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ملخص: 
وفجوة  عبئها  وبينت  فل�شطني،  يف  وتطورها  البطالة  مفهوم  الدرا�شة  هذه  تناولت 
الطلب على العمالة يف �شوق العمل الفل�شطيني خالل عام 2013، كما تطرقت اإىل خ�شائ�ض 
البطالة يف فل�شطني واأ�شبابها، ومدى ارتباطها بتحولت ال�شيا�شة الإ�رصائيلية جتاه الطبقة 
العاملة و�شوق العمل الفل�شطيني، والتي ترتبط بالعوامل املو�شوعية التي اأدت اإىل تنامي 
التنموي  التخطيط  وغياب  الفل�شطينية،  ال�شلطة  عمل  ق�شور  ظل  يف  خا�شة  الظاهرة،  هذه 
البطالة  اآثار  يف  بحثت  كما  الفل�شطينية،  لل�شلطة  القت�شادية  ال�شيا�شات  وعجز  ال�شامل، 
على  وانعكا�شاتها  والنف�شية،  الجتماعية  اأو  القت�شادية  اأو  ال�شيا�شية  �شواء  فل�شطني،  يف 

املجتمع الفل�شطيني. 
كما ا�شتعر�شت الدرا�شة اآليات مكافحة البطالة يف فل�شطني، والتي يجب اأن ت�شري يف 
يرتبط  والثاين  املدى،  ق�شرية  اآنية  حلول  وطرح  بتقدمي  يتعلق  الأول  متوازيني:  م�شارين 

بالتخطيط بعيد املدى مع �رصورة الربط بني امل�شارين. 
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Reality of Unemployment in Palestine 
and Its Political, Economic, Social and Psychological Effects 

Abstract: 

This study examined the concept of unemployment and its development 
in Palestine, and showed its burden and demand gap for labor in Palestinian 
labor market in 2013. It showed the characteristics of unemployment in 
Palestine and their causes, and how unemployment shifts according to 
Israeli policy towards the working class and the Palestinian labor market. 
The phenomenon of unemployment is associated with factors that led to 
its growth, especially in light of the failure of the Palestinian Authority, 
lack of development planning and the failure of the economic policies of 
the Palestinian Authority. The paper clarifies the effects of unemployment 
in Palestine, whether political, economic, social, and psychological, and 
the impact of these factors on Palestinian society. The study reviewed the 
mechanisms to combat unemployment in Palestine that should be done by 
short- term and long- term planning. 
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مقدمة: 
املعا�رصة،  املجتمعات  يف  كربى  اأهمية  على  حازت  التي  الظواهر  من  البطالة  تعدُّ 
باعتبارها اآفة تنخر يف ج�شد املجتمع، مما جعلها حتتل مكانة مهمة يف البحث والتحليل، 
مع�شلة  �شكلت  قد  البطالة  ظاهرة  كانت  واإذا  احلياة.  نواحي  مبختلف  املبا�رص  لرتباطها 
املجتمعات يف املا�شي واحلا�رص، فهي اليوم ويف ظل الأزمات القت�شادية العاملية متثل 
الظاهرة الأخطر يف معظم دول العامل، واإذا كان تاأثريها يف الدول املتقدمة اأقل حدة عما 
هي عليه يف الدول النامية؛ فاإن ذلك يرجع اإىل ارتباط هذه الظاهرة بتطور قوانني احلماية 

الجتماعية اإىل جانب �شمول النظرة التنموية �شمن اإطار التخطيط ال�شرتاتيجي ال�شامل. 
اأما البطالة يف فل�شطني فهي ت�شكل حالة فريدة ناجتة عن تراكم مكونات مركبة من 
ال�شيا�شات الإ�رصائيلية والفل�شطينية على حد �شواء من خالل �شيا�شات الحتالل القت�شادية 
هذا  بنى  وتدمري  الإ�رصائيلي،  بالقت�شاد  الفل�شطيني  القت�شاد  اإحلاق  على  عملت  التي 
العاملة  الطبقة  �شد  املتبعة  وال�شيا�شات  وتقدمه،  تطوره  اإمكانات  من  واحلد  القت�شاد، 
الفل�شطينية يف ظل انعدام قوانني احلماية الجتماعية الفل�شطينية، وغياب التخطيط التنموي 
يف  ت�شهم  مل  والتي  والطارئة،  الآنية  الظروف  معاجلة  على  ال�شيا�شات  واقت�شار  املالئم، 
بلورة تخطيط ا�شرتاتيجي قائم على روؤية م�شتقبلية تعالج اإ�شكاليات املجتمع الفل�شطيني، 
وبالتايل فاإن درا�شة وحتليل البطالة يف فل�شطني تتطلب منطا خا�شا، ميكننا من الوقوف 
ب�شكل مو�شوعي على واقعها واأ�شبابها وخ�شائ�شها وتاأثرياتها واأ�شاليب مواجهتها، اأو احلد 

منها. 

مشكلة الدراسة وأهميتها: 
تقوم م�شكلة الدرا�شة الأ�شا�شية واأهميتها على الوقوف على واقع البطالة يف فل�شطني، 

وحتديد معاملها، وخ�شائ�شها، واأ�شبابها، واآثارها، و�شبل مواجهتها. 

فرضيات الدراسة: 

تقوم فر�شيات �لدر��شة على: 
انتفا�شة . 1 منذ  متقاربة  معدلت  اإطار  يف  بقيت  فل�شطني  يف  البطالة  معدلت  اإن 

الت�شغيل والربامج اخلا�شة باحلد من  الأق�شى عام )2000( مما يدل على ف�شل �شيا�شات 
البطالة. 
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اإن خ�شائ�ض البطالة يف فل�شطني نابعة عن عوامل �شيا�شية، تتعلق بطبيعة التطورات . 2
�شيا�شات  اعتماد  وعدم  الفل�شطيني،  املجتمع  على  طراأت  التي  ال�شيا�شية  والتغريات 

اقت�شادية مالئمة. 
اأنها ل تعرب عن . 3 اأي  اأ�شباب البطالة يف فل�شطني نابعة وناجتة عن عوامل مو�شوعية، 

طبيعة البطالة يف فل�شطني تاريخيًا؛ واإمنا هي نتيجة حتولت يف ال�شيا�شات الإ�رصائيلية 
جتاه الطبقة العاملة الفل�شطينية و�شوق العمل يف فل�شطني، ونتيجة لق�شور عمل ال�شلطة 
الفل�شطينية املتمثل يف ق�شور التخطيط التنموي، وعدم قدرتها على ا�شتيعاب الزيادة 

الطبيعية وغري الطبيعية يف حجم القوى العاملة. 
والقت�شادية . 4 ال�شيا�شية  النواحي  خمتلف  على  فل�شطني  يف  البطالة  اآثار  تنعك�ض 

والجتماعية والنف�شية، وهي ترتبط ب�شكل اأو باآخر بالأهداف وال�شيا�شات الإ�رصائيلية 
جتاه املجتمع الفل�شطيني. 

اإن مواجهة البطالة يف فل�شطني تتطلب الو�شول اإىل اآليات و�شيغ مالئمة ملواجهتها، . 5
بحيث تكون نابعة من اأ�شبابها، وتتعامل مع خ�شائ�شها. 

أهداف الدراسة: 
اأ�شباب  البطالة يف فل�شطني، وحتديد  الدرا�شة بالوقوف على واقع  اأهداف  اأهم  تتمثل 
البطالة يف فل�شطني وخ�شائ�شها واآثارها، وحتديد اأهم املقرتحات التي ت�شهم يف معاجلة 

ظاهرة البطالة يف فل�شطني واحلد منها. 

حدود الدراسة: 
ترتكز حدود هذه الدرا�شة يف التعرف اإىل واقع البطالة يف فل�شطني كما هو يف نهاية 

عام )2013( ، ويف مناطق ال�شلطة الفل�شطينية. 

منهجية الدراسة: 
تتبع هذه الدرا�شة املنهج الو�شفي التحليلي. 

مفهوم البطالة: 
اإذا ما رجعنا اإىل ت�رصيف كلمة بطالة، ف�شنجد اأنها ا�شتقت من اجلذر الثالثي »بطل« ، 
ودللته اللغوية: عدم النفع وفقدان ال�شالحية، اأما املعنى اأو الدللة ال�شطالحية ال�شائعة 

فهي عدم توافر فر�ض العمل. 
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 « باأنه:  العمل  عن  العاطلني  م�شطلح  تعريف  وميكن  العمل،  عدم  تعني  فالبطالة 
على  العثور  عن  عاجزون  ولكنهم  فيه،  ويرغبون  العمل  على  يقدرون  الذين  الأ�شخا�ض 
الوظائف املنا�شبة« )1( ، وهي مبفهومها العام تعني عدم العمل الناجت عن اأ�شباب ل اإرادية 
اأو اختيارية تعود اإىل نق�ض العمل، وكذلك اإىل املدة التي يبقى فيها ال�شخ�ض دون عمل )2( .
العمل  والقادرين على  العاملة  القوى  الأفراد من  باأنها: »عدم متكن  البطالة  وتعرف 
بني �شن اخلام�شة ع�رصة واخلام�شة وال�شتني من احل�شول على العمل« )3( ، اأو هي »التوقف 
عن العمل اأو عدم توافر العمل ل�شخ�ض قادر وراغب فيه« )4( ، وعرفت منظمة العمل الدولية 
ويقبله  عنه،  ويبحث  فيه،  وراغب  العمل  على  قادر  هو  من  كل   « باأنه:  العمل  عن  العاطل 
لالإح�شاء  املركزي  اجلهاز  كما عرف   ،  )5( دون جدوى«  ولكن  ال�شائد،  الأجر  م�شتوى  عند 
اأبدا خالل  العمل ومل يعملوا  ل�شن  ينتمون  الذين  الأفراد  باأنها: »جميع  البطالة  الفل�شطيني 
وقاموا  للعمل  م�شتعدين  الفرتة  وكانوا خالل هذه  الأعمال،  من  نوع  اأي  الإ�شناد يف  فرتة 
اأو  اأو الت�شجيل يف مكاتب ال�شتخدام،  بالبحث عنه باإحدى الطرق، مثل: مطالعة ال�شحف، 

�شوؤال الأ�شدقاء، والأقارب وغري ذلك« )6( .

تطور البطالة يف فلسطني: 
ميكن القول اإن تطور البطالة يف فل�شطني خ�شع لالعتبارات ال�شيا�شية خ�شوعًا تامًا، 
الإ�رصائيلي �شمن  الحتالل  اأنها بقيت يف ظل  ذلك  الدالة على  املوؤ�رصات  واأثر فيها، ومن 
م�شتويات متدنية، على الرغم من التاأثري ال�شلبي الوا�شح ل�شيا�شات الحتالل على القت�شاد 
العر�ض  واآليات  الفل�شطيني  العمل  �شوق  تطورات  جممل  على  تاأثريها  اأن  اإل  الفل�شطيني، 
اندلع  بعد  بقوة  يظهر  التاأثري  هذا  بداأ  حيث  حدة،  اأقل  كان  العاملة  القوى  على  والطلب 
النتفا�شة الفل�شطينية الأوىل عام ، ووا�شلت معدلت البطالة ارتفاعها اإىل اأن و�شلت يف 

. )7( % عام )1993( اإىل 6.7 
وكانت اأهم مراحل تطور البطالة يف فل�شطني يف ظل ال�شلطة الفل�شطينية، حيث بلغت 
معدلت البطالة يف عام )1995( ما يقارب %18، فيما تراوحت خالل الفرتة من )1996 
وارتفعت   ،%24-%12 بني  ما  الثانية  الفل�شطينية  النتفا�شة  اندلع  عام   )2000 –
خالل �شنوات النتفا�شة وحتديدا خالل الفرتة ما بني )2001 – 2005( لت�شل اإىل معدلت 
 )2012 –  2006( بني  ما  الفرتة  �شهدت  حني  يف   ،%31-%24 بني  تراوحت  قيا�شية 
انخفا�ض معدلت البطالة حيث تراوحت ما بني 21%-27% )8( ، فيما بلغت هذه الن�شبة 
يف العام )2013( حوايل 23.4%، واإذا ما اأ�شفنا اإليها ن�شبة العمالة املحدودة والبالغة 
للبطالة يف العام )2013( تبلغ 29.5% )9( ، وهي تعدُّ من  احلقيقية  الن�شبة  فاإن   %6.1
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العاملة  الطبقة  منها  تعاين  التي  املعاناة  حجم  على  يدل  مما  عامليًا،  العالية  املعدلت 
اأم  �شيا�شية  اأو  اقت�شادية  اآثاراً  كانت  �شواء  عليها  ترتتب  التي  الآثار  وحجم  الفل�شطينية، 

اجتماعية اأم نف�شية.
اإن هذا الثبات الن�شبي يف معدلت البطالة يعك�ض ب�شورة مبا�رصة ا�شتمرار حالة من 
عدم قدرة �شوق العمل على ا�شتيعاب فائ�ض العمالة، وهي حالة تنذر با�شتمرار تفاقم ظاهرة 
الت�شغيل  �شيا�شات  ف�شل  تعك�ض  وهي  الفل�شطيني،  العمل  ل�شوق  ك�شفة  وتكري�شها  البطالة، 
اأكرث فاعلية باجتاه حتقيق  النظر بها، واتباع �شيا�شات  اإعادة  ال�شائدة، وبالتايل �رصورة 
القدرة على ا�شتيعاب فائ�ض العمالة، والداخلني اجلدد اإىل �شوق العمل.ت�شكل خمرجات هذه 
ال�شغرية  الت�شغيل، وتعزيز امل�رصوعات  العربي يف  العامل  لها، كا�شتغالل  الدرا�شة مدخال 
ودعمها، وغريها من املقرتحات، كما ت�شري اإىل عدم فاعلية الربامج اخلا�شة يف احلد من 
البطالة، مما يتطلب اعتماد خطط وبرامج ذات فاعلية وقدرة على حتقيق نتائج توؤثر ب�شكل 

اإيجابي يف معدلت البطالة.

عبء البطالة يف فلسطني: 
بلغ اإجمايل عدد الأفراد �شمن �شن العمل يف فل�شطني عام )2013( نحو 2،649 مليون 
العاملة،  القوى  داخل  مليون   1،155 و  العاملة،  القوى  خارج  مليون   1،494 منهم  فرد، 
الأفراد  اإجمايل  45% من  الغربية ميثلون ما ن�شبته  ال�شفة  األف يف   759 موزعني بواقع 
�شن  يف  الأفراد  اإجمايل  من   %41.2 وبن�شبة  غزة  قطاع  يف  األف   396 و  العمل،  �شن  يف 
العمل، فيما بلغ عدد العاطلني عن العمل يف فل�شطني 270 األف عامل وبن�شبة 23.4% من 
اإجمايل الأفراد داخل القوى العاملة، وبلغ عدد العاملني 885 األف اأي ما ن�شبته %76.6، 
منهم 815 األف عامل يعملون ب�شكل كامل وبن�شبة 70.5% من جممل الأفراد داخل القوى 

العاملة، فيما كان هناك 70 األفا وبن�شبة 6.1% يعملون ب�شكل حمدود )10( .
الجدول )1( 

توزيع األفراد 15سنة فأكثر حسب العاقة بقوة العمل والمنطقة باآلالف )11( 

�ملنطقة
�ملجموعخارج �لقوى �لعاملةد�خل �لقوى �لعاملة

ن�شبةعددن�شبةعددن�شبةعدد

100 1687 92855 75945ال�شفة الغربية

100 56658,8962 39641,2قطاع غزة

100 2649 56,4 1494 43,6 1155الأرا�شي الفل�شطينية
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الجدول )2( 
 توزيع األفراد 15 سنة فأكثر حسب المحافظة وسمات القوى العاملة )12(

�ملحافظة
�شمات �لعمل

�ملجموعبطالةعمالة حمدودةعمالة تامة

�ل�شفة �لغربية 

100 18,9 1,8 79,3جنني 

100 16 8,2 75,8طوبا�ض 

100 16,5 7,6 75,9طولكرم

100 14,6 9,7 75,7نابل�ض

100 13,8 8,1 78,1قلقيلية

100 19,3 7,1 73,6�شلفيت

100 16,3 1,2 82,5رام اهلل

100 15,6 3 81,4اأريحا

100 17,6 2,3 80,1القد�ض 

100 20,8 14,4 64,8بيت حلم 

100 23,9 5,1 71اخلليل

100 18,6 5,9 75,5�ملجموع

قطاع غزة

100 32 5,9 62,1�شمال غزة

100 29,5 7,3 63,2غزة

100 31 4,9 64,1دير البلح

100 36,3 6,7 57خانيون�ض

100 37,5 6 56,5رفح

100 32,6 6,4 70,5�ملجموع
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الجدول )3( 
التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل حسب العمر والمنطقة والجنس 2013 )13(

�لعمر و�ملنطقة
�جلن�س

�ملجموع
�إناثذكور

فل�شطني 

24 – 1546,7 33,8 43 

34 – 2527,6 55,3 35,7 

44 – 3513,1 8,8 11,8 

54 – 459,4 2 7,3 

64 – 553 0,1 2,1

0,00,1 650,2 فاأكرث 

100100100�ملجموع

�ل�شفة �لغربية 

24 15-46,935,743,8

34 – 2525,155,433,5

 44 – 3514,67,112,5

54 – 459,71,77,5

64 – 553,40,12,5

650,30,00,2 فاأكرث 

100100100�ملجموع

قطاع غزة 

24 – 1546,532,142

34 – 2530,555,138,2

44 – 3511,310,511

54 – 459,22,27

64 – 552,5 0,1 1,7
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�لعمر و�ملنطقة
�جلن�س

�ملجموع
�إناثذكور

0,00,1 650,0 فاأكرث 

100100100�ملجموع

الجدول )4( 
التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل حسب عدد سنوات الدراسة والمنطقة والجنس 2013 )14( 

عدد �ل�شنو�ت �لدر��شية و�ملنطقة
�جلن�س

�ملجموع
�إناثذكور

فل�شطني

00,6 0,20,5

6 – 112,20,68,8

9 – 725,31,418,3

12 – 10405,830

1321,99242,4 فاأكرث 

100100100�ملجموع 

�ل�شفة �لغربية 

00,60,30,5

6 – 111,60,78,6

9 – 727,21,820,2

 12 – 1043,97,833,9

1316,789,436,8 فاأكرث 

100100100�ملجموع 

قطاع غزة 

00,60,10,4

6 – 112,90,59
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عدد �ل�شنو�ت �لدر��شية و�ملنطقة
�جلن�س

�ملجموع
�إناثذكور

9 – 723,1116,2

12 – 1035,63,825,7

48,7 1327,894,6 فاأكرث 

100100100�ملجموع 

ومع الأخذ بعني العتبار ارتفاع معدلت الفقر يف �شفوف الطبقة العاملة الفل�شطينية 
ممن يعملون ب�شكل تام، وتفاقم الفقر املدقع يف �شفوف العمالة املحدودة، فاإنني اأميل اإىل 
العمل،  العاطلني عن  اإىل  العمالة املحدودة  العمال �شمن  اإ�شافة  القائل ب�رصورة  الجتاه 

وبالتايل ميكن القول اأن ن�شبة البطالة يف فل�شطني تبلغ ما ن�شبته %29.5.
عدد  بلغ  حني  ففي  غزة،  قطاع  يف  عنها  الغربية  ال�شفة  يف  البطالة  ن�شب  وتختلف 
األفا وبن�شبة   141 ، نحو   )2013( الغربية مع نهاية عام  ال�شفة  العمل يف  العاطلني عن 
األفا   129 غزة  قطاع  بلغ عددهم يف  العاملة،  القوى  داخل  الأفراد  جمموع  من   %18.6
وبن�شبة 32.6%، مما ي�شري اإىل اأن عبء البطالة ح�شب املنطقة يرتكز يف قطاع غزة، واإذا ما 
نظرنا اإىل توزيع البطالة ح�شب املحافظات جند اأن اأعلى ن�شبة بطالة كانت يف حمافظة رفح 
وبلغت 37.5%، تليها حمافظة خان يون�ض بن�شبة 36.3%، ثم حمافظة �شمال غزة بن�شبة 
ن�شبة  اأعلى  الغربية فكانت  ال�شفة  اأما يف   ،%31 بن�شبة  البلح  تليها حمافظة دير   ،%32
للبطالة من ن�شيب حمافظة اخلليل بن�شبة 23.9%، تليها حمافظة بيت حلم بن�شبة %20
8.، ثم حمافظة �شلفيت بن�شبة 19.3%، ثم حمافظة جنني بن�شبة 18.9%، فيما تراوحت 
الن�شب يف باقي املحافظات بني 17.6% و 13.8%، مما ي�شري اإىل اأن عبء البطالة يرتكز 
يف هذه املحافظات ح�شب الن�شب اأعاله )15( ، وهذا يتطلب توجيه برامج وفعاليات ملكافحة 
ومعدلتها  البطالة  ن�شب  ذات  املحافظات  يف  تكثَّف  بحيث  اأعاله،  للن�شب  وفقا  البطالة 
املرتفعة؛ لتحقيق نوع من التوازن يف هذه املعدلت بني املحافظات، وفقا لتحقيق مبادئ 

العدالة يف التوزيع وبناء الن�شيج الوطني املتماثل.
وتزداد معدلت البطالة مع انخفا�ض الفئة العمرية، �شواء يف ال�شفة الغربية اأم قطاع 
غزة ولدى كال اجلن�شني )الذكور والإناث( ؛ ويرجع ذلك اإىل كون الفئات العمرية الدنيا ت�شم 
خريجي اجلامعات واملعاهد التدريبية، والذين يتميزون بنق�ض اخلربات العملية، مما ي�شكل 
اأن التقدم يف العمر يعني اكت�شاب  اأمامهم يف احل�شول على فر�ض العمل، يف حني  عائقا 



88

د. خالد عبد احلقواقع البطالة في فلسطني وتأثيراتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية النفسية

اخلربات والثبات وال�شتقرار الوظيفي، وي�شري اجلدول 8 اإىل اأن اأعلى معدلت البطالة تقع 
العمل، فيما  العاطلني عن  43% من جممل  – 24 عاما، وتبلغ   15 العمرية  الفئة  �شمن 
كان معدل البطالة للفئة العمرية 25 – 34 نحو 35.7%، وتبداأ هذه املعدلت بالتناق�ض 
كلما ارتفعت الفئة العمرية )16( ، الأمر الذي يعني اأن عبء البطالة يرتكز يف الفئات العمرية 
الدنيا، وبالتايل فاإن هذه الفئات يجب اأن ت�شملها برامج مكافحة البطالة والرتكيز عليها، 
التي  والفئة  امل�شتقبل،  متثل  كونها  العمل؛  و�شوق  العملية  احلياة  يف  دجمها  ي�شمن  ومبا 

�شيعول عليها موا�شلة م�شرية البناء والتنمية.
كما تنخف�ض معدلت البطالة لدى الفئات غري املتعلمة من بني جممل العاطلني عن 
العمل، حيث بلغت ن�شبتهم ممن مل يح�شلوا على اأي تعليم يف �شفوف الذكور 0.6%، فيما 
بلغت لدى الإناث 0.2%، بينما ترتفع هذه الن�شبة لدى العاطلني عن العمل ممن اأمتوا )1 
0.6%، ثم تقفز هذه  12.2%، ولدى الإناث  اإىل  – 6( �شنوات درا�شية من الذكور لت�شل 
املعدلت لدى من اأمتوا )7 – 9( �شنوات درا�شية لت�شل اإىل 25.3% لدى الذكور، و %1.4 
لدى الإناث، وترتفع لدى العاطلني عن العمل ممن اأمتوا )10 – 12( �شنة درا�شية لت�شل اإىل 
40% لدى الذكور، و 5.8% لدى الإناث، بينما جندها ت�شل اإىل 21.9% لدى الذكور الذين 
اأمتوا 13 �شنة درا�شية فاأكرث، ولدى الإناث 92% )17( ، مما يدل على اأن عبء البطالة ح�شب 
�شنوات الدرا�شة يرتكز يف الفئات املتعلمة، وبتنا�شب طردي مع م�شتوى التعليم، مما يدل 
على عدم فاعلية خمرجات النظام التعليمي، وعدم مالءمته ملتطلبات �شوق العمل وحاجته، 
الأمر الذي يتطلب اإعادة درا�شة حاجة �شوق العمل، وتوجيه العملية التعليمية؛ لتحقيق نوع 
من التوازن بني العر�ض والطلب يف �شوق العمل، وتركيز الربامج التعليمية والتدريبية نحو 

التدريب املهني.

فجوة الطلب على العمالة يف فلسطني: 
فجوة الطلب هي: »الفرق بني جمموع القوى العاملة وعدد العاملني يف فرتة زمنية 
حمددة«، وهي ل متثل حقيقة و�شع البطالة، نظرا لإمكانية عمل العديد من الأفراد خارج 
الو�شول  وحتديدها،  الطلب  فجوة  درا�شة  من  الأ�شا�شي  الهدف  ويعدُّ  املحلية،  العمل  �شوق 
دلت  .لقد   )18( فيه  العاملة  القوى  ا�شتيعاب  على  الوطني  القت�شاد  قدرة  مدى  معرفة  اإىل 
الفجوة  بلغ متو�شط  الطلب يف فل�شطني يف زيادة م�شتمرة، حيث  اأن فجوة  الدرا�شات على 
خالل الفرتة )1970 – 1993( حوايل 50.2 األف فرد يف ال�شفة الغربية و 34.8 األف فرد 

يف قطاع غزة )19( .
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اأما يف ظل ال�شلطة الفل�شطينية فقد ارتفعت فجوة الطلب على العمالة الفل�شطينية لت�شل 
األف يف  الغربية و80  ال�شفة  األف يف   124 األف، منها   204 اإىل نحو   )1995( العام  يف 
قطاع غزة، فيما �شهدت فجوة الطلب انخفا�شًا خالل الفرتة من )1996 اإىل 1999( ، حيث 
و�شلت اإىل 115 األف مع نهاية عام )1999( )20( ؛ ويعود ذلك اإىل اأن هذه الفرتة قد �شهدت 
ا�شتيعاب اأعداد كبرية من القوى العاملة يف اأجهزة وموؤ�ش�شات ال�شلطة الفل�شطينية يف مرحلة 

بناء هذه املوؤ�ش�شات.
ومع اندلع انتفا�شة الأق�شى يف العام )2000( عادت فجوة الطلب لالرتفاع وب�شكل 
ال�شفة  األف يف   186 األف، منها   340 اإىل   )2013( العام  م�شتمر حتى و�شلت يف نهاية 
يف  املتمثلة  الحتالل  ل�شيا�شات  نتيجة  وذلك  ؛   )21( غزة  قطاع  يف  األف   154 و  الغربية 
الفل�شطينية،  اأمام العمالة  احل�شار والإغالق والجتياحات واحلواجز، واإغالق �شوق العمل 
تراجع  ظل  يف  وتنفيذها  مالئمة  ت�شغيل  �شيا�شات  و�شع  يف  الفل�شطينية  ال�شلطة  ولق�شور 
فائ�ض  ا�شتيعاب  على  الفل�شطيني  القت�شاد  قدرة  وعدم  فل�شطني،  يف  القت�شادي  الو�شع 
العمالة وخلق فر�ض العمل اجلديدة، مما يدل على تراجع النمو القت�شادي وف�شل ال�شيا�شات 
القت�شادية، يف الوقت الذي عانى فيه القت�شاد الفل�شطيني من غياب التخطيط التنموي 
الهادف اإىل حتقيق النمو القت�شادي، وحتول املجتمع والقت�شاد الفل�شطيني اإىل اقت�شاد 
وجعل  املانحة،  الدول  به  جتود  ما  على  مطلق  ب�شكل  يعتمد  ال�رصائيلي،  لالقت�شاد  تابع 
املواطن يلهث وراء قوته، وانح�رص اهتمام فئة عري�شة من املجتمع مبوعد �رصف الراتب، 

وهذا الو�شع القامت ل ميكن له اأن ينه�ض بالقت�شاد اأو يوؤ�ش�ض لبناء دولة.

خصائص البطالة يف فلسطني: 

يف �شوء ما �شبق ميكن �لقول �إن �أهم خ�شائ�س �لبطالة يف فل�شطني تتمثل مبا 
ياأتي: 
اأول: تتاأثر البطالة ومعدلتها يف فل�شطني ب�شكل مبا�رص بطبيعة الأو�شاع ال�شيا�شية  ♦

ال�شائدة، وتخ�شع لطبيعة تطوراتها وحالت التوتر التي قد متر بها، وخا�شة املمار�شات 
وال�شيا�شات الإ�رصائيلية، مما ينعك�ض على حالت النتعا�ض اأو النكما�ض القت�شادي الذي 

يعك�ض اأي�شا اآثاره على معدلت البطالة.
ثانيا: تاأثرت معدلت البطالة ب�شكل مبا�رص بال�شيا�شات التي اتبعتها اإ�رصائيل يف  ♦

مناطق ال�شلطة الفل�شطينية، وخا�شة �شيا�شات احل�شار واإغالق �شوق العمل ب�شكل كامل اأمام 
عمال غزة، وب�شكل �شبه كامل اأمام عمال ال�شفة الغربية.
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والتي عملت  ♦ الإ�رصائيلية،  القت�شادية  بال�شيا�شات  البطالة  تاأثرت معدلت  ثالثا: 
على اإحلاق القت�شاد الفل�شطيني بالقت�شاد الإ�رصائيلي، واإبقائه �شوقا ا�شتهالكيا للمنتجات 
الإ�رصائيلية، مما اأدى اإىل تقوي�ض مقومات منو القت�شاد الفل�شطيني، وبالتايل عجزه عن 
وبالتايل  العمالة،  فائ�ض  ا�شتيعاب  على  قدرته  عدم  على  انعك�شت  والتي  اأهدافه،  حتقيق 

التاأثري املبا�رص على معدلت البطالة �شلبا.
رابعا: تزيد معدلت البطالة يف قطاع غزة عن معدلتها يف ال�شفة الغربية، حيث  ♦

بلغ معدل البطالة يف قطاع غزة يف نهاية عام )2013( نحو 32.6%، فيما بلغ يف ال�شفة 
الغربية 18.6%، وقد كانت معدلت البطالة متقاربة يف حمافظات قطاع غزة، يف حني 
اأن حمافظات اخلليل، بيت حلم، �شلفيت، وجنني حظيت باأعلى معدلت بطالة بني حمافظات 

ال�شفة الغربية.
خام�شا: يلعب امل�شتوى التعليمي دورا رئي�شًا يف التاأثري على معدلت البطالة �شمن  ♦

معدلت  بلغت  وقد  التعليمي،  امل�شتوى  بانخفا�ض  معدلها  ينخف�ض  حيث  طردية،  عالقة 
البطالة لدى الأفراد الذين اأمتوا ثالث ع�رصة �شنة درا�شية فاأكرث 42.4%، تبداأ بالنخفا�ض 

مع انخفا�ض امل�شتوى التعليمي لت�شل اإىل 0.5% لدى من مل يتلقوا اأي تعليم )22( .
حيث  ♦ الذكور،  لدى  معدلتها  مقابل  الإناث  لدى  البطالة  معدلت  ترتفع  �شاد�شا: 

. )23( بلغت 20.6% لدى الذكور، مقابل 35% لدى الإناث يف نهاية عام )2013( 
�شابعا: تتاأثر معدلت البطالة يف فل�شطني بعامل ال�شن �شمن عالقة عك�شية، حيث  ♦

البطالة تقع  اأعلى معدلت  العمرية، فقد كانت  الفئة  انخفا�ض  البطالة مع  ترتفع معدلت 
�شمن الفئة العمرية 15-24 عاما وبلغت 43% من جممل العاطلني عن العمل، تليها الفئة 
ارتفعت  35.7% وتبداأ هذه املعدلت بالنخفا�ض كلما  – 34 عاما وبلغت   25 العمرية 

الفئة العمرية )24( .
املرتبطة  ال�شيا�شية،  العوامل  تقاطع  نتيجة  جاءت  اخل�شائ�ض  هذه  اأن  جند  وعليه 
بطبيعة التطورات والتغريات ال�شيا�شية التي طراأت على املجتمع الفل�شطيني، متاأثرة بالهزات 
تاأثري وا�شح على بلورة هذه  التي تع�شف باملنطقة، والتي كان لها  ال�شيا�شية  والتقلبات 
اخل�شائ�ض، والتي تلتقي ب�شكل اأو باآخر بال�شيا�شات القت�شادية الفل�شطينية، التي متيزت 
بغياب التخطيط التنموي، والتي انعك�شت نتائجها يف عدم قدرة القت�شاد الفل�شطيني على 
التخل�ض من تبعيته املطلقة لالقت�شاد الإ�رصائيلي، وبالتايل تاأثر �شوق العمل الفل�شطيني 
للح�شار  نتيجة  غزة  قطاع  يف  البطالة  عبء  تركز  يف  وكذلك  الإ�رصائيلية،  بال�شيا�شات 
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التنموي  التخطيط  ه�شا�شة  يعك�ض  مما  واملتعلمني،  ال�شباب  فئة  لدى  وتركزه  الإ�رصائيلي، 
وال�شيا�شات القت�شادية الفل�شطينية.

أسباب البطالة يف فلسطني: 

يف �شوء �ملعطيات و�حلقائق �ل�شابقة ن�شتطيع �أن نحدد �أهم �أ�شباب �لبطالة يف 
فل�شطني مبا ياأتي: 

التبعية  ♦ هذه  انعك�شت  الإ�رصائيلي:  لالقت�شاد  الفل�شطيني  القت�شاد  تبعية  اأوًل- 
الأق�شى  انتفا�شة  اآثارها خالل  فل�شطني، وقد جتلت  القت�شادية يف  الأن�شطة  على جممل 
عام )2000( وما تالها، وخا�شة معاناة العمال الفل�شطينيني جراء �شيا�شة الإغالق، اإىل 
جانب ال�شيا�شات القت�شادية الإ�رصائيلية والتي تهدف اإىل �شمان بقاء ال�شوق الفل�شطيني 
ل عاماًل من عوامل تقوي�ض منو القت�شاد الفل�شطيني وحتوله اإىل  �شوقًا ا�شتهالكيًا، مما �شكَّ

اقت�شاد منتج )25( .
ثانيًا- انعدام التخطيط التنموي املالئم لالقت�شاد الفل�شطيني: ما زال القت�شاد  ♦

خطط  غياب  خالل  من  وذلك  التنموي،  التخطيط  يف  متاأ�شل  خلل  من  يعاين  الفل�شطيني 
التنمية القت�شادية، وغياب التخطيط القائم على توجيه العملية التعليمية نحو القطاعات 
التي تعاين من الندرة، ونق�ض العر�ض فيها، وكذلك عدم تاأهيل الأيدي العاملة وتدريبها، 

وتوجيهها نحو القطاعات القت�شادية التي تعاين ندرة العمالة املوؤهلة واملدربة )26( .
الفل�شطيني  ♦ العمل  �شوق  جعل  مما  الفل�شطينية:  القت�شادية  البنية  �شعف  ثالثًا- 

عاجزاً عن ا�شتيعاب الزيادة الطبيعية يف حجم القوى العاملة، وبالتايل حتول الفرق بني 
هذه الزيادة وقدرة القت�شاد الفل�شطيني على ا�شتيعابها اإىل زيادة يف حجم البطالة، ف�شاًل 
عن عدم قدرته على ا�شتيعاب الكم الهائل من الأيدي العاملة، والوافدة اإىل ال�شوق الفل�شطيني 

من �شوق العمل الإ�رصائيلي والعائدين من اأ�شواق العمل العربية )27( .
رابعًا- اخللل الوا�شح يف هياكل ومقومات البنية التحتية الإنتاجية والقت�شادية؛  ♦

وال�شيطرة الوا�شحة لقطاع اخلدمات يف الهياكل القت�شادية، مما ترتب عليه �شعفها يف 
تكوين الناجت املحلي وا�شتيعابها لفائ�ض القوى العاملة )28( .

يف  ♦ ال�شناعي  القطاع  ا�شتوعب  ال�شناعية:  احلماية  قوانني  انعدام  خام�شًا- 
الفل�شطينية ومع  ال�شلطة  اأنه ويف ظل  اإل  العاملة،  اأعدادا ل باأ�ض بها من الأيدي  فل�شطني 
ال�شترياد  اأبواب  وفتح  املالئمة،  اجلمركية  وال�شيا�شات  ال�شناعية  احلماية  قوانني  غياب 
على م�رصاعيها دون ح�شيب اأو رقيب اأو قوانني منظمة، جعل هذه ال�شناعات تقع فري�شة 
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للب�شائع امل�شتوردة، مما انعك�ض بال�شلب على القطاع ال�شناعي، واأدى اإىل اإغالق العديد 
من املوؤ�ش�شات ال�شناعية )29( .

متكن  ♦ عدم  اإىل  الإغالق  �شيا�شة  اأدت  حيث  لالنتفا�شة:  املبا�رصة  الآثار  �شاد�شًا- 
ال�شفة  مناطق  وبع�ض  اإ�رصائيل  يف  عملهم  اأماكن  اإىل  الو�شول  من  الفل�شطينيني  العمال 
الغربية، حيث ان�شم اأكرث من 120 األف عامل اإىل جي�ض العاطلني عن العمل، وكذلك �شعوبة 
و�شول املواد اخلام وال�شعوبات الت�شويقية، وخا�شة يف قطاع غزة، مما اأثر ب�شكل مبا�رص 

على القطاعني التجاري وال�شناعي )30( .
وال�شيا�شي  ♦ الإداري  والف�شاد  لال�شتثمارات:  القانونية  احلماية  غياب  �شاد�شًا- 

واملايل يف موؤ�ش�شات ال�شلطة الفل�شطينية، والذي يعني غياب املناخ الآمن لال�شتثمار )31( .
�شابعًا- �شعف دور املوؤ�ش�شات املالية: يالحظ اأحيانا غياب دور هذه املوؤ�ش�شات  ♦

وخا�شة الوافدة منها، والتي يعول عليها بحكم طبيعة عملها القيام بدور اأ�شا�شي يف عملية 
ي�شهم يف  ب�شكل  القت�شادية  القطاعات  لدعم  الالزم  التمويل  القت�شادية، وتوفري  التنمية 

حفزها على ال�شتمرار )32( .
ثامنًا- ال�شيا�شات ال�رصيبية الفا�شلة: والتي اتبعتها احلكومة الفل�شطينية، و�شكلت  ♦

عامل طرد لال�شتثمار بدل اأن تكون عامل جذب له )33( .
احل�شار  ♦ اأدى  غزة:  وقطاع  الغربية  ال�شفة  بني  الإ�رصائيلي  الف�شل  تا�شعًا- 

الإ�رصائيلي على قطاع غزة اإىل انعدام التبادل التجاري بني جناحي الوطن، والذي كان من 
اأهم نتائجه خ�شارة قطاع غزة لل�شوق ال�شتهالكي للمنتجات الزراعية يف ال�شفة الغربية، 
وخ�شارة ال�شفة الغربية ل�شوق مهم لت�رصيف املنتجات املختلفة ال�شناعية والزراعية، الأمر 
الذي اأدى اإىل حتول ال�شفة الغربية لال�شترياد من ال�شوق الإ�رصائيلية ل�شد العجز، دون متكنها 

من ت�شدير الفائ�ض، وحتول قطاع غزة اإىل جتارة الأنفاق والتهريب مع م�رص )34( .
القطاعات  ♦ لبع�ض  القت�شادي  الن�شاط  طبيعة  على  طراأ  الذي  التحول  عا�رصاً- 

الن�شاط  يف  التحول  من  حالة  فل�شطني  �شهدت  فقد  ال�شابقة  للعوامل  نتيجة  القت�شادية: 
القطاع  انتقال بع�ض من�شاآت  وا�شحًا  اإذ كان  القت�شادية،  القطاعات  لبع�ض  القت�شادي 
ال�شناعي اإىل القطاع التجاري، واإغالق العديد من امل�شانع، ومن اأمثلتها �شناعة املالب�ض 
ال�شترياد  على  تعتمد  جتارية،  من�شاآت  اإىل  املن�شاآت  هذه  حتولت  حيث  الأحذية،  و�شناعة 

اخلارجي لتوفري احتياجات ال�شوق املحلية )35( .
حادي ع�رص- روب ال�شتثمارات املحلية اإىل اخلارج: وذلك نتيجة لتفاعل العوامل  ♦

ال�شابقة وتردي الو�شع القت�شادي والظروف املحيطة )36( .
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عوامل  ♦ اأدت  ال�شائدة:  ال�شتهالك  وثقافة  املحلي  املنتج  دعم  غياب  ع�رص-  ثاين 
املناف�شة غري املتكافئة بني املنتج املحلي والإ�رصائيلي، وغياب �شيا�شات الرتويج املالئمة 
املنتج  ل�شالح  متيل  ال�شائدة  ال�شتهالك  ثقافة  يف  اأمناط  �شيطرة  اإىل  الوطني،  للمنتج 
العلمية يف  والأ�شاليب  باتباع معايري متطورة يف �شبط اجلودة،  يتميز  الذي  الإ�رصائيلي، 
الرتويج والت�شويق، يف الوقت الذي تعاين فيه ال�شناعات الوطنية من �شيا�شات اقت�شادية 

و�رصيبية حدت من قدرتها التناف�شية.
للعمالة  ♦ العربية  الت�شغيل  �شيا�شات  بذلك  ويق�شد  العربي:  العامل  ع�رص-  ثالث 

اأن نتائج حرب اخلليج  اإل  الفل�شطينية، والتي كانت متثل �شوقا مهمًا للعمالة الفل�شطينية، 
)1991( كان لها تاأثري كبري على القوى العاملة الفل�شطينية، متثل يف ترحيل اأعداد كبرية 
منهم، اإ�شافة اإىل ال�شوابط والإجراءات التي و�شعت من قبل هذه الدول اخلا�شة با�شتيعاب 

العمالة الفل�شطينية )37( .
الدويل،  ♦ النقد  البنك و�شندوق  �شيا�شات  بذلك  الدويل: ويق�شد  العامل  رابع ع�رص- 

ال�رصوط  وخا�شة  الفل�شطينية،  لل�شلطة  املانحة  الدول  ب�رصوط  ال�شيا�شات  هذه  وارتباط 
وال�شيا�شات  موؤ�ش�شاتها،  �شمن  العمالة  ل�شتيعاب  لل�شلطة  به  امل�شموح  باحلجم  املتعلقة 

القت�شادية الواجب اإتباعها )38( .
خام�ض ع�رص- النق�شام الفل�شطيني: كانت حالة النق�شام الفل�شطيني اأحد الذرائع  ♦

التي تذرعت بها اإ�رصائيل لفر�ض ح�شار مطبق وطوق كامل على قطاع غزة، مما اأدى اإىل 
التوقف التام حلركة العمال الفل�شطينيني نحو �شوق العمل الإ�رصائيلي، واإىل توقف دخول 
ال�شواطئ  يف  ال�شيد  وحظر  ال�شناعي  الإنتاج  توقف  وبالتايل  القطاع،  اإىل  اخلام  املواد 

الفل�شطينية )39( .
�شاد�ض ع�رص- تفكك وتف�شخ وت�رصذم موؤ�ش�شات احلركة العمالية الفل�شطينية: مما  ♦

اأ�شهم يف اأ�شعاف قدرتها على ممار�شة ال�شغط على موؤ�ش�شات ال�شلطة الفل�شطينية، ودفعها 
نحو اتباع �شيا�شات ت�شغيل وو�شع قوانني ت�شهم يف احلد من ظاهرة البطالة )40( .

لها  يكن  مل  الظاهرة  هذه  اأن  اإىل  ت�شري  فل�شطني  يف  البطالة  تطور  مراحل  درا�شة  اإن 
يف  بداأت  اأنها  اإل  الحتالل،  ظل  يف  وحتى  تاريخيا،  الفل�شطيني  العمل  �شوق  على  تاأثري 
الظهور والتنامي والت�شاعد يف معدلتها مع قيام ال�شلطة الفل�شطينية، فهي اإذن لي�شت حالة 
اأنها لي�شت ناجتة عن  الفل�شطيني، مبعنى  العمل  اأو �شمة تاريخية ل�شوق  متاأ�شلة تاريخيا 
اأ�شباب ذاتية تتعلق بهيكلية القوى العاملة اأو طبيعة تركيبها و�شماتها الأ�شا�شية، واإمنا هي 
ناجتة عن عوامل مو�شوعية مرتبطة يف جمملها- وكما ت�شري اأ�شبابها اأعاله- بالتحولت 
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عمل  وق�شور  الفل�شطينيني،  العمل  و�شوق  العاملة  الطبقة  جتاه  الإ�رصائيلية  ال�شيا�شات  يف 
ال�شلطة الفل�شطينية، واملتمثل بق�شور التخطيط التنموي، والذي نتج عنه عجز يف ال�شيا�شات 
والغري  الطبيعية  الزيادة  ا�شتيعاب  على  الفل�شطيني  العمل  �شوق  قدرة  وعدم  القت�شادية، 

طبيعية يف حجم القوى العاملة.

آثار البطالة يف فلسطني: 
البطالة كظاهرة تنتج عن خلل يف �شوق العمل، حيث تعرب عن عدم التوازن يف العر�ض 
عدم  تعني  اأنها  اإذ  لها؛  وم�شببة  اإ�شكاليات  عن  ناجتة  وهي  العاملة،  القوى  على  والطلب 
غريه  عن  يختلف  والعمل  بالعمل،  املتمثلة  للمجتمع  املتاحة  الإمكانيات  بع�ض  ا�شتغالل 
بالعن�رص  يتعلق  فهو  للتخزين،  قابل  غري  عن�رصا  كونه  عن  عدا  فهو  النتاج،  عنا�رص  من 

الإن�شاين، لذا فاإن تاأثري البطالة يكون ذا �شبغة خا�شة، تنعك�ض على جممل نواحي احلياة.

اآلثار السياسية: 

الفل�شطيني، تعرب عن مدى عجز  املجتمع  اأ�شابت  التي  الظواهر  البطالة كواحدة من 
�رصيحة  الأقل  على  اأو  املجتمع  وو�شول  منها،  احلد  اأو  مواجهتها  عن  الفل�شطينية  ال�شلطة 
الفل�شطينية  ال�شلطة  باأن  قناعتهم  خالل  من  العجز،  بهذا  القناعة  اإىل  العمل  عن  العاطلني 
البطالة،  ظاهرة  وجتاه  العاطلني  هوؤلء  جتاه  يكون  اأن  له  ينبغي  كما  بدورها،  تقم  مل 
املوقف  وزيادة  تنامي  اإىل  اأدت  قد  البطالة  الفل�شطينية يف معاجلة  ال�شلطة  �شيا�شات  واأن 
الظاهرة  هذه  من  التخل�ض  باأن  البع�ض  لدى  القناعة  وتولد  ال�شيا�شات،  هذه  من  ال�شلبي 
يتطلب تغيري تركيبة ال�شلطة الفل�شطينية، فيما يرى البع�ض الآخر اأن ذلك ياأتي من خالل 
ال�شيا�شات  واإ�شالح  كفاءات،  حكومة  واعتماد  الفل�شطينية،  احلكومات  ت�شكيل  منط  تغيري 
القت�شادية والجتماعية، ت�شتطيع مواجهة الظواهر املجتمعية ويف مقدمتها البطالة، وتدل 
الح�شائيات اخلا�شة مبعدلت البطالة وتزايدها امل�شتمر على اأن برامج ال�شلطة الفل�شطينية 
عند  الربامج  افتقرت هذه  فيما  منها،  احلد  فاعلية يف  اأي  لها  يكن  اخلا�شة مبعاجلتها مل 
تطبيقها ملعايري العدالة، وخ�شعت ملعيار النتماء ال�شيا�شي بالدرجة الأ�شا�ض، ومل ت�شهم 
باأي حال من الأحوال يف احلد من ظاهرة البطالة، مما اأدى اإىل تطور موقف العاطلني عن 

العمل من ال�شلطة الفل�شطينية باجتاه �شلبي، واأثرت على م�شتوى التاأييد ال�شعبي لها )41( .
اإن �شعور العاطل عن العمل بفقدانه لالأمن الجتماعي يف وطنه ينعك�ض على �شعوره 
يف  العمالء  ظاهرة  وتف�شي  الأمني  لالإ�شقاط  اأ�شا�شيًا  مدخاًل  ي�شكل  مما  للوطن،  بالنتماء 
الإنفالت  لظاهرة  جذب  عوامل  ت�شكل  واحلرمان  والعوز  الفقر  اأن  اإىل  اإ�شافة  املجتمع، 
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ال�شيا�شي يف  الأمني، وت�شاعد على بلورتها وظهورها، وتعمل على تفاقم نزعات التطرف 
املجتمع الفل�شطيني، فيما ت�شكل عامال اأ�شا�شيا يف تدين م�شتوى امل�شاركة ال�شيا�شية، ويف 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  التنمية  وا�شتمرارها عجز خطط  البطالة  تفاقم  ُيظهر  نف�شه  الوقت 
لدى ال�شلطة الفل�شطينية، وهذا العجز ميثل اأحد جوانب العجز ال�شيا�شي؛ ذلك اأن تفاقم هذه 
التبعية  وبالتايل  الإ�رصائيلي  لالقت�شاد  الفل�شطيني  القت�شاد  تبعية  من  �شيزيد  الظاهرة 
الفل�شطيني يدفعه نحو  اإىل عن�رص �شاغط على املجتمع  البطالة  ال�شيا�شية، بحيث تتحول 
تقدمي مزيد من التنازلت ال�شيا�شية، مما يحول ظواهر البطالة والفقر اإىل و�شيلة �شغط، قد 

ت�شتخدمها بع�ض القوى لتربير تقدمي هذه التنازلت )42( .

اآلثار االقتصادية: 

اإن ظاهرة البطالة يف فل�شطني يف ظل الحتالل الإ�رصائيلي مل يكن لها  ميكن القول 
اأي تاأثري وا�شح على احلياة القت�شادية ومل ت�شل معدلتها يف اأ�شواأ الأحوال اإىل %1 حتى 
نهاية العقد الثامن من القرن املا�شي، وكان املواطن الفل�شطيني يعي�ض حالة من الكفاية 
كانت  الأجور  م�شتويات  اأن  ذلك  الجتماعية؛  الرفاهية  من  بحالة  ينعم  بل  القت�شادية، 
تتنا�شب مع متطلبات احلياة، وا�شتمر هذا الو�شع مع بدايات قيام ال�شلطة الفل�شطينية، لكن 
البطالة يف الظهور وتنامي معدلتها وب�شورة م�شتمرة،  �رصعان ما تبدلت احلالة، وبداأت 
اليومية  الحتياجات  ل�شد  تكفي  ل  باتت  الن�شبي، حتى  بالهبوط  الأجور  م�شتويات  وبداأت 
وحتقيق كفاية العي�ض.يف ظل هذا الو�شع حتول العاطل عن العمل من منتج وم�شاهم يف 
اأنفقها  اإىل عبء على هذا الناجت، وبدل من تنمية مدخراته  الناجت املحلي والدخل القومي 
لبيع  ا�شطر  العمل  عن  العاطلني  بع�ض  اإن  بل  تعطله،  فرتة  خالل  احلياة  متطلبات  لتلبية 
جزء من مقتنيات منزله، يف الوقت الذي مل يتلق اجلزء الأعظم من العاطلني عن العمل اأي 

م�شاعدات �شواء من املوؤ�ش�شات الر�شمية اأو غري الر�شمية )43( .
اأ�شبح القت�شاد الفل�شطيني قائما على ما جتود به الدول املانحة من منح، يف  لقد 
ظل اتفاق باري�ض القت�شادي 1995، الذي كبل هذا القت�شاد وقو�ض اإمكانيات تنميته، 
اأنها كانت تخ�شع  اإل  الفل�شطينية،  ال�شلطة  اإىل  التي و�شلت  الأموال  الرغم من حجم  وعلى 
ل�شرتاطات الدول املانحة وتوجه نحو النفقات اجلارية، دون اأن يكون هناك ن�شيب منها 
من  احلد  اأو  القت�شادية  التنمية  يف  دور  اأي  لها  يكن  مل  وبالتايل  ال�شتثماري،  لالإنفاق 
القت�شادية  ال�شيا�شات  بف�شل  العمل  العاطلني عن  �شعور  الذي عمق  الأمر  البطالة،  ظاهرة 

لل�شلطة الفل�شطينية.
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لغياب  نتيجة  اخلارج؛  اإىل  الفل�شطينيني  ا�شتثمارات  هروب  ظاهرة  مع  ذلك  يرتافق 
التي تعاين منها  الف�شاد  ال�شناعية و�شعفها، وظواهر  ال�شتثمار واحلماية  قوانني حماية 
تنامت  تفاقمها  ظل  ويف  البطالة،  ظاهرة  تفاقم  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  الفل�شطينية،  ال�شلطة 
ظاهرة ال�شتغالل لدى اأ�شحاب العمل، مما �شاهم يف انخفا�ض م�شتويات الأجور و�رصوط 
التفكري يف  اأن  كما  املجتمع،  الفقر يف  م�شتويات  انعك�ض على  الذي  الأمر  العمل وظروفه، 
ما اآلت اإليه ظروف حياة العاطلني عن العمل، جعلتهم ي�شلون حلقيقة كون ال�شبب الرئي�ض 
وغياب  التنموي،  التخطيط  غياب  ظل  يف  القت�شادية،  ال�شيا�شات  ف�شل  اأو�شاعهم  لرتدي 
الهتمام بتنمية امل�شاريع ال�شغرية وتطويرها وتوفري التمويل الالزم لها، مما اأدى اإىل قتل 

الأمل والطموح والإبداع لدى احلرفيني منهم )44( .
فل�شطني،  يف  العمل  عن  العاطلني  جي�ض  من  الهائل  الكم  هذا  اإن  القول  ميكن  واأخريا 
والذين كان اأغلبهم يف عداد الطبقة الو�شطى، ي�شري اإىل اأن ظاهرة البطالة عملت على تقلي�ض 
حجم الطبقة الو�شطى يف املجتمع، واأ�ش�شت ور�شخت ظاهرة الطبقية الثنائية يف املجتمع 

الفل�شطيني.

اآلثار االجتماعية: 

األقت تاأثريات البطالة بظاللها على احلياة الجتماعية يف املجتمع الفل�شطيني، اإذ اأثرت 
ب�شكل �شلبي يف طبيعة العالقات الأ�رصية والجتماعية وال�شلوك الجتماعي، حيث اأدت اإىل 
خلق حالة من عدم ال�شتقرار الجتماعي وعدم القدرة على القيام بالواجبات الجتماعية؛ 
نتيجة حلالة العوز والفقر وانعدام الدخل لدى العاطلني عن العمل، حيث يوجه الإنفاق يف 
هذه احلالة نحو الأولويات، التي يرى العاطل عن العمل اأن الواجبات الجتماعية تاأتي يف 
مرتبة متاأخرة منها، الأمر الذي اأدى بالنتيجة اإىل خلق العزلة الجتماعية بني اأبناء العائلة 

والأقارب واجلريان )45( .
كما كان للبطالة اأثر �شلبي وا�شح على الو�شع ال�شحي لأفراد الأ�رصة، وخا�شة لدى 
اأمراً �شعبًا،  ال�شليمة  ال�شحية  الرعاية  الدخل يجعل احل�شول على  انعدام  اأن  الأطفال؛ ذلك 
املراكز  يف  العالج  توافر  وعدم  احلكومية،  ال�شحية  اخلدمات  م�شتوى  تردي  مع  خا�شة 
توفري  واأثره يف عدم  الدخل،  انعدام  اأو  ذلك مبحدودية  ربطنا  ما  فاإذا  احلكومية،  ال�شحية 
لظهور  العمل مهياأة  العاطل عن  اأ�رصة  اأن  لالأطفال، جند  الغذاء، وخا�شة  م�شتوى جيد من 
�شتتكبده  الذي  الإ�شايف  العبء  البنية، ومدى  الدم و�شعف  فقر  التغذية مثل  �شوء  اأمرا�ض 

اأ�رصة العاطل عن العمل يف عالجها.
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ويرتبط بذلك اأي�شا تراجع امل�شتوى التعليمي لدى بع�ض اأفراد الأ�رصة؛ اإذ تزيد حالت 
التغيب عن الدرا�شة لدى الأطفال ب�شبب تدهور الو�شع ال�شحي، وا�شطرار الأ�رصة اإىل القبول 
مب�شتوى منخف�ض للحياة، مثل الإ�شاءة اخلافتة لتوفري الكهرباء، اأو الزدحام يف املنزل، اأو 
عدم القدرة على التكيف مع التغريات اجلوية كالربد واحلر، مما يوؤثر على امل�شتوى التعليمي 

لأفراد الأ�رصة.
الفل�شطيني  املجتمع  يف  وتبلورها  اجتماعية  ظواهر  ظهور  على  البطالة  عملت  لقد 
اأبناء الطبقة الرثية، يف  اإذ �شاهمت يف تعميق نظرة الكراهية جتاه  مل تكن لتميزه �شابقا، 
ظل حالة احلرمان والفقر واملر�ض والعوز التي تعي�شها اأ�رصة العاطل عن العمل، وكان لها 
دور كبري يف عزوف ال�شباب عن الزواج اأو تاأخره؛ لعدم القدرة على توفري تكاليف احلياة 
الأ�رصية، فيما �شاهمت يف اإعادة البحث يف الق�شايا الجتماعية التي مر عليها زمن كالثاأر 
واخلالفات وغريها؛ اإذ اإن حالة الفراغ والنقمة على املجتمع والعوز التي يعي�شها العاطل 
عن العمل متثل مناخا خ�شبًا لإعادة البحث والتفكري يف هذه الق�شايا، وعلى الرغم من اأن 
املجتمع الفل�شطيني يعدُّ من املجتمعات التي تتميز بانخفا�ض �شديد يف معدلت اجلرمية؛ 
عليها،  ن�شاأ  التي  الجتماعية  والرتبية  العائلي،  الفل�شطيني  املجتمع  تكوين  لطبيعة  وذلك 
ولطبيعة الظروف ال�شيا�شية التي حتيط باملجتمع الفل�شطيني، فاإن الباب يبقى مفتوحا اأمام 
ت�شاعد معدلت اجلرمية يف ظل ا�شتمرار وتفاقم ظاهرة البطالة يف املجتمع الفل�شطيني؛ 
النف�شية والجتماعية �شتقود  الفقر والعوز واحلرمان والإحباط وال�شطرابات  اإن حالة  اإذ 
اإىل اجلرمية حيث ي�شل العاطل عن العمل اإىل قناعة باأنها الطريق الوحيد والأق�رص لتلبية 

متطلبات احلياة )46( .
ول يقف احلال عند حد انخراط العاطل عن العمل يف دوامة اجلرمية، بل قد ين�شحب 
ذلك اأي�شا على بع�ض اأفراد الأ�رصة؛ ذلك اأن �شعور الأبناء باحلرمان والظلم واأنهم خمتلفون 
على  ال�شخط  جماعات  يف  انخراطهم  اإىل  �شيوؤدي  املجتمع،  من  ومنبوذون  الآخرين  عن 

املجتمع، مما ميثل تربة خ�شبة لغر�ض ومنو بذور اجلرمية.

اآلثار النفسية: 

ترتبط الآثار النف�شية للبطالة بالآثار الجتماعية برباط وثيق؛ اإذ تنعك�ض كل منهما 
اإىل ولدة  توؤدي  ب�شكل عام  فالبطالة  ب�شكل مبا�رص وترتك ب�شماتها عليها،  الأخرى  على 
وظهور م�شاكل نف�شية تنعك�ض على �شلوك الفرد، فهي تعمل على تنامي ال�شعور بالإحباط 
والحتياجات  احلياة  متطلبات  تلبية  على  القدرة  وعدم  الرزق  م�شدر  لفقدان  والياأ�ض؛ 
الأ�رصية، فالعاطل عن العمل يكتنفه �شعور بامللل والفراغ والروتني القاتل الذي يخلو من 
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اأي فائدة تعود عليه، مما يوؤدي اإىل �شعوره باأنه اأ�شبح عالة على من حوله، ومل يعد فردا 
منتجًا يف املجتمع، وبالتايل ت�شيطر عليه حالة الكتئاب، والتي متثل اأحد الأمرا�ض النف�شية 

التي لها توابع خطرية على الفرد واملجتمع.
اإىل حالة من الإنطوائية والبتعاد عن املجتمع، وخا�شة  والكتئاب بطبيعته يوؤدي 
الأقارب واجلريان والأ�شدقاء، وتخلق حالة حزن يعي�شها الفرد، ترتك اآثارها على �شيطرة 
المتثال  �رصعية  بعدم  القناعة  اإىل  وتقود  العام،  حياته  ون�شق  ت�رصفاته  يف  الالمبالة 
للمبادئ والأنظمة والقواعد ال�شلوكية امل�شرية للمجتمع؛ وذلك نتيجة ل�شعوره بعدم توفري 
هذه املبادئ والأنظمة اأدنى حد من احلماية الجتماعية له ولأ�رصته، مما يقود اإىل التمرد 

على املجتمع واأنظمته.
الأ�رصة،  اأفراد  جميع  على  ينعك�ض  واحلزن  والنطوائية  بالكاآبة  امل�شحون  اجلو  هذا 
العمل  العاطل عن  يبداأ  والنف�شية، حيث  الع�شوية  بالأمرا�ض  لالإ�شابة  مهياأة  ت�شبح  التي 
بامليل نحو العنف والع�شبية، وممار�شة �شلوك نف�شي �شلبي داخل الأ�رصة ب�شكل يعمل على 
الق�شوة  �شعوريا حالة  ل  وتبداأ  الأ�رصية  امل�شاحنات  تبداأ  اإذ  الأ�رصي؛  العنف  وترية  ارتفاع 
على الأبناء، ممل يوؤدي اإىل تزايد ال�شعور باحلرمان املقرتن بالظلم لدى اأفراد الأ�رصة، ول 
يقف ذلك عند حد التغريات ال�شلوكية على م�شتوى الأ�رصة، بل ميتد لي�شمل التغيري ال�شلبي يف 

طبيعة ال�شلوك مع الآخرين.
لعل اإحدى اأهم التاأثريات النف�شية للبطالة تتمثل بعالقتها باأمناط التفكري ال�شلبية، التي 
تقود اإىل النحراف؛ ذلك اأن حالة الفراغ التي يعي�شها العاطل عن العمل �شتدفعه اإىل التفكري 
بالو�شائل الكفيلة بقتل الوقت، والتي تن�شيه يف الوقت نف�شه همومه واأحزانه والتفكري فيما 
اآلت اإليه اأو�شاعه، ويف ظل احلالة النف�شية التي ت�شيطر عليه فاإنه لن يفكر يف ا�شتثمار وقته 
الكتئاب ونتائجه  يوؤدي  اأو ممار�شة هواية خا�شة كالريا�شة، حيث  لتعلم حرفة جديدة، 
دوراً يف ذلك؛ فمن املعروف اأن الكتئاب عامل مهم يف ا�شمحالل الطاقة، وتخفي�ض درجة 
الن�شاط، وتقليل القدرة على الرتكيز، وفقدان الدافع لأي عمل مثمر، لذلك فهو يندفع تلقائيًا 

نحو اإدمان املخدرات وامل�شكرات )47( .
ل �شك يف اأن الإدمان ميثل اأحد اأخطر امل�شكالت الجتماعية والنف�شية يف املجتمع؛ 
معدوم  العمل  عن  العاطل  اإن  الرغبات، وحيث  لإ�شباع  ماليًا  مورداً  يتطلب  الإدمان  اإن  اإذ 
الدخل، فاإن احل�شول على املال �شيقوده اإىل اجلرمية، وبع�شهم قد يخ�شع لنمط تفكري �شلبي 
الدالة على ذلك  الواقع واأعبائه، ومن املوؤ�رصات  اآخر يتمثل يف النتحار للتخل�ض من هذا 
وانهيار  البطالة  جراء  �شنويا  ينتحر  بريطاين   3000 اأن  عن  ك�شفت  بريطانية  درا�شة  اأن 
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العالقات الزوجية )48( ، فيما يرى بع�شهم اأن الهجرة هي احلل الوحيد للتخل�ض من البطالة 
ونتائجها، فيلجاأ اإىل التفكري بها كمالذ وحيد ي�شعى من خالله لتغيري واقعه والهروب من 

جحيم البطالة.
اإذ توؤدي هذه  ال�شباب وخا�شة اخلريجني منهم؛  التاأثريات لدى فئة  وتربز حدة هذه 
التاأثريات دوراً فاعاًل يف قتل روح الإبداع الفكري والعلمي لديهم، حيث ي�شلون اإىل قناعة 

بعدم جدوى التح�شيل العلمي، طاملا �شتكون نهايتهم رقما يف جي�ض العاطلني عن العمل.
ويف �شوء ذلك ن�شتطيع القول اأن اآثار البطالة يف فل�شطني تنعك�ض ب�شكل مبا�رص على 
اآثارا  طياتها  يف  وحتمل  والنف�شية،  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  النواحي  جممل 
مدمرة للمجتمع الفل�شطيني، وهي تلتقي ب�شكل اأو باآخر بالأهداف وال�شيا�شات الإ�رصائيلية 
املوجهة �شد الأر�ض والإن�شان الفل�شطيني، ومع غياب الآليات والو�شائل اخلا�شة مبواجهة 
هذه الآثار ومعاجلتها، يت�شح حجم الأخطار املدمرة لهذه الآثار، مما يتطلب ت�شافر جهود 
واحلد  مواجهتها  يف  الآثار  بهذه  املعنية  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  الر�شمية  املوؤ�ش�شات 

منها.

مكافحة البطالة يف فلسطني: 
العمل  �شوق  وخ�شائ�ض  الفل�شطيني،  لالقت�شاد  العامة  واخل�شائ�ض  ال�شمات  متثل 
والقوى العاملة الفل�شطينية، والبطالة واأ�شبابها، عوامل مهمة توؤدي دوراً حموريًا يف ر�شم 
معامل خطوات مكافحة البطالة يف فل�شطني؛ فهي تنبع منها وتنتج عنها، لذلك فاإن ا�شتيعاب 
م�شمونها ومعاجلتها ميثل اخلطوة الأوىل على طريق مكافحتها، وعليه فاإن خطط مكافحة 
التفاعل  اأن  بينها.كما  والربط  العوامل  هذه  بني  التفاعل  من  تنبع  واأن  لها  بد  ل  البطالة 
ونتائجها  بالبطالة  املعنية  الفل�شطيني  املجتمع  يف  املوؤ�ش�شات  خمتلف  بني  الإيجابي 
واأ�شبابها، والتعاون املطلق بينها ميثل اأحد اأهم مفاتيح الو�شول اإىل حلول جذرية لها، فاإذا 
انعدم هذا التعاون اأو مل ي�شل اإىل امل�شتوى املطلوب، �شيمثل بحد ذاته عائقا اأمام مكافحة 
البطالة اأو احلد منها،على اأن يقرتن هذا التعاون باإرادة �شادقة، تهدف اإىل الو�شول حللول 

منطقية وواقعية وقابلة للتطبيق يف املجتمع.
ال�شلطة  بني  واملربم   ،  )1995( القت�شادي  باري�ض  اتفاق  اأن  النتائج  اأثبتت  لقد 
الفل�شطيني  القت�شاد  منو  تقوي�ض  اأمام  الرئي�ض  العامل  كان  واإ�رصائيل،  الفل�شطينية 
يف  التفكري  جمرد  اأو  منظومته،  اإ�شالح  نحو  توجه  اأي  اأمام  عائقا  ومثل  تطوره،  اأو 
البطالة  مكافحة  عن  حديث  اأي  فاإن  وعليه  الإ�رصائيلي،  لالقت�شاد  تبعيته  من  النعتاق 
التي  اأمامها، وو�شع اخلطط  التفاق معيقا  اعتبار هذا  ينطلق من  اأن  بد  فل�شطني ل  يف 
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تبنى على النعتاق من هذا التفاق.
اإن خ�شو�شية القت�شاد الفل�شطيني والظروف املحيطة به، وطبيعة خ�شائ�ض البطالة 
واأ�شبابها يف فل�شطني، تتطلب منطًا خا�شًا يف مكافحتها وو�شع احللول اجلذرية لها، وهذ� 

�لنمط يجب �أن ي�شر يف م�شارين متو�زيني: 
الأول: تقدمي وطرح احللول الآنية ق�شرية املدى، والثاين: التخطيط بعيد املدى. �

الربط بني امل�شارين، بحيث يكون كل منهما مكمال لالآخر،  الأخذ بعني العتبار  مع 
هذه  بتجاوز  تنتهي  موؤقتة  لظروف  خ�شعت  طارئة،  م�شاألة  اعتبارها  ميكن  ل  فالبطالة 
لذلك  الفل�شطيني،  املجتمع  يف  وجتذرت  تر�شخت  اأنها  على  املعطيات  تدل  بل  الظروف، 
فاإن  نف�شه  الوقت  للق�شاء عليها، ويف  اأنها كافية  املوؤقتة على  احللول  اإىل  النظر  ل يجوز 
جتاهل  ميكن  ل  اإذ  املنظور،  املدى  يف  نتائجها  تظهر  حلول  يتطلب  ال�شكل  بهذا  تفاقمها 

معاناة وظروف العاطلني عن العمل اآنيا، وانتظار احللول بعيدة املدى.

اهليئة الوطنية ملكافحة البطالة: 
املالئم  التخطيط  يتناول  اأن  يجب  احلديث  فاإن  البطالة  مكافحة  عن  نتحدث  عندما 
لهذه املكافحة، والتخطيط املالئم ل ميلك اأي مقومات للنجاح اإن مل يكن عمل موؤ�ش�شي، له 
اأدواته، لي�ض فقط يف التخطيط واإمنا القدرة على التنفيذ اأي�شا، من هنا فاإن ت�شورنا املنطقي 
لنجاح هذه العملية يتطلب اإن�شاء هيئة وطنية ملكافحة البطالة حتقق من خاللها جملة من 
الأهداف الرئي�شية اأهمها: امل�شاهمة يف اإيجاد احللول الآنية وامل�شتقبلية لظاهرة البطالة، 
رفع  ت�شاعد على  التي  امل�شورة  وتقدمي  املنتج،  ال�شتثمار  الفردية يف  املبادرات  وت�شجيع 
الأداء الإداري واملوؤ�ش�شي، وامل�شاعدة يف توفري فر�ض عمل يف القطاع اخلا�ض، وم�شاندة 
اجلهود اخلا�شة بتحقيق التنمية القت�شادية، وتطوير القدرات الإبداعية وخلق ثقافة اإبداع 

فر�شة العمل ولي�ض فقط البحث عنها.
وهذه الهيئة ت�شمل خدماتها العاطلني عن العمل كافة، مع تركيزها على فئة ال�شباب 
من  تعاين  التي  ال�شكانية  والتجمعات  واملخيمات  الريف  يف  وخا�شة  والأ�رص،  واحلرفيني 
مادي  دعم  اإىل  حتتاج  التي  النتاجية  للن�شاطات  وتبنيها  الأ�شا�شية،  اخلدمات  �شعف 
عليها  للقائم  دائمة  عمل  فر�ض  اإيجاد  على  تعمل  ل  الن�شاطات  هذه  اأن  ذلك  ولوج�شتي؛ 

فح�شب، واإمنا تعمل على خلق فر�ض عمل اإ�شافية ت�شب يف هدف احلد من البطالة.
الزراعية  املناطق  يف  وخا�شة  الأ�رصية،  امل�رصوعات  ي�شمل  فهو  ن�شاطها  طبيعة  اأما 
والريفية؛ ملا لها من اأثر كبري يف زيادة وتنمية دخل الأ�رصة يف اإطار اأ�رصي تعاوين، يعتمد 
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على الإنتاج والت�شويق، والذي قد يتطور باجتاه خلق فر�ض عمل اإ�شافية، قد ل تقت�رص على 
فر�ض  خلق  على  قادرة  وهي  ال�شغر،  متناهية  امل�رصوعات  اأي�شا  الأ�رصي.وي�شمل  املجال 
الدول  من  العديد  يف  جناحه  امل�شاريع  من  النوع  هذا  اأثبت  وقد  للحرفيني،  خا�شة  العمل 
التي كانت تعاين من البطالة، وكذلك امل�شاريع ال�شغرية احلرفية والزراعية، حيث يعمل هذا 
النوع من امل�شاريع على اإ�شافة فر�ض عمل جديدة اإذا ما تطورت، على اأن ي�شمل ن�شاطها 

اأي�شا برامج التدريب بهدف الت�شغيل، وذلك من خالل تعاونها مع القطاع اخلا�ض.
الت�شغيل، تبدو  �شيا�شات  املوؤقت يف فل�شطني، وف�شل  الت�شغيل  ويف �شوء ف�شل برامج 
احلاجة اأكرث اإحلاحا لت�شويب برامج احلد من البطالة، وو�شع قطارها على �شكته ال�شحيحة، 

ومن هنا فاإن ت�شكيل مثل هذه الهيئة ميثل اخلطوة الأوىل ال�شحيحة يف هذا الجتاه.

حلول املدى القصري: 
يف ظل تفاقم ظاهرة البطالة يف فل�شطني، وحجم تاأثرياتها املختلفة على العاطلني 
عن العمل واملجتمع، تظهر احلاجة لو�شع وتنفيذ حلول تظهر نتائجها يف املدى املنظور، 
وت�شاهم يف املقام الأول بوقف ت�شاعد وتزايد معدلت البطالة من ناحية، وتعمل على خلق 
فر�ض عمل تهدف اإىل تخفي�ض معدلت البطالة، اإىل جانب معاجلة اآثارها من ناحية اأخرى، 
وهذا يتطلب جهداً متناغمًا وتن�شيقًا وتعاونًا هادفًا ما بني خمتلف املوؤ�ش�شات املعنية بهذه 
الظاهرة واآثارها، على اأن يرتبط هذا اجلهد بخطة طويلة املدى تهدف اإىل الق�شاء على هذه 
الظاهرة، ومن �شور �حللول �ملتكاملة و�ملرت�بطة ق�شرة �ملدى ملكافحة �لبطالة ما 

ياأتي: 

أوالً - املشاريع متناهية الصغر: 

متتاز هذه امل�شاريع بقدرتها على خلق فر�ض العمل ب�شكل �رصيع، ول تتطلب راأ�ض مال 
ت�شغيلي مرتفع، وتعمل على زيادة متو�شط الدخل لأ�شحابها وتطورها ب�شكل �رصيع؛ وذلك 
اإىل  وتوؤدي  ذلك،  �شبيل  اأق�شى جهد ممكن يف  وبذل  النجاح،  القائمني عليها على  حلر�ض 
اأمثلتها  القومي، ومن  الناجت  ارتفاع  ال�شغرية وبالتايل  ال�شناعية  القطاعات  ارتفاع ناجت 

تربية املا�شية والدواجن، واحلرف اليدوية.
توفري  يف  ودورها  ال�شغري،  الإقرا�ض  ملوؤ�ش�شات  امللحوظ  الن�شاط  من  الرغم  وعلى 
التمويل للم�شاريع متناهية ال�شغر، وعلى الرغم من اأهمية هذه امل�شاريع يف توفري فر�ض 
الهتمام  بفقدان  فاإنها بقيت حتظى  العمل،  الإبداع يف خلق فر�ض  ثقافة  العمل، وتطوير 

الر�شمي، لذلك فهي بحاجة اإىل و�شعها مو�شع الهتمام ال�شديد والتو�شع فيها.
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ثانياً - املشاريع الصغرية: 

فر�ض  وخلق  العمالة  ا�شتيعاب  يف  بارزا  دورا  ال�شغرية  وال�شناعات  امل�شاريع  ت  اأدَّ
العمل، وقد بقيت حتى الثمانينيات من القرن املا�شي تعاين ندرة العمالة املوؤهلة واملدربة، 
ومن اأمثلتها �شناعة املالب�ض والأحذية وال�شناعات اجللدية والأثاث، والتي كانت ت�شتوعب 
ال�شناعات تلقت �رصبة قا�شية نتيجة  اأن هذه  اإل  العاملة،  الأيدي  اأعدادا ل باأ�ض بها من 

لل�شيا�شات اجلمركية، وفتح الباب على م�رصاعيه اأمام حركة ال�شترياد اخلارجي.
اإن اإعادة الهتمام بال�شناعات ال�شغرية، وتوفري م�شتلزمات لإعادة بنائها والنهو�ض 
بها كفيل بالق�شاء على البطالة يف قطاعاتها، ويعمل على ا�شتعادة دورها يف جممل احلياة 

القت�شادية.

ثالثاً - مشاريع األسر املنتجة والصناعات املنزلية: 

التمويل وخلق فر�ض  ال�شغر، من حيث م�شتوى  اأثرها �شبيه باأثر امل�شاريع متناهية 
العمل ب�شكل اآين و�رصيع، وهي تقوم على الإنتاج الأ�رصي التعاوين، وت�شاعد على احلد من 
بطالة الن�شاء وتوفري فر�ض العمل، �شواء يف الإنتاج اأو الت�شويق، ومن املمكن اأن تتطور هذه 

امل�شاريع ب�شكل �رصيع، وتتو�شع لت�شاهم يف خلق فر�ض عمل اإ�شافية.
على اأن جناح هذه احللول يتطلب و�شع بنية و�شيا�شات اقت�شادية، ترتك اأثرها على 
هذه امل�شاريع، وب�شكل يتنا�شب مع �رصعة اإن�شائها وتوفريها لفر�ض العمل، وهذه ال�شيا�شات 
واحلماية  ال�رصيبية  ال�شيا�شات  واأهمها  احللول،  هذه  �شور  من  �شوراً  ذاتها  بحد  تعترب 

ال�شناعية.

رابعاً - تطوير السياسات الضريبية: 

والقطاعات  املواطن  كاهل  اأثقلت  والتي  فل�شطني،  يف  ال�شائدة  ال�رصيبية  ال�شيا�شات 
القت�شادية املختلفة، كانت اأحد العوامل التي اأدت اإىل ت�شارع وترية معدلت البطالة، وكان 
هدفها الأ�شا�شي يتمثل يف تغطية جزء هام من عجز املوازنة لل�شلطة الفل�شطينية، ومل تاأخذ 
بعني العتبار عامل العدالة يف حتديدها اأو ا�شتيفائها اأو جبايتها اأو ارتباطها بالتاأثريات 
ال�شيا�شات  هذه  وتطوير  حت�شني  ابتداءاً  ينبغي  لذلك  الفل�شطيني،  القت�شاد  على  ال�شلبية 
واملتناهية  ال�شغرية  امل�شاريع  اإعفاء  خالل  من  وذلك  ال�شابقة،  امل�شاريع  جناح  مل�شاندة 
ال�شغر من ال�رصائب، باعتبارها �شكال من اأ�شكال ال�شتثمار ال�رصوري والهام باجتاه احلد 

من البطالة، التي هي يف حد ذاتها عامل انهيار لقيم املجتمع واقت�شاده.
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خامساً - توفري مقومات احلماية الصناعية: 

يف  ال�شناعي  القطاع  تراجع  يف  القت�شادية  ال�شيا�شات  دور  اإىل  اأ�رصنا  واأن  �شبق 
فل�شطني، وو�شول بع�ض قطاعاته حلد النهيار، وبالتايل فاإن اإعادة اإ�شالح هذه ال�شيا�شات 
يجب اأن ياأخذ بعني العتبار ال�شعي لإعادة بناء القطاع ال�شناعي، من خالل توفري احلماية 
ال�شناعية لل�شناعات القائمة يف فل�شطني، والتوقف الفوري عن ال�شترياد املحموم، والذي 
ل يخ�شع لأب�شط قواعد الرقابة على املوا�شفات واملقايي�ض لل�شلع امل�شتوردة، اأو و�شع نظام 

ا�شترياد يخ�شع لر�شوم جمركية تعمل على حماية املنتج وال�شناعة املحلية.
�شيا�شات �رصيبية  وتبني  املحلية،  للمنتجات  ال�شناعية  احلماية  مقومات  توفري  اإن 
انتعا�شها،  الأ�شا�شية ل�شمان  الو�شيلة  ال�شغر، هي  ال�شغرية واملتناهية  للم�شاريع  م�شجعة 
وبغري ذلك يبقى احلديث عن مكافحة البطالة حديثًا نظريًا؛ ذلك اأن عودة هذه ال�شناعات 
اإىل طبيعتها واإىل دورها، وف�شال عن اإ�شهامها يف معاجلة ظاهرة البطالة، فهي �شتعمل على 
الآثار  وتعالج  والقت�شادية،  الإنتاجية  التحتية  البنية  اأ�شاب هياكل  الذي  اخللل  معاجلة 
القطاعات  لبع�ض  القت�شادي  الن�شاط  طبيعة  على  طراأ  الذي  التحول  عن  الناجتة  ال�شلبية 

القت�شادية بعودتها اإىل طبيعتها.

حلول املدى البعيد: 
والتي  واملرتابطة،  املتكاملة  الأهداف  من  بجملة  عادة  املدى  بعيدة  احللول  ترتبط 
تنعك�ض نتائجها على جممل القطاعات امل�شتهدفة، وهي تقوم على التخطيط ال�شرتاتيجي 
القائم على روؤية ور�شالة وا�شحتني، تر�شمان مالمح امل�شتقبل املن�شود والتغيري املطلوب 
للواقع القائم، وعليه فاإن احللول بعيدة املدى لظاهرة البطالة يجب اأن ترتابط فيما بينها، 
واعتبار كل منها مكمال لالآخر، مبعنى ال�شري بخطوات متوازية متثل م�شارات لهذه احللول، 

و�لتي من �أهمها ما ياأتي: 

أوالً - حتقيق استقاللية االقتصاد الفلسطيين: 

ل �شك يف اأن الرتكة التي ورثها القت�شاد الفل�شطيني، منذ قيام ال�شلطة الفل�شطينية، 
تركة ثقيلة وحتمل يف طياتها اأبعاد ال�شيا�شات الإ�رصائيلية املوجهة �شد ال�شعب والقت�شاد 
الفل�شطيني، والتي توجت باتفاق باري�ض القت�شادي عام )1995( ، الذي �شكل قيداً على 
حركة القت�شاد الفل�شطيني واإمكانيات تطوره ومنوه، وعلى ذلك فاإن التخل�ض من تبعات 
لل�شيا�شات  احلكيمة  العلمية  واملواجهة  وقيوده،  باري�ض  اتفاق  من  والنعتاق  الرتكة  هذه 
الفل�شطيني، ومنطلقا  القت�شاد  اأ�شا�شية نحو حترير  الإ�رصائيلية، متثل خطوة  القت�شادية 
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واأهمها  به  املرتبطة  الق�شايا  معاجلة  من  متكن  القت�شاد،  لهذا  �شليمة  اأ�ش�ض  بناء  نحو 
البطالة.

ثانياً - اعتماد التخطيط التنموي املالئم أساسا ورافعة لالقتصاد الوطين: 

طوال  مغيبًا  بقي  اجلانب  هذا  اأن  اإىل  ي�شري  فل�شطني  يف  التنموي  التخطيط  واقع  اإن 
التي  الإ�رصائيلية  ال�شيا�شات  ذلك  اإىل  ي�شاف  الفل�شطينية،  ال�شلطة  عمر  من  عاما  ع�رصين 
على  اأ�شا�شا  اعتمدت  والتي  الفل�شطينية،  ال�شلطة  قيام  وحتى  الحتالل  بدايات  منذ  اتبعت 
اإبقاء القت�شاد الفل�شطيني يف حالة من التخلف والعجز، والعتماد املطلق على القت�شاد 
الإ�رصائيلي، مما يعك�ض �شورة موؤملة لواقع القت�شاد الفل�شطيني، هذا الواقع الذي ل ميكن 
تربير ا�شتمراره مهما كانت الذرائع، وعليه فاإن اعتماد التخطيط التنموي، وخا�شة تنمية 
املجتمع  مع�شالت  من  العديد  معاجلة  نحو  اأ�شا�شية  خطوة  ميثِّل  الفل�شطيني،  القت�شاد 

الفل�شطيني ويف مقدمتها ظاهرة البطالة.

ثالثاً - اإلصالح اجلذري لبنية االقتصاد الفلسطيين: 

اإعادة النظر يف طبيعة الهياكل الإنتاجية والقت�شادية، وتطوير  يتم ذلك من خالل 
كاخلدمات،  اأخرى  قطاعات  ل�شالح  دوره  تراجع  الذي  الفل�شطيني،  ال�شناعي  القطاع 
املنتجات  اأمام  الأ�شواق  وفتح  التمويل،  و�شيا�شات  التحتية  البنية  توفري  خالل  من  وذلك 
الفل�شطينية، واإبرام معاهدات ال�رصاكة القت�شادية والإعفاءات اجلمركية لل�شلع الفل�شطينية 

يف الأ�شواق الإقليمية املحيطة.

رابعاً - تطوير قوانني محاية وتشجيع االستثمار: 

اإن �شعف ال�شتثمار يف فل�شطني ي�شري – اإىل جانب عوامل اأخرى– اإىل عدم فاعلية 
هذه  مراجعة  يف  اإ�شافية  جهوداً  يتطلب  الذي  الأمر  ال�شتثمار،  وت�شجيع  حماية  قوانني 
القوانني وتطويرها وتقوميها، مبا يجعلها اأحد احلوافز املهمة جلذب ال�شتثمارات، وخا�شة 
ا�شتثمارات الفل�شطينيني يف اخلارج، والتي تعمل على وقف تهريب الأموال وال�شتثمارات 

اإىل اخلارج.

خامساً - ممارسة املؤسسات املالية لدورها يف التنمية االقتصادية: 

ويق�شد بذلك توفري التمويل الالزم للقطاعات القت�شادية املختلفة، مما ميكنها من 
النهو�ض والتطور ومواكبة ركب التقدم ال�شناعي والتجاري واخلدمي، وهنا ياأتي دور �شلطة 
النقد الفل�شطينية يف و�شع ال�شوابط والقوانني املنظمة لعمليات الإقرا�ض ومنح الئتمان 
املختلفة  القطاعات  على  توزيعها  واآليات  الودائع،  جممل  من  منحها  ون�شب  امل�رصيف، 



105

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (1) - تشرين 

انطالقًا من املبداأ املنطقي القائم على اأن ودائع الفل�شطينيني يف امل�شارف يجب اأن ت�شتثمر 
يف تنمية املجتمع الفل�شطيني، وعدم اقت�شارها على القرو�ض ال�شتهالكية التي ل حتقق 

اأدنى قدر من التنمية القت�شادية.

سادساً - التوجيه السليم لالستثمارات: 

يعدُّ وجود جهات ر�شمية قادرة على ت�شخي�ض الواقع ال�شتثماري يف فل�شطني، وحتديد 
القطاعات القت�شادية التي يحبذ فيها ال�شتثمار، خطوة اأ�شا�شية على طريق حتقيق الهدف 
من ال�شتثمار و�شمان جناحه، وذلك من خالل توجيه ال�شتثمار نحو القطاعات القت�شادية 
التي حتقق عائداً جيداً، وت�شاهم يف حتقيق التنمية القت�شادية، واإذا ما ربطنا ذلك بظاهرة 
البطالة نرى اأن هذا التوجيه يجب اأن ين�شب يف القطاعات كثيفة العمالة كالقطاع الزراعي، 

بحيث يحقق هذا التوجيه اأهداف التنمية ودورها يف احلد من ظاهرة البطالة.

سابعاً - اإلصالح اجلذري ملنظومة التعليم: 

يتم ذلك من خالل ربط الربامج التعليمية مبتطلبات �شوق العمل الفل�شطيني، من خالل 
اإجراء م�شح �شامل لحتياجات �شوق العمل، وتوجيه العملية التعليمية نحو هذه الحتياجات، 
من  اخلريجني  بطالة  ظاهرة  من  ويحد  ناحية،  من  العمل  �شوق  حاجة  �شيلبي  الذي  الأمر 

ناحية اأخرى.

ثامناً - اعتماد برامج تدريب تناسب احتياجات سوق العمل: 

العمل  �شوق  الفل�شطينية يف  العمالة  با�شتيعاب  اخلا�شة  الإ�رصائيلية  ال�شيا�شات  اأدت 
الإ�رصائيلي اإىل تزايد اأعداد العمالة غري املاهرة، ومع اإغالق �شوق العمل الإ�رصائيلي اأمامها، 
وان�شمامها اإىل جي�ض العاطلني عن العمل، ظهرت اآثار تلك ال�شيا�شات بو�شوح نتيجة لعدم 
مالءمة خرباتها مع احتياجات �شوق العمل الفل�شطيني، لذلك اأ�شبح من ال�رصوري اعتماد 
برامج تدريب تعتمد على درا�شة احتياجات �شوق العمل الفل�شطيني، وتوجيه هذه الربامج 

وفقا لهذه الحتياجات.

تاسعاً - تطوير السياسات االقتصادية: 

اإن الواقع الذي يعي�شه القت�شاد الفل�شطيني يف ظل تراجع القطاع ال�شناعي، وتفاقم 
ظاهرة البطالة، وهروب ال�شتثمارات املحلية، و�شعف ال�شتثمار اخلارجي، ي�شري اإىل عدم 
التي مل تهتم بتوفري  ال�شيا�شات  ال�شائدة، هذه  القت�شادية  ال�شيا�شات  اإمكانية امل�شي يف 
اأم  اخلا�ض  القطاع  يف  �شواء  املختلفة،  القت�شادية  القطاعات  اإنعا�ض  اأو  العمل،  فر�ض 
الثقة بهذه  الزراعي، مما خلق حالة من فقدان  القطاع  اأم  ال�شغرية،  ال�شناعات  يف قطاع 
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ال�شائدة  ال�شيا�شات  تطوير  من  بد  ل  اأنه  جند  هنا  ومن  الوطني،  وبالقت�شاد  ال�شيا�شات 
باجتاه ا�شتعادة الثقة بالقت�شاد الفل�شطيني، ومالزمتها ومعاي�شتها للتطورات القت�شادية 

واأزماتها وخا�شة البطالة.

عاشراً - إسناد ودعم املصانع املتعثرة: 

اأدت الهزات القت�شادية التي اأعقبت انتفا�شة الأق�شى عام )2000( ، و�شعف الدور 
التنموي للموؤ�ش�شات املالية، و�شلبية ال�شيا�شات القت�شادية الفل�شطينية، اإىل تعرث واإغالق 
ت�شتوعب  كانت  والتي  الفل�شطينية،  ال�شناعة  عمود  متثل  كانت  التي  امل�شانع،  من  العديد 
اأعدادا ل باأ�ض بها من القوى العاملة، وبع�ض هذه امل�شانع قل�ض اإنتاجه اإىل اأدنى درجة 
ممكنة، ونظرا للدور املهم الذي ميكن اأن توؤديه هذه امل�شانع يف جممل الأو�شاع القت�شادية 
يف حال عودتها للعمل، وخا�شة يف تخفيف حدة ظاهرة البطالة، فاإن من املنطق درا�شة 
اأو�شاعها واأ�شباب تعرثها اأو اإغالقها، وتقدمي كافة اأ�شكال الدعم والإ�شناد لها، كي ت�شتطيع 

العودة مرة اأخرى اإىل العمل، والعودة ملمار�شة دورها يف احلياة القت�شادية وتطويره.

حادي عشر - إحياء القطاعات املغيبة: 

ويرتبط ذلك بدرا�شة القطاعات املغيبة يف القت�شاد الفل�شطيني اأو البحث عنها، فهناك 
ومنها  اأهميتها،  مع  القت�شادية  احلياة  يف  وبدورها  بها  الهتمام  يتنا�شب  مل  قطاعات 
و�شيانتها  ال�شياحية  املواقع  تطوير  الإطار  هذا  حتت  ويندرج  الداخلي،  ال�شياحي  القطاع 
وجتهيزها ل�شتقبال الزائرين، وبخا�شة اأن هذه املواقع مل حتظ بن�شيب معقول من الرعاية 

والهتمام، اإىل جانب تطوير ودعم وت�شجيع مرافق القطاع ال�شياحي الداخلي.

ثاني عشر - استثمار العامل العربي: 

بقيت اأ�شواق العمل العربية، حتى نهاية الثمانينيات من القرن املا�شي، منفذا هاما 
العربية  العمل  اأ�شواق  واقع  تبدل  ومع  الفل�شطينية،  العمالة  فائ�ض  من  جزء  ل�شتيعاب 
اتبعت   ،  )1991( عام  الثانية  اخلليج  حرب  بعد  خا�شة  عليها،  طراأت  التي  والتحولت 
�شيا�شات ت�شغيل عربية اأدت اإىل عودة اأعداد كبرية من الأيدي العاملة الفل�شطينية، واتباع 
اأنظمة واإجراءات عملت على احلد من ا�شتيعاب العمالة الفل�شطينية يف هذه الأ�شواق، ونظرا 
العمل  وزارة  دور  ياأتي  الفل�شطينية،  العمالة  فائ�ض  من  مهم  جزء  ت�رصيف  يف  لأهميتها 
والوزارات املعنية الأخرى يف ال�شعي نحو اإعادة ترتيب و�شع العمالة الفل�شطينية يف هذه 
الأ�شواق، واإبرام التفاقيات اخلا�شة بت�شغيل الفل�شطينيني فيها، وا�شتثمار العامل العربي 
العاملة،  القوى  من  الأ�شواق  هذه  احتياجات  طبيعة  وحتديد  درا�شة  الأول  اجتاهني:  يف 
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الفل�شطينية يف �شد جزء من هذه الحتياجات، والثاين  للعمالة  وال�شعي لأن يكون ن�شيب 
ا�شتثمار التعاطف العربي مع ال�شعب والق�شية الفل�شطينية يف �شبيل حتقيق الجتاه الأول.

ثالث عشر - التأثري يف العامل الدولي: 

البنك  و�شيا�شات  املانحة،  الدول  ا�شرتاطات  على  التاأثري  على  العمل  بذلك  ويق�شد 
الدويل و�شندوق النقد الدويل، باجتاه توجيه جزء من الأموال التي تقدم لل�شلطة الفل�شطينية 
نحو حتقيق التنمية القت�شادية والجتماعية، وخا�شة ما يتعلق منها باحلد من البطالة، 

وتعزيز البنية القت�شادية للمجتمع الفل�شطيني.

رابع عشر - إنهاء حالة االنقسام الفلسطيين: 

متيزت  ومرحلة  الفل�شطيني،  املجتمع  على  طارئة  حالة  الفل�شطيني  النق�شام 
بالنعكا�شات ال�شلبية على جممل الواقع الفل�شطيني، وكان العمال الفل�شطينيون اأكرث فئات 
املجتمع ت�رصراً منها، ويف ظل حالة النق�شام ل ميكن باأي حال من الأحوال تن�شيق اجلهود 
فل�شطني يرتكز يف  البطالة يف  اأن عبء  العاملة، ومبا  القوى  ال�رصر عن  هذا  رفع  باجتاه 
قطاع غزة، فاإن حالة النق�شام لن متكن من تركيز وتوجيه اجلهود نحو قطاع غزة، اأو تنفيذ 

اأي خطوات تهدف اإىل احلد من ظاهرة البطالة فيه اأو معاجلتها.

خامس عشر - تفعيل دور مؤسسات احلركة العمالية الفلسطينية: 

ظاهرة البطالة هي اإحدى الظواهر التي تلقي بظاللها على املجتمع بكل فئاته و�رصائحه، 
وت�شيبه بحالة من ال�شلل والعجز، ومعاجلتها اأو احلد منها هي م�شوؤولية املجتمع برمته، 
من خالل ت�شافر اجلهود بني مكونات املجتمع، كل ح�شب دوره وم�شوؤوليته، وموؤ�ش�شات 
الإطار، فهي  امل�شوؤوليات يف هذا  يقع على عاتقها كثري من  الفل�شطينية  العمالية  احلركة 
�شيا�شات  لتباع  الفل�شطينية،  ال�شلطة  موؤ�ش�شات  على  املجتمعي  ال�شغط  مبمار�شة  مطالبة 
ت�شغيل وبرامج ت�شاهم يف احلد من ظاهرة البطالة، ف�شاًل عن دورها يف التوعية النقابية 
لآثار البطالة، وكيفية معاجلة هذه الآثار، وغريها من الأن�شطة �شمن هدف امل�شاهمة يف 
دورها  �شيبقى  والتف�شخ،  بالتفكك  يت�شم  الذي  احلايل  و�شعها  يف  وهي  البطالة،  معاجلة 
�شعيفًا قيا�شًا بو�شعها يف ظل تن�شيق اجلهود وتكاملها، �شمن خطة وطنية نقابية موحدة 

تخدم هذا الهدف.
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النتائج والتوصيات: 

خل�شت الدرا�شة اإىل اأن مراحل تطور البطالة يف فل�شطني ت�شري اإىل اأن معدلتها التي 
ات�شمت بالثبات الن�شبي منذ انتفا�شة الأق�شى يف العام )2000( ، تعك�ض عجز �شوق العمل 
فاعلية  ال�شائدة، وعدم  الت�شغيل  �شيا�شات  ف�شل  اإىل  اإ�شافة  العمالة،  فائ�ض  ا�شتيعاب  على 
الربامج اخلا�شة باحلد من البطالة، وبينت اأن عبئها يرتكز يف قطاع غزة وبع�ض حمافظات 
الدنيا، ولدى  العمرية  ال�شباب والفئات  البطالة لدى فئة  الغربية، فيما يرتكز عبء  ال�شفة 
ن�شبي ح�شب  وبتوزيع  البطالة  مكافحة  برامج  تركيز  يعني �رصورة  املتعلمة، مما  الفئات 
النظام  خمرجات  فاعلية  عدم  اإىل  املتعلمة  الفئات  لدى  البطالة  ترتكز  فيما  عبئها،  تركز 

التعليمي وعدم مالءمته ملتطلبات �شوق العمل.
وفيما يتعلق بخ�شائ�ض البطالة يف فل�شطني، فقد خل�شت الدرا�شة اإىل اأن هذه اخل�شائ�ض 
التي  وبال�شيا�شات  ال�شائدة،  ال�شيا�شية  الأو�شاع  بطبيعة  ومعدلتها  البطالة  بتاأثر  متثلت 
اتبعتها اإ�رصائيل يف مناطق ال�شلطة الفل�شطينية، ومنها ال�شيا�شات القت�شادية التي عملت 
على اإحلاق القت�شاد الفل�شطيني بالقت�شاد الإ�رصائيلي، واأن معدلتها تزيد يف قطاع غزة 
عنها يف ال�شفة الغربية، فيما يوؤدي امل�شتوى التعليمي دوراً يف التاأثري على معدلت البطالة 
التي ترتفع لدى الإناث مقابل معدلتها لدى الذكور، كما تتاأثر بعامل ال�شن وبرتكزها لدى 
الفئات العمرية ال�شابة، كما بينت الدرا�شة اأن هذه اخل�شائ�ض تبلورت نتيجة لعاملني، الأول 
يكمن يف اأنها نابعة عن عوامل �شيا�شية ترتبط بطبيعة التطورات والتغريات ال�شيا�شية التي 
مر بها املجتمع الفل�شطيني، بحيث كان تاأثري الهزات والتقلبات ال�شيا�شية وا�شحا على هذه 
اخل�شائ�ض، والثاين جاء كنتيجة مبا�رصة لغياب التخطيط التنموي املالئم وف�شل ال�شيا�شات 

القت�شادية لل�شلطة الفل�شطينية.
اأما اأ�شباب البطالة يف فل�شطني، فقد بينت الدرا�شة اأن اأهمها يرتكز يف تبعية القت�شاد 
البنية  و�شعف  التنموي  التخطيط  انعدام  ظل  يف  الإ�رصائيلي،  لالقت�شاد  الفل�شطيني 
القت�شادية الفل�شطينية، ومعاناة القت�شاد من اخللل يف هياكله ومقومات بنيته التحتية 
القانونية  احلماية  وغياب  ال�شناعية  احلماية  قوانني  انعدام  مع  ذلك  ويرتافق  النتاجية، 
لال�شتثمار، و�شعف دور املوؤ�ش�شات املالية يف متويل القطاعات القت�شادية ودعمها، اإىل 
ت �شيا�شة الف�شل الإ�رصائيلية لقطاع  جانب ف�شل ال�شيا�شات ال�رصيبية ال�شائدة، يف حني اأدَّ
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غزة عن ال�شفة الغربية دوراً يف تعميق هذه الظاهرة، حيث اأدت هذه الأ�شباب اإىل حتول يف 
طبيعة الن�شاط القت�شادي لبع�ض القطاعات القت�شادية، وهذا التحول اأ�شبح اأحد اأ�شباب 
اإىل هروب  اأدى  الأ�شباب  تفاعل هذه  اأن  اإىل  الدرا�شة  اأ�شارت  فيما  البطالة،  تنامي ظاهرة 
ال�شتثمارات املحلية اإىل اخلارج، لت�شبح بحد ذاتها �شببًا اآخر للبطالة، فيما مثلت �شيا�شات 
الت�شغيل العربية للعمالة الفل�شطينية و�شيا�شات البنك الدويل و�شندوق النقد الدويل، وارتباط 
هذه ال�شيا�شات ب�رصوط الدول املانحة لأوجه الإنفاق، اأ�شبابًا م�شافة للبطالة يف فل�شطني، 

اإ�شافة اإىل ذلك كله اأثرت حالة النق�شام الفل�شطيني على البطالة.
وقد خل�شت الدرا�شة اإىل اأن هذه الأ�شباب هي نتيجة لعوامل مو�شوعية، ول تعرب عن 
ال�شيا�شات  يف  التحولت  من  نابعة  مبجملها  وهي  تاريخيًا،  فل�شطني  يف  البطالة  طبيعة 
الإ�رصائيلية جتاه �شوق العمل والطبقة العاملة الفل�شطينية، وق�شور التخطيط التنموي لدى 
يف  الزيادة  ا�شتيعاب  يف  العجز  اإىل  اأدت  اقت�شادية  �شيا�شات  واتباع  الفل�شطينية،  ال�شلطة 

حجم القوى العاملة.
والقت�شادية  ال�شيا�شية  جوانبها  من  فل�شطني  يف  البطالة  اآثار  الدرا�شة  تناولت  كما 
والجتماعية والنف�شية، واأو�شحت الدرا�شة اأن اآثار البطالة يف فل�شطني هي اآثار مدمرة لبنية 
املجتمع الفل�شطيني، مما يتطلب تكثيف اجلهود اخلا�شة مبكافحة هذه الظاهرة واحلد منها، 
الأهداف  ب�شكل مبا�رص مع  تلتقي  للمجتمع  الآثار املدمرة  اأن هذه  اإىل  الدرا�شة  انتهت  وقد 
اآليات  الفل�شطيني، يف ظل غياب  ال�شعب واملجتمع  الإ�رصائيلية، املوجهة �شد  وال�شيا�شات 

مكافحة البطالة واآثارها، مما يتطلب و�شع اخلطط اخلا�شة مبواجهتها واحلد من اآثارها.
واأخريا انتقلت الدرا�شة اإىل عر�ض اأهم الت�شورات ملكافحة البطالة يف فل�شطني، حيث 
راأت اأن اأي حديث عن مكافحة البطالة يجب اأن ينطلق من اعتبار اتفاق باري�ض القت�شادي 
اأحد اأهم املعوقات اأمام مكافحتها، وبالتايل ل بد من و�شع اخلطط التي تبنى على النعتاق 
وطنية  هيئة  ت�شكيل  تتطلب  الظاهرة  هذه  ملكافحة  الأوىل  اخلطوة  واأن  التفاق،  هذا  من 
الآنية  احللول  اإيجاد  يف  وت�شاهم  والتنفيذ،  التخطيط  �شالحيات  متلك  البطالة،  ملكافحة 
وامل�شتقبلية لظاهرة البطالة، وت�شجيع املبادرات الفردية يف ال�شتثمار املنتج، وامل�شاعدة 
يف توفري فر�ض العمل، وتطوير القدرات الإبداعية، وخلق ثقافة اإبداع فر�ض العمل، وتبني 
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الفئات الأكرث احتياجًا.
وخل�شت الدرا�شة اإىل اأن مكافحة البطالة يف فل�شطني يجب اأن ت�شري يف خطني متوازيني، 
الأول ي�شمل احللول ق�شرية املدى، ومنها تطوير خلق الفر�ض، من خالل امل�شاريع متناهية 
ال�شغر وامل�شاريع ال�شغرية وم�شاريع الأ�رص املنتجة، وتطوير ال�شيا�شات ال�رصيبية، وتوفري 
مقومات احلماية ال�شناعية، والثاين ي�شمل احللول بعيدة املدى، واملرتبطة بتحقيق ا�شتقاللية 
القت�شاد الوطني الفل�شطيني، واعتماد التخطيط التنموي املالئم، والإ�شالح اجلذري لبنية 
القت�شاد الفل�شطيني، وتطوير قوانني حماية وت�شجيع ال�شتثمار، وتطوير دور املوؤ�ش�شات 
ال�شليم لال�شتثمار، والإ�شالح اجلذري  اإىل جانب التوجيه  املالية يف التنمية القت�شادية، 
لل�شناعات  والإ�شناد  الدعم  وتوفري  القت�شادية،  ال�شيا�شات  وتطوير  التعليم،  ملنظومة 
املتعرثة، واإحياء القطاعات املغيبة يف القت�شاد الفل�شطيني، وا�شتثمار العامل العربي يف 
اعتماد العمالة الفل�شطينية ل�شد الحتياجات يف اأ�شواق العمل العربية، واملرتافق مع التاأثري 
يف العامل الدويل، وخا�شة ا�شرتاطات الدول املانحة، وتوجيه جزء من اأموال امل�شاعدات 
النق�شام  حالة  لإنهاء  ق�شوى  اأهمية  اإيالء  مع  ال�شتثماري،  الإنفاق  نحو  تقدمها  التي 
الت�شغيل من  �شيا�شات  التاأثري يف  العمالية يف  احلركة  موؤ�ش�شات  دور  وتفعيل  الفل�شطيني، 

ناحية، ومعاجلة اآثار البطالة.
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