم في المجتمع.
معدًلت البطالة في صفوف الشباب الخريجين مرتفعة
وبالنظر في مسح القوى العاملة للربع الثالث  2016نالحظ أن معدالت البطالة بين الخريجين
التخصصات ،حيث بلغ معدل البطالة بين الخريجين الشباب
الشباب مرتفعة ،وتنتشر في جميع
ّ
في فلسطين  %35خالل الربع الثالث  ،2016بواقع  %44في قطاع غزة و %28.2في الضفة

الغربية ،وقد سجل الخريجون تخصص العلوم التربوية واعداد المعلمين أعلى معدل للبطالة في
فلسطين بنسبة  ،%49.8بينما سجل الخريجون تخصص القانون أدنى معدل بطالة بنسبة %15.2
(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2016 ،ص.)10
أن سوق العمل الفلسطيني يعاني
معدالت البطالة في جميع
ويمكن تفسير ارتفاع ّ
التخصصات ،إلى ّ
ّ

مؤسسات التّعليم ومخرجاته ،فقد ّأدى تزايد الرغبة واإلقبال على التعليم
من
الكمي في ّ
ّ
التوسع ّ

التخرج ،ودون
الطالب ،دون النظر إلى الحاجة إليهم بعد
العالي ،إلى استقبال أعداد متزايدة من ّ
ّ
الدولة في مواجهة هذا الموقف من تكاليف باهظة.
النظر إلى األعباء
تتحملها ّ
ّ
المادية الّتي ّ

االستيعابية لسوق
تدني القدرة
أن هذا التزايد
الخريجين ،تزامن مع ّ
ّ
باإلضافة إلى ّ
المستمر في أعداد ّ
ّ

النمو المتسارعة
العمل الفلسطيني،
ومحدودية حجم هذا السوق ،وعدم قدرته على استيعاب ّ
ّ
معدالت ّ

الفلسطينية (حلس وعيسى ،2014 ،ص.)15
قوة العمل
ّ
في ّ

الشباب والمشاركة في اًلنتخابات
استنادا إلى نتائج مسح الشباب  ،2015أفاد
حول إمكانية مشاركة الشباب بأي استحقاق انتخابي ،و ً

عاما بأنهم سيشاركون في االنتخابات ،بواقع %29
 %40من الشباب في الفئة العمرية (ً )29-15
في الضفة الغربية و %57في قطاع غزة ،في حين أفاد  %29بأنهم ربما يشاركون ،و %13ربما

قطعا أنهم لن يشاركوا ،بواقع  %16في الضفة الغربية و %21في قطاع
ال يشاركون ،وً %18
غزة (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)2016 ،

وتشير نتائج المسح إلى أن نسبة كبيرة من الشباب في فلسطين ال يولي اهتمام بالمشاركة بأي
استحقاق قائم نتيجة الوضع السياسي المتأزم وعدم إجراء االنتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية
في أوقاتها المحددة وغياب دور الشباب في المشاركة السياسية الفاعلة والحقيقية الجادة ،األمر
الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود لتوعية الشباب بضرورة المشاركة في االنتخابات والعملية
االنتخابية ال سيما أولئك الذين لم يسبق لهم المشاركة في االنتخابات ،كونهم بناة المستقبل
والقادرون على التغيير في المجتمع نحو األفضل.
ثانيا :التحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني
ا
يواجه الشباب في فلسطين جملة من التحديات المتداخلة والمترابطة ومن أهمها:
التحديات السياسية
ٍ
تحديات سياسية عدة أهمها ظاهرة الفئوية الحزبية في أوساط الشباب،
يعاني الشباب الفلسطيني من
والقيود على حرية التنقل والسفر ،واستغالل األحزاب السياسية لطاقات الشباب ،وضعف دور
المجلس التشريعي في معالجة قضايا الشباب ،وعدم توفر قانون يحمي الشباب ،وعدم توفر
تشريعات تستجيب الحتياجات الشباب ،وضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في معالجة قضايا
الشباب ،ومحدودية فرص تقلد الشباب في المناصب العليا ،والقيود التي تواجه الشباب في مجال
حرية الرأي والتعبير ،وضعف الممارسات الديمقراطية داخل المؤسسات الحكومية وداخل األحزاب
السياسية ،وغياب فئة الشباب عن قيادة المؤسسات الشبابية ،وضعف القيادات الشبابية ،وضعف
الممارسات الديمقراطية داخل المؤسسات األهلية ،وضعف المشاركة السياسية (صافي،2008 ،
ص.)11
لقد كانت نهاية العام  2006نطة تحول ويعد العام األسوأ منذ االحتالل اإلسرائيلي في العام
 ،1967خاصة وأن هذا العام شهد أحداثاً ساهمت بشكل كبير في تردي أحول الفلسطينيين
السياسية واالقتصادية ،وهذا نتج عن عدة عوامل ،أهمها (ماس وآخرون:)2007 ،

 استمرار إسرائيل في انتهاج سياسة العنف والتصعيد وتكريس أعمال االغتيال والحصارواإلغالق ،وشل حرية الحركة لألفراد والبضائع على المعابر الفلسطينية ،واالمتناع عن
دفع مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية من عائدات الضرائب (أموال المقاصة) التي
تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب بروتوكول باريس االقتصادي والذي
حرم السلطة الفلسطينية من أكثر من  %60من إيرادات الحكومة الفلسطينية وما ترتب
على ذلك من عدم قدرة الحكومة الفلسطينية من تأمين فاتورة الرواتب للموظفين العموميين،
كما أن الجانب اإلسرائيلي تعمد إلى انتهاج سياسة التجاهل بشكل واضح لسياسة ضبط
النفس والتهدئة والدعوة إلى مائدة المفاوضات التي التزمت بها السلطة الفلسطينية ومعظم
فصائل المقاومة.
 استمرار المقاطعة الدولية للحكومة التي شكلتها حركة حماس بعد انتخابات عام ،2006وما نتج عن ذلك من عدم وصول المساعدات العربية والدولية إلى تلك الحكومة ،ووصول
المساعدات بطريقة غير مباشرة دون المرور بو ازرة المالية.
 فشل حركتي فتح وحماس في التوصل إلى اتفاق سياسي يحدد أولويات المشروع الوطنيالفلسطيني في هذه المرحلة ،وما تأتى عن هذا الفشل من حدوث فراغ سياسي كبير ،نجم
عنه فلتان أمني خطير واقتتال وخراب ودمار.
بعد الفشل الذريع بين حركتي فتح وحماس في التوصل إلى اتفاق سياسي ،انقلبت حركة
حماس على السلطة الفلسطينية في  14يونيو  ،2007وأحكمت سيطرتها بالكامل على
قطاع غزة ،مما أدى إلى وجود انقسام فلسطيني داخلي ووجود حكومتين ،الحكومة
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 الحياة ,وتتمثل النتائج السلبية فيما
يلي:
 انقسام جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ووجود حكومتين واحدة في الضفة والثانيةفي غزة .

 قصور في الممارسات الديمقراطية في المؤسسات الحكومية واألحزاب السياسية ومؤسساتالمجتمع المدني ،ومجلس تشريعي يعاني شلالً تاماً في إصدار قانون واحد يستجيب
لطموحات ومشكالت المواطنين.
 انتشار ظاهرة الفئوية السياسية ،وانتشار ثقافة العنف والتعصب والكراهية ورفض اآلخر. غياب الشباب عن المشاركة في صناعة القرار ،والمشاركة في الحد األدنى من تفاصيلالحياة اليومية.
ورغم االنفراج النسبي نتيجة توقيع اتفاق الشاطئ في الربع الثاني من عام  2014بين حركتي فتح
وحماس وتشكيل حكومة توافق وطني ،ظل إرث هذا االنقسام يلقي بظالله على االقتصاد ويعقد
اكتمال مشروع االستقالل وبناء الدولة ،كما أدى إلى إرباكات تخطيطية ومسؤوليات مالية غير
متوازنة وال تتواءم مع االلتزامات الواجبة تجاه المجتمع الفلسطيني ككل ،كذلك ظل تعطل المجلس
التشريعي يعيق منظومة تشريعية عصرية وموحدة بين شطري الوطن ،تكون منسجمة مع المعايير
الدولية (سلطة النقد الفلسطينية ،2014 ،ص.)5
جراء هذا الوضع الكارثي ،فإن شريحة الشباب ،وتحديداً أولئك الذين يقطنون في قطاع غزة الذي
تعرض إلى حصار مطبق منذ العام  ،2006وتزامن الحصار مع االنقسام ،قد كانت هي أبرز
ضحايا هذا الوضع واألكثر تضر اًر ،خاصة.
وحسب تقرير مجلس حقوق اإلنسان فإن شريحة الشباب في قطاع غزة تتعرض النتهاكات لحقوقهم
األساسية ،كالحق في الحياة ،والحق في العمل ،والحق في األمن الشخصي ،والحق في مستوى
معيشي مناسب ،والحق في الحرية الشخصية ،والحق في السكن ،والحق في حرية الرأي والتعبير،
والحق في حرية الحركة والتنقل ،والحق في الرعاية الصحية  ..وغيرها من الحقوق األساسية
(مجلس حقوق اإلنسان.)2007 ،

التحديات اًلقتصادية

تعتبر التحديات االقتصادية من أهم التحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني نتيجة انعدام اليقين
وغياب األفق السياسي واالقتصادي ،ويمكن تلخيص هذه التحديات فيما يعانيه الشباب الفلسطيني
من مشكالت اقتصادية وهي :ارتفاع معدالت البطالة وخاصة في صفوف الخريجين الجامعيين،
والحصار االقتصادي المفروض على قطاع غزة منذ العام  ،2006وانخفاض مستوى المعيشة،
وتدني مستوى الرواتب واألجور ،وعدم توفر االحتياجات المعيشية األساسية ،والعمل في مجاالت
خارج نطاق التخصص األكاديمي ،والفساد اإلداري والمالي في المؤسسات الحكومية ،ومحدودية
الدعم المقدم للمؤسسات الشبابية ،ومحدودية ما يخصص لتنمية وتطوير الشباب في موازنة الحكومة
الفلسطينية ،وظاهرة الفساد اإلداري والمالي في المؤسسات األهلية (صافي ،2008 ،ص.)11
ويعتبر االحتالل اإلسرائيلي من أخطر التحديات التي تواجه مجمل العمل الفلسطيني نتيجة
ممارساته المجهضة للتنمية ،والمعوقة ألي ازدهار مستقبلي حقيقي ،فاالحتالل ال يزال مستم اًر في
فرض حصار شديد على قطاع غزة ،وفي سيطرته على أجزاء كبيرة من األرض الفلسطينية في
مناطق الضفة الغربية ،بما فيها المنطقة "ج" والقدس الشرقية ،وفي بناء جدار الفصل العنصري
واالستمرار في بناء المستوطنات ومصادرة األراضي ،ومحاوالت عزل وتهويد القدس الشرقية
ومقدساتها ،كما ال يزال االحتالل يتحكم بمقدرات الشعب الفلسطيني من حدود وأراض زراعية
وموارد طبيعية وأجواء ويقطع أوصاله ويقيد تجارته وحركته ،ملحقًا بذلك االقتصاد الفلسطيني
باالقتصاد اإلسرائيلي (سلطة النقد الفلسطينية ،2014 ،ص.)4
لقد أدى الوضع السياسي واالقتصادي القائم في فلسطين إلى تراجع الوضع االقتصادي العام
انعكس في انخفاض معدالت النمو ،وفي زيادة معدالت البطالة والفقر وفي إفقار شريحة كبيرة من
الشعب الفلسطيني ،وفي تراجع حجم االستثمار ،وتراجع الوضع المعيشي العام للسكان.
وتشكل معدالت البطالة المرتفعة واحدة من أخطر المشكالت التي تواجه المجتمع الفلسطيني بما
فيها شريحة الشباب ,حيث وصلت معدالت البطالة إلى معدالت غير مسبوقة وتعد من أعلى
معدالت البطالة في العالم ,فحسب اإلحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء
شخصا في الربع
الفلسطيني فإن عدد العاطلين عن العمل في فلسطين وصل إلى 384900
ً

الثالث من العام  2016بواقع  166900شخص في الضفة الغربية  218000شخص في قطاع
غزة.

ولعل عدد العاطلين عن العمل ُيظهر التفاوت الكبير في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع
غزة ,إذ بلغ معدل البطالة في قطاع غزة  %43.2في الربع الثالث من العام  ,2016مقابل

 %19.6في الضفة الغربية ،والالفت لالنتباه أن معدالت البطالة في صفوف الشباب من الفئة
العمرية ( )24-20سجلت أعلى معدل لها بنسبة ( %45.6الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني,
 ,2016ص.)5
إن ارتفاع البطالة في صفوف الشباب وانعدام الخيارات والفرص ،يهدد وحدة النسيج االجتماعي،
ويؤدي إلى انتشار األمراض االجتماعية التي تهدد أمن وسالمة المجتمع ،كما تشعر العاطلين عن
العمل بالحقد على النظام السياسي وفي العديد من الحاالت تؤدي إلى الكراهية االجتماعية وتزعزع
السلم األهلي ،وتوفر األجواء المواتية للعنف المنزلي والمجتمعي ،والسلوك اإلجرامي وتعاطي
المخدرات والمهدئات ،كما أن البطالة من أحد األسباب التي تؤدي إلى اندفاع الشباب نحو الهجرة
المحفوفة بالمخاطر ،والتي راح ضحيتها العديد من الشباب خاصة في ظل غياب الحماية
االجتماعية وانسداد األفق.
ومع غياب األساس االقتصادي اإلنتاجي لدولة مستقلة ذات سيادة تتفاقم في ضوء المتغيرات
األخيرة مشكالت البطالة والفقر والشباب هم أبرز ضحاياه ،وطبقًا لسيناريوهات البنك الدولي
كامال
ًا
والمرصد اإلنساني من المتوقع أن يشهد االقتصاد الفلسطيني في غضون عامين
انهيار ً
بسبب الحصار المالي واالقتصادي الخارجي ،وبسبب استمرار سياسة اإلغالق والحصار اإلسرائيلي

بما في ذلك االمتناع عن إعادة المستحقات المالية للسلطة الفلسطيني (عائدات الضرائب) التي
تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة بموجب برتوكول باريس االقتصادي ،كذلك بسبب ضعف النظام
الفلسطيني وتفاقم األوضاع األمنية الداخلية (جودة ،2016 ،ص.)10

التحديات اًلجتماعية
ترتبط التحديات االجتماعية بالتحديات االقتصادية ارتباطاً طردياً ،فالبطالة وتراجع المستوى
المعيشي على الرغم من كونها عوامل اقتصادية إال أنها ذات انعكاسات اجتماعية ،ويمكن تلخيص

التحديات االجتماعية التي تواجه الشباب الفلسطيني ،فيما يعانيه الشباب من اتساع دائرة الفقر في
أوساط الشباب ،وارتفاع تكاليف الزواج ،والتعصب في أوساط المجتمع الفلسطيني ،والتعصب في
أوساط الشباب ،والتمييز في المجتمع الفلسطيني على أساس الخلفية السياسية ،ومحدودية فرص
مناسبة الستغالل أوقات الفراغ ،والعنف في المجتمع ،وثقافة حب الذات وتضخيم الذات ،وغياب
ثقافة الحوار ،والعشائرية والقبلية ،والتدخل في زواج األبناء والبنات ،وقلة األجسام الشبابية الضاغط،
وثقافة االستعراض ،وتجاهل حقوق المتطوعين من قبل مؤسسات المجتمع المدني ،وضعف دور
الشباب في قيادة اإلصالح المجتمعي ،والتمييز على خلفية موقع اإلقامة ،والمشكالت داخل األسرة،
وظاهرة كراهية اآلخر ،وسيادة المجتمع األبوي أو التسلطي ،والتمييز في مجال الميراث وخاصة
للفتيات ،والتمييز على خلفية الجنس ،والعنف داخل األسرة ،والعنف ضد المرأة (صافي،2008 ،
ص.)12-11
هذا الكم الهائل من المشكالت االجتماعية التي يعاني منها شريحة الشباب الفلسطيني ،يدفع بالكثير
من الشباب إلى فقدان األمل والضياع ،لذلك البد معالجة هذه المشكالت من منطلق أن التدهور
في العالقات االجتماعية والرعاية الصحية ورأس المال البشري يؤثر سلباً على جميع المواطنين،
في حين أن االستثمار في الخدمات والحماية االجتماعية بشكل شمولي ،يؤدي إلى استدامة التنمية
والنمو االقتصادي (شبانة ،2016 ،ص.)49
ويتطلب ذلك رسم سياسات اقتصاد كلي قادرة على توليد فرص العمل الالئق ،وتوفير فرص عمل
للمجموعات المهمشة ،والتقليل من الفرص الهامشية التي يتركز فيها النساء والشباب ،إضافة إلى
اإلصالح التشريعي لتعزيز العدالة ،والتصدي للممارسات االقصائية ومعالجة التمييز ،وصياغة
سياسات اجتماعية بما في ذلك اإلحاطة وتوفير الحماية للعمل غير المنظم ،واالمتثال للتشريعات
المتعلقة بالحد األدنى لألجور ومكافحة التمييز ،وتحسين خدمات التعليم والتدريب عالي الجودة،
لتعظيم رأس المال البشري ،وتعزيز برامج الحماية االجتماعية ،ليس فقط ضد االنخفاضات الحادة
في الدخل نظ اًر لحاالت الطوارئ كالمرض واإلعاقة واالحتالل واجراءاته ،بل أيضاً انخفاض الدخل
المتعلق بأسباب هيكلية كغالء المعيشة والتضخم.
كما يتطلب من السلطة الفلسطينية تعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات والمعرفة ،واعادة توزيع
الدخل ،من خالل اعتماد موازنات حساسة للنوع االجتماعي ،وموازنات محابية للشباب ،واصالح

المنظومة الضريبية لصالح الفقراء ،وتطوير أدوات المراقبة وتقييم السياسات االقتصادية وأثرها على
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ,وتمكين الشباب وضمان مشاركتهم الفاعلة في صناعة
القرار ،وتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية.
إن الوضع الفلسطيني القائم بحاجة إلى خلق شراكات إبداعية تعزز الصمود وتتغلب على العوائق
والمشكالت التي تواجه شريحة الشباب ،من أجل تمكين الشباب وخلق فرص عمل جديدة لهم،
وهذه الشركات ال بد أن تكون إبداعية بمعنى يتجاوز الشراكات التقليدية ،فمثالً قطاع غزة بحاجة
إلى خلق شراكات تستفيد من العمالة وهي في مكانها نظ اًر للحصار اإلسرائيلي ،وفتح أسواق عمل
خارجية غير تقليدي يتيح العمل من داخل القطاع ،كما أن صندوق التشغيل قد يشكل مظلة
لمبادرات عديدة تتضمن شراكات إبداعية تشمل مشاريع مشتركة لدعم األجور والعمل ،وصندوق
إغاثة للمشاريع األسرية الصغيرة ،ال سيما في قطاع غزة والقدس ومناطق "ج" وضمان تسهيالت
مصرفية استثمارية للفئات المهمشة ،ودعم التدريب المهني والتقني للشباب األفقر واألقل حظاً
(شبانة ،2016 ،ص.)57
التحديات الثقافية والتعليمية
تعتبر الثقافة التقليدية السائدة بوجه عام في المجتمع الفلسطيني غير داعمة لتطور الشباب وتنميتهم
واشراكهم في تحديد خياراتهم المستقبلية ،وتبرز هنا نزعة التسلط األبوي واحتكار الحقيقة والقرار،
كما أن االنفتاح الثقافي بدوره عبر وسائل وتقنيات االتصال والحوسبة يطرح تحديات جدية تتعلق
القيمية ،التي ال تنسجم مع منظومة القيم االجتماعية الفلسطينية (جودة،2016 ،
باألنماط السلوكية و َ

ص.)10

وترتبط التحديات التعليمية بالمشكالت في المناهج التعليمية ،إذ يعاني التعليم بأساليبه التربوية
التقليدية من مشكلة ذات أبعاد متعددة في فلسطين من حيث الكم والنوع والمناهج وأساليب وطرق
أيضا انخفاض أعداد الطالب في مدارس التعليم المهني ،وهي
التدريس ،ومن المشكالت الواضحة ً
تتركز داخله في التعليم التجاري ،كذلك هناك مشكلة طبيعة التخصصات الجامعية ومدى مالئمتها
مع احتياجات سوق العمل ،حيث تشير إحصاءات التربية والتعليم إلى أن  %62.2من مجموع
الطالب متخصصون في برامج العلوم االجتماعية والتجارية والقانونية والتربوية ،وتحظى التربية

لوحدها  %31من مجموع الطالب ،بينما بلغت نسبة الطالب في برامج الهندسة والصناعة اإلنتاجية
 ،%7والعلوم  ( %11الموقع االلكتروني لو ازرة التربية والتعليم.) http://www.mohe.ps ،
هذا الخلل في هيكل التخصصات خلق مشكلة عدم الموائمة بين الخريجين وسوق العمل ،لذا من
الضروري أن تدرك الجهات التربوية أن المهارات التي يحتاجها الشباب تتعدى القراءة والكتابة
تعقيدا ،تلعب فيه المهارات الحياتية كإدارة
والمهارات الحسابية التقليدية ،حيث أصبح العالم أكثر
ً

مهما في دخول الشباب لسوق العمل وكرافعة
المفاوضات ،وحل المشكالت ،والتفكير اإلبداعيً ،ا
دور ً
للتعليم القليل في معالجة المخاطر التي ترافق الدخول األول لسوق العمل.

التحديات المؤسسية والتشريعية
تبرز هذه التحديات في إقصاء الشباب الفلسطيني عن مواقع صنع القرار في مختلف المؤسسات
ومستوياتها القيادية ،وهناك ثمة ثغرات في التشريعات الناظمة لحقوق الشباب وواجباتهم ،وانعدام
ثقافيا ،ومحاولة المؤسسات
اجتماعيا و
المؤسسات الوسيطة القادرة حقًا على تمثيل الشباب
اقتصاديا و ً
ً
ً
القائمة احتواء الشباب وااللتفاف على مصالحهم وقضاياهم الحقيقية واستغالل قدراتهم ومواهبهم،
والتباطؤ في اإلقرار بقدراتهم وفتح فرص االندماج والتطور والمشاركة الحقيقية أمامهم (جودة،
 ،2016ص.)10
كذلك ال توجد تشريعات تكفل تفعيل دور الشباب في المجتمع ،ولم يرى قانون رعاية الشباب النور
حتى اليوم ،والمسودة األولى التي وصلت للجنة القانونية في المجلس التشريعي وأثارت الكثير من
السخط واالستهجان من العاملين في مجال رعاية الشباب واالتحادات الشبابية ال تبشر بوجود توجه
إلقرار قانون عصري يعمل على التمهيد لتصحيح الخلل في المجتمع ،ويعزز مشاركة الشباب في
أماكن صنع القرار.
ثالثاا :اتجاهات ومقترحات لتمكين الشباب الفلسطيني
ال شك أن تمكين الشباب ال يقتصر على السلطة والحكومة فقط ،فتمكين الشباب يحتاج تضافر
جميع األطراف من حكومة ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الشباب ،والمؤسسات األهلية
والجامعات ،وفيما يلي توضيح دور كل جهة ذات عالقة بتمكين الشباب:

دور محوري للسلطة والحكومة
يتمثل دور السلطة والحكومة في وضع سياسات وطنية وبرامج لمعالجة بطالة الشباب تتضمن
التوسع في خلق فرص العمل والتشغيل وكذلك التأهيل والتدريب للعمل الريادي ،وبالتالي المساواة
في توفير فرص العمل بحيث تكون عادلة للجميع وتتالءم مع قدرات الشباب الحقيقية وتنميتها،
أيضا االهتمام بتنمية االبداع لدى أصحاب المشروعات الصغيرة واالستفادة من الفرص
وهذا يشمل ً

التي توفرها ثورة تكنولوجيا المعلومات لتغطية احتياجات الفئات المهمشة من أجل الوصول إلى

كافة فئات الشباب فيما يتعلق بتمكينهم عن طريق تنمية المعارف والمهارات واكتساب الخبرات
والتجارب.
كذلك أن تقوم الحكومة بتبني سياسات مالية إيجابية تشمل إعفاءات ضريبية لتشجيع المشاريع
الشبابية واإلبداعية وانشاء صندوق لدعم المشاريع الريادية (الشبابية) وتشجيع البنوك على إقراض
الشباب وفق نظام يراعي مصالح الطرفين.
إشراك القطاع الخاص
ال بد للسلطة الوطنية إشراك القطاع الخاص في معالجة البطالة في إطار الشراكات اإلبداعية التي
تتيح للقطاع الخاص التعبير عن ذاته ،والتأثير في طبيعة مخرجات التعليم ،بحيث ال يتطلب من
الخريجين الجدد مراحل تأهيل إضافية لدخول سوق العمل.
الحكومة تستطيع االلتزام طويل المدى بالتعليم والتدريب ،ولكن شركات القطاع الخاص تستطيع
قابال للتشغيل ،كذلك فإن مشاريع مكافحة البطالة ال
تحديد العوامل التي تجعل من الخريج الجديد ً
بد أن تتجاوب مع احتياجات القطاع الخاص فيما يتعلق بمحتوى المناهج التعليمية التي ال بد أن
تواكب التطورات السريعة في الطلب على العمل في القطاع الخاص.
دعم مؤسسات الشباب
هاما في تفعيل السياسة الوطنية وتطويرها على مستوى
يعد مطلب دعم مؤسسات الشباب
ً
مطلبا ً
قياداتها والعاملين فيها ،وعلى هذه المؤسسات أن تكون مخلصة في الوفاء للشباب وتتطلع إلى

احتياجاتهم وأن تكون للعمل من أجل الشباب وليس فقط من أجل مؤسسة ذات هيكلية تنفذ سياسات
معينة.
توسيع دور المؤسسات األهلية
يشمل توسيع دور المؤسسات األهلية توسيع عمل المؤسسات المالية وتسهيل عملية اإلقراض،
وتطوير مهارات وقدرات الشباب وتوعيتهم بأهمية دورهم في عملية اتخاذ القرار ،وتوفير الدعم
وخارجيا.
محليا
ً
الخدماتي للجانب التسويقي ً
دور الجامعات
يتمثل دور الجامعات في تمكين الشباب في إعادة النظر في المناهج الدراسية والتخصصات ودراسة
سوق العمل وتطوير دور مراكز التدريب ودوائر التعليم المستمر وخدمة المجتمع ،واعداد الدراسات
حول قضايا تمكين الشباب وانشاء حاضنات لتبني ودعم مشاريع الطالب اإلبداعية بالتنسيق مع
مؤسسات ممولة.
خاتمة
وعالميا أن الشباب لهم خصوصية يجب مراعاتها في صنع السياسة العامة
علميا
لقد أصبح
ا
ا

وخصوصا في مواجهة التحديات الراهنة ،لذا يتوجب على كافة المؤسسات الوطنية والمؤسسات
ا

التي تعنى بأمور الشباب اًلهتمام بهم و والعمل على تحسن أوضاعهم اًلقتصادية ،وتشجيعهم
على المشاركة في السياسية واًلقتصادية في أماكن صنع القرار ليساهموا في إحداث تنمية
مستدامة ،لذلك يتوجب على كافة مؤسسات المجتمع (الحكومية ,الخاصة واألهلية) اًلستثمار
به من أجل إحداث تنمية حقيقية ومستدامة ,حيث أن عدم اًلستثمار في هذا العنصر المنتج
وتركه دون الرعاية المطلوبة سوف ينعكس سلب ا على المجتمع وعلى هدف تحقيق التنمية,
خاصة وأن تهميش طاقات الشباب وتركهم دون تمكين يحولهم إلى عناصر هدامة للتنمية في
الحاضر والمستقبل.
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