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 ملخص البحث

لبطالة في المخيمات الفلسطينية/مخيم طولكرم نموذجاا  

العالً د. مقبولة ٌحٌى / مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم و د. عبد الرحٌم غانم/ جامعة القدس المفتوحة فرع طولكرم  

  

كنموذج تقرٌبً لدراسة البطالة تعنى هذه الدراسة بتسلٌط الضوء على البطالة فٌمخٌم طولكرم       

 فً المخٌمات الفلسطٌنٌة .

تدنً األوضاع إلى دتأالظروف الراهنة فً الشرق األوسط بات من المعروف للباحثٌن أن  لقد 

فً الخارج والداخل مثل ما حصل لمخٌم ، وتدمٌر البنى التحتٌة للمخٌمات الفلسطٌنٌة االقتصادٌة

ٌة الٌرموك فً سورٌا وأماكن تواجد التجمعات الفلسطٌنٌة فً العراق وحصار المخٌمات الفلسطٌن

جدار  و والثانٌة ولىألاالنتفاضة ا تفً لبنان وحرمانهم من الوظائف، وفً الداخل الفلسطٌنً أد

تثمار والعمل عدم االستقرار واالسمن حالة  الفصل العنصري واالقتحامات المتكررة للمخٌمات إلى

ومخٌماتها وتقلٌص خدمات وكالة  ةا أدى الحصار الظالم على قطاع غز، كملدى أبناء المخٌمات

 . وكون مخٌم طولكرمخٌماتالغوث وتقلٌص التموٌل األمرٌكً لها، إلى خلق البطالة لدى أبناء الم

بٌان البطالة فٌه كإحدى عدت هذه الدراسة لتأفقد  وسكانا   حجما  الضفة الغربٌة ثانً مخٌمات  أكبر

فً  ةاالقتصادٌعاقة تطور الحٌاة وإالهامة والخطرة التً تقض مضجع الحٌاة وسبل العٌش  التحدٌات

 .ومخٌم طولكرم خاصةفلسطٌن عامة  

 أهمية الدراسة وأبعادها

فً الضفة بر المخٌمات ككونه ثانً أ لبطالة فً مخٌم طولكرمتفشً ا دراسة ظاهرة  همٌةأعود ت

دنماَ  851، وما زالت مساحته تتراوح مكانها منذ نشأته حتى الٌوموالبالغة الغربٌة بعد مخٌم بالطة

 .نسمة لفأ 32سكانه إلى فقد المخٌم تحمل الزٌادة الطبٌعٌة للسكان حٌث وصل عدد مما أ

mailto:abghanem@qou.edu
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عمال التجارٌة والورش إن ضٌق أفق المساحة فً مخٌم طولكرم أدى إلى انحسار األ         

دت الى زٌادة نسبة واألراضٌالزراعٌة، كما أن التخصصات العلمٌة التقلٌدٌة أ الصناعٌة والفنٌة

عٌة االولى أو حملة العاطلٌن عن العمل فً صفوف خرٌجً الجامعات سواء من حملة الشهادة الجام

لى خضر عالخط األقتصار سوق العمل فً داخل لى ذلك اأضف إ .شهادات الدراسات العلٌا

 ن تقلٌص مٌزانٌات األونرواالمتزوجٌن ممن لٌس لهم ملفات أمنٌة عند الجانب اإلسرائٌلً. كما أ

 لى تفشً البطالة وزٌادة نسبتها بٌن سكان مخٌم طولكرم. ألسباب سٌاسٌة أدت إ

 من اهداف الدراسة

هالً المخٌم الشرٌحة العرٌضة من أنتجة وتبٌان تبٌان نسبة البطالة فً مخٌم طولكرم بٌن الفئة الم

مما تسبب فً أمراض وآفات اجتماعٌة خطرة انعكست سلبا  على الذٌن ٌعٌشون تحت خط الفقر 

 المجتمع فً المخٌم. 

رأة فً المخٌم بسبب البطالة رغم أنها تشكل انتاج الم نسبة تدنً بٌانتى لكما هدفت الدراسة إ       

 . هذا رفع نسبة البطالة العامة فً المخٌم% من سكان المخٌم و48ما نسبته 

 منهج الدراسة 

ولٌة من خالل المقابالت ً الوصفً المعتمد على المصادر األالدراسة  المنهج التارٌخ تاتخذ

 . وتحلٌلها المٌدانٌة 

 : خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها

 %  .55ألخٌرة حتى وصلت إلى لسنوات الثالث ا.تسارع نسبة  زٌادة البطالة من خالل ا8

 .لى تفشً نسبة البطالة فً المخٌم وكافة المخٌمات الفلسطٌنًإدت أالظروف السٌاسٌة . 3

دى بشكل مباشر األونروا ألسباب سٌاسٌة من أطراف دولٌة صاحبة نفوذأن تقلٌص مٌزانٌة إ.2    .

 .لى عدم القدرة على تشغٌل الخرٌجٌن والعاطلٌن عن العملإ

، وضاع السٌاسٌةوضاع االقتصادٌة، األ: البطالة، مخٌم طولكرم، الالجئون، األكلمات مفتاحية 

 .األونروا

 " نموذجا طولكرم مخيم/الفمسطينية المخيمات في البطالة

 الدراسة ممخص

 انو الى اضافة بالطة، مخيـ بعد سكانا الغربية الضفة في الفمسطينية المخيمات اكبر ثاني طولكـر مخيـ يعد
 الموقع ذلؾ عمى زد الوطف، بناء في فاعؿ بشكؿ تسيـ التي القيادية الكوادر لتخريج وثوري نضالي مركز



4 
 

 في تشفع لـ المخيـ مزايا اف اال الشرقي، طولكـر مدخؿ عند يقبع كونو المخيـ بو يتمتع الذي االستراتيجي
 . الفقر وتفاقـ البطالة كانتشار البارزة ومعضالتو مشاكمو عف الطرؼ غض

 وايذانا صارخا تحديا باعتبارىا المخيـ في البطالة مشكمة عمى الضوء تسميط الى المرفقة الدراسة تيدؼ
 المستغمة غير االقتصادية الموارد وطبيعة حجـ عمى ومؤشرا منجية، اجتماعية واضرار اقتصادية بخسائر
 وتحميميا الظاىرة وصؼ عمى يقـو الذي التحميمي الوصفي المنيج اتباع تـ ذلؾ، خرى، ولتحقيؽ منجيةا
 وقد الظاىرة، مف المتضررة الحاالت ومعاينة الصمة ذات المراجع دراسة بعد االخرى بالظواىر وربطيا

 :اىميا عدة الىنتائج التوصؿ الدراسة استطاعت

 في االسباب مف مجموعة ساىمت نسبيا مرتفعة نسبة وىي ،% 66 حوالي طولكـر مخيـ في البطالة نسبة اف
 مساحة لمحدودية نظرا مشاريع اقامة عمى القدرة وعدـ االونروا خدمات وتقميص السياسية بموغيا،كالظروؼ

 .المرأة عمؿ فرص وتدني الخميج في العامميف وعودة التشغيمية المشاريع وقمة الخريجيف اعداد وزيادة المخيـ،

ادى  االجتماعية والمشاكؿ والمخدرات والجريمة العنؼ وانتشار كالفقر البطالة عف آثار سمبية ناجمة ىناؾ
 ما انقاذ ينبغي ىنا مف عنيا، الطرؼ وغض تغافميا ال يمكف اخطاروىذه  .الوطني االنتماء اضعاؼ الى

 مشاريع بإقامة آثارىا وتقميؿ حدتيا مف بالتخفيؼ بؿ نيائيا، عمييا والقضاء البطالة بإزالة ليس انقاذه يمكف
 لمتخصصات المحمي السوؽ حاجة حوؿ العامة الثانوية لطالب وتوعوية ارشادية برامج وتخصيص انتاجية
 في المعيالت لمنساء اماف شبكات وتوفير الثانوية طالب اعداد تستقطب جديدة تخصصات وايجاد المينية
 صناعية منطقة وانشاء الفمسطيني العمؿ قانوف وتطبيؽ واألىمية، الحكومية المؤسسات قبؿ مف المخيـ
 لدعـ تكافؿ صناديؽ انشاء امكانية الشباب، مع لفئة الداعمة الصغيرة المشاريع إلقامة القروض منح وتسييؿ
 .اوعمؿ مصدر رزؽ يجدوا حتى العمؿ عف العاطميف

 .ة ، االوضاع السياسية ، األونروا: البطالة ، مخيـ طولكـر ، الالجئوف ، االوضاع االقتصاديكممات مفتاحية

 

Abstract 

This study aims to highlight the problem of unemployment in Tulkarem Camp as a blatant 
challenge and a warning of economic losses and social damage on the one hand and an 
indication of the size and nature of untapped economic resources on the other hand. In order 
to achieve this, the analytical descriptive approach, which is based on the description of the 



5 
 

phenomenon, analyzing and linking it to the other phenomena after studying the relevant 
references and examining the cases affected by the phenomenon, was adopted. The study was 
able to come up with several results, the most important of which is: The unemployment rate in 
Tulkarem Camp is approximately 66%, a relatively high percentage that contributed a number 
of reasons to achieve it, such as the political situations, the reduction of the UNRWA services 
and the inability to establish projects due to the limited camp space, the increasing number of 
graduates, the lack of operational projects, the return of workers in the Arab Gulf countries and 
low employment opportunities for women. 

The effects of unemployment, such as poverty, the spread of violence, crime, drugs and social 
problems, and the most severe one is the weakening of national belonging, are dangers that 
can not be ignored or overlooked. Hence, what should be done is not eliminating 
unemployment or overcoming it completely, but reducing its severity and decreasing its effects 
by establishing generating projects and allocating instructional and awareness programs for 
high school students on the need of the local market for vocational specialties, introducing new 
specializations that attract the increasing numbers of high school students,  providing safety 
links for women with dependents in the camp by governmental and private institutions, the 
application of the Palestinian Labor Law, setting up an industrial zone and facilitating the 
granting of loans to set up small businesses in support of young people, with the possibility of 

establishing Takaful funds to support the unemployed until they find a source of income or job. 

Key words: Unemployment, Tulkarem Camp, economic situations, political situations refugees, 
UNRWA 
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 البطالة في المخيمات الفمسطينية/مخيم طولكرم نموذجا

 د.مقبولة يحيىو /د. عبد الرحيـ غانـ

 المقدمة

 أىمية الموضوع وسبب اختياره

اف االوضاع السياسية في فمسطيف وما تشيده مف حصار اقتصادي بعد اقامة جدار  اف مفال يختمؼ اثن
الفصؿ العنصري عمى الضفة الغربية والحصار االقتصادي والسياسي عمى قطاع غزة كاف لو اثار سمبية 

 بشكؿ خاص . عمى مستوى دخؿ الفرد والدخؿ القومي الفمسطيني بشكؿ عاـ وعمى المخيمات الفمسطينية

الفمسطينييف والمقامة  لمميجريفوالحراؾ الشعبي في الدوؿ العربية المضيفة  كما اف عدـ االستقرار السياسي 
بالكارثة  "ووصؿ االمر الى وصفوعمييا المخيمات الفمسطينية قد اصابيا التردي االمني واالقتصادي 

 االردف و ينطبؽ عمى المخيمات الفمسطينية فيوتعيش اغمب العائالت تحت خط الفقر وىذا "،االقتصادية
 . ومخيمات الضفة الغربيةلبناف وسوريا 

تكمف أىمية الموضوع في كوف مخيـ طولكـر ثاني اكبر المخيمات الفمسطينية في الضفة الغربية سكانا بعد 
تسيـ  التي ديةقياالسياسية و العممية  و الكوادر الج يخر وثوري لت ينضالمركز  مخيـ بالطة،اضافة الى انو
الذي يتمتع بو المخيـ وتطوره واستقراره، زد عمى ىذاالموقع االستراتيجي الياـ بشكؿ فاعؿ في بناء الوطف 

ع عند مدخؿ طولكـر الشرقي،االاف مزايا المخيـ لـ تشفع في غض الطرؼ عف عيوبو ومشاكمو بيق نظرا لكونو
 ومعضالتو التي منيا انتشار البطالة وتفاقـ الفقر .

بخسائر اً وايذانباعتبارىا تحديا صارخافي المخيـ البطالة  مشكمةالى تسميط الضوء عمى  المرفقة تيدؼ الدراسة
ومؤشراعمى حجـ وطبيعة الموارد االقتصادية غير المستغمة مف جية  ،مف جية جتماعيةضرار اقتصادية واا

 المالئمة لمحد منيا ومنع تعاظمياسياسات اخرى، مما يستدعي حث اولي األمر وصانعي القرار عمى رسـ ال

ومف نافؿ القوؿ ذكره اف عدد ممف تمت مقابمتيـ حوؿ البطالة طمبوا عدـ ذكر اسمائيـ وكأف البطالة والفقر 
 مرتفعة ونسبة دخؿ الفرد متدنية .اليـو رغـ اف نسبة البطالة  ا،عيب ااصبح

 : تناوؿانالباحث أىارت، وأىدافياولتحقيؽ غايات الدراسة 

 *نشأة المخيـ



7 
 

 *أنواع البطالة في مخيـ طولكـر

 [لمعطيات الجنس والعمر ونوع الدراسة والعمؿ والظروؼ السياسية،والموقع الجغرافي تبعا ]أسباب البطالة *

 آثار البطالة*

 مقترحة لمحد مف ظاىرة البطالة في مخيـ طولكـروتوصيات  حموؿ*

 نشأة المخيم

، ـ1948مخيما فمسطينيا شاىدا عمى النكبة التي حمت بالشعب الفمسطيني سنة  64يقؼ  وقتناالحاضر حتى
ومف ىذه المخيمات ىناؾ .% مف شعب فمسطيف مف أرضو57عندما اقتمعت العصابات الصييونية أكثر مف 

مخيما في الضفة  19مخيما مسجمة رسميا لدى وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف )األونروا(، تتوزع عمى  58
في لبناف. وىناؾ  12والغربية وثمانية مخيمات في قطاع غزة وعشرة في األردف وتسعة في سوريا 

مخيمات في األردف وثالثة أخرى في سوريا غير معترؼ بيا لدى األونروا. كما أف ىناؾ أربعة ةثالث
غالقو ـّ تدمير ثالثة منيا، بينما تـ نقؿ سكاف الرابع وا   1مخيماتكانت قائمة في لبناف ت

 ( 1رقـ )بياني شكؿ 

 2تعترف بها وكالة الغوث حسب دولة االقامة يالمخيمات الفمسطينية الرسمية التأعداد 

___________ 

 

 

 

 

 
                                                           

 2ص 2012،  الشواهد-ونكبة-النكبة-شواهد-الفمسطينية-المخيماتصالح ، محسن ،  1
/2012/4/2/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions 
 ،مركز االحصاء المركزي،20/00/2010اقع الالجئين الفمسطينيين بمناسبة اليوم العالمي لالجئين و 2

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1683 
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 مربع ضمف حدود بمدية طولكـركيمومتر  0118وؽ أرض مساحتيا ـ ف1950تأسس مخيـ طولكـر لالجئيف عاـ

1.مف حيث السكاف بعدمخيـ بالطة وىو ثاني أكبر مخيـ لالجئيف في الضفة الغربية ،مف الناحية الشرقية
 

 

 
 2مخيمات الضفة الغربية وموقع مخيم طولكرم

ينتمي الالجئوف األصميوف في المخيـ إلى القرى والمدف التابعة لمناطؽ وقرى طولكـر الميجرة والتي تبمغ 
يافا ، مسكة ، صباريف ، سيدنا عمي ، قاقوف ، قيسارية ، الشيخ مونس ، وادي ، حيفا منياقرية  18حوالي 

، ويعتبره الباحثوف مف أكثر المخيمات صاحبة التعدد والتفّرع في أصوؿ ساكنيو ، ولذلؾ أثر 3الحوارث 
اسـ حمولة مختمفة داخؿ  30واضح في وفرة مسميات العائالت بشكؿ كبير ، فمف الممكف تعداد أكثر مف 

، مصيعي   المخيـ ، منيا : سالمة ، رضواف ، فرحانة ، عبد ربو ، ىوجي ، حجازي ، الشيخ عمي ، عوفي
، عطار ، سوالمة ، الحصري ،اليمشري ، شحادة ، غانـ ، قنديؿ ، شمبي ، ابو العاؿ ، ابو حسف ، الغاوي، 

ائالت مف الالجئيف في أف عدد الع المحّدثة، وتؤكد آخر اإلحصائيات وغيرىا   دغمش، عواد، موسى،
                                                           

انذبضش،يؤرًش انالجئىٌ انفهسطٍٍُىٌ فً و ودزى ولزُب 8998انجٍشبوي، سعٍذ ،انذٍبح االجزًبعٍخ وااللزظبدٌخ فً يخٍى ثالطخ يُز َشأره عبو 1

 ٍ .نالجئٍ-طىنكشو-يخٍى/انغشثٍخ-انضفخ،868،ص8188انًخًٍبد انىالع وانزذذٌبد، ،

https://www.unrwa.org/ar/where-we-work 

 .  8188/  7/ 88يمبثهخ يع انسٍذ  هشبو اثى رًبو يذٌش يخٍى طىنكشو ثزبسٌخ  اَظش يخًٍب فً انىطٍ، 89انالجئىٌ فً انضفخ انغشثٍخ: 2

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b099b3e7-fc74-43c5-b00a-1b6c9c092ffd 
3

 . 36،37، طض  2017كجهب ، يظطفى ، نكم عٍٍ يشهذ ، يجًع انهغخ انعشثٍخ ، انُبطشح ،  

https://www.unrwa.org/ar/where-we-work
https://www.unrwa.org/ar/where-we-work
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b099b3e7-fc74-43c5-b00a-1b6c9c092ffd
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b099b3e7-fc74-43c5-b00a-1b6c9c092ffd
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اف عدد ايضا لكنو اكد  (ىشاـ ابو تما)اكد ىذه االحصائية مدير مخيـ طولكـر عائمة ، 4938المخيـ حوالي 
ساكف في المخيـ مف غير  200مع األخذ بعيف االعتبار أف حوالي  عائمة  5000عائالت المخيـ حوالي 

 .1الالجئيف

 2منسب الالجئٌن فً مخٌم طولكرم وفق أصوله

 ( 3رقم )  بٌانً شكل

 

. ومثؿ باقي مخيمات الضفة الغربية، فقد 1995أصبح المخيـ تحت سيطرة السمطة الفمسطينية في عاـ 
يطمؽ عمييا ارض مف الحكومة األردنية 1950عاـ  تأسس المخيـ فوؽ قطعة مف األرض استأجرتيا األونروا

 .طولكرملعائلة حشاش وأبو عودة فً كانت  ملكٌتها  الن ؛الحشاش

اما حسب االحصاء ،نسمة  23000عدد السكاف المسجميف رسميا حسب سجالت االونروا حوالي  يبمغ
والسبب في التبايف في االرقاـ ىو اف حوالي نصؼ سكاف  ،الؼ نسمة 11 ـ حوالي 2017الفمسطيني لعاـ 

العمرانية والعزب حوؿ المخيـ في المواقع حوؿ المخيـ قد انتقموا لمسكف ،مخيـ طولكـر مف الجيؿ الثالث 
 3الخ .وليـ اصوؿ وبيوت وغرؼ في المخيـ .ابة وشويكة  ... وذن  كعزبة الطياح،اضافة الى مدينة طولكـر

                                                           
 .  2018/  7/ 12انظر مقابمة مع السيد  ىشاـ ابو تماـ مدير مخيـ طولكـر بتاريخ  مخيما في الوطف، 19الالجئوف في الضفة الغربية: 1
d1b6c9c092ff-b00a-43c5-fc74-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b099b3e7 
 
2

 موسوعة المخٌمات الفلسطٌنٌة،الواقع السكانً والبنى التحتٌة،طولكرميخٍى  
3

 . 2018/ 14/7. ويمبثخ يع فٍظم ساليخ يذٌش انخذيبد فً انًخٍى .ثزبسٌخ  2018/ 12/7يمبثهخ يٍذاٍَخ يع يذٌش انًخٍى هشبو اثى رًبو ثزبسٌخ  

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b099b3e7-fc74-43c5-b00a-1b6c9c092ffd
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b099b3e7-fc74-43c5-b00a-1b6c9c092ffd
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الغربي الرئيس في  عبيف مدينة طولكـر وسكانيا فالشار مااضؼ الى التشابؾ السكني والسكاني والديمغرافي 
 .المخيـ متشابؾ مع مدينة طولكـر

 االقتصادية واالجتماعية في المخيم الحالة

 :الحالة االقتصادية -أواًل 

وف عف لقمة عيشيـ ومصدر رزقيـ إلعالة ثمنذ أف تـ تشريد الفمسطينيوف مف أراضييـ وقراىـ ، اخذوا يبح
أسرىـ فعمموا في مجاالت متعددة وميف شتى ، وبداية عمؿ العديد منيـ في دوؿ الخميج العربي ، حيث 

لوظائؼ المتعددة كالتعميـ والصناعة والمؤسسات والشركات، مثؿ الكويت والسعودية واإلمارات عمموا في ا
وقطر وغيرىا مف الدوؿ العربية، وكاف ىذا الدخؿ قد أنعش الحالة االقتصادية لسكاف المخيـ مف خالؿ 

ات تـ تسريح العديد األمواؿ التي كاف أبنائيـ يحولونيا ليـ كؿ شير ، وبعد حرب الخميج في بداية التسعين
مف ىؤالء مف عمميـ وطردىـ ، وأصبحوا بال عمؿ وزاد وضعيـ سوء، بؿ أحيانا أصبحوا عالة عمى أىالييـ 

 .1وعانوا مف بطالة كبيرة لعدـ توفر عمؿ ليـ ، أو قدرة العمؿ المحمي مف استيعابيـ

ف ىذا قد شكؿ دخال كبيرا ، وكاـ1948أما المصدر األخر لمعمؿ فكاف العمؿ في فمسطيف المحتمة عاـ 
ومستمرا وسيال وقريبا لسكاف المخيـ ، والحؽ إف ىذا العمؿ قد أنعش الحالة االقتصادية في المخيـ وكاف 
عامال كبيرا في تطوره عمرانيا واقتصاديا ، إال أف ذلؾ المصدر تأثر بداية في االنتفاضة األولى بفعؿ 

زاد األمر سوءا بعد منع الفمسطينييف مف العمؿ في إسرائيؿ اإلضرابات واإلغالؽ ومنع التجواؿ ، ومف ثـ 
، وبقي عدد محدود يعمؿ ىناؾ إال انو عمؿ متقطع ويخضع 2000نيائيا بداية انتفاضة األقصى عاـ 

 لمزاجية رب العمؿ أو الظروؼ السياسية  .

وره ونموه العمراني يعتبر ىذاف المصدراف السابؽ ذكرىما، ىما أىـ مصدريف اعتمد المخيـ عمييما في تط
واالقتصادي وفي كؿ المجاالت، إال أف انقطاعيما سبب مشكمة كبيرة، وزاد مف حدة البطالة في المخيـ 

 لوضع االقتصادي إلى أسوأ حاالتوالمعاناة، وتراجع ا

 وىناؾ العديد مف األعماؿ والميف التي مارسيا سكاف المخيـ لكسب عيشيـ، أىميا:

 : مهنة البناء

                                                           
1

 يمبثهخ يذٌش انًخٍى انًظذس انسبثك َفسه 
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استحوذت ىذه المينة عمى المرتبة األولى مف القطاعات االقتصادية مف العامميف الذكور في المخيـ حيث 
،ويعود ذلؾ إلى أف ىذا القطاع مف أنشط القطاعات االقتصادية ، وذلؾ لحاجة السوؽ اإلسرائيمي والمحمي 

بأجٍر عاٍؿ  عمى العماؿ وال  لمعماؿ العامميف بالبناء ، ىذا مف جية ، ومف جية أخرى الف ىذه المينة تعود
تحتاج إلى تأىياًل مينيًا ، إذ يمكف لمعماؿ التعمـ مف خالؿ العمؿ فييا ، وما زاؿ ىذا القطاع يعد مصدرا 
ميما لمعمؿ وذلؾ لمنشاط المستمر والكثيؼ حاليا عمى البناء والحركة العمرانية التي تشيدىا المحافظة 

 وخاصة في المدينة .

 : مهنة الزراعة

، ـ أي قبؿ االنتفاضة االولى 1987حتى نياية عاـ يعمؿ قسـ مف سكاف مخيـ طولكـر في ىذا المجاؿ  كاف
ويعود سبب ذلؾ إلى انتشار المستوطنات الزراعية الحدودية في إسرائيؿ ، وتميز محافظة طولكـر بالزراعة 

القطاع وذلؾ المتداد العديد مف  منذ األزؿ ، وموقع المخيـ عمى الشارع الرئيسي كاف لو دور في زيادة ىذا
األراضي الزراعية عمى الجية المقابمة لممخيـ مف جية الشماؿ، باإلضافة إلى ذلؾ فقد قاـ الكثير مف األىالي 

، وقاموا وما تبقى مف وسيؿ طولكـر الغربي وسيؿ شويكة الجنوبيبضماف أراضي بور تابعة لمنطقة ذنابة 
وقاموا ببناء البيوت البالستيكية  1وزرعوا بيا اشجار الحمضيات " البيارات" باستصالحيا وجعميا قابمة لمزراعة

أو ما يعرؼ ) بالحماموت ( وزراعتيا بالعديد مف الخضروات حسب الموسـ مثؿ : البندورة والخيار والمموخية 
في أطواؿ  ،وحاليا يعمؿ الكثير مف المزارعيف عمى تشتيؿ العديد مف األشجار مثؿ : تشتيؿ الزيتوف وبيعو

لكف بعد وأعمار متعددة حسب الطمب ، كذلؾ العمؿ في قطؼ الزيتوف أو ضمانو النتشار ذلؾ في المنطقة  
تقمصت االراضي الزراعية بسبب التابعة لمدينة طولكـر وضاحية ذنابة بسبب الزحؼ العمراني تدنت نسبة 

 2. العامميف في الزراعة بشكؿ كبير

 : مهنة الصناعة

ؿ مف إجمالي سكاف المخيـ في ىذا المجاؿ ، وذلؾ بسبب انتشار العديد مف المصانع يعمؿ قسـ قمي
وتركزت الورش الصناعية التابعة لممخيـ مف مدينة طولكـر الغربية  اإلسرائيمية في المنطقة الجنوبية 

ما يعرؼ بالشارع الشرقي وشارع المسمخ، حيث أدى ذلؾ إلى استقطاب عدد مف العماؿ لمعمؿ في بشارعين
 مسالخىذا المجاؿ مف أىالي المخيـ ، كما يعمؿ بعض سكاف المخيـ في مجاؿ الصناعات الخفيفة مثؿ 

                                                           
1

 . 82، ص  2018ضًٍشي ، عذَبٌ ، يكبٌ يؤلذ ، سٍشح انجُشال انًخٍى واالعزمبل ، طجبق نهُشش ، ساو هللا فهسطٍٍ ،  
2

عهى انًاليخ انزخطٍطٍخ  وانعًشاٍَخ فً يخًٍبد طىنكشو ، سسبنخ يبجسزٍش غٍش يُشىسح ،جبيعخ انُجبح انىطٍُخ اثى رًبو ، يعزظى ، انعىايم انًؤثشح  

 . 94، ص  2003، 
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البناء ، والقصارة ، ، وفني والسمكرة المحـو وصناعة األثاث المنزلي ، كما يعمموف في مجاؿ الحدادة والنجارة 
 وفني البالط ، وفني الكيرباء .

 : مهنة النقل والمواصالت

نظرا لعدـ توفر جميع الخدمات التي يحتاجيا األىالي وتوفرىا في مدينة طولكـر أو المدف األخرى ، كانت 
لفيات ومكتب سفريات ا الياشمي ، سفريات مكتب  يمواصالت في المخيـ وى مكاتبالحاجة ماسة إلى توفر 
كما يوجد العديد مف سيارات األجرة ) تكسي ( تستخدـ لمتنقؿ إلى المدينة منيا ما ىو ومكتب سفريات االماف 

 1ممؾ لسائؽ التاكسي ، والبعض اآلخر يقـو باستئجارىا والعمؿ عمييا . 

 : وظائف وكالة الغوث

موف بشكؿ دائـ ، أو مف يعمموف يعمؿ عدد مف األىالي مع وكالة الغوث الدولية سواًء كانوا موظفيف يعم
بشكؿ مؤقت بعقوٍد لمدة معينة مثؿ برنامج الطوارئ المعموؿ بو اآلف في المخيـ ، حيث يعمؿ قسـ مف ىؤالء 

( البطاقةة التي تأتي مف الخارج )في العيادة أو مكتب الخدمات أو كعماؿ نظافة أو في توزيع الطرود الغذائي
.  الخر يعمؿ في الوظيفة العمومية في مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينيةوالقسـ ا أو في مدارس الوكالة

 300ويقد عدد  سواء في سمؾ التعميـ او االجيزة االمنية او الوظائؼ في الوزارات والمؤسسات العامة .
ورئيس المجنة الشعبية فيصؿ سالمة وىو ىشاـ ابو تماـ بو كؿ مف مدير المخيـ فاد موظؼ حسب ما ا

 طولكـر . مخيـ شؤوف الالجئيف في منظمة التحرير فيمسؤوؿ 

 : مهنة التجارة

صغيره يتمثؿ قطاع التجارة لدى سكاف المخيـ بامتالؾ محالت تجارية افاد مدير المخيـ السيد ىشاـ ابو تماـ 
 يبيعوف مف خالليا بعض متطمبات السكاف مثؿ البقاالت ) السوبر ماركت (، أو الدكاكيف الصغيرة ، و بعض

محؿ تجاري  بيف بقالة صغيره ومتوسطة  150محالت بيع األحذية و المالبس وتقدر ىذه المحالت بحوالي 
ومحؿ جممة حسب ما افاد بو مدير المخيـ وتتركز المحالت التجارية في الشارع الرئيس والذي يفصؿ المخيـ 

يـ ذنابة والشارع الرئيس المار عف مدينة طولكـر والشارع الواصؿ مف الغرب الى الشرؽ ويمتقي بشارع المخ
 . لمخيـ والواصؿ الى مدينة طولكـرمف اطراؼ ا

 الوظائف الحكومية واألهمية :

                                                           
1

 . 2017، يكبرت انًىاطالد انًشخظخ فً يخٍى طىنكشو ،طالد. اَظش ثٍبَبد وصاسح انًىا 2018/  7/ 18، يخٍى طىنكشو ، يمبثهخ يع يذًذ عىفه  
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مع قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية زادت مف توفر فرص العمؿ خصوصا لذوي المؤىالت العممية ، حيث 
يـ والصحة و البنوؾ الحكومية ، أصبح لدييـ فرص لمعمؿ في مختمؼ القطاعات الحكومية مثؿ : قطاع التعم

أو كالوزارات ، والمؤسسات الحكومية ، واألمف الوطني والشرطة، كذلؾ العمؿ في بمدية طولكـر والمؤسسات 
 االجتماعية والخدماتية  ومشاغؿ الخياطة وغيرىا .االىمية 

أما بالنسبة لمنساء  ت اربع صيدلياكما يوجد داخؿ المخيـ العديد مف محالت تصميح السيارات ،وأيضا يوجد 
العامالت في المخيـ فيتبيف أف نسبة مشاركتيف منخفضة، فنالحظ تركزىف في بعض الميف بنسب مرتفعة، 

 وفي ميف أخرى بنسب منخفضة، وىناؾ ميف أخرى ال يوجد أي أنثى.

ويعود السبب في انخفاض مشاركة النساء الفمسطينيات بشكؿ عاـ وفي المخيـ بشكؿ خاص في العمؿ ، 
وارتفاع معدالت البطالة بيف النساء ىو النقص في فرص العمؿ في ظؿ ىيمنة الذكور عمى العديد مف 

عالي، لكف مع  القطاعات االقتصادية ،واف بعض الميف تتطمب شروط محددة لمعمؿ مثؿ التحصيؿ العممي ال
قدوـ السمطة الوطنية زادت فرص عمؿ النساء في مجاؿ التعميـ والصحة وازدىار صناعة المالبس بانتشار 

إلى العمؿ في المشاغؿ في المحافظة والضواحي ، كما أنيا اتجيت أيضا لمعمؿ في الميف الفنية ، باإلضافة 
ـ أي بعد  1987داخؿ الخط االخضر بعد عاـ .وتدنت نسبة النساء المواتي يعممف في  المحالت التجاري

 االنتفاضة االولى . حسب ما رواه بعض سكاف المخيـ  .

ونود أف نشير ىنا ، أف العامميف في داخؿ إسرائيؿ يحصموف عمى أجور مرتفعة وعالية بالنسبة 
ومخيماتيا لحدود بالسوؽ المحمي ، مما يشكؿ عامؿ جذب لمعمالة الفمسطينية ، وموقع مدينة طولكـر لمعاممين

إذ انو في فترة زمنية بسيطة يستطيع العامؿ في المخيمات الوصوؿ إلى  1948فمسطيف التاريخية  عاـ 
 منطقة عممو ، إذ كاف بحوزتو تصريح عمؿ داخؿ إسرائيؿ .

 ( ، ويعود19_15ونريد أف نبيف في ىذا المجاؿ أف نسبة الذكور الممتحقيف بالعمؿ منخفضة بالفئة العمرية )
ىذا االنخفاض أف الطالب ما يزالوف عمى مقاعد الدراسة ونشبو التسرب قميمة ، بينما تتميز الفئة العمرية مف 

مف فئة المتزوجيف الذيف يستطيعوف الحصوؿ عمى  ( بارتفاع نسبة الذكور الممتحقيف بالعمؿ24_20)
التعميـ المختمفة ويستمر ما  مما يفسر إف التوجو لسوؽ العمؿ يبدأ عمى األغمب في مراحؿ تصاريح عمؿ 

( فاف نسبة العامميف فييا مرتفعة جدا ، وسبب ذلؾ  44_  40بعد المتوسط والعالي ، أما الفئة العمرية مف ) 
أف الذكور في ىذه الفئات ىـ في األغمب أرباب أسر ويقع عمى عاتقيـ مسؤولية إعالة أسرىـ ، أما الفئات 

بة العامميف الذكور فييا ، نالحظ إف نسبة العاطميف في المخيـ تتركز في العمرية المتقدمة بالسف فتنخفض نس
األعمار الشابة والمتقدمة وذلؾ لعدـ السماح لفئة األعمار الشابة بالتوجو إلسرائيؿ بسبب عدـ توفر تصاريح 
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نيـ ال العمؿ لدييـ وخاصة لمشباب العزاب ، وذلؾ ألسباب أمنية كما تدعي إسرائيؿ ، وكذلؾ ىنالؾ جزء م
يممؾ التأىيؿ الميني مما يعيؽ حصولو عمى عمؿ دائـ باإلضافة إف جزء مف ىذه الفئة يجد أف حصولو عمى 
الشيادة الجامعية ، تبني حاجزا نفسيا لالندماج في بيوت العمؿ ، بينما األعمار المتقدمة بالسف تقؼ األسباب 

 .الصحية حائال أماميـ لمحصوؿ عمى فرص عمؿ

الى تدني ويعود  عمالة االطفاؿ دوف سف الخامسة عشرة تزداد في االجازات المدرسية وىذالوحظ اف نسبة 
القوى البشرية البالغة والمنتجة في المخيـ مف سف التخرج مف المدرسة  دخؿ االسرة وارتفاع نسبة البطالة بيف

 . 65- 18مف الفئة العمرية 

 البطالة في مخيم طولكرمنواع ا

بطؿ بالعودة الى معاجـ المغة العربية نجد أصؿ مصطمح البطالة(unemployment )مف الفعمبطؿ فنقوؿ
 [118]األعراؼ: (يعممون وبطل ما كانوا) نو قوؿ اهلل تعالىالشيء بطال وبطوال وبطالنا اي خسر وضاع وم

 خصوصيةاالقتصادية ويكاد يكوف اكثر  قواميس.ويتسع المعنى في ال1)تعطؿ( فيو بطاؿ وبطؿ األجير اي
اذ يتخذ منحى االنقطاع المطوؿ عف العمؿ بشكؿ اجباري اما لعدـ عثور الفرد عمى عمؿ ،وقربا مف دراستنا 

ما اشارت اليو واالشمؿ فيما واقتصادا فيو بعدا .اما المعنى األكثر 2صرؼ عف عمؿ كاف يشغمو ألنواو 
ر_ولـ يعمموا ابدا خالؿ االسناد في سنة فأكث15)جميع األفرادالذيف ينتموف لسف العمؿ_:الدولية منظمة العمؿ 

الطرؽ مثؿ:مطالعة  بإحدىاي عمؿ مف األعماؿ وكانوا خالؿ ىذه مستعديف لمعمؿ وقاموا بالبحث عنو 
 .3(،سؤاؿ االصدقاء واالقارب أو غير ذلؾ مف الطرؽالصحؼ ،التسجيؿ في مكاتب االستخداـ

صمب لثانييصب في طمة عف العمؿ نجد اف المفيوـ اوما يتعمؽ بالقوى العا وبدراسة احواؿ المخيـ االقتصادية
 4التعريؼ الثالث برمتو. تبعاددوف اسموضوعنا

، البطالةت مشكمة غط تزامنا مع الزيادة اليائمة كالنار في اليشيـ  ابارز  رت انتشاراوانتش في مخيـ طولكـر
 لمسكاف وتوافر األيدي العاممة وانحسار فرص العمؿ .

                                                           
–،دار الكتب العممية،بيروت1،ط28،الزبيدي،تاج العروس،ـ67،ص2003لبناف،-،دار الكتب العممية ،بيروت1،ط11ظور، لساف العرب،ـابف من1

 51،ص2007لبناف،
قارف ب بييكؿ،عبد 91- 90،ص1990لندف،-،مكتبة رياض1ذيباف،،سامي وآخروف، قاموس المصطمحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية،ط2

 850،ص1986بيروت،–مي،موسوعة المصطمحات االقتصادية واإلحصائية،دار النيضة العزيز في
 300،ص2016الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،كتاب فمسطيف اإلحصائي السنوي،3
4

ؤرًش انالجئىٌ انفهسطٍٍُىٌ  ساليخ ، يجذي ، " اثش انجطبنخ انذاخهٍخ فً انًخًٍبد انفهسطٍٍُخ  فً انًذبفظبد انشًبنٍخ يٍ وجهخ َظش سكبَهب " ايبل ي 

 . 200، ص  2018انىالع وانزذذٌبد ، جبيعخ انمذس انًفزىدخ ودائشح شؤوٌ انالجئٍٍ ، 



15 
 

يقوؿ رئيس المجنة الشعبية لخدمات مخيـ طولكـر فيصؿ سالمة :)اف الوضع كارثي داخؿ مخيـ طولكـر 
 168اقيـ عمى مساحة  1948نتيجة التضخـ السكاني اليائؿ في عدد السكاف، فالمخيـ الذي انشئ عاـ 

وعمى نفس  2016آالؼ نسمة، ليرتفع عدد سكاف المخيـ في عاـ  اربعةلػ  آنذاؾدونما فقط وكاف يتسع 
 .نسمة 23000البقعة الجغرافية وحسب إحصائيات وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف "االونروا" الى 

قمصت الوضع االقتصادي كارثي والوكالة ،و % 60نسبة البطالة في صفوؼ شباب المخيـ الى  عتارتف
 1( !!!% فقط30خدماتيا الى 

 ( 3رقـ )  بياني شكؿ

 
 2الوضع الديموغرافي في المخيـ

 ؟ما أنواع البطالة المتمكنة في المخيم

 وجود االنواع التالية مف البطالةخالؿ لقائنا مع عدد الباس فيو مف ابناء المخيـ كاف االجماع عمى 

الظاىر الذي يعاني جزء مف ،وتعني حالة التعطؿ :وتعتبر الشكؿ الرئيس لمبطالةاو السافرة البطالة الظاىرة*
القادريف عمى العمؿ والراغبيف فيو والباحثيف عنو عندمستوى األفراد مف  أيوجود عدد،قوة العمؿ المتاحة

 عمؿ، أياي انيـ في حالة تعطؿ كامؿ اليمارسوف  ،االجرالسائددوف جدوى

                                                           
1

 ،دوًَب 868أنف َسًخ ٌسكُىٌ عهى يسبدخ  82يخٍى طىنكشو.. ،دٍبح وسىق ،يشاد ٌبسٍٍ

http://alhaya.ps/ar_page.php?id=202b1cby33731019Y202b1cb! 
 https://www.unrwa.org/ar/where-we-workمخيـ طولكـر لالجئيف، 2
 



16 
 

االستثمار ويتوسع االنتاج ويظير ىذا النوع مف البطالة عندمايضعؼ النشاط االقتصادي ويقؿ الحافز عمى 
 1وينقص الطمب المحمي عمى العمالة وتقؿ فرص العمؿ المتاحة.

 *البطالة المقنعة)disguised unemploymentعبارة عف سؤ استخداـ اليدالعاممة حيث   بأنياوتوصؼ (

ينظرا لوجود غيره مف العماؿ الذيف اليحتاج الذي يمتحؽ فيو مشروعالقطاع او كوناليتوقؼ العامؿ عف العمؿ 
، فعمى سبيؿ المثاؿ يعمؿ ابالشكؿ المجدي اقتصادي غير مستخدمةطاقتييسدوف مسده ويحموف محمو، فتصبح 

يفوؽ قدرة األرض، او يتـ تعييف موظفيف حكومييف التحتاجيـ في قطاع الزراعة عدد مف الفالحيف 
 .2مبطالة بشكؿ مخفيالدوائرفيشكموف عبئا فائضا عف الحاجة جالبا ل

 *البطالة الييكمية(structuralunemployment)بطالة تتولد مف اختالؿ التوازف في العالقات السائدة مف
مختمؼ عوامؿ االنتاج نتيجة تغيرات ىيكمية في الطمب عمى المنتجات او في الفف التكنولوجي المستخدـ او 

تغيرات سوؽ العمؿ، او انتقاؿ الصناعات الى اماكف جديدة.وبمغة بسيطة بعيدة عف لغة االقتصادييف  في
 .3تشير الى عدـ مطابقة او توافؽ متطمبات فرص العمؿ المتوفرة ومؤىالت الباحثيف عف العمؿ فإنيا

يرغـ المصانع عمى  بطالة تنشأ عف انخفاض عابر في الطمب عمى البضائع،األمر الذي :*البطالة الدورية
 4تخفيض عدد عماليا أوتخفيض ساعات عمميـ أ وتسريحيـ

 5.وىناؾ أنواع اخرى مف البطالة لكنيا اقؿ اثرا وبروزا مف التي اشرنا الييا

 أسباب البطالة في المخيم*

 م(1441*صعوبة التنقل والعمل داخل الخط األخضر )اراضي 

 قالت احداىف:)كنت اعمؿ بالزراعة داخؿ الخط األخضرفي لقاء مع مجموعة مف النساء في المخيـ 

...انتيى التصريح فمـ اعد اعمؿ...ليس لي بيت ،وانا اسكف مع اوالدي في بيت والدي(واضافت اخرى باف 
العاممة لدى االحتالؿ ساىما فعميا في تمكيف بطالتيا.اما الشباب فتحدث بالنيابة  المرأةجيميا بالقوانيف وحقوؽ 

                                                           
 18/7/2018لقاء صحفي مع الباحث سعيد يوسؼ ذياب حامد مف مخيـ طولكـر بتاريخ 1
 92-91،ذيباف ،قاموس ،ص766،850ىيكؿ ،موسوعة ،ص، 2
 18/7/2018،سعيد،لقاء، 160،ص،2008عماف،-،دار الشروؽ1، ط1مسعود،سميح،الموسوعة االقتصادية ،ج3
 91ذيباف،قاموس،ص4
 162-160انظر عنيا:مسعود،الموسوعة،ص5
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عنيـ نور ابو تماـ قائال )ابي تـ اعتقالو واخي وكثير مف اقاربي مازالوا مسجونيف مما جعؿ االحتالؿ يرفض 
ني تصريح :)التصريح مرتبط بالزواج...اليعطو بدو ( وقاؿ صديقو مصطفىتكرارا ومرارا اعطائي تصريح

الزواج...فكيؼ اتزوج انا وغيري مف الشباب ونحف الشغمة والعممة والزواج  بإمكانياالاذا تزوجت وليس 
 1مكمؼ...حتى التفكير بالزواج ما بحصؿ(

وفي ىذا السياؽ البد لنا مف االشارة الى االوضاع التي فرضيا االحتالؿ عمى شعبنا سواء ماكاف منيا قبؿ 
مف االسر ناىيؾ عف  كالحصار واغالؽ الطرؽ واالعتقاالت واستشياد العديد ،بعدىاانتفاضة االقصى اـ 

الجرحى ،مع صعوبة وجود بدائؿ في مناطؽ السمطة الوطنية التي طفح كيميا وزاد عبئيا بعد تزايد 
 .2العمؿ فييا أسواؽخريجوىاوتناقص 

 العوامل البشرية*

لعبت دورا كبيرا في بطالتيـ،ونعني  السياسيةو  العوامؿ البشريةاتفؽ العاطموف عف العمؿ في المخيـ عمى اف 
 التي تتضح مف خالؿ:االمكانات والميارات والقدرات العممية والمينية ،بالعوامؿ البشرية 

 ةالحاالت المرضي-

سنة اف سبب تعطمو يرجع الى اصابتو بمرض 42فقد اشار احد العاطميف عف العمؿ ويبمغ مف العمر
 .3الروماتيـز

وعدـ امتالؾ الميارات التي تزيد مف فرص بسبب الحالة المادية الصعبة انخفاض مستوى التحصيؿ العممي-
 4العمؿ
: فتـ تحديدىا وحصرىا في سمطات االحتالؿ واقامة جدار الفصؿ العنصري وتقميص العوامؿ السياسية اما 

 ،كتاب مف األونروا حسببويتوقع  ،عميـ وكالة الغوث ميزانياتيا عمى مستوى الصحة و االغاثة والتشغيؿ والت
 5. 2018ابتداء مف بداية شير ايموؿ  في المخيـ، خدماتية وتشغيمية واستغناء عف موظفيف اف تتوقؼ مرافؽ

.5 
                                                           

 15/7/2018مقابمة مصدر طمب عدـ ذكر اسمو  يـو في1

حسف ،عبد اهلل صادؽ أميف الفقر في فمسطيف وسياسات مكافحتو حالة عممية)محافظة جنيف(،رسالة ماجستير،جامعة النجاح  18/7/2018سعيد ،لقاء،2
 43-42،ص2005،الوطنية

 15/7/2018في،مصدر طمب عدـ ذكر اسمو مقابمة 3
 18/7/2018سعيد،لقاء،4
5

 .  2018/ 6/7.يُشىس كزبة األوَشوا  10/7/2018يمبثهخ يىظف كجٍش فً انىكبنخ طهت عذو اركش عٍ اسًه ثزبسٌخ  
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 العوامل االقتصادية*

 ،قمة فرص العمؿ المتاحة بسبب محدودية المصانع والمشاريع والورش المتواجدة في محافظة طولكـر-أ
 وزيادة اعداد العماؿ الذيف فقدواأعماليـ داخؿ الخط األخضر

 تدني االجور السيما في الميف التي يتقاضى اصحابيا مخصصاتيـ المالية بنظاـ  المياومة)اليومية(-ب

 1غياب قوانيف العمؿ وعدـ وجود رقابة او نقابة تتابع قضايا العماؿ وتنصؼ  حقوقيـ -ج

 العوامل الجغرافية*

بيا بعد راـ اهلل  عاصمة االقتصاد الفمسطيني ومركز المؤسسات الحكومية واألىمية والدولية عف ويقصد 
 2طولكـر

فعدد سكاف المخيـ بازدياد ، لكنيـ محروميف غياب الحيازة والممكية كون المخيم تابعا لوكالة الغوث الدولية*
تجاوز الحد المسموع بو مف حيث عدد األفقي في البناء ، ويسمح ليـ بالتوسع العموديالذي  التوسعمف 

 طبقات البناء ،

 .3لمتوسع األفقيوذلؾ النعداـ وفرة مساحات إضافية كافية 

 ظاهرة المحسوبية في التعينات*

عمى وجود المحسوبية  ،فقد اكد احد الخريجيف العاطميف عف العمؿ والذي يحمؿ شيادة اليندسة بتقدير امتياز
بتعييف اخر يختمؼ فوجئ يع خطوات التوظيؼ بتفوؽ لكنو في التعييف ،فقد حدثنا انو اجتاز جم )الواسطة(

 .4القرارات والمتنفذيف ألصحاببسبب ثقؿ واسطتو وسيولة وصوليا  المعمنةتخصصو كميا عف الوظيفة

 ثقافة المجتمع تجاه النساء*

البطالة الى عوامؿ تتعمؽ بمفاىيـ ومعتقدات ناتجة عف ثقافة  ألسرىففئة مف النساء المعيالت  ارجعت
المجتمع،فقد قمف )اف مجتمعنا الفمسطيني ينظر لممرأة االرممة والمطمقة الصغيرة نظرة سمبية تحد مف حركتيا 
                                                           

سعيد ، 218-216،219،ص2013تير، جامعة النجاح الوطنية،حمادنو ، ختاـ محمد نايؼ، مشكمة البطالة بيف الشباب في مدينة نابمس، رسالة ماجس1
 18/7/2018،لقاء،

 18/7/2018سعيد،لقاء،2

 ياسيف ،حياة وسوؽ، البنى التحتية، موسوعة المخيمات3

 215،2018حمادنو،مشكمة،ص 15/5/2018مقابمة في4
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ى ،وكاف األولى بيذه الشريحة اف تتمقالى العزلة االجتماعية العمؿ الذي تريد( مما دفعيا ومف حرية اختيارىا
 .1األقاربمف  أودعما مف المؤسسات االجتماعية 

 *آثار البطالة

لمبطالة اثارىا الخطيرة ونتائجيا السيئة عمى المجتمع والفرد ، وتمعب ىذه االثار الدور االقوى في تحفيز 
 .القيادات المتنفذة عمى وضع الحموؿ الجذرية التي تحد منيا وتخفؼ مف تبعاتيا لدى فئة الشباب خاصة

يقوؿ فيصؿ سالمة) إف الوضع االقتصادي في المخيـ مف سيئ  ،وتظير ىذه اآلثار جمية في مخيـ طولكـر
ألسوأ نتيجة االرتفاع المطرد في نسبة البطالة التي تسببت بأزمات اجتماعية واقتصادية داخؿ المخيـ، مثؿ 

ستخدـ فييا األسمحة البيضاء، انتشار آفة المخدرات، والسرقات، والكحوؿ، والشجارات االجتماعية التي ت
 2والناجمة كميا عف ازمة السكاف واالكتظاظ داخؿ المخيـ (

 :اذف نستطيع مف خالؿ ىذا التصريح حصر المشاكؿ واالثار االجتماعية لمبطالة ب

 يناؾ أشخاصفتحديدًا فئة المراىقيف والشباب ، أبناء المخيـ و  وشرب المسكراتعند بعض انتشار المخدرات_
بيف أبناء المخيـ ، كوف السمطة الفمسطينية كبمد  ممخدراتحممة اليوية الزرقاء يستغموف ذلؾ في الترويج ل مف

مضيؼ ممنوعة مف محاسبتيـ أو إيقافيـ عف عمميـ مف خالؿ اعتقاليـ ؛ بحجة حوزتيـ لمبطاقة الزرقاء 
مما  ؛تنتشر في صفوفيـ الظاىرة بدأتحيث "اإلسرائيمية" ، وتنذر ىذه المشكمة بخطر كبير تجاه أبناء المخيـ 
وىو ما يسعى لو االحتالؿ في استيداؼ  ،يعرض ىؤالء الشباب لمخاطر االنزالؽ في السموكيات المشينة

النيـ ركف  بحؽ الالجئيف إساءة ومف نوع آخر،لصرؼ نظر الشباب عف قضيتيـ الرئيسة واضح وخطير 
مع  ،افة عندما تنتشر تصبحاىرة رغـ انيا قميمة جدًا الى انيا . وىذه الظ3رئيسي مف اركاف الثورة الفمسطينية 

 ،العمـ انيا كانت معدومة في المجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ والمخيمات بشكؿ خاص 

عدة مطالبات لمشرطة اإلسرائيمية بإيقاؼ فقد قامت األخيرةبمشرطة الفمسطينيةلوحسب الشكاوى التي قدمت 
ات دوف ردود إيجابية . والسبب الرئيسي النتشار ىذه المواد المسمومة في مخيـ طولكـر بشكؿ ر مروجي المخد

الداخؿ المحتؿ والمستوطنات التي  بقاعمشكالت الحياة مف فقر وبطالة والقرب المكاني والجغرافي من  ممفت ،

                                                           
 15/7/8018مقمبمة18/7/2018سعيد،لقاء،1
 ياسيف ،حياة وسوؽ،الحياة الجديدة2
، معمومات اضافية3  يشجع سبثك . موسوعة، مخيـ طولكـر
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التكنولوجيا الحديثة  الييود ، إضافة إلى انفتاح الشباب بشكؿ مفاجئ عمى وسائؿوف يستوطنيا المتطرف
 .1وغياب المراقبة الذاتية والخارجية ليـ

 العنؼ الذي يؤدي الى اجرينا مقابالت معيـ اف البطالة وفقداف الماؿ وراء الكثير مما:فقد اكد العنؼانتشار -
 الجريمة،حيث اف العاطؿ عف العمؿ يجد بديال عف عممو في اتخاذ منحى غير اخالقي يعوضو عف العمؿ

 .2سموكا دائما  واسموب حياةويؤمف لو الماؿ فيصبح  ذلؾ 

الفمسطينيةبشكؿ يؤصؿ العالقة  األراضي:يتزامف ارتفاع الفقر مع ارتفاع معدالت البطالة في انتشار الفقر-
إف نسبة الفقر في :)مخيـ "انشراح عنبر" العضو لجنة خدمات وكذا في مخيـ طولكـر تقول ،الطردية بينيما 

ىي األعمى مف سنوات، حيث يعتبر ثاني أكثر المخيمات فقرا في الضفة، ومع ذلؾ فإف العائالت المخيـ 
عائمة بسبب تقميصات  500المسجمة في الشؤوف وتتمقى مساعدات مف قبؿ الوكالة " األشد فقرا" لـ تتجاوز 

 عاما " 30- 29ث اصبح المعدؿ ما يقارب يع سف الزواج لدى الشباب بحاارتف مما ساىمفيالوكالة.
خريج سنويا مف الجامعات  300عنبر:" المخيـ مجتمع فتي، ونسبة الشباف عالية، ففي المخيـ  وحسب راي

 .3(المختمفة، ولكف ال وظائؼ الستيعاب ىؤالء الخريجيف سواء في الحكومة أو في الوكالة"
عالقاتو مع اآلخريف فقد اتفقت وفي ،:تؤثر البطالة عمى عالقات الفرد داخؿ اسرتو  المشاكؿ االجتماعية_

مف ازدياد حدة التوتر والمشاكؿ ،(35-25اراء المتزوجيف في المخيـ والعاطميف عف العمؿ مف فئة الشباب )
 4عائالتيـ وعائالت غيرىـ نتيجة عدـ قياميـ بواجباتيـ االجتماعية لفقداف مصادر دخوليـاالسرية بيف افراد 

ارتفاع في نسبة الطالؽ اثناء الخطوبة لعدـ تمكف االزواج مف االيفاء وحسب رواية فيصؿ سالمة " ىناؾ 
 بالتزاماتيـ" .

ويقصد بيا اليجرة  الى الخارج بصفةمؤقتو وتظير المشكمة عند عودة العماؿ الى اوطانيـ اليجرة السمبية_
قطبيـ وتحدمف لتبحث ليـ مجددا عف اعماؿ تست ،يضعونيا في بالدىـ األصميةفيحمموف اعباء غيابيـ وىـ 

 . بطالتيـ
فعندمايعجز الفردعف كسب رزقو ،والميؿ الى النزاع والتطرؼ السياسي اضعاؼ الوالء واالنتماء الوطني_

ويتولد لديو شعور بالتخمي عف الدفاع  ،وطنو في عدـ نيؿ ىذا الحؽ وألبناءيوجو اصابع االتياـ لمجتمعو 
 1والتضحية تجاه الوطف مف قبيؿ ندية التعامؿ

                                                           
1

 يىسىعخ، يخٍى طىكشو ، يعهىيبد اضبفٍخ 
2

 15/7/2018يمبثالد يع االهبنً  
 والفقر-البطالة-ٌعانً-مخٌمات-أكبر-ثانً-طولكرم-مخٌم32https://paltoday.ps/ar/post/3224،حسن،الفقر،ص3
4

 15/7/2018يمبثالد يع اَهبنً  
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 يقوؿ فيصؿ سالمة ىناؾ مؤسسات اىمية تحاوؿ التخفيؼ مف اثار البطالة السمبية منيا :
 نادي الشباب االجتماعي ،لجنة الخدمات /الحضانةبرنامج التشغيؿ التابع لموكالة ، تشغيؿ العماؿ .

 . جمعية المعاقيف،جمعية النشاط النسوي
عاجزة  عف تخفيؼ كؿ االثار السمبية لمبطالة لضعؼ وضمف االمكانيات المحدودة ليذه الجمعيات الى انيا 

 امكانياتيا المادية وقمة كوادرىا البشرية .

 

 النتائج والتوصيات

 .% مف نسبة السكاف 66لي اصمت نسبة البطالة في مخيـ طولكـر حو و  .1
 الظروؼ السياسية ادت الى تفشي نسبة البطالة في المخيـ وكافة المخيمات الفمسطينية . .2
تشغيؿ الخريجيف والعاطميف عف  بشكؿ مباشر الى عدـ القدرة عمى ىميزانية الوكالة اد اف تقميص .3

 العمؿ .
حججواىية كاف بعبر العديد ممف تمت مقابمتيـ اف االستغناء عف العمؿ لعدد مف الموظفيف  .4

 في تفشي البطالة .عدسامما
اقامة مشاريع او  وبةفياوجد  صعحتى المحظة و ـ  1950اف بقاء مساحة المخيـ كما ىي منذ عاـ  .5

 .ولـ تراعي الوكالة الزيادة السكانية الطبيعيةبشكؿ واسعورش صغيرة 
المخيـ كالسور مف الغرب والجنوب ر العمؿ التجاري والورش الصغيرة في ثالث شوارع حوؿ اانحس .6

 تزايد عدد السكاف .تزامنا مع منع النمو الطبيعي  ساىما فيوالشرؽ 
حممة الشيادات  سواء  يتناسب مع عدد الخريجيف  في داخؿ المخيـ ال قمة المؤسسات التشغيمية .7

 و الثانية .اولى اال
 البطالةنسب  زادعودة عدد مف العامميف في الكويت ودوؿ الخميج مف ابناء المخيـ  .8
تدني نسب عمؿ المرأة في المخيـ لقمة المشاغؿ وفرص العمؿ لدى المؤسسات اوضحت الدراسة، .9

 . مما ادى الى المساىمة في زيادة نسبة البطالة الحكومية والوكالة
                                                                                                                                                                                           

225،227،مشكمة ،،ص،  حمادنو،  1
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ارتفاع اعداد الخريجيف مف حممة الشيادة الجامعية االوؿ والثانية في المخيـ ادى الى امتناع . 10
 العمؿ في حقؿ ال يتناسب مع تخصصو . بعضيـ مف

 

 الحمول والتوصيات*

 .وغيرىا البالستيكية والكرتوف والغزؿ والنسيج والحمويات*اقامة مشاريع انتاجية كمصانع المعمبات واالكياس 

 المينية *تخصيص برامج ارشادية وتوعوية لطالب الثانوية العامة حوؿ حاجة السوؽ المحمي لمتخصصات
 وتحديد اعداد الطمبة لتغطية تمؾ الحاجة.

 احتياجات دة مينية تستقطب اعداد طالب الثانوية العامة، وتخدـ مستقبال*ايجاد تخصصات جدي
 المنطقة،وتفتح افاقا لمباحثيف عف العمؿ في المحافظة.

توفير شبكات اماف لمنساء المعيالت في المخيـ مف قبؿ المؤسسات الحكومية واألىميةكالشؤوف االجتماعية *
اجتماعيا  فوالعمؿ والزكاة ولجاف المرأةلرعاية النساء وتقديـ النصح واالرشاد والمساعدة في تحصيؿ حقوقي

 واقتصاديا.

 *تطبيؽ قانوف العمؿ الفمسطيني

 *انشاء منطقة صناعية

مع امكانية انشاء صناديؽ تكافؿ لدعـ  المشاريع الصغيرة الداعمة لفئة الشباب. إلقامة*تسييؿ منح القروض 
 .العاطميف عف العمؿ 

اتجاه المخيمات الفمسطينية ولتكف حيادية كما نص عمى ذلؾ القانوف  مسؤولياتيافمتتحمؿ المؤسسات الدولة 
 الدولي والذي انشأ ىذه المؤسسات مف اجؿ رعاية وتشغيؿ الالجئيف في الخمسينات مف القرف الماضي .

 المصادر والمراجع

 المصادر اولية :
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مف فئات  ـ ، 2018/ 18/7-ـ  2018/  6/ 25مع االىالي ما بيف ميدانية مقابمة  50اجراء اكثر مف 
 مخيـ طولكـر . عمرية مختمفة

 المقابالت الرسمية

 . طولكـر ،مخيـ 2018/ 12/7ابوتماـ، ىشاـ السيد الوكالة مكتب ديرم

 الباحثو  الصحفي مع مقابمة .، مخيـ طولكـر2018/ 14/7 بتاريخ. المخيـ في مديرالخدمات سالمة فيصؿ.
 ، مخيـ طولكـر . 18/7/2018 بتاريخ طولكـر مخيـ مف حامد ذياب يوسؼ سعيد

 والمراجع المصادر

 ـ . 3017و،2016السنوي، اإلحصائي فمسطيف كتاب الفمسطيني، لإلحصاء المركزي الجياز

 . ـ 2018سجالت االونروا 

 تاج الزبيدي، ،67ص ،2003لبناف،-بيروت العممية، الكتب دار ،1ط ،11ـ العرب، لساف منظور، ابف
 . 2007لبناف،– بيروت العممية، الكتب دار ،1،ط28العروس،ـ

 وقتنا وحتى ـ1948 عاـ نشأتو منذ بالطة مخيـ في واالقتصادية االجتماعية الحياة سعيد، البيشاوي،
 . 2018والتحديات، الواقع المخيمات في الفمسطينيوف الالجئوف مؤتمر الحاضر،

، مخيـ في والعمرانية التخطيطية المالمح عمى المؤثرة العوامؿ معتصـ، ابوتماـ،  غير ماجستير رسالة طولكـر
 . 2003 الوطنية، جامعةالنجاح منشورة،

 . الفمسطينية المخيمات موسوعة

 ماجستير، ،رسالة(محافظةجنيف)عممية حالة مكافحتو وسياسات فمسطيف في الفقر أميف صادؽ حسف،عبداهلل
 . 2005الوطنية، النجاح جامعة

 جامعةالنجاح ماجستير، رسالة نابمس، مدينة في الشباب بيف البطالة مشكمة نايؼ، محمد ختاـ حمادنو،
 .2013الوطنية،

 سكانيا نظر وجية مف الشمالية المحافظات في الفمسطينية المخيمات في الداخمية اثرالبطالة" مجدي، سالمة،
 .2018 الالجئيف، شؤوف ودائرة المفتوحة جامعةالقدس والتحديات، الواقع الفمسطينيوف الالجئوف المؤتمر اـ" 



24 
 

 ضميري،.                   2017 الشواىد، -ونكبة-النكبة-شواىد-الفمسطينية-صالح،محسف،المخيمات
 .2018 فمسطيف، اهلل راـ لمنشر، طباؽ واالعتقاؿ، المخيـ الجنراؿ سيرة مؤقت، مكاف عدناف،

 .2017المغةالعربية،الناصرة، مجمع مشيد، عيف لكؿ مصطفى، كبيا،

 . 2008عماف،-،دارالشروؽ1،ط1مسعود،سميح،الموسوعةاالقتصادية،ج

 .1990لندف،.رياض واالجتماعية،،مكتبة واالقتصادية السياسية المصطمحات قاموس وآخروف، ذيباف،،سامي

 . 1986بيروت،– دارالنيضة واإلحصائية، االقتصادية المصطمحات موسوعة فيمي، العزيز ىيكؿ،عبد

 . 2016/  21/11 جريدةالحياةالجديدةبتاريخ"،  حياةوسوؽ، " مراد، ياسيف

 الشبكة العنكبوتية
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1683 
https://www.unrwa.org/ar/where-we-work 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b099b3e7-fc74-43c5-b00a-
1b6c9c092ffd 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b099b3e7-fc74-43c5-b00a-
1b6c9c092ffd 

http://alhaya.ps/ar_page.php?id=202b1cby33731019Y202b1cb! 


