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 :مقدمة

ََّّمقترنة َََّّّ،لرَّا تشااااااا  َّا ذيَّمتَّزالَّف َّطو َََّّّ،ظتعَّا سااااااافتسااااااا َّا   سااااااا  ن لَّا ن  َّىَّاالنقساااااااتعَّ   َّ    َّأد َّ
َّ َََّّّأعمترهتفتسااااااافةَّا ت َّ  سااااااا َّبتألنظمةَّا سااااااا   ظتعَّا سااااااافتسااااااا ََّّفَّا ن  َّ وق َََّّّ،.َّومعَّذ كنواتَّوا قرونَّبت سااااااا 

ا  ئةَََّّّا مجتمعَّا   ساا  ن .َّو  ل َََّّّراكمفةَّع  رَّب  لَّاالنقسااتعَّو عاافت اَّا ت َّموَّوا ت و َّا   ساا  ن َّعاَّا ن َّ
ماَّ أث رَّف َّعم فةَّا بنتءَََّّّم متَّ هََّّ،ظتعَّا سااااااااااافتسااااااااااا همَّجوهرَّا ن  َّرغمَّأن ََّّ،ه َّ"ا شااااااااااا ت "ََّّااألكثرَّ أثر َّ

َّقفتدةَّا مجتمعَّا   س  ن َّف َّا مستقبل.وََّّ،ا  ت  

 واراتَّ اعاافاتتَّافات َّاالنتااتباتتَّع  َّا شاااااااااااااا ات َّف َّا مجتمعَّا كث رَّماَّاألوراقَّوا ناتقشااااااااااااااا ََّّ
َّ،ََّّا   ساااااااا  ن  بتسااااااااتمرارََّّقََّّعاافتتَّ تزايعَّو ت م َّ  كَّا ت َََّّّ كا ََّّةَّف َّف ساااااااا  ا،ةَّاالنتاتبتتَّا  تم َّختصاااااااا 

َّماَّغز ََّّف َّكل  َّاالنقساااتعَّوا سااافتساااتتَّوا جراءاتَّ  ععادَّا ا طَّوا برامجََّّغمَّماَّ ةَّا غربفة،َّوبت ر َّةَّوا ضااا  
 َّطريقَّا مرورَّ صلَّ  هتَّ مَََّّّأن َّ،َّ ال َّتواقتصتدي َََّّّتسترا فجفتتَّا   ومفةَّماَّأجلَّدعمَّا ش ت َّسفتسف َّوا 

أوَََّّّ،ةسااواءَّا  تم َََّّّ، عاافتتَّافت َّاالنتاتبتتَّا   ساا  نفةمتَّيسااتعع َّقراءةَّو    لََّّوا تن  ذَّحت َّاآلن؛ََّّ
َّ.ا ه ئتتَّا م  فة

َّ   َّاالعتعاءاتَّع  َّ تََّّساااااااااويةَّي ودَّعم ف َّفت َّ  مشاااااااااتركةَّا شااااااااا ت فةَّوا ن  َّمتَّنشاااااااااهعنَّا  وعَّماَّا ن 
ََّّع  َّا قرارنَّعم فتتَّصاانتعةََّّح ثَّ قتصاارَّاآلََّّ؛ا   ساا  ن َّا شاا  َّقهتََّّا نجتزاتَّا عيمقراطفةَّا ت َّحق َّ

،َّ َّوحسا َََّّّاسات  تدَّا شا ت َّماَّا مشاتركةَّا سافتسافةَّ عىَّا سا  ةَّا   سا  نفةََّّيتوق ف مَّوَََّّّ،ا  زبفةا قفتداتَّ
ستءَّوا ش ت َّراجَّقضتيتَّا ن  َّد َّتكررةَّ حزا َّا م َّهجَّ ألحزا َّا سفتسفة،َّورغمَّم توالتَّاألهذاَّا ن َََّّّانتقل لََّّ

  َّ ىََّّد َّأََّّماتََّّ؛ ألحزا َََّّّةا ت بفقاتتَّا  م فا َََّّّمعهاتَّ تناتقفَّف َّغات ب تهاتََّّن َّأََّّال َّ بفاة،َّز َّضااااااااااااااماَّ رامجهاتَّا   َّ
ََّّ؛1 واجعَّا شااااااا ت َّوا نساااااااتءَّف َّه ئت هتَّا قفتديةَّبشااااااا لَّخجول جهتزَّسااااااا َّا واردةَّماَّا حَّا ن  َّ ذَّ وضااااااا  

م  ونَّشاات َّوشااتبةََََّّّّ(1.16نساا ةَّا شاا ت َّف َّا مجتمعَّا   ساا  ن َّ َّأن َّا مركزيَّ إلحصااتءَّا   ساا  ن ََّّ
َّ.2(سنة18-29َّ 

.2021ََّّ تنَّف َّمنتصافَّا  تعَّماَّ جمت  َّا سا َََّّّ(%22 خمسَّا مجتمعَّا   سا  ن َََّّّ ت َّلَّا شا َّيشا   َّ
َّاَّو َّم َََّّّواحعة َََّّّغمَّماَّذ ك،َّ مَّيشااترفَّف َّاالنتاتبتتَّا  تم ةَّو وَّ مرة َّوبت ر َّ ف َََّّّ(َّساانة 34َّ ََّّ   َّسااا  ََّّل َّصاا 

االنتاتبتتََّّتَّع َّق َّ(َّ  مج سَّا تشاااري  .َّوع  َّمساااتوىَّانتاتبتتَّا ه ئتتَّا م  فة؛َّفقعَّع 33َّئتساااة،َّو ا ر  َّ
 قعَّاالنتاتبتتَّمنذَّ مَّ  َّفتَّف َّق تعَّغزةََّّ،َّأم َّبشاااااااااا لَّدوريَّوفقَّا قتنونَََّّّا َّ مَّ ك ََّّوإن َََّّّ،بت ضاااااااااا ةَّا غربفة

َّ.2007االنقستعَّا   س  ن َّا  تعَّ
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 وَّنظرنتَّ مراكزَّصاانعََّّوَّهمفشَّا ساافتساا َّوا   ت ةَّوعععَّاالنعمتج؛ََّّماَّا ت ََّّا شاا ت َّحت ة َََّّّواقعََّّي  س
ََّّنجع َّساااااا قرار،َّ َّهم َّوم َََّّّت  َّغ  َّ ت َّم َّا شااااا  و جتنَّمنظمةَّا ت ريرَََّّّ،متَّف َّ شااااا  لَّا   ومتتَّساااااف َّال،ََّّت متم ََّّتشااااا 

ََّّ.3وا تمث لَّا ع  ومتس َّ،وا م تفظتتََّّ،وا منتص َّا   فتَّف َّا  صتئل

عمقَّ عاافتتَّافت َّاالنتاتبتتَّا   سا  نفةَّع  َّا شا ت َّحت َّنهتيةَّا  تعََّّأَّوحت َّنساتوضاحَّبشا ل َّ
فتساةََّّشاتركةَّا سا  َّ َّا م َّسا َّ َّن َّوا   ت ةَّف َّصا و َّا شا ت ،َّو عن  َّعَّمن  َّا  قرََّّ،َّف َّضاوءَّ صاتع 2022َّ

 فة:َّراتَّاآل ضَّ عاافتتَّافت َّاالنتاتبتتَّماَّخاللَّا مؤش َّماَّعر ََّّالَّ ع َّوَّنعَّا قرار،َّوص َّ

 :داعيات السياسيةالت   .1

َّ ََّّوففمتَّياص  ََّّ شااااارافَّا مرأةَّبت  فتةَّا سااااافتسااااافةَّماَّأهم  ََّّم اَّ أك عنَّهوَّأن َّمتَّي َّف ت َّماَّكالَّا جنسااااا ا،ََّّا شااااا 
وإع تءََّّ،ر كزا هتَّهوَّا مساتواةَّأحعَّم َََّّّمَّبأن َّنسا   ََّّأن ََّّف نعمتَّنت عثَّعاَّا عيمقراطفةَّالَّ ع َََّّّ،شارو َّا عيمقراطفة

َّ.4ََّّت  اَّا شاااا ت َّواألكبرَّساااان ََّّأو جمفعَّدونَّ  رقةَّ  اَّا جنساااا ا،ََّّا  رصااااةَّ  ع  َّا مسااااتواةَّا قتنونَََّّّوقعَّنص 
ََّّ،(9ف َّا متدةَّ 2003ََّّلَّ  تعََّّاألساااااااااتسااااااااا َّا م عَّ  َّع  َّ"ا مساااااااااتواةَّأمتعَّا قتنونَّوا قضاااااااااتء؛َّوا ت َّنصااااااااا 

أوَََّّّ،ياأوَّا ع  ََّّ،ونَّأوَّا   َََّّّ،أوَّا جنسََّّ،قَّر َّا   ساا  ن ونَّأمتعَّا قتنونَّوا قضااتءَّسااواءَّالَّ م  زَّ  نهمَّبسااب َّا   َّ
َّ. غ   َّاالنتاتبتتَّب  لَّاالنقستعَّحتلَّدونَّ  بفقهتَّع  َّأرضَّا واقعَََّّّأن َّأوَّا عتقة"،َّ ال َََّّّ،أيَّا سفتس ا ر َّ

ف َّا  اتع2250َََّّّرقمََََّّّّبات جماتعَّا قرار َََّّّا تاتبعَّ ألممَّا مت اعةََّّمج سَّاألماَّا اعو  ََّّوف َّذاتَّا ساااااااااااااافاتق،َّأقر َّ
شاااتركةَّا شااا ت َّف َّلَّماَّنوعا،َّويهع َّ   َّ  زيزَّم َّاألو ََّّا ذيَّي ع ََّّ،حولَّ"ا شااا ت َّوا سااا مَّواألما"2015ََّّ

.ََّّراع َّمشاااااااااااااتركةَّا شااااااااااااا ت َّووجهتتَّنظرهمَّ  ََّّةَّ   َّأن َّودعتَّا قرارَّا جهتتَّا  تع ةَّا م نف َّ،ََّّذياَّا مجت  اه
وضااااااااااامتنهتَّ جمفعَّاألفراد،َّبماَّف همََََّّّّ،  ترعَّحقوقَّا نساااااااااااتنََّّا عولَّيج َّأن َََّّّعَّا قرارَّع  َّأن َّوأك َّوكذ ك،ََّّ
َّمت:وه ََّّ،تع  َّا ش ت َّا   س  ن َّسفتسف ََّّم تشر ََّّراَّبش ل َّ اَّأث َّ.َّويم اَّ  عيعَّعتم  اَّرئفس5ا ش ت َّ

الَّيتجتوزََّّح ثََََّّّّ؛عَّا قرارَّ كونَّم عومة َّن َّ كتدَّنسا ةَّمشاتركةَّا شا ت َّف َّصا َّ  :المشاارةة الساياساية -
،َّ نتء َّع  َّ حصاااااااااااااتءاتَّا جهتزَّا مركزيَّ%1ا شااااااااااااا ت َّا  تم ونَّف َّمراكزَّصااااااااااااانعَّا قرارَّعاََّّ

اَّف َّا دارةََّّنسا ةَّا شا ت َّا  تم  ا بفتنتتَّأن َّ.َّوقعَّأظهرت2018ََّّ إلحصاتءَّا   سا  ن َّف َّا  تعَّ
 .6%َّف َّق تعَّغزة0.4%َّف َّا ض ةَّا غربفة،َّو1.0ا   فتَّ مَّ تجتوزَّ

وصاااا  َّا مشااااتركةَّا ساااافتساااافةَّ  شاااا ت َّ   َّأضاااا فَّا مسااااتويتتَّب عَّحت ةَّاالنتكتسااااةَّب  لَّ أج لََّّ
 َّف َّا نقتشَّا  تعَّهتَّماَّعزو َّا شااا ت َّعاَّا مشاااتركةَّا سااافتسااافةَّحت  َّ  َّاالنتاتبتتَّا  تمة،َّومتَّ  َّ
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بسافتساتتَّاالحتاللََََّّّّااألكثرَّ أثر َََّّّهمََّّا شا ت ََّّغمَّماَّأن َّبساب َّا سافتساتتَّوا جراءاتَّا   ومفة،َّبت ر َّ
َّبتالنقستعَّو عاافت ا.ََّّاومجت هةَّ هت،َّواألكثرَّ ضرر َّ

َّ دعَّع  َّا مشاااتركةَّا سااافتسااافةَّ  شااا ت َّمركزَّحم ةَّدراساااةَّ قراءةَّ أث راتَّا ر ََّّأعع ََّّ،فتقوف َّهذاَّا سااا  
،َّوقعَّأظهرتَّنتتئجَّا عراسااااةَّبأدا  2019ََّّ ساااا  ن َّف َّوسااااتئلَّا تواصاااالَّاالجتمتع َّف َّا  تعَّا  

سااات    اَّيشاااتركونَّب رائهمَّا سااافتساااف ةََّّ%َّماَّا م 37.2َّحوا  ََّّأن َّ مجموعتتَّا بؤريةََّّاالسااات العَّوا
همَّالَّيشتركونَّبتآلراءَّا سفتسف ة.َّوف َّا سفتقَّذا ا،َّأجت َّ%َّأجت واَّأن 62.8َّمقت لََََّّّّ،عبرَّا نترن َّ

َّة،َّ  نمتَّأظهرَّا   ثَّأن َّةَّنتفجةَّا مشاااتركةَّبتآلراءَّا سااافتساااف َّضاااهمَّ  مساااتء ةَّا قتنونف َّ%َّ ت ر 33.6َّ
َّ.7َّضواَّ  مستء ة%َّ مَّيت ر 66.4َّ

بساااااب َََّّّسااااارةماَّاألَّ٪َّماَّا شااااا ت َّ  قت  35.3َّضََّّيت ر َََّّّكأن َََّّّ،ث رةوقعَّأظهرَّاالسااااات العَّنتتئجَّم َّ
 ذاَّيم  ونَّ   َّا مشاااااتركةَّاالنتقتئفةَّ  موضاااااوعتتَّوا قضاااااتيتََََّّّّ؛نترن َّا مشاااااتركةَّا سااااافتساااااف ةَّع  َّا 

  ب ئةََََّّّّعَّا تقريرَّبتألساااتنَّأن َّحم ةَّيشاااتركونَّف هت.َّويوك  َََّّّضاااماا مشاااتركةَّوغت   تَّ كونََّّا مجتمعفة،ََّّ
َّع  َّا نترن َََّّّاكب ر َََّّّاا قتنونف ةَّوا ساافتسااف ةَّا  ت فةَّ أث ر َّ َّ  شاا ت َّا   ساا  ن   ََّّ؛ع  َّا نشاات َّا ساافتساا  

لَّماََّّق   َّمتَّي ََّّ؛دعَّا ذا  ةَّوا ر َّمترسااااونَّا رقتبةَّا ذا ف َّوي َََّّّ،ح ثَّياشاااا َّا شاااا ت َّماَّممترسااااةَّحقوقهم
عتع  ََّّستهمَّف َّ ق فصَّمستحةَّا مشتركةَّا سفتسف ةَّبش ل َّوي ََّّ،نشتطهمَّعبرَّا نترن َّ

8.  
َّ،َّ    َّعتع َََّّّافت َّدوريةَّاالنتاتبتتَّف َّف سااااااا  اَّبشااااااا ل َّنتفجةََّّ  :ممارساااااة الدطمق ا ية - ََّّت  َّأيضااااااا 

أو  َّعم فتتَََّّّ ذَّ  ع َََّّّ؛م تشاااااااااار ََّّرَّع  َّا شاااااااااا ت َّبشاااااااااا ل َّاالنتاتبتتَّا  ال فةَّوا نقت فة،َّوهوَّمتَّأث َّ
ََّّجمفع قعَّبشاااااااااا لَّدوريَّف َّالَّ  َََّّّ-انتاتبتتَّمجت سَّا    ةََّّ-االنتات َّا ت َّياوضااااااااااهتَّا شاااااااااا ت َّ

 جتم تتَّا ض ةَّا غربفة.َّف َّا مقت ل،َّهنتفَّافت َّكتملَّ النتاتبتتَّا  ال فةَّبق تعَّغزة.َّ
َّيجتتَّماَّا تافت َّاالنتاتبتتَّا  تمةَّا كث رَّماَّا نسااااااااتءَّوا ار  ََّّع َّر َّبت ضااااااااتفةَّ   َّذ ك،َّح َّ َّ،حرشاااااااا 

ََّّاالنتات فة تتَّف َّا قوائمََّّرشااا َّا نساااتءَّا م َََّّّ   َّنسااا ةَّظروا مشاااتركةَّف َّا  م فةَّا عيمقراطفة؛َّف نعَّا ن َّ
ماَّمجموعَََّّّ%29ََّّنجاعَّأنهاتَّ  غا َََّّّ؛2021َّنفسااااااااااااااتنََّّ/ ريالأا مج سَّا تشااااااااااااااري  َّف َََّّّالنتااتباتتَّ

َّا م َّ وهذنَّنسااااا ةَّغ رَّكتففةَََّّّ،9نساااااتء405ََّّماَّ  نهمَََّّّ،مرشاااااح/ة1389ََّّا جمت  َّا ذيَّ  غََّّ  ارشااااا 
َّحَّ مثلَّهذنَّا منتص .ماَّعععَّا ترش ََّّتعتم 16ََّّب عَّمرورَّ

ف ساااااااااااا  اَّألحعثَّانتاتبتتَّ  عيةَّبت ضاااااااااااا ةََََّّّّ-َّظرَّ حصااااااااااااتءاتَّ جنةَّاالنتاتبتتَّا مركزيةوبت ن َّ
 َّا  جنةَّ (َّسانة،َّوقعَّصان 29َّ-18ا حصاتءاتَّالَّ شاملَّا  ئةَّا  مريةَّا شا ت فةَّ َّنجعَّأن ََّّ؛ا غربفة

ح ثَّ  غ َّنس ةَََََّّّّّا ممث ةَّبتالنتاتبتت؛غمَّماَّذ كَّه َّا  ئةَّاألقل َّ(َّسنة،َّوبت ر 35َّ-25ا  ئةَّ اااااااااَّ 
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  اععَّوجودَّانتااتباتتَّم  فاةَّمناذَََّّّنسااااااااااااااا  َََّّّوجاعَّأي َّتَّف َّق اتعَّغزة،َّالَّ .َّأما 10َّ%(16  اكَّا  ئاةَّ 
َّ.2007ََّّاالنقستعَّا   س  ن َّف َّا  تعَّ

َّ

 
 

 :التداعيات االقتصادطة .2
َّق َّمشااااا ال اَّف َّظل  َّب  لَّا ت عفةَّ الحتاللَّا سااااارائ ل،َّو  م ََّّنَّاالقتصاااااتدَّا   سااااا  ن َّا هش َّ شاااااو َّ

ََّّرَّبشااااا ل َّمتَّأث َّة؛ََّّماَّا ضااااا ةَّا غربفةَّوق تعَّغز ََّّ تعَّسااااافتساااااتتَّعتمةَّمات  ةَّف َّكل  َّوا   َََّّّ،االنقساااااتع
نَّا  تصاااااالَّف َّا تشااااااو َََّّّتَّيزالفئةَّا شاااااا ت .َّومَّاع  َّا ق تعَّا اتصَّوا  تم  اَّففا،َّ  عيع َََّّّم تشاااااار َّ

ناَّماََّّنسااااا َّنموَّ م   َََّّّعرةَّا ق تعَّا اتصَّع  َّ  ق قَّأي  َّماَّق َََّّّهفتكلَّاالقتصاااااتدَّا   سااااا  ن َّي ع َّ
قَّمزيعَّماَّفرصَّا تشااااااااااااغ ل،ََّّوخ  ََّّ،زيعَّماَّرأنَّا متل  ق قَّاألهعا َّاالقتصااااااااااااتديةَّعبرَّ و  عَّم

م اَّا شااااااترةََّّوي َََّّّ.11واصاااااالَّمعَّاالقتصااااااتداتَّاألخرىَّ ت ظفمَّا م تر َّوا قفمَّا الزمةَّ نهوضاااااااوا ت َّ
 بش لَّم تشرَّع  َّ أث رَّا تعاافتتَّاالقتصتديةَّع  َّا ش ت َّا   س  ن َّع  َّا ن وَّا تت  :

الوظيفي - ا   س  ن ،َّ  غ،  الح مان  ا مركزيَّ إلحصتءَّ ا جهتزَّ ا ش ت ََََّّّّوفقَّ ا   ت ةَّ  اَّ م علَّ
%َّف 27َّ%،َّ واقع48ََّّ(َّسنةَّا اريج اَّماَّحم ةَّشهتدةَّا ع  وعَّا متوسطَّفأع  َّحوا  19-29ََّّ 

 .12%َّف َّق تعَّغزة75َّا ض ةَّا غربفةَّمقت لََّّ
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ف َّا ق تعَّا اتصَّمتلَّبمتَّف همَّا شااااااااااا ت َّا   َّإن   الفلساااااااطينية في القطاعات المختلفة:العمالة  -
ََّّبشاااااااا لَّأكبرَّعنعَّا شاااااااا ت ؛َّفهمَّالَّيساااااااات ف ونَّسااااااااع ََّّا مشاااااااا  ةََّّ ت تقم،َّوَّيتقتضااااااااونَّأجورَّمتعنفة

َّ  ح ثََّّواج؛الئمَّ  ز َّسااااا اَّم َّوبنتءَّم ََّّ،وجفةقب  اَّع  َّا  فتةَّا ز َّةََّّا م َّاحتفتجت همَّاألساااااتسااااافة،َّختصااااا 
َّماَّا  ع  ََّّأقل ََّّتشاااااااهري ََّّاف َّا ق تعَّا اتصَّا ذياَّيتقتضاااااااونَّأجر َََّّّ  غ َّنسااااااا ةَّا مساااااااتاعم اَّبأجر َّ

،َّكماتَّ  غَّا  اعدََّّتأ  ا 60َََّّّح اثَّ  غَّا  اعدَّحوا  ََََّّّّ؛%22األدن َّ ألجرَّف َّا ضاااااااااااااا اةَّا غربفاةَّحوا  َّ
ع  َّقرارَّمج سَََّّّاَّ نتء َّيذكرَّأن َّوَّ%،88ََّّوبنساا ةََََّّّّ،أ فَّمسااتاععَّبأجر111ََّّف َّق تعَّغزةَّحوا  َّ

 .202213(َّمعَّ عايةَّعتعَّشفقال 1,880ََّّألدن َّ ألجرَّ اَّاعت ترَّا  ع  ََّّا وزراءَّ م َّ
%َّف َّا ضاااا ة43ََّّوََّّ،2020ا  تعََّّف %53ََّّوصاااا  َّنساااا ةَّا شاااا ت َّخترجَّسااااوقَّا  ملَّ   َّوقعََّّ

%38ََّّ%َّو68ناتثَّمنهاتَّ  اَّا اذكورََّّع  َّ  اَّا %َّف َّق اتعَّغزة،َّوكاتنا َّاأل67ا غربفاةَّمقات الََّّ
َّ.14ع  َّا توا  

 :التداعيات االجتماعية .3
واالنسجتعََََّّّّ،ؤشراتَّنوافةَّا  فتةيَّم َّو رد  َََّّّ،االنقستعَّا سفتس َّ   َّاختاللَّ"ا توازنَّاالجتمتع "ىَّأد َّ

َََّّّ،ا مجتم   ا ساااااااااااااا   مااااتيزاتَّواالحتقااااتنااااتتَّف َّا مجتمعََّّةَّا ت َّقاااا َّحااااع َّ مَّاأله  ،َّو  م َّومؤشااااااااااااااراتَّ
ََّّ،  ن َّةَّاالستق ت َّا  زب َّوا  كريَّف َّا مجتمعَّا   سحع َََّّّتَّوف َّذاتَّا سفتق،َّ زايعَّ،  15ا   س  ن 

َّوي َََّّّ.زتَّبسااااااب َّاالنقسااااااتعَّا ساااااافتساااااا ن َّاالجتمتافةَّا ت َّ  ز َّكَّا ب َّماَّحت ةَّ  ك ََّّفتقم َّوَّ عَّم اَّرصاااااا 
 : ففمتَّيأ َّف َّا ش ت َّا   س  ن َّم تشر ََّّرتَّبش ل َّراتَّاالجتمتافةَّا ت َّأث َّا مؤش ََّّو    لَّأهم  َّ

عنَََّّّ:ابأن َََّّّ"االنتمتء" هوريسَّ نج شَّ  ر  َّي َّ عور باالغت اب:الشاا   - "ا جتنَّيساااتشااا رَّماَّخال اَّا  ردَّ وح 
َّمنهت،َّويسااااااااااات  َّيوَََّّّ،بت جمتعة ف َّا وساااااااااااطَّاالجتمتع َّا ذيََََّّّّمتم زة َََّّّوذَّع  َّم تنة َّ ونَّجزء اَّمقبوال 
فَّمعَّهوَّ"انساااااااااالتَّعاَّا مجتمع..َّوإخ تقَّف َّا تكف َََّّّ"االغترا َّ"ََّّ،َّوف َّمقت لَّذ كَّفإن َّ"يعفشَّففا

َّف ةَّ"االغترا "َّا ذيَّأحعثاَّاالنقسااتعَّا   ساا  ن ،َّالو  همَّطب .16.."تئعةَّف َّا مجتمعاألوضااتعَّا ساا َّ
َّع َّح ثَّأح ََّّ،َّومتَّب عن؛2007جتمتع َّقبلَّا  تعَّماَّفهمَّا سااااااافتقَّا سااااااافتسااااااا َّواالَّ ع َّ   ةَّث َّا سااااااا 

ا قوان ا،َََّّّساتتَّوساا  َّمنذَّنشاأ هتَّف َّا بن َّوا هفتكلَّا سافتسافة،َّكإقتمةَّا مؤسا  َََّّّة َّنواف َََّّّا   سا  نفةَّنق ة َّ
غمَّماَّعععََّّوزيتدةَّا جتم تتَّا ت َّيعرنَّ هتَّا شاااا ت َّا   ساااا  ن ،َّوبت ر ََّّ،  فم و  عيثَّا نظتعَّا ت َّ
ن َّيعفشََّّا ش ت َّا   س  َََّّّأن َّو ةَّا   س  نفة،َّ ال َّوإقتمةَّا ع َََّّّ،ظتعَّا سفتس َّبأكم ااكتمتلَّ  عيثَّا ن  َّ

َّ ََّّ،وا قتنونفةَََّّّ،فتساااااافةاالغترا َّا ساااااافتساااااا َّواالجتمتع َّف َّضااااااوءَّاالنقسااااااتع؛َّفهوَّيعرنَّا   وعَّا ساااااا  
ا ك فتتَََّّّيعرنَّط  ةَّمترساااااااهت.َّع  َّساااااااب لَّا مثتل:والَّي َََّّّ،ا   سااااااا  نفةوَََّّّ،واالجتمتافةََّّ،وا نساااااااتنفة
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َّ،نتاتبتتَّا  تمةكتالََّّ؛ت،َّوالَّيمترسااااوناَّعم ف َّتا نسااااتنفةَّا قتنونَّوا نظتعَّا ساااافتساااا َّا   ساااا  ن َّنظري َّ
 وا م  فة.َّ

وحفت اَّاالجتمتافةَََّّّ،وبذ كَّيشاااااا رَّا شاااااا ت َّبتالغترا َّ  قعانَّا  القةَّمتَّ  اَّا ت  فمَّا ذيَّيعرسااااااا
ا  موحتتَّا ت َّرسااااااااااموهتَّف َّحفت همَّا جتمعفةَّ الشاااااااااا َّف َّ ارجاَََّّّا ت َّيعفشااااااااااهت،َّوبعاَّ همَّأن َّ

فهمَََّّّشااا ت َّرأنَّا متلَّا   سااا  ن ،ي عَّا َّ ذَََّّّا ت َّأفرزهتَّاالنقساااتعَّا   سااا  ن ؛ََّّ  مجتمعَّومشااا ال ا
ماااااَّف َّمات فَّو قااااع َََّّّ،ءَّ  ويرَّا مجتمعقااااتدةَّا مجتمعَّف َّا مسااااااااااااااتقباااالَّا منظور،َّوع  همَّعاااا  َّ

ماَّا تنمفةَّاالقتصاتدية،َََّّّبتالنقساتعَّا ذيَّحع َََّّّاو أثر َََّّّاهمَّأكثرَّا  ئتتَّا مجتمعَّ أث ر َّا مجتالت،َّغ رَّأن َّ
رَّع  َّقفمهمَّوا جتهت همَّا ت َّاكتساابوهتَّخاللَّ نشاائتهمَّاالجتمتافةََّّوا ت عيثَّا ساافتساا ،َّوهوَّمتَّأث َّ

 االنقستمفة.
َََّّّآال  َََّّّديةَّا صاااااع ةَّا ت َّيعفشاااااهتَّق تعَّغزةجبرتَّا ظرو َّاالقتصاااااتأ  :التفكي  بالهج ة - َّ، ت َّا شااااا 

ا   مفااااةَّع  ََّّوخر  َّ ا جااااتم ااااتتَّوا ك ااااتءاتَّ ح ااااثَّا موتَََّّّ؛وا هجرةَّمناااااََّّ،زوحَّعاَّا وطاا ن َّيج َّ
حصاتءاتَّرسامفةَّف سا  نفةََّّ اَّالَّ وجعََّّن َّماَّأغمََّّوبت ر َّ وا مغتمرةَّف َّطريقَّب ثهمَّعاَّحفتةَّأفضال.

 ركواَّغزةَََّّّتأ   35َََّّّ قتريرَّصاا ةفةَّكشاا  َّا نقت َّعاَََََّّّّّأن َّال َّ ة،ََّّحولَّععدَّا مهتجرياَّماَّق تعَّغز َّ
 .17تطب   150ََّّ  نهمََّّ،2018ف َّ
عرةَّا شااااااااااااااعياعةَّف َّا وظاتئف،َّزياتدةَّم اعالتَّا   ات اةَّوا  قر،َّوافات َّاألمالَّ اعىَّا شاااااااااااااا ات ،َّوا نا ََّّ ن َّ

َّعاَّا ق ودَّا سارائ  فةََّّوانهفترَّا ق تعَّا اتصَّب  لَّ عم رَّا منشا تَّاالقتصاتديةَّوا شاركتت،َّفضاال َّ
أرضاااافةَّ"خصاااا ة"َّ هرو َّشاااا ت َّ  ََّّشاااا  َََّّّ-اتَّوا صااااتدرات،َّوعواملَّأخرىَّكث رةع  َّحركةَّا واردَّ

َّ.18غزة،َّا ذياَّيتوقونَّ  فتةَّأفضلَّحت َّ وَّكتنَّثمنهتَّا موتَّ
حساااااااتنَّب ععَّاالنتمتءََّّ،َّوا عاافتتَّا سااااااافتسااااااافةَّواالقتصاااااااتديةَّف َّموضاااااااوعتتَّا هجرةاجتم  َّا ت َّ

 عالتَّا هجرةَّف َّف س  اََّّم ََّّادَّزَّعقع،َّوا   ت ة؛َّمتََّّزيتدةَّم عالتَّا  قرَّا م ََّّةَّف َّظل  َّوا هوية،َّختص َّ
جهتزَّا مركزيَّ إلحصااااااااتءَّ؛َّفقعَّأشااااااااترتَّ قعيراتَّا 19واضااااااااح ََّّوبشاااااااا ل َََّّّ،ا ساااااااانواتَّاألخ رةَّاللخ

أ فَّمهتجرَّما110ََََّّّّ  اترج،َّ  غ َّن و2017ََََّّّّ-2007ََّّا  تم اا هجرةَّ  اََََّّّّأن َّا   ساا  ن َّ   َّ
َّ.20َّا ش ت ََّّفئةَّم ظمهمَّماَّ،ف س  ا

أحعثَّاساات العََّّقَّاالنقسااتعَّو عاافت اَّع  َّا شاا ت َّا   ساا  ن ؛َّف  ََّّمعَّ  م َََّّّ زايعَّا ت ك رَّبت هجرة
مركزَّا عراسااتتَّوقفتنَّا رأيَّا  تعَّف َّجتم ةََّّرأيَّحولَّهجرةَّا شاا ت َّواالنقسااتعَّا   ساا  ن َّأجرانََّّ

نتتئجََّّوأشاااترتََََّّّّ،عَّف َّم تفظتتَّق تعَّغزة2021-9ََََّّّّ-2/13األقصااا َّف َّا  ترةَّا واق ةَّمتَّ  اََّّ
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ف َّحتلََّّ،وافقونَّع  َّا هجرةَّخترجَّا وطاهمَّي َّ%َّماَّأفرادَّا   نةَّأن 55.7ََّّ   َّأن َّأيَّاست العَّ  ر َّ
ََّّهمَّالَّيوافقونَّع  َّا هجرةَّف َّحتلَّ م َّ%َّماَّا   نةَّأفتدواَّأن 44.3َّعرضَّع  همَّا هجرة،َّونسااااااااااا ةََّّ

َّ.21ا  رضَّع  همَّا هجرةَّخترجَّا وطا
استمرارَّاالنقستعََََّّّّاءدافعَّا هجرةَّجر َََّّّ%َّماَّا ش ت َّبأن 83.3َّحَّمتَّنسبتاََّّض َّوب س َّاالست الع،َّأو َّ

زَّا ش ت َّ  هجرةََّّ    َّرَّا اعمتتَّاألستسفةَّأكثرَّمتَّي َّا سفتس َّا   س  ن ،َّوانتشترَّا   ت ة،َّوعععَّ وف َّ
ََّّ،َّوعععَّا ت ك رَّبت هجرة؛َّنهتءَّاالنقستع سؤالََّّوبت جتبةَّعاََََّّّّخترجَّا وطاَّع  َّا ص  عَّا عاخ  .

قونَّأهعافهمَّا شاصفةَّدونََّّ ق  َّهمَّسف َّفإن َََّّّ،فتس االنقستعَّا س  َََّّّهتءن َّف َّحتلَّ نة:ََّّ%َّماَّا     78.6َّأفتدََّّ
ََّّ،َّ ت  ةَّبم ت جةَّاالنقستعماَّا م َََّّّ تشَّ عال َّزَّفكرةَّا هرو َّماَّا واقعَّا م َّذ ك،َّعز َََّّّكل َََّّّأنَّيهتجروا.

َّوان قتدَّاالنتاتبتتَّا   س  نفة.

 :داعيات الثقافيةالت   .4
ا  وعَّ تراوحَّأعمترهم2007ََََّّّّموا  عَّعتعََََّّّّأن ََّّ:أيََّّا   س  ن َّاالنقستعََّّف َّظل  ََّّع َّ  َّو ََّّكتمل َََّّّهنت كَّج ل َّ

َّساااانة،َّوم 15َََّّّو14ََّّمتَّ  اَّا ااااااااااااااااااََّّ تئعةَّه َّثقتفةََّّقب  اَّع  َّا ثتنويةَّا  تمة،َّوا ثقتفةَّا مجتمعفةَّا ساااا 
  سااااا َّا تعاافتتَّا ثقتففةَّف َّضاااااوءَّاالنقساااااتعَّع  ََّّا االفتتَّا سااااافتسااااافة.َّبت ضاااااتفةَّ   َّذ ك،َّان َّ

رياَّرئفس ا:ت َّا   س  ن َّف َّا ش  َّمؤش  
ََّّتئعةَّف َّا مجتمعَّا   ساا  ن رتَّا ثقتفةَّا ساافتساافةَّا ساا َّأث َّ الثقافة السااياسااية: - فَّا تقت  عََّّ  َّضاا؛َّ ذَّ ن 

   َََّّّ-ا نظتعَّا سافتسا َّا   سا  ن -َّماَّا مؤساساتتَّا رسامفةَّمتع َّاسااةَّ  عيمقراطفةَّا   سا  نفةَّم َّا ر َّ
 ألنظمةَََّّّتراطفةَّبشاااااااا لَّطبف  َّوفق َّوجعَّثقتفةَّممترسااااااااةَّا عيمقجمفعَّا مؤسااااااااسااااااااتتَّوا ه ئتت.َّفالَّ 

ان عاعَّدوريةَّماَّخاللَََّّّواضااااااح ََّّرَّعناَّبشاااااا ل َّ ب َّا ه ئتتَّوا مؤسااااااسااااااتت،َّوهوَّمتَّي َََّّّوا قوان اَّ جمفع
قتبتتَّواال  تدات،َّا جتم تتَّا   سا  نفة.َّوبت تت  ،ََّّما:َّاألحزا َّا سافتسافة،َّا ن ََّّاالنتاتبتتَّف َّكل  َّ

ََّّ تبةَّماَّخاللَّصنتديقََّّع  َّعععَّ عافعَّاألجفتلَّا ش َََّّّم تشر َََّّّرتَّبش ل َّافت َّا ثقتفةَّا سفتسفةَّأث َّفإن 
 االنتاتبتت.

َّف َّ  كال َّضااااااوءَّاالنقسااااااتعَََّّّف ََّّا مجتمعَّا   ساااااا  ن َّيشااااااهعَّ  :نافسمن االختالف والت   الخالف بدالً  -
َّ ََّّنتفسَّماَّخاللَّصاااااااانعوقَّاالنتاتبتت؛ماَّاالختال َّوا ت ََّّنتفجةَّثقتفةَّا اال َّ عال َََّّّه   مَّاألا ساااااااا  

َّف َّ كلَّ ت َّاتَّ زيتدةَّفت ب ئةَّا ساااافتساااافةَّواالجتمتافةَّأد َّ متَّ،َّوانتشااااترَّخ ت َّا كراهفة؛ََّّ مَّاأله  ا ساااا  
َّا ش  َّا   س  ن َّب بف ةَّنشأ ا،ََّّتام َّدَّا بنتءَّا مجتم  َّ ر َّهع  َّي ََّّا ذيا  نفَّزادَّماََّّ ،َّبت ر غمَّماَّأن 

فاَّ كل  َّتريافةَّمتضااااااااااااااتماَّوم َّوثقتفتاَّا ت اخ  ،َّو ا    َّبأمناَّا ع  َّت تضااااااااااااااع،َّوي جتباَّأي ةَّمظتهرَّ مس 
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 ريفَّوا ت َََّّّ،ضااااحَّزيتدةَّا   سااااتعَّخ ت َّا كراهفةويت َّ.22ََّّم توالتَّ  كف ا،َّوا ن  لَّماَّوحع اَّا عاخ فة
فةَّف َّا مجتمعَّا   ساااااااا  ن َّف َّفتراتَّم  نةَّبشاااااااا لَّأكبر،َّع  َّسااااااااب لَّا مثتل:َّاالنتاتبتتَّا م    َّ

جوالتَّو قتءاتَّا مصاااات  ةَّومتَّب عهت.َّكذ ك،َّانتقلََّّوَّبت ضاااا ةَّا غربفة،َّوانتاتبتتَّمجت سَّا    ة،َّ
خ ت َّا كراهفةَّماَّا سااافتسااا َّ   َّاالجتمتع ؛َّح ثَّأث رَّا ا ت َّا ت ريضااا َّ  مات   اَّسااافتساااف تََّّ

ةَّا تنم َّ  .23رع  َّجمفعَّا   قتتَّا مجتمعفةَّا   س  نفة،َّوزادَّماَّحع 
 :داعيات القانونيةالت   .5
نت كَّا كث رَّماَّا قوان اَّا اتصااةَّبت شاا ت ،َّسااواءَّا صااتدرةَّأوَّه َّ  :تطوي  القوانين الداعمة للشاباب -

ساااااااترا فجفةََّّصااااااات  ة،َّوحت َّع  َّمساااااااتوىَّا ا طَّا رجتؤهتَّ متَّب عَّا م ََّّ ا ت َّب تجةَّ ت عيث،َّ م َّ
ا شا ت َّف َّا ضا ةَّا غربفةَّ مَّيتمَّ  بفقهتَّب  لَّاالنقساتعَّا سافتسا ،َّومتَّيجريَّبشاأنََّّا ت َّا شا ت فةََّّ

 ف َّق تعَّغزة.تَّيجريَّم َّمات فَّع
َََّّّ  عيثَّبشاااا لَّأكثرَّدق ةعنعَّا أغ  َّا قوان اَّاالنتات فةََََّّّّاَّا قتنون َّ النتاتبتت"،َّنجعَّأن َّحولَّ"ا ساااا  

َّ تَّع َّق َّ تدراتَّوا عراساااتتَّا ت َّع َّا م َََّّّةمَّكثرَّ ت جة،َّرغ َّ م َََّّّاَّا قتنون َّ  شااا ت ،َّوهذنَّب تجة َّ تجتوزَّا سااا  
ََّّماَّأجلَّ اةففَّسااااااا  َّ  مج سَّ شااااااري  َّ قرارَّو  عيثَّمنظومةَّا قوان اََََّّّّهتَّب تجة َّ كن ََّّ،حا ترشاااااا 

 ةَّبت ش ت .ا مت  ق
لَّ    َََّّّف َّظل  ََّّ،تبتتَّةَّا شا َّختصا َّ،ََّّا شا ت فتتَّا قتنونفةَّ عىَّا نساتءََّّ تزايعَّ :ساويةتطوي  القوانين الن    -

َّت  قةَّبت نسااتء،َّوكذ كَّ وح عهتَّمتَّ  اَّغز َّا قوان اَّوا جراءاتَّا م َّ  ويرََّّ ةََّّختصاا َّ ةَّا غربفة،َّةَّوا ضاا  
ظرَّوا ت ااعيااثَّبمااتَّيتالءعَّمعَّا مصاااااااااااااا  ااةَّهناات ااكَّا  ااعيااعَّماَّا قوان اَّا ت َّ  تااتجَّ عااتدةَّا ن َََّّّوأن َّ

 لَّا مثتل:َّاالنضااااااامتعَّ  فاَّماَّقوان اَّوم تهعاتَّدو فة،َّع  َّسااااااابََّّومتَّ م َََّّّ،ا مجتمعفةَّا   سااااااا  نفة
 .أفرادَّا  تئ ةَّجمفعقتنونَّحمتيةَّاألسرةَّماَّا  نف،َّوهوَّقتنونَّيشملَّ



11 
 

 

 

 :الخاتمة

َّأو َّ ،ََّّعتع  َََّّّ ت َّا   سااا  ن َّبشااا ل َّتبقةَّ عاافتتَّافت َّاالنتاتبتتَّا   سااا  نفةَّع  َّا شااا َّراتَّا سااا َّضااا  َّا مؤشااا  
َّ َّ،َّوحت َّنساااات فعَّ غ  رَّ  كَّختص  ََّّةَّبشاااا ل َّ ت َّف َّق تعَّغز َّوع  َّا شاااا  ََّّ ع ََّّرات،َّالا مؤشاااا     َّ   َّماَّا ساااا 

َََّّّ،ة عافعَّاألجفتلَّف َّا مشااااتركةَّا ساااافتسااااف َّ اَّماََّّ مَّنتم  ََّّعَّا قرارَّماَّخاللَّصاااانتديقَّاالنتاتبتت،َّوإن َّن َّوصاااا 
َّانتااتباتتَّا ه  َّءَّف َّماَّا باع ََّّ اع َََّّّالفََّّاها؛ةَّف َّا وقا َّا ر َّعقاعَّاالنتااتباتتَّا  اتما َّ  اتدَّةَّا   َّئاتتَّا م  فاة،َّخاتصاااااااااااااا 

َّةَّ  ش ت َّا   س  ن .شتركتتَّا    ف َّوه َّأو  َّا م ََّّ،  ةمجت سَّا   َّ

َّسااترا فجفتتَّا وطنف َّ طَّوا ا ا َََّّّسَّففاَّبأن َّالَّ   ََّّراتَّبشاا ل َّضاا  َّا مؤشاا  َّبت ضااتفةَّ   َّذ ك،َّأو َّ ةَّةَّا اتصاا 
َّ نظ راتََّّوا ت ََّّ،صااااااري تتَّغمَّماَّا ت َّب عَّب  لَّا واقعَّاالنقسااااااتم َّا قتئمَّبت ر َََّّّ ت َّ مَّ  ر َّطريقَّا ت ب قبت شاااااا 
ََّّنعَّا قرار.َّ ت َّف َّص َّمَّا ش َّبفةَّ عع َّا  ز َّ
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Palestinian elections absence repercussions on youth in the Gaza Strip 

 

Civil society organizations have long called for strengthening the political and social 

participation of youth in Palestine, especially through elections, whether they were public or 

local elections. Several research papers have tried to discuss the repercussions of the absence 

of elections on youth, but real movement on the ground remains lacking. 

Given the deepening repercussions of the ongoing division and the unilaterally enforced 

policies and procedures by the authorities in the Gaza Strip and the West Bank, and despite 

there is an interest in improving youths’ participation politically and economically at the level 

of government plans, programs, strategies, and media statements, the situation of youth has not 

been improved yet.  

This requires examining and analyzing the repercussions of the absence of the elections on 

Palestinian youth, especially after the setback they suffered due to the postponement of the 

general elections in 2021, and the subsequent reluctance of youth to participate in politics, even 

in public debate. 

The repercussions of the absence of elections and the continuation of the division on the 

youth in the Gaza Strip 

1. Political repercussions: Perhaps the most prominent political repercussion is the weak 

participation in decision-making. The percentage of youth participation in decision-making 

is almost non-existent. Youth working in decision-making circles does not exceed 1%, 

based on the statistics of the Palestinian Central Bureau of Statistics in 2018. The 

percentage of youth working in senior management did not exceed 1.0% in the West Bank, 

and 0.4% in the Gaza Strip, data showed.  

 

As a result of the absence of periodic elections in Palestine in general, student and syndicate 

elections were also disrupted. Student council elections are young people’s first opportunity 

to participate in elections but are not held periodically in all universities in the West Bank. 

Meanwhile, student elections in the Gaza Strip are completely absent. 

 

2. Economic repercussions: According to the Palestinian Central Bureau of Statistics, the 

percentage of youth outside the labor market reached 53% in 2020—43% in the West Bank 

and 67% in the Gaza Strip. The rate was higher among females than among males at 68% 

and 38%, respectively. 

 

Unemployment rate among young people (19-29 years old) and graduates holding an 

intermediate diploma or a higher degree was about 48%, 27% in the West Bank compared 

to 75% in the Gaza Strip.  

 

3. Social repercussions: The division and the absence of periodic elections have left an 

impact on the Palestinian society with all its groups and components, and the groups most 

affected were young people of both sexes: 
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Young people feel that the aspirations they hope for in university fade as soon as they 

graduate.  

 

Youths are the Palestinian capital and the future leaders of the Palestinian society, bearing 

the burden of society’s development and progress in various fields. They are the most 

influential segment of society but are affected by the division, which affected the economic 

development and political modernization, and consequently youths’ values and attitudes. 

 

In an opinion poll on youth migration and the Palestinian division conducted by the Center 

for Studies and Measurement of Public Opinion at Al-Aqsa University between 2 - 13 

September 2021 in the governorates of the Gaza Strip, 55.7% of the respondents said they 

would leave the country if they had the chance. 

 

4. Cultural repercussions: As a result of the political division, hate speech escalated in 

Palestinian society. The culture of conflict prevailed instead of diversity and competition 

through the ballot box. The prevailing political circumstances affected the Palestinian 

society and weakened the established traditions of democracy in official and non-official 

institutions.  

 

5. Legal repercussions: As a result of the ongoing division and the absence of the Legislative 

Council, there are two aspects of legal repercussions: 

• The modernization of laws related to youth and elections, such as lowering the candidacy 

age, has been disrupted. 

• The issuance of laws related to girls and women, such as the Family Protection from 

Violence Law, are slow. 

َّ
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(: المرأة والشباب في المشاركة السياسية واقع وآفاق، منشورات جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ص  2022ناصيف معلم، )  1

5 -6 . 
عشية اليوم    اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني (:  2021الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )  2

   https://bit.ly/3bIy56z: 2021/ 12/08العالمي للشباب،  
   https://bit.ly/3iUBoLh: 2022/ 11/ 13، جريدة القدس، الشباب: ما بين االحتالل واالستقالل(: 2022دالل عريقات، ) 3
   POMED  ،27 /1  /2021  :https://bit.ly/3uJ6Ajj، مؤسسة  سية للمرأة: عوائق وتحدياتالمشاركة السيا(:  2021إكرام عدنني، )   4
وقع األمم المتحدة:  ، ما حول الشباب والسلم واألمن بطلب من األردنا تاريخي  مجلس األمن الدولي يعتمد قرار  (:  2015األمم المتحدة، )   5

https://bit.ly/3BvvtCP   
(: اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني بمناسبة  2019الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )  6

   https://bit.ly/3Wxqfyt: 2019أغسطس/ أب   12اليوم العالمي للشباب، 
،  شبكة ُمْسَكتَة: تأثيرات الردع على المشاركة السياسّية للشباب الفلسطينّي في وسائل التواصل االجتماعيّ (:  2019لة، )مركز حم  7

   https://bit.ly/3BLCD6c: 2019المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي، نوفمبر/ تشرين ثاني،   -  حملة
 المرجع السابق.  8
(:َّ عاافتتَّ غ  َّاالنتاتبتتَّوافت َّمبعأَّا عوريةَّع  َّا مجتمعَّوا قضفةَّا   س  نفة،َّبتلَّث نكَّ  عراستت2022ََّّعمرَّرحتل،َّوآخرون.َّ 9ََّّ

 .11غزة،َّصَّ–َّاالسترا فجفة
ذار/ مارس  آ  7،  العالمي.. نصف المسجلين لالنتخابات من النساءفي يوم المرأة  (:  2022فلسطين. )  –لجنة االنتخابات المركزية    10

2022 :https://bit.ly/3VaTbv0    
 . 14مرجع سابق، عمر رحال، وآخرون، ص 11
ول دورة  للربع األ  يني يعلن النتائج األساسية لمسح القوى العاملةاإلحصاء الفلسط  (: 2022، )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  12

   https://bit.ly/3FOCa5F: (2022آذار،   – ) كانون ثاني 
 . 2022، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيمرجع سابق،   13
 . 2021سابق، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مرجع   14
تشرين ثاني/    25،  مع الفصل و"التحكم عن كثب": أثر االنقسام في وحدة المجتمع وفعالية النظام السياسي(:  2014تيسير محيسن، )  15

   https://bit.ly/3Le9WBs: 2014نوفمبر 
أكتوبر/ تشرين    22(: كيف فقدنا ذواتنا؟ الرأسمالية واالستبداد وتشويه هوية الشباب العربي، موقع الجزيرة،  2017محمود رجب، )  16

   https://bit.ly/3FQry4X: 2017أول 
  -نباء والمعلومات الفلسطينية، وكالة األشباب غزة.. هجرة من قلب البطالة والحصار إلى جحيم المجهول(:  2021، ) رحسين السنوا  17

   https://bit.ly/3PloWjG: 2021نوفمبر/ كانون ثاني  7وفا،  
السوسي  18 إلى جحيم مجهول(:  2022، )ريما  الفلسطينية  الهجرة من غزة  أيلول    27وفا،    –، وكالة األنباء والمعلومات  سبتمبر/ 

2022 :https://bit.ly/3uOCiM5   
 . 12مرجع سابق، عمر رحال، وآخرون، ص 19
ف س  ا،َّ موز/َّيو  وََََّّّّ-ا جهتزَّا مركزيَّ إلحصتءَّا   س  ن ،َّراعَّللاَََّّّ(:2020 ا مرأةَّوا رجلَّف َّف س  اَّقضتيتَّوإحصتءات،20ََََّّّّ

 .37َّ،َّص2020
21  ( األقصى،  الفلسطيني(  (:  2021جامعة  المجتمع  على  وأثرها  الشباب  هجرة  )أسباب  حول  الرأي  استطالع  من  96.0نتائج   %

يعتقدون:   آراؤهم  غزةالمستطلعة  قطاع  في  ظاهرة  أصبحت  الفلسطيني  الشباب  هجرة  أيلول    15،  أن  :  2021سبتمبر/ 

https://bit.ly/3YBbixa   
أ وَّ بعة،َّ 22ََّّ أمتن،2016ََّّم معَّ مؤسسةَّ و  ورن،َّ ا مجتمعَّ أستنَّ نتءَّ األه  َّ ا س مَّ أغس 31َََّّّ(:َّ :2016َّسََّّآ /َّ

https://bit.ly/3coF4Ceََّّ. 
23   ( الّس  (:  2022يحيى قاعود، ودعد محمود.  الكراهية وتداعياته على  المجتمعيخطاب  للدراسات  لم األهلي واالنسجام  ثينك  بال   ،

 . 8غزة، ص  -ستراتيجيةاإل

https://bit.ly/3bIy56z
https://bit.ly/3iUBoLh
https://bit.ly/3uJ6Ajj
https://bit.ly/3BvvtCP
https://bit.ly/3Wxqfyt
https://bit.ly/3BLCD6c
https://bit.ly/3VaTbv0
https://bit.ly/3FOCa5F
https://bit.ly/3Le9WBs
https://bit.ly/3FQry4X
https://bit.ly/3PloWjG
https://bit.ly/3uOCiM5
https://bit.ly/3YBbixa
https://bit.ly/3coF4Ce

