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ممخص البحث
تعتبر البطالة مف التحديات التػ تااهػا المهتمعػات اانيػانية عمػ مػر العرػار

اال يكػػاد ياهػػد مهتم ػ إال ايعػػان مػػف مػػذ الم ػػكمة ي ػاا لكػػاف مهتم ػ مػػف المهتمعػػات
المتقدمة لا النامية فضلً عف المهتمعات الت تعيش تحت احتلؿ دالة لخرى كػالمهتم

الفميػػطين

الثبتػػت ااحرػػانيات لف نيػػبة البطالػػة ف ػ بطػػاع ع ػزة ف ػ الرب ػ ال ارب ػ لعػػاـ

0113ـ بمغت  %0680لما ف الضفة الغربية فه ابؿ حيث بمغت  %0086لمػا فػ العػاـ
0114ـ ففػ ػ الربػ ػ اااؿ لمع ػػاـ بمغ ػػت ني ػػبة البطال ػػة  %10 0فػ ػ ٌكػ ػل م ػػف بط ػػاع عػ ػزة
االضػ ػ ػ ػ ػػفة الغربيػ ػ ػ ػ ػػة اانخفضػ ػ ػ ػ ػػت ف ػ ػ ػ ػ ػ الرب ػ ػ ػ ػ ػ الثػ ػ ػ ػ ػػان لػ ػ ػ ػ ػػنفس العػ ػ ػ ػ ػػاـ إل ػ ػ ػ ػ ػ %0684

( www.pcbs.gov.ps11/10/2006,ماب الههاز المركزي ااحران الفميطين )

اف مذا البحث يتحااؿ الباحثة تيميط الضػا عمػ م ػكمة البطالػة فػ المهتمػ

الفميػػطين الثرمػػا عمػ الفػػرد االمهتمػ

بااضػػافة إلػ محاالػػة اضػ حمػػاؿ هذريػػة اابعيػػة

املنم ػ ػػة لطبيع ػ ػػة البين ػ ػػة الفمي ػ ػػطينية التػ ػ ػ تتر ػ ػػؼ بع ػ ػػدـ االي ػ ػػتقرار يػ ػ ػاا الييايػ ػ ػ لا

االبترادي اليضاً االهتماع ايتكاف مذ الحمػاؿ ميػتقاة مػف ال ػريعة اايػلمية الغػ ار

ف ػػل تاه ػػد لي م ػػكمة تااه ػػا ااني ػػاف إال ايه ػػد له ػػا حم ػػاؿ اعله ػػات عالمي ػػة فػ ػ ال ػػديف
اايػػلم

خارػػة الف اانظمػػة ال لريػػمالية ااال ػػتراكية لػػـ تقػػدـ لي حمػػاؿ هذريػػا ناهحػػة

لهػػذ المعضػػمة المتفابمػػة بااضػػافة إل ػ إف مػػذ اانظمػػة (ال لريػػمالية ااال ػػتراكية) بػػدلت
تعترؼ بغياب العدالة االهتماعية الت تعتبر مف لحد ثمار العالمػة حيػث اهػد العػالـ نفيػا

لمػػاـ منظامػػة فيه ػا  %01مػػف الب ػػر يممكػػاف الم ػاارد ا %61ال يممكػػاف مػػذ الم ػاارد ممػػا
يترتب عميا ازدياد نيبة البطالة ف العالـ

كما يييتعرض مػذا البحػث ماميػة البطالػة النااعهػا ارثارمػا اليػمبية عمػ اانيػاف

االمهتمػ الفميػطين

ااايػػاليب االايػانؿ المطراحػة امػػدى منايػبتها لم ػريعة اايػػلمية

ايػػيتـ اضػ مقترحػػات منههيػػة لمتخفيػػؼ مػػف حػػدة البطالػػة اانت ػػارما اتشثيرمػػا عمػ الن ػػاط
االبترػػادي م ػ اض ػ العػػلج مػػف اههػػة نظػػر ابترػػادية اماليػػة ا ػػرعية امعرفػػة الػػدار
الااب عم المؤييات الخارة اااممية ف مذا المهاؿ إف ا اهلل
Abstract
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The unemployment considers from challenge which faces the
human societies over the eras , and the point of a society producing
except he is preoccupied with this former either a society belonged
to the advanced societies or the excrescence , beside the societies
which live under a occupation of an another state like the
Palestinian society. Where the statistics stood firm delay the
ascription of the unemployed in Gaza strip in the house the fourth
verily a year 2005 meter 28.2% mothers went far in Western bank
then she less where I/she/you attained puberty 21.8%. However in
me2006 meter is for year then the first is in the house for year the
ascription of the unemployed attained puberty 31.1% in me eat from
Gaza strip. I/she/you was lowered in the second house let us break
wind noiselessly for year to 28.6%. (www. Pub. Gov. Ps 11 /
10/2006), (a position of the
Palestinian statistical central
instrument).
A loyal of this search the researcher will try the pointing of
the light on former of the unemployed in the Palestinian society I
make soft her on Alfred and the society , in addition to an attempt
he established a beginning of a suitable and actual radicalism for a
nature of the Palestinian setting which the politician or the
economist is characterized by the lack of the stability either plus the
community this solutions will be drawn from the fledgling Islamic
sharia , then are not found in other words the former of the human
being opposition except the solutions found for her and worldwide
physiotherapies in the Islam.
A languid characteristic the
capitalistic polities a ruler.
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المبحث األول
المقدمة:

خطة البحث

يعتبػػر ماضػػاع البطالػػة مػػف لمػػـ المااضػػي االبترػػادية ااالهتماعيػػة اي دالػػة

امػػف لكثرمػػا خطػػارة فكممػػا زاد عػػدد العػػاطميف عػػف العمػػؿ زادت خيػػانر االبترػػاد الػػاطن

اي دالة اتزداد لمميا مذ الظامرة ف الداؿ النامية حيث ياهػد منػاؾ  04مميػاف ػاب

عاطػػؿ عػػف العمػػؿ ف ػ المهتمعػػات العربيػػة حيػػب مػػؤتمر دافػػاس االبترػػادي ايتاب ػ لف

يرػ ػػؿ م ػ ػػذا ال ػ ػػربـ إلػ ػ ػ  61مميػ ػػاف ػ ػػاب عربػ ػ ػ فػ ػ ػ الع ػ ػػاـ 0101ـ (www.arabia-

)edition.blogspot.com

ايرهػ اليػبب الػرنيس فػ ذلػؾ إلػ زيػادة الضػغاطات عمػ القطاعػات اانتاهيػة

االخدميػة فيهػا بااضػافة الف البطالػة لهػا لثػار هيػيمة يػمبية عمػ الميػتاييف االهتمػاع

ااالبترادي إف انت ار البطالة يعن لضرار كبيرة امفايػد خطيػرة حيػث إذا لػـ يهػد الفػرد
عمؿ يغنيا يتها إل ما يضر نفيػا ايضػر عيػر مػف لبنػا مهتمعػا بااضػافة إلػ اعتيػاؿ

البطالة احلـ ال باب ااعلؽ لفاؽ الميتقبؿ لمامهـ

فإذا كانت م كما البطالة عالميػة تعػان منهػا الػداؿ المتقدمػة االػداؿ الناميػة فػاف

فميػػطيف المتمثم ػػة فػ ػ بط ػػاع عػ ػزة االض ػػفة الغربيػػة تع ػػان م ػػف م ػػذ الم ػػكمة الك ػػف ب ػػكؿ

يختمؼ عف باب داؿ العالـ اذلؾ لاهاد االحػتلؿ اايػرانيم منػذ العػاـ 0726ـ اايػتيلنا
عم ػ بػػاب لرض فميػػطيف ف ػ العػػاـ 0745ـ امػػا يتب ػ ذلػػؾ مػػف يػػيطرة االحػػتلؿ عم ػ

المػاارد الطبيعيػة لفميػطيف اعمػ الحػداد احركػة الرػادرات االػااردات فػ البمد خارػة بعػػد
بػػداـ اليػػمطة الاطنيػػة الفميػػطينية حيث لنهػػا لػػـ تتهػػااز ببػػؿ بػػداـ اليػػمطة الاطنيػػة ()%3

مف مهماع القاى العاممة فػ فميػطيف الكػف بعػد بػداـ اليػمطة الاطنيػة فػ العػاـ 0772ـ

ااتباع إيرانيؿ ليياية ااعلؽ ال امؿ فقد كثير مف العماؿ الفميطينييف لماكف عممهـ فػ

اا ارضػ ػ الفمي ػػطينية التػ ػ احتم ػػت فػ ػ الع ػػاـ 0726ـ حي ػػث تته ػػااز فػ ػ حال ػػة ااع ػػلؽ

ال ػ ػػامؿ (( )%31المي ػ ػزاف 0110ـ ص )07االهػ ػػداؿ التػ ػػال ياض ػ ػ نيػ ػػبة البطالػ ػػة ف ػ ػ
المهتم الفميطين منذ العاـ 0773ـ احت العاـ 0113ـ:
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جدول رقم ()1
يوضح نسبة البطالة منذ العام 1995م وحتى العام 2005م
السنة

الضفة الغربية

قطاع غزة

األراضي الفمسطينية

0773ـ
0774

%0187

% 0782

%0680

%0784

%1083

% 0186

0775

%0581

%0486

%0181

0776

%0083

%0187

%0282

0777

%783

%0487

%0086

0111

% 0080

%0685

%0280

0110

% 0083

%1280

%0380

0110

% 0680

%16

%1081

0111

% 0186

% 0780

%0384

0112

% 0087

%1382

%0486

0113

% 00 .

%06

%0183

الههاز المركزي لإلحرا الفميطين

0113ـ تهمي الباحث تييير خضير

مف الهداؿ اليػابؽ يتضػ لف نيػبة البطالػة فػ الضػفة الغربيػة ابطػاع عػزة لخػذ

باالرتفػػاع عػػاـ بعػػد عػػاـ م ػ ملحظػػة انخفاضػػها ف ػ العػػاـ 0113ـ

ابمػػا لف المهتم ػ

الفميػػطين مػػف المهتمعػػات اايػػلمية الت ػ يهػػب إف ال يكػػاف فيهػػا فػػرد ااحػػد عاطػػؿ عػػف
العمؿ إال لننا نلحظ انت ار البطالة فيها لعػدة ليػباب منهػا يػا التنظػيـ ااادارة االه ػ

ااانانيػة اااليػتغلؿ (لبػا ليمػا 0113ـ ص )001فالمهتمعػات الميػممة تحظػ باهػاد
كت ػػاب اهلل اي ػػنة ري ػػالا  التػ ػ ياه ػػد به ػػا ع ػػلج ك ػػاف ا ػػاف لهميػ ػ م ػػكلت م ػػذ

المهتمع ػػات ام ػػف ض ػػمنها م ػػكمة البطال ػػة االتػ ػ ي ػػيعمؿ م ػػذا البح ػػث عمػ ػ إيهػػاد حم ػػاؿ
امقترحػػات لعػػلج م ػػكمة البطالػػة ف ػ المهتم ػ الفميػػطين الكػػف لييػػت حمػػاؿ ماضػػاعا
الكنهػػا حمػػاؿ ميػػتقاة مػػف كتػػاب اهلل ايػػنا نبيػػا  حيػػث يػػيتـ التطػػرؽ إل ػ التعػػرؼ عم ػ
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مامية البطالة اليباب انت ارما ف المهتم الفميطين امف ثـ معرفة لثارما عم المهتمػ
االفرد ابعد ذلؾ ييتـ معرفة الحماؿ الت بدمتها ال ريعة اايلمية لهذ الم كمة

مشكمة الدراسة:

تعتب ػػر م ػ ػػكمة البطال ػػة مػ ػػف الم ػػكلت المركبػ ػػة حي ػػث لنهػ ػػا ابتر ػػادية اييايػ ػػيا

ااهتماعيػػة لهػػا اثػػر بػػاي عمػ الفػػرد ببػػؿ المهتم ػ الػػذي ينتمػ لػػا فقػػد بمغػػت نيػػبتها لمعػػاـ
0113ـ ( )%2781ف ػ بطػػاع ع ػزة االضػػفة الغربيػػة ابمػػا لف ال ػريعة اايػػلمية عػػادت
الميمـ لف يهد ضالتا بيف طياتها فيتحااؿ مذ الد اريػة إيهػاد عػلج لمبطالػة المتف ػية فػ
المهتمػ ػ الفمي ػػطين م ػػف القػ ػراف الكػ ػريـ االي ػػنة النباي ػػة بم ػػا يناي ػػب راح العر ػػر اطبيعػ ػة

اظراؼ المهتم الفميطين الف تكاف علهات بابمة لمتطبيؽ فيا

أىداف الدراسة:

 -0التعرؼ عم ااب م كمة البطالة ف المهتم الفميطين –ليبابها الثارما
 -0اض علج هذري لم كمة البطالة بابؿ لمتطبيؽ ميتق مػف كتػاب اهلل ايػنة نبيػا

 -1تقػػديـ تارػػيات م ػػف الممكػػف لف تتبعه ػػا الههػػات المعني ػػة عػػف تحقي ػػؽ التنميػػة فػ ػ
المهتم الفميطين

 -2لفػػت اانظػػار إل ػ لف اايػػلـ الق ػ عم ػ عػػاتؽ المؤييػػات الحكاميػػة االخارػػة
ااامميػػة اااكاديمي ػػة ااهبػػات يه ػػب عم ػػيهـ القيػػاـ به ػػا ته ػػا ال ػػباب العاطػػؿ ع ػػف
العمؿ

 -3تقديـ حماؿ لمحاربة اليماؾ الييئ كالكيؿ ااالتكاليػة اانتظػار فػرص العمػؿ اعػدـ
اليع الذي ينهـ عنهما تف

البطالة

أىمية الدراسة:
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تظهػػر لمميػػة مػػذ الد اريػػة مػػف لنهػػا المحاالػػة ااال ػ مػػف ناعهػػا الت ػ تقػػدـ عػػلج
لتحدى البطالة ف المهتم الفميطين

الكف مف منظار إيلم بحث بعيػداً عػف القػاانيف

الاضعية مذا التحدي الػذي يهػدد المهتمػ الفميػطين

ايػيعمؿ البحػث لبضػاً عمػ اضػ

رليات اابعيا متكاممة تنايب ظراؼ المهتم الفميطين تعمؿ عم الهم بيف دار رهػاؿ
ااعم ػػاؿ االمي ػػتثمريف اال ػػركات التهاري ػػة االهامع ػػات االمعام ػػد الفمي ػػطينية االمؤيي ػػات

ااممية ابيف ال باب العاطؿ عف العمؿ ف بطاع عزة االضفة الغربية

منيجية الدراسة:

اعتمػػدت الد اريػػة عم ػ المػػنهح الارػػف التحميم ػ

العممية المنايبة لدراية مذ الم كمة
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المبحث الثاني
البطالة في المجتمع الفمسطيني
مقدمة:

ف مذا المبحث ييتـ التطرؽ إل التعرؼ عمػ مرػطم البطالػة فػ المغػة االفقػا

ااي ػػلم االقػ ػاانيف الاض ػػعية ام ػػف ت ػػـ المقارن ػػة ب ػػيف تعري ػػؼ الفق ػػا ااي ػػلم االقػ ػاانيف
الاضػػعية ابع ػػد ذلػػؾ ي ػػتـ التعػػرؼ عمػ ػ لن ػااع البطال ػػة المتف ػػية فػ ػ المهتم ػ الفميػػطين
اليباب انت ارما اما م لثارما عم الفرد االمهتم ؟

ما ىي البطالة؟؟
البطالة في المغةَ :بطَ َؿ ال ئ – ُبطلً اُبطُاالً ابطلناً ذمب ضياعاً ايقػاؿ َبطَػؿ
ػار لا ديػة ا العامػؿ ابطالػة إذا تعطػؿ
دـ القتيؿ اذمػب دمػا ُبطػلً :إذا بتػؿ الػـ يشخػذ لػا ث ٌ
فه ػ ػػا بطػ ػ ػػاؿ (المعهػ ػ ػػـ الايػ ػ ػػيط 0741ـ ص )41لي م ػ ػ ػ العطػ ػ ػػؿ االتعطػػ ػػؿ الكيػػ ػػؿ

ااامماؿ الضياع االخيراف إتباع المها االههالة االهزؿ (عبيد 0775ـ ص)53

البطالة في القوانين الوضعية:

م عدـ تاافر فرص العمؿ لمعمػاؿ القػادريف عمػ العمػؿ االػراعبيف فيػا االبػاحثيف

عنا (الرمان

0777ـ ص )00لي لنها الحالة الت يكػاف فيهػا المػر بػادر عمػ العمػؿ

اراعب فيا الكنا ال يهد العمؿ اااهر المنايبيف (ال مري 0113ـ ص )3امػ تعطػؿ

عيػر إرادي عػػف العمػػؿ بالنيػػبة لم ػػخص القػػادر عمػ العمػػؿ اال يهػػد عمػػل منايػػبا فػػإذا
كاف ال خص عير بادر عم العمؿ بيبب العهز اال يخاخة لا المرض فػل يعتبػر ضػمف
ح ػ ػػداد البطال ػ ػػة (عبي ػ ػػد 0775ـ ص )55امن ػ ػػاؾ م ػ ػػف رلى لنه ػ ػػا الفه ػ ػػاة ب ػ ػػيف الن ػ ػػاط
االبترادي االعمالة (رال 0770 :ـ ص )00م برار فػ تحقيػؽ الغايػات مػف العمػؿ

لدى اانياف ((www.mady19.nireblog.com
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احيػػب مػػا يعرفػػا الههػػاز المركػػزي لإلحرػػا الفميػػطين فه ػ عبػػارة عػػف همي ػ
اافػ ػراد ال ػػذيف ينتم ػػاف لي ػػف العم ػػؿ ال ػػـ يعممػ ػاا لب ػػداً خ ػػلؿ فتػ ػرة ااي ػػناد فػ ػ لي ن ػػاع م ػػف
ااعماؿ اكاناا خلؿ مذ الفتػرة ميػتعديف لمعمػؿ ابػاماا بالبحػث عنػا بإحػدى الطػرؽ مثػؿ

مطالعة الرحؼ التيهيؿ ف مكاتب االيػتخداـ يػؤاؿ اارػدبا ااابػارب لا عيػر ذلػؾ

مف الطرؽ

البطالة (التعريف الموسع):
لقػػد تػػـ احتيػػاب عػػدد العػػاطميف عػػف العمػػؿ ف ػ التعري ػؼ الماي ػ بإضػػافة ااف ػراد
خػػارج القػػاى العاممػػة بيػػبب اليػػشس مػػف البحػػث عػػف عمػػؿ إل ػ العػػاطميف عػػف العمػػؿ حيػػب

مقاييس امعايير منظمة العمؿ الدالية

البطالة في الشريعة اإلسالمية:

م العهز عف الكيب ف لي رارة مف رار العهز ياا كاف ذاتيا :كالرػغر

لا العتػػا لا ال ػػيخاخة لا المػػرض الػػذي يقعػػد عػػف العمػػؿ لا عيػػر ذاتي ػاً :كاال ػػتغاؿ ف ػ

تحريؿ العمـ

(عبيد 0775ـ ص )55فعف لب مريػرة  بػاؿ :بػاؿ ريػاؿ اهلل " :اف يغػدا

لحػػدكـ فيحتطػػب عم ػ ظهػػر فيترػػدؽ منػػا فييػػتغن بػػا عػػف النػػاس خيػػر مػػف لف ييػػاؿ
رهلً لعطا لا منعا ذلؾ فإف اليد العميا خير مف اليد اليػفم اابػدل بمػف تعػاؿ" (ال ػمري

0113ـ ص )4امنػػاؾ مػػف رلى لنهػػا كممػػة م ػػتقة مػػف الباطػػؿ اهرثامتػػا (اليػػد البطالػػة
نهيا) (لبا ليما  0113ص)001

الفرق في التعريف بين القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية:
عند ايتعراض تعريؼ البطالة ف ُ كػلً مػف ال ػريعة اايػلمية االقػاانيف الاضػعية

يتض ما يم :
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 -0فػػت التعريػػؼ الاضػػع لمرػػطم البطالػػة البػػاب عم ػ مرػػرعيا لإلنيػػاف ليتحػػاؿ
مػػف عاطػػؿ عػػف العمػػؿ إل ػ متيػػاؿ بحهػػة لف مػػف ال يهػػد عم ػلً منايػػب لػػا مػػا

حيب الماارفات الت يضعها مذا التعريؼ يعتبر مف البطالة

 -0ضيقت ال ريعة اايلمية التعريؼ فحررتا فقط ف اانياف العاهز عػف الكيػب

لمػػف ال ييػػتطي ذلػػؾ (عبيػػد 0775ـ ص )57حيػػث انػػا إذا كػػاف منػػاؾ إنيػػاف

ذك ػػر لا لنثػ ػ ك ػػاف ال ػػا ب ػػدرة عمػ ػ العم ػػؿ اال يعم ػػؿ فيعتب ػػر متكاي ػػؿ اال ير ػػنؼ

حيػػب تعريػػؼ ال ػريعة اايػػلمية ضػػمف مػػف مػػـ مػػف البطالػػة حيػػث بػػاؿ تعػػال
ِ
ييأا( مػاد )40:اليضػاً بالػا تعػال ُ ى َأو
ُ ى َو أَن َ
شأ َ ُكم نم َ
أن األ َْر ِ َو ْ
اسأتَ ْع َم َرُك ْم ف َ
شوا ِفأي م َن ِ
َّ ِ
أور
اك ِب َيأا َو ُكمُأوا ِمأن نرْزِق ِأو َ ْوِالَ ْي ِأو الن ُ
ام ُ
الذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ َذلُواًل فَ ْ
ش ُ
َ

(الممؾ)03:

 -1ال ريعة اايلمية لـ تض

رط الرعبػة لػدى القػادر عمػ العمػؿ بػؿ مػف التعريػؼ

ييتق لنا بمهرد بدرة اانياف عم العمؿ فيهب عميا البحث عف عمػؿ ملنػـ لػا
ااال فها يعتبر رثـ ف نظر اايلـ

 -2يمكننػػا القػػاؿ لف البطالػػة مػػف اههػػة نظػػر اايػػلـ ف ػ التعريػػؼ الاضػػع مخالفػػة
رػريحة لطبيعػػة الحيػػاة ايػنة الاهػػاد القػػد حػذر اايػػلـ منهػػا انفػر اتاعػػد عميهػػا
أن
سأ ُ
اانػذر فقػد بػاؿ تعػال إَِّنأا َج َع ْم َنأأا َمأا َعمَأى ْاأل َْر ِ ِزي َنأ اة لَّ َيأأا ِل َنْبمُ َأو ُى ْم أَي ُي ْأم أ ْ
َح َ
َع َمأ اأأال( الكه ػػؼ )5:لي لف ااني ػػاف المر ػػنؼ ض ػػمف البطال ػػة م ػػف اهه ػػة نظ ػػر
القاانيف الاضعية ما مقرر امتكايؿ مف اههة نظر ال ػريعة اايػلمية (رهػب

0111ـ ص )0000اما محايب عم ذلؾ امعابب ليضاً اال ياهد لا عذر مػا

داـ اهلل ب ػػد منح ػػا الق ػػدرة عمػ ػ العم ػػؿ اي ػػخر ل ػػا اارض االك ػػاف بمػػا فيػػا لخدمت ػػا

المهد االعمؿ
إذف البطالة ف المهتم الفميطين مف رؤية إيلمية مػ كػؿ إنيػاف ال ييػتطي
العمؿ بتاتاً إما امر خارج عػف إرادتػا كػالعهز لا المػرض المػزمف لا العتػا لا الهنػاف لا
امر تحػث يػيطرتا كطمػب العمػـ ا ػعار بعػدـ القػدرة عمػ الماازنػة بػيف عممػا اعممػا النػا

يػػيؤثر يػػمبياً عمػ احػػدمما فػػل ييػػتطي الهمػ بينهمػػا ااتقانهمػػا ايػػتنادا لقالػػا تعػػال َ وُقأ ِأل
0016
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أون( التابػػة )013:اليضػػا بالػػا تعػػال إِ َّن
سأ َأي َرل المّأ ُ
سأأولُ ُو َوا ْل ُم ْؤ ِم ُنأ َ
ْ
أو َع َممَ ُكأ ْأم َو َر ُ
اع َممُأواْ فَ َ
ات إَِّنأا ًَل ُن ِ
الصالِح ِ
ِ
أن َع َم اأال( الكهػؼ )11 :فهػذا
سَ
الَّ ِذ َ
َج َأر َم ْأن أ ْ
ضأيعُ أ ْ
آم ُنوا َو َعممُوا َّ َ
َح َ
ين َ
يرنؼ ضمف البطالة مف منظار إيلم

كيفية حساب نسبة البطالة:
لحيػػاب نيػػبة البطالػػة ف ػ لي مهتم ػ يػػتـ االيػػتناد إل ػ الق ػاناف اآلت ػ ( :ح ػػاد
0774ـ ص)30
نيبة البطالة =

عدد العاطميف عف العمؿ × 011
إهمال القاى العاممة

القػػاى العاممػػة :يقرػػد بهػػا هميػ اافػراد الػػذيف ينتمػػاف ليػػف العمػػؿ اينطبػػؽ عمػػيهـ
مفهاـ العمالة لا البطالة ()http://www.pcbs.gov.ps

أنواع البطالة في المجتمع الفمسطيني:
لمبطال ػ ػػة لنػ ػ ػااع مختمف ػ ػػة فمنه ػ ػػا "اابميمي ػ ػػة ااالحتكاكي ػ ػػة االتكنالاهي ػ ػػة االقطاعي ػ ػػة
االهيكميػػة االمايػػمية االهزنيػػة االيػػافرة ااالختياريػػة اااهباريػػة" ايػػيتـ ف ػ اليػػطار القادمػػة
التطرؽ إل لنااع البطالة ف المهتم الفميطين محؿ الدراية
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شكل رقم ()1
يوضح أنواع البطالة في المجتمع الفمسطيني
أنواع البطالة في المجتمع الفمسطيني

السافرة

االختياريت

اإلجباريت

المقنعه

الدوريت

الموسميت

الجزئيت

هردت باايطة الباحثة

وفيما يمي شرح ليذه األنواع:
 -0البطالة اليافرة :االمقراد بها اهاد لفراد بادريف عم العمؿ اراعبيف فيػا الكػنهـ
ال يهػداف عمػلً ((www.mady19.nireblog.com

امػػذا النػػاع يعتبػػر مػػف

لكثر اانااع الت تحظ بامتماـ الههات المعنية ف بطاع عزة االضفة الغربية

 -0البطالة ااهبارية :ام الت ال اختيػار لإلنيػاف لهػا اانمػا فرضػت عميػا لا ابتمػ
بها فقد يكاف يببها تعمما مهنا ثـ كيد يابها لتغيير البينة لا تطار الػزمف فقػد
يحتاج آللا الداات الزمة لمهنتا الكنا ال يهد ماالً ي تري با مػا يريػد ابػد يعػرؼ
الته ػػارة الكن ػػا يفتق ػػر لػ ػرلس الم ػػاؿ ال ػػذي ت ػػدار ب ػػا تهارت ػػا (عب ػػدالعاؿ0772 :ـ

ص)004

 -1البطالة االختيارية :ام بطالػة مػف يقػدر عمػ العمػؿ اال ياهػد مػا نػ لػذلؾ ايػؤثر
لف يعيش داف عمؿ م اهاد فرص عمؿ ف المهتم مثؿ إدعا التاكػؿ االتفػرغ
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لمعبػػادة اليضػػا المتيػػاليف القػػد نهػ اايػػلـ عػػف ذلػػؾ حيػػث لف الرػػحابة حػػدثاا
ريػػاؿ اهلل  عػػف رهػػؿ كػػاف يكثػػر الرػػياـ االقيػػاـ االػػذكر فاعتقػػد القػػاـ لنػػا لفضػػؿ
مػنهـ فقػػاؿ لهػـ ريػػاؿ اهلل " :ليكػـ كػػاف يكفػ طعامػػا ا ػرابا فقػػالاا :كمنػا فقػػاؿ

 :كمكـ خير منا" (عبدالعاؿ0772 :ـ ص)004

 -2البطالة المايمية :ام تحدث بيػبب التغيػرات المايػمية فػ الن ػاط االبترػادي
نتيهة لمظراؼ المناخية لا التغيػرات الداريػة (الرمػان

0777ـ ص )00لي إف

منػػاؾ مهماعػػا مػػف ااعمػػاؿ ااانتػػاج الػػذي يػػتـ إنتاهػػا ف ػ ماايػػـ معينػػا كمايػػـ
بطؼ الزيتاف االحمضيات ف بطاع عزة االضػفة الغربيػة حيػث لف العمػاؿ الػذيف

يعمماف ف إنتاج المحاريؿ الزراعية ابعد انتها المحاريؿ ال يهداف عملً

 -3البطالة الدارية :تحدث بيػبب طبيعػة الن ػاط االبترػادي الػذي يمػر داريػاً (كيػاد

ركػػاد) اتخمػػؽ مبػػاط ف ػ الطمػػب عم ػ اليػػد العاممػػة ام ػ مؤبتػػة تػػزاؿ بايػػتعادة

الن اط االبترادي لحيايتا اازدمار (البياف 0774ـ ص)04

 -4البطالة الهزنية :اتاهد عندما يقؿ عمؿ اافراد لا إنتاههـ عما يمكػف إف يػؤدا لا
ينتها فعلً (الرمان 0777 :ـ ص)00

 -5البطال ػػة المقنع ػػة :امػ ػ التػ ػ تح ػػدث عن ػػدما ي ػػؤدي عام ػػؿ م ػػا عم ػػؿ داف مي ػػتاى
مؤملتػ ػ ػػا لا لدا مهماعػ ػ ػػة لعمػ ػ ػػؿ يمكػ ػ ػػف لف يػ ػ ػػؤدي ايػ ػ ػػتقف بعػ ػ ػػدد لبػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػنهـ

(ح ػػاد0774:ـ ص  )34امن ػػاؾ م ػػف رلى لنه ػػا تعي ػػيف بع ػػض اا ػػخاص فػ ػ
اظػػانؼ ال تعػػاد بفانػػدة إنتاهيػػة مػػف ارانهػػا فالعمػػؿ الػػذي ينهػػز خميػػة ياكػػؿ إل ػ

ع رة لا خمؽ فرص عمؿ راتينية ال يهد فيها اانياف بدراتا اخبرتا (ال ػمري:
0113ـ ص )3ايعتبر مذا الناع مف لكثر اانااع ياعاً ف الداؿ النامية امنهػا

فميطيف

األسباب الكامنة وراء تفشي البطالة في المجتمع الفمسطيني:
 -0االحػػتلؿ ااي ػرانيم اييايػػة طػػرد العمػػاؿ مػػف عممهػػـ الػػذي كػػاناا يعممػػاف بػا ف ػ
ااراض الفميطينية الت احتمت ف العاـ 0726ـ
0000
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 -0اختلؿ العلبة بيف مخرهات التعميـ العال ااحتياهات ياؽ العمؿ
 -1يياية التاظيؼ المتبعة (الحمف

0774ـ ص)007

 -2عهز ياؽ العمؿ عف ايتيعاب الخريهيف

 -3إن ػػا العدي ػػد م ػػف الهامع ػػات االمعام ػػد التػ ػ تق ػػدـ تخرر ػػات إم ػػا متك ػػررة لا ال
يحتاج لها ياؽ العمؿ

 -4برار المعمامات عف ياؽ العمؿ (الزاااي 0112ـ ص)04
 -5عدـ االيتخداـ الر يد لمماارد المتاحة (يا اادارة)

 -6نظ ػرة القرػػار الت ػ ينظػػر إليهػػا المهتم ػ ارػػحاب ااعمػػاؿ الحرفيػػة االميػػؿ نحػػا
التعميـ ااكاديم االاظانؼ الحكامية

 -7عيػػاب راح التكافػػؿ االهتمػػاع لي االفتقػػار لػػراح الت ػااد االت ػراحـ االتعػػاطؼ الت ػ
دعػػا إليهػػا اايػػلـ لي لف ارتفػػاع نيػػبة البطالػػة ف ػ المهتم ػ الفميػػطين ال ي ػػغؿ
باؿ رهاؿ ااعماؿ لا لرحاب رؤاس اامااؿ (رهب0111 :ـ ص)0001

 -01منػػاؾ ليػػباب لخػػرى مػػف اههػػة نظػػر العػػاطميف عػػف العمػػؿ مػػف الخػريهيف االهػػداؿ
التال ياضحها
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جدول رقم ()2
يوضح أسباب تفشي البطالة في المجتمع الفمسطيني من وجية نظر خريجي الجامعات
والمعاىد الفمسطينية لفترة 2005-2001م
الضفة الغربية

قطاع غزة

األراضي الفمسطينية

أسباب انتشار البطالة
االفتقار لمخبرة

%1581

%0782

%07

بمة الطمب عم التخرص

%7184

%5382

%6380

محدادية العلبات ال خرية

%3083

%3180

%3086

المعدؿ  /العلمات

%580

%5

%580

عدـ اتقاف المغة االنهميزية

%0584

%0580

%0582

االفتقار إل المهارة ف ايتخداـ الكمبياتر

%786

%0187

%0181

االفتقار إل رليماؿ

%4381

%4284

%43

الههاز المركزي لإلحرا الفميطين كاناف لاؿ 0113ـ

م ػػف اله ػػداؿ الي ػػابؽ يتضػ ػ لف م ػػف لكث ػػر ااي ػػباب لتف ػ ػ ظ ػػامرة البطال ػػة فػ ػ

المهتم الفميطين ما بمة الطمب عم التخرػص فقػد بمغػت  %7184فػ الضػفة الغربيػة
ا %5382ف بطاع عزة امػف ليػبابها افتقػار التنيػيؽ بػيف البػرامح التػ تدريػها الهامعػات
االمعامػػد ايػاؽ العمػػؿ ااالفتقػػار ل لريػػماؿ لفػػت م ػػاري خارػػة حيػػث بمغػػت  %4381ف ػ

الضػػفة ا %4284ف ػ بطػػاع ع ػزة (بيػػبب عػػدـ تحمػػؿ رهػػاؿ ااعمػػاؿ االمؤييػػات الماليػػة
لميناليتها تهامهـ) امف تـ محدادية العلبات ال خرػية بنيػبة  %30فػ الضػفة الغربيػة
ا 3180ف بطاع عزة (الت ليهـ تف

الاايطة االمحيابية فػ المهتمػ الفميػطين إلػ

الحاهة إليها عند بحث العاطميف عف العمؿ عم عمؿ ينايبهـ)
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تحديات البطالة في المجتمع الفلسطيني وآلية عالجها من منظور إسالمي

اآلثار المتربة عمى تفشي البطالة في المجتمع الفمسطيني:
البطالػػة تعنػ تػػرؾ بعػػض اامكانػػات المتاحػػة لممهتمػ داف ايػػتغلؿ امػػذا يعنػ

إمدار لمماارد ايهدر الملحظة إل إف عنرر العمػؿ يختمػؼ عػف بقيػة العنارػر ااخػرى
ف لنا عير بابؿ لمتخزيف فالعمؿ إذا لػـ ييػتخدـ فػ حينػا فانػا لػف ييػتخدـ لبػدا امػف ثػـ
مذا بدار يؤثر يمبياً عم عنرػر اانتػاج (رػال 0770 :ـ ص )56ليضػا لمبطالػة لثػر

يمب عم عنرر االيتهلؾ االرػادرات االػااردات امػف تػـ ميػزاف المػدفاعات بااضػافة

إل ما يبؽ مناؾ االضطرابات اايػرية التػ تحػدث بيػبب البطالػة احيػث تكثػر الهريمػة
ف لاياط ال باب العاطؿ عف العمؿ كالقتؿ االيػربة اعيرمػا حيػث بػاؿ احمػد ابػف حنبػؿ:
(إذا همػػس الرهػػؿ الػػـ يحتػػرؼ دعتػػا نفيػػا إل ػ لخػػذ مػػا ف ػ ليػػدي النػػاس حت ػ لػػدى عيػػر

الميمميف داخؿ الدالة اايلمية) (رال 0770 :ـ ص )56بااضافة إلػ معانػاة مػؤال

ال ػػباب مػػف الفقػػر االحاهػػة االحرمػػاف اتخمػػؼ لاضػػاعهـ الرػػحية لا تػػشخرمـ عػػف الػػزااج
اان ػػا ااي ػرة لا عهػػزمـ عػػف تحمػػؿ ميػػؤالية لي ػرمـ اتفيػػد ااحرػػا ات العمميػػة إل ػ لف

لمبطالػػة لثػػر يػػمب عم ػ الرػػحة النفيػػية كمػػا لهػػا لثارمػػا يػػمبية عم ػ الرػػحة الهيػػدية

فكثيػػر مػػف العػػاطميف عػػف العمػػؿ يفتقػػراف لتقػػدير الػػذات اال ػػعار بالف ػػؿ ايػػيطرة الممػػؿ
عم ػػيهـ االيقظ ػػة العقمي ػػة االهي ػػمية منخفض ػػة بااض ػػافة له ػػذ اآلث ػػار من ػػاؾ م ػػكمة ي ػػببها
الرنيس ما البطالة ام م كمة مهرة ال باب اترؾ اامؿ االاطف لمبحث عف لقمػة العػيش
خارج ارض الاطف ( )www. Balagh.comامف الممكف القػاؿ لف البطالػة تعمػؿ عمػ

تقميػؿ يػناات العمػر اانتػػاه لمفػرد حيػث يهػػدر لكثػر مػف نرػؼ عمػػر تقريبػا بػيف يػػناات
التعمػػيـ الهػػامع االبحػػث عػػف العمػػؿ ممػػا يترتػػب عميػػا إضػػاعة ال ػػاب لنرػػؼ عمػػر داف

ايػػتثمار امثػػؿ لابت ػا اههػػد (عبػػد ربػػا0766 :ـ ص )77امػػف الهػػداؿ التػػال يػػنلحظ
نيبة مف مـ ف يف ال باب مف بيف العاطميف عف العمؿ ف المهتم الفميطين :
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جدول رقم ()3
يوضح نسبة البطالة في فئة الشباب لمعام 2001م
العمر

الضفة الغربية

قطاع غزة

02-03

%1485

% 2482

12-03

% 0485

% 1185

22-13

% 0087

% 1187

32-24

% 0684

% 0680

33+

% 786

% 0083

ماب الههاز المركزي لإلحرا الفميطين

يلحظ مف الهداؿ اليابؽ ارتفاع نيبة البطالة لدى ال باب مف يػف  03إلػ 12
عامػ ػاً حي ػػث بمغ ػػت ني ػػبة الع ػػاطميف ع ػػف العم ػػؿ فػ ػ الض ػػفة الغربي ػػة م ػػف ال ػػباب حػ ػاال

( )%4185لمػػا بطػػاع ع ػزة فقػػد بمغ ػاا ( )%6180ممػػا يتػػي الفررػػة ب ػػكؿ اكبػػر النت ػػار
اامػ ػراض االهتماعي ػػة االنفي ػػية فػ ػ المهتمػ ػ الفمي ػػطين االتػ ػ ت ػػؤثر ب ػػكؿ ي ػػمب عمػ ػ

حياتهـ احياة ليرمـ

0003

تحديات البطالة في المجتمع الفلسطيني وآلية عالجها من منظور إسالمي

المبحث الثالث
طرق عالج الشريعة اإلسالمية لتحدي البطالة والية تطبيقيا
في المجتمع الفمسطيني

مقدمة:

إف رلس مػػاؿ لي لمػػا نامضػػة مػػا ههػػد بنيهػػا اكػػدحهـ ا ار الػػرزؽ ااعترػػارمـ

ليباب الحياة االعمؿ عم البحث عف حياة كريمػا لهػـ (لبػا نػاعـ0110 :ـ ص  )6الػـ

يغفػؿ اايػلـ منػذ بػػزاغ فهػر عػف تقػػديـ حمػاؿ اعلهػات لمم ػكلت التػ تقػؼ فػ طريػػؽ

تقػػدـ لبنػػا اايػػلـ اتمنعػػا مػػف الميػػاممة فػ بنػػا مهتمعػػة الميػػمـ امػػف مػػذ الم ػػكلت

البطالػة فبعػػد التعػػرؼ عمػ البطالػة النااعهػػا اليػػبابها الثارمػػا عمػ المهتمػ الفميػػطين فػ
المبحث اليابؽ اف مذا المبحث ييتـ التطرؽ إل ايانؿ علهها مف منظار إيلم

لقػػد امػػتـ اايػػلـ بعػػدة لمػػار مػػف ػػانها تايػػي نطػػاؽ اخمػػؽ فػػرص عمػػؿ مػػف

الممكف لخذما كييايات ابرامح لمعالهة م كمة البطالة اتتضمف مذ الييايات ما يم :

أوًلا :الزكاة عالج لمبطالة:

بػؿ إف ااعنيػا

منا لا تفضل مف ااعنيػا عمػ الفقػ ار
نعتبر الزكاة حؽ اليس َ
إذا لػػـ يؤدامػػا عابب ػاا عم ػ ذلػػؾ بػػؿ ايهػػب عم ػ ال ػ اامػػر لف يحرػػمها مػػنهـ بػػالقاة إف
لنكرامػػا لا لب ػاا إف يؤدامػػا كمػػا فعػػؿ لبػػا بكػػر الرػػديؽ  عنػػدما حػػارب المرتػػديف بيػػبب
منعهـ الزكاة بعد افاة الرياؿ ( لبا ليما0113 :ـ ص)016
حيث إف لمزكاة دار ف القياـ بما يم :

 -0الزكاة تقاـ بعممية إعادة تازي لمدخؿ فهذا يقمؿ مػف حػدة التفػاات فػ الػدخاؿ ممػا
يؤثر ب كؿ إيهاب عم تقميؿ البطالة

 -0تقاـ الزكاة بعممية نقؿ احدات مف دخاؿ ااعنيػا إلػ الفقػ ار

امػف المعػراؼ لف

ااعني ػ ػػا يق ػ ػػؿ عن ػ ػػدمـ المي ػ ػػؿ الح ػ ػػدي للي ػ ػػتهلؾ ايزي ػ ػػد عن ػ ػػدمـ المي ػ ػػؿ الح ػ ػػدي

للدخار لما الفقػ ار فعمػ العكػس يزيػد لػديهـ الميػؿ الحػدي لليػتهلؾ ايقػؿ الميػؿ

الحدي للدخػار امػذا يػؤدي بػدار إلػ زيػادة الطمػب الفعػاؿ امػف تػـ زيػادة الطمػب
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عمػ ػ الي ػػم االي ػػتهلكية فت ػػراج الر ػػناعات االي ػػتهلكية اي ػػؤدي ذل ػػؾ إلػ ػ رااج

اليػػم اانتاهيػػة الميػػتخدمة ف ػ رػػناعة اليػػم االيػػتهلكية ابػػذلؾ يزيػػد اانتػػاج
اتزيد تبعا لذلؾ فرص العمؿ الهديدة (الكفرااي0111 :ـ ص)112

لي لف دار الزكاة يظهر همياً عندما يكاف مناؾ إنياف لديا مهنػة لا حرفػا الكنػا

يحتػػاج إل ػ ااداات ااآلالت اللزمػػة لهػػذ المهنػػة اال يهػػد المػػاؿ لي ػػتري بػػا مػػا يريػػد امنػػا
يشت دار الزكاة اتنهم اظيفتها اتعتبر الزكػاة مرػدر مػف مرػادر تمايػؿ الم ػاري لكػؿ

ذي تهارة لا حرفة تحتػاج إلػ مػاؿ الكنػا عيػر ماهػاد ا تكمػف اظيفػة الزكػاة الحقيقيػة فػ

تمكػػيف الفقيػػر مػػف إعنػػا نفيػػا بنفيػػا بحيػػث يكػػاف لػػا مرػػدر دخػػؿ ثابػػت يغنيػػا عػػف طمػػب

المياعدة مف الغير فمف الممكف إعطا العاطؿ القادر عم العمؿ ما يمكنػا مػف العمػؿ لا

يدربػػا عم ػ عمػػؿ ال يهيػػد يحترفػػا لا يعػػيش منػػا امػػف الزكػػاة ليض ػاً مػػف الممكػػف إبامػػة
م ػراعات هماعيػة كمرػان لا متػاهر لا مؤييػات تعمػؿ عمػ خمػؽ فػرص عمػؿ لهػؤال

العػػاطميف عػػف العمػػؿ (االبترػػاد اايػػلم 0765 :ـ ص )2الك ػ تػػنه مػػذ الم ػػاري

الب ػػد م ػػف ضػ ػ لمػ ػااؿ ل ػػدعـ القطاع ػػات الر ػػناعية االحرفي ػػة االزراعي ػػة االخدمي ػػة اليضػػػا

التهاري ػػة لتي ػػتطي إيه ػػاد ف ػػرص عم ػػؿ مي ػػتقر لقطاع ػػات لايػ ػ م ػػف العم ػػاؿ تعتم ػػد عمػ ػ

ليػػاليب إنتاهيػػة محميػػة ابػػرؤاس لم ػااؿ ذات مػػرداد اهتمػػاع تعمػػؿ عم ػ ميػػاعدة العمػػاؿ
عم ػ ػ امػ ػػتلؾ المرػ ػػان الرػ ػػغيرة االػ ػػارش (رػ ػػامد0774 :ـ ص )044الػ ػػـ يتابػ ػػؼ

اايػػلـ عنػػد مػػذا الحػػد ب ػؿ لمػػر بإن ػػا ر ػنداؽ الزكػػاة امؤييػػة الابؼ ابػػد تػػـ تشيػػيس
رػػنداؽ الزكػػاة ف ػ ا ازرة ااابػػاؼ اال ػػناف الدينيػػة ف ػ فميػػطيف اذلػػؾ ف ػ العػػاـ 0772ـ

امػػف لمػػداؼ مػػذا الرػػنداؽ تازي ػ الزك ػاات االرػػدبات اميػػاعدة الفق ػ ار االمحتػػاهيف مػػف

الناحيػػة الماديػػة ااالهتماعيػػة اميػػاعدة طميػػة العمػػـ الفق ػ ار اايهػػاد كف ػ لألطفػػاؿ اايتػػاـ

االعمػػؿ عم ػ تحايػػؿ اايػػر الفقي ػرة إل ػ ايػػر منتهػػا اميػػاعدة العه ػزة االميػػنيف االمعػػابيف

عقميا احركيا اعيرمػا مػف اامػداؼ (الرفػات 0114 :ـ ص )5امػذ المؤييػات تعمػؿ فػ

العػػالـ الغرب ػ

حيػػث لثبتػػت الد اري ػػات لف المهتم ػ اامريك ػ ااااراب ػ يخرػػص لفػ ػراد

 %01مػػف دخػػالهـ لرػػرفها عمػ المهتمعػػات عيػػر المدنيػػة اعمػ همعيػػات حقػػاؽ اانيػػاف
االهمعيات الخيرية (الزاااي0112:ـ ص)034
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امػػف مػػذا المنطمػػؽ بامػػت الباحثػػة بػػإه ار عمميػػة حيػػابية لنيػػبة الزكػػاة عمػ لربػػاح

ػػركة االترػػاالت الفميػػطينية ام ػ لحػػد ال ػػركات العاممػػة ف ػ بطػػاع ع ػزة االضػػفة الغربيػػة

برلس ماؿ مدفاع ( 458242813دينار لردنػ ) اذلػؾ عمػ يػبيؿ المثػاؿ ال الحرػر لمعرفػة
بيمة الزكاة الت تهب عم ال ركات العاممة ف فميطيف دفعها (عراض التهػارة) فػيلحظ

لف مبمغ الزكاة لديها كاآلت :

جدول رقم ()4

يوضح حصيمة الزكاة لشركة اًلتصاًلت الفمسطينية لمعامين 2004م و2005م

بالدينار األردني

البند

2005م

2004م

راف الرب بعد الضريبة

1681618161

5181418610

الزكاة )%083 -

0 53083736

7308162 353

البيانات المالية ل ركة االتراالت الفميطينية المياممة العامة المحدادة

حريمة الزكاة إه ار الباحثة

ليضػػا مػػف الممكػػف لف يػػتـ حيػػاب حرػػيمة الزكػػاة عم ػ النػػاتح المحم ػ لمقطاعػػات

االبترادية المختمفة كاآلت :

جدول رقم ()5

يوضح حصيمة الزكاة عمى قطاعات اًلقتصاد الفمسطيني

المبالغ بالدوًلر األمريكي

مساىمتو في الناتج المحمي

القطاعات اًلقتصادية

حصيمة الزكاة %2.5

اإلجمالي لمعام 2004م
الزراعة االريد

71118111

003111

الرناعة

011118111

103111

الت ييد االبنا

31118111

003111

الخدمات

511118111

0603111

-

0311111

المجموع

 www. Gucciaac.orgمياممتا ف الناتح المحم ااهمال لمعاـ 0112ـ
حريمة الزكاة إه ار الباحثة
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مف الهدااؿ اليابقة يتض لممية اهاد مردر مف مرادر تمايؿ الم اري امػا
الزكػػاة ي ػاا ً تحرػػيؿ الزكػػاة مػػف القطاعػػات االبترػػادية المختمفػػة لا مػػف ال ػػركات العامم ػة
ف فميطيف حيث يظهر لف لها دار فعاؿ ف تحقيؽ التنمية اخمؽ فرص عمػؿ هديػدة لػا
انػػا يػػتـ تحرػػيؿ الزكػػاة منهػػا الكف مػػا يحػػدث اليػػاـ لف الزكػػاة تاهػػا فق ػط ليػػد االحتياهػػات

اايايػية اال تاهػا لتحقيػؽ التنميػػة فػ المهتمػ ممػا لدى إلػ عػدـ اهػاد دار مممػاس لهػػا
ف ػ التقميػػؿ مػػف حػػدة البطالػػة لػػذلؾ يتاهػػب عم ػ الههػػات الميػػنالة لف تاهػػا لمػااؿ الزكػػاة

تاهي ػػا ي ػػميـ لح ػػؿ م ػػذ المعض ػػمة المي ػػماة بطال ػػة ااف تي ػػف ت ػ ػريعات م ػػف بب ػػؿ المهم ػػس
الت ػريع تمػػزـ القطاعػػات اانتاهيػػة اال ػػركات بػػإخراج الزكػػاة بااضػػافة إلػ لف منػػاؾ مػػف
رلى لف الزكػاة عبػػارة عػف خنػػدؽ يهػب لف يتخنػػدؽ فيػا المهتمػ الفميػطين لمااههػػة عيػػاب
العدالة االبترادية ااالهتماعية االت مف مظامرما تف

البطالة

ثانيا :الدعوة إلى تعمم الحرف (المشاريع الصغيرة ْوادارتيا):

لقد راى ااماـ البخاري عف لنس بف مالؾ لف رهلً مف اانرار لتػ لمريػاؿ 

فيػػشلا (لي يػػشلا حاهػػا) فقػػاؿ ريػػاؿ اهلل  :لمػػا ف ػ بيتػػؾ ػػئ فقػػاؿ اانرػػاري :بم ػ

حمس (لي كيا عميظ) نمبس بعضا انبيط بعضا اانا ن رب فيا الما فقاؿ ريػاؿ اهلل
 :انت ػ بهـ فشتػػا بهمػػا فشخػػذمما ريػػاؿ اهلل رػػؿ اهلل عميػػا ايػػمـ بيػػد ابػػاؿ :مػػف ي ػػتري

مػػذ فقاؿ رهػػؿ :انػػا فشخػػذمما بػػدرمميف فشعطامػػا إياممػػا ريػػاؿ اهلل فشخػػذما منػػا العطامػػا

لألنرػاري ابػػاؿ :ا ػتري بشحػػدما طعامػاً فانبػذ إلػ اممػؾ اا ػػتري بػػااخر بػداما فػػانتن بػػا
فشتا با ف د با رياؿ اهلل عاداً بيد ثـ باؿ :اذمب ااحتطػب ابػ اال لرينػؾ إال بعػد خميػة
ع ػ ػرة يام ػػا ففع ػػؿ الره ػػؿ اع ػػاد لري ػػاؿ اهلل  بع ػػد انقض ػػا الم ػػدة اب ػػد لر ػػاب  01د ارم ػػـ

فا ترى ببعضها ثاباً اببعضها ااخر طعاماً فقاؿ رياؿ اهلل( :مػذا خيػر لػؾ مػف لف تهػئ
االميالة نكتا ف اههؾ ياـ القيامة) مف الحديث اليابؽ نيتنتح ما يم :

ايػػتخداـ ريػػاؿ اهلل اليػػتراتيهيات يػػبابة يػػبؽ بهػػا اايػػلـ كػػؿ الػػنظـ الت ػ لػػـ

تعرفها الب رية إال بعد براف طايمة مف ظهار اايلـ ام :

 -0لـ يعالح الرياؿ م كمة اليانؿ المحتاج بالمعانة المادية الابتية
 -0لـ يعالح الرياؿ الم كمة بالاعظ المهرد االتنفير مف الميالة
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 -1هعما رياؿ اهلل بهذ اآللية لف يعالح م كمتا بنفيا اب كؿ ناه
 -2تعمػ ػػيـ الريػ ػػاؿ لمرهػ ػػؿ اليػ ػػانؿ المب ػ ػرية بضػ ػػرارة ايػ ػػتغلؿ الم ػ ػاارد المتاحػ ػػة ااف
رغرت ف حهمها لا ناعها

 -3إر ػػاد الري ػػاؿ لمره ػػؿ لمعم ػػؿ ال ػػذي يناي ػػب خر ػػيتا ابدرت ػػا امهارت ػػا اظراف ػػا
االبينة الت يعيش بها

 -4لعطا الرياؿ  فترة زمنيػة خميػة ع ػر يامػاً ليعػرؼ مػدى مل مػة مػذا العمػؿ
لمرهؿ امؿ يحتاج لعمؿ لخر لـ ال (عبيد0775 :ـ ص)015

 -5ميئ الرياؿ  لا ظراؼ العمؿ ارلتا عندما اخذ اآللة ا دما بحبؿ
 -6خمؽ رياؿ اهلل عمية الرلة االيػلـ فػ نفػس الرهػؿ راح المبػادرة لمعمػؿ اتحػدي
الرعاب

 -7لرب مذا الرهؿ راحب لم راع رغير بمغة العرر الحديث
امػػف الممكػػف لممهتم ػ الفميػػطين إف تتكػػاتؼ فيػػا ههػػاد المؤييػػات المعنيػػة مػػف
حكامة ابطاع خاص امؤييات لكاديمية امالية لمقياـ باالت لممياعدة فػ تهينػة ظػراؼ
العمؿ لمعاطميف عنا:

 -0االمتمػػاـ بتػػدريب العمالػػة العاطمػػة عم ػ طػػرؽ هديػػدة امهػػارات ييػػتطيعاف بعػػدما
االعتم ػػاد عمػ ػ لنفي ػػهـ االتركي ػػز عمػ ػ المه ػػف التػ ػ تحت ػػاج إلػ ػ ااي ػػاليب الفني ػػة

االتكنالاهيػػة لم ارعػػاة راح العرػػر الحػػال (مػػامر0111 :ـ ص )134بااضػػافة

إل ػ العمػػؿ عم ػ تعزيػػز مخرهػػات التػػدريب ف ػ الميػػتاى المػػامر الحرف ػ بم ػػاركة
المؤييات الرناعية االتهارية بػ عمميػة التػدريب اان ػا احػدات ابػرامح تدريبيػة

متخررة بػذلؾ االقياـ بتحػديث اتايػي مهػاالت إعػادة التػدريب لمخػريهيف الهػدد
خارة لمتخررات الت تعان مف بطالة كبيرة (لبا يميـ0775 :ـ ص)03
 -0ميػػاعدة العػػاطميف عػػف العمػػؿ عم ػ القيػػاـ بم ػػراعات خارػػة بهػػـ كمػػا فعػػؿ عميػػا
الرلة االيلـ اذلؾ بتافير رؤاس اامااؿ لهـ يػاا عػف طريػؽ لمػااؿ الزكػاة لا
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القػراض الحيػنة اميػاعدتهـ فػ ترػريؼ منتهػاتهـ اتػزاديهـ بالخامػات بشيػعار
المنايبة لضماف يير عممهـ (مامر0111 :ـ ص)134

 -1االعتم ػػاد عمػ ػ اي ػػانؿ ااع ػػلـ مػ ػػف إذاع ػػات الههػ ػزة مرني ػػة ار ػػحؼ امهػ ػػلت
لتاض ػػي لف الحرف ػػة عم ػػؿ ػ ػريؼ ال ين ػػتقص م ػػف بيم ػػة العام ػػؿ به ػػا ب ػػؿ ب ػػالعكس

تهعما ي عر بشنا إنياف لا بيمة ااهاد فػ الحيػاة اييػامـ فػ بنػا المهتمػ

فقػد

باؿ عميا الرلة االيلـ "إف النفس إذا لحرزت باتها ايتقرت"

 -2ت ػشميف حقػػاؽ العمػػاؿ لي ااهػػر مقابػػؿ العمػػؿ اذلػػؾ باهػػاد نقابػػات عماليػػة تقػػاـ
ب ػػدارما عمػ ػ لكم ػػؿ اه ػػا مػ ػ مي ػػاااة هميػ ػ الع ػػامميف المنتيػ ػبيف له ػػا داف تفرب ػػة
بينهـ

 -3معاانة العاطميف عم العمؿ ف إعداد درايات هداى لكؿ م راع يعتزمػاف القيػاـ
بػػا بعػػد حر ػػالهـ عم ػ دارات تدريبيػػة لتعم ػػيـ حرفػػة مػػا لمتشك ػػد مػػف إتقػػاف العامػػؿ

لمحرفة الضماف نهاح الم راع مف ناحية ابترادية اتحقيقا لعااند مالية

 -4العمػػؿ عم ػ إمػػداد ال ػػباب بػػاآلالت االمعػػدات اللزمػػة اتػػافير ميػػتمزمات اانتػػاج
لهـ ف الابت المنايب االيعر المنايب
 -5المياعدة ف تيايؽ منتهاتهـ إذا كانت م اري إنتاهية كمران الخياطة مثلً

 -6لف تعمؿ الدالة عم من إعفا ات ضػريبية لهػذ الم ػاري اتقػديـ تيػهيلت لػدعـ
إنت ػػاههـ ازي ػػادة ب ػػدرتها عمػ ػ النم ػػا ااالي ػػتمرار اتق ػػديـ الحػ ػاافز االي ػػتثمارية له ػػـ
االعمؿ عم دعمهـ

 -7إعطػػا المؤييػػات ااكاديميػػة المخترػػة دارات ف ػ إدارة مػػذ الم ػػاري االتركيػػز
عمػ ػ كيفي ػػة التخط ػػيط االتنظ ػػيـ االتاهي ػػا االرباب ػػة ابي ػػادة م ػػذ الم ػػاري لض ػػماف
نهاحها إدارياً

التاض ػػي م ػػدى لممي ػػة م ػػا فعم ػػا الري ػػاؿ  مػ ػ م ػػذا الره ػػؿ اكي ػػؼ ان ػػا اهه ػػا

للعتم ػػاد عمػ ػ نفي ػػا يلح ػػظ لف ال ػػداؿ المتقدم ػػة تعتم ػػد اب ػػكؿ ليايػ ػ عمػ ػ الم ػػاري

الرػػغيرة فمػػثلً ايطاليػػا 0مميػػاف ا111الػػؼ م ػػراع رػػغير الارابػػا  %11مػػف ابترػػادما
لمحكامػػة اال ػػركات الكبػػرى ا %51لمم ػػراعات الرػػغيرة لما لمريكػػا فقػػد افػػرت  03مميػػاف
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فرر ػػة عم ػػؿ فػ ػ الع ػػر ي ػػناات ااخيػ ػرة م ػػف الم ػػراعات الر ػػغيرة (www.arabic-
(edition.blogspot.com
ثالثا :نظام الحمى (إحياء األر

الموات):

ابػػد ب ػػاـ ب ػػا  اي ػػيدنا عم ػ اب ػػف لبػ ػ طال ػػب ام ػػا عبػػارة ع ػػف م ػػن بطعػػا م ػػف

اارض لمعاطميف عف العمؿ اليترلحها فمػف الممكػف لف تقػاـ الههػات المعنيػة بإعطػا
بعػػض اا ارض ػ الت ػ حػػررت ف ػ بطػػاع ع ػزة ف ػ العػػاـ 0113ـ مػػف االحػػتلؿ ااي ػرانيم

لػبعض العػاطميف عػف العمػػؿ اليترػلحها لفتػرة زمنيػػة معينػة ابعػد ذلػػؾ يػتـ التعػرؼ عمػ
التغيرات الت طػرلت عمػ مػذ اارض اتقػر ال ػريعة اايػلمية إلػ لف مػف يحيػ ارض
فه ممؾ لا ابالتال مذ مكافنا لا إذا ايترمحها بالزراعة لا البنا

لما إذا لمممهػا فيػتـ

لخػػذما منػػا بعػػد انقضػػا الفتػرة الزمنيػػة المحػددة لقالػػا " لػػيس لممحتهػػب حػػؽ بعػػد ثػػلث"
ِ
ييأا( مػاد)40:
اف مذا يكاف تطبيؽ لقالا تعال ُ ى َو أَن َ
ش َ ُكم نم َن األ َْر ِ َو ْ
استَ ْع َم َرُك ْم ف َ
امف تـ يتحقؽ مدؼ لعمار اارض الت خمؽ اهلل الناس اهما بعد تحقيؽ مدؼ العبادة
رابعا :الوقف الخيري:

الوقف في المغة :الحبس االمن
الوقف فأي الشأرع :حػبس مػاؿ يمكػف االنتفػاع بػا مػ بقػا عينػا بقطػ الترػرؼ

ف رببتا عم مررؼ مباح (عبيد0775 :ـ ص)002

ااارػػؿ ف ػ ذلػػؾ حػػديث ابػػف عمػػر فقػػد بػػاؿ :لرػػاب عمػػر ابػػف الخطػػاب لرض ػاً

بخيبر فشت النب  فقاؿ لا :لـ ارػب مػاالً – بػط – مػا لنفػس عنػدي منػا فمػا تػشمرن
با باؿ رياؿ اهلل " :إف نت حبيت لرمها اترػدبت بهػا" فترػدؽ بهػا عمػر لمفقػ ار

امػػذ كانػػت لاؿ ابػػؼ فػ اايػػلـ الػػـ يكػػف معػػراؼ مػػذا النظػػاـ ببػػؿ اايػػلـ القػػد حثػػت

اليػػنة عميػػا ا ػػهعت عمػ ذلػػؾ فقػػد راى لبػػا مريػرة لف النبػ – بػػاؿ" :إذا مػػات اانيػػاف

انقط عمما إال مػف ثلثػة :رػدبة هاريػة لا عمػـ ينتفػ بػا لا الػد رػال يػدعا لػا" ابػد
في ػػر العمم ػػا الر ػػدبة الهاري ػػة ب ػػالابؼ (عبي ػػد0775 :ـ ص )003لي لف ااعني ػػا فػ ػ

المهتم ػ امييػػاري الحػػاؿ إذا لابف ػاا ل ارضػػيهـ لا مبػػانيهـ اليػػتثمار م ػا مػػف ببػػؿ العػػاطميف

عف العمؿ فانا ييامـ ف التنمية االبترادية لمبمد اخمؽ فرص عمؿ لهـ
0000
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خامس ا :الدعوة إلى العمل الصالح وترك التواكل:

المي ػػمـ فػ ػ المهتمػ ػ ااي ػػلم مطم ػػاب من ػػا لف يعم ػػؿ ام ػػشمار لف يم ػ ػ فػ ػ

مناكب اارض ليكيب ماالً ييػد بػا حاهاتػا ايحفػظ بػا مػا اههػا ايكػاف عزيػز الػنفس

عفيؼ الطب

اال يهاز لا ااعراض عف العمؿ فإذا لـ يكف لمفرد عمػؿ لنفيػا ال ضػير لػا

عمػػؿ عنػػد عيػػر حيػػث ارد عػػف لبػ ذر الغفػػاري بػػاؿ :يػػالت ريػػاؿ اهلل لي العمػػؿ لفضػػؿ

باؿ" :إيماف باهلل اههاد فػ يػبيما بمػت :فػشي الربػاب لفضػؿ بػاؿ لعلمػا ثمنػا النفيػها

عنػػد لممهػػا بمػػت :فػػاف لػػـ افعػػؿ بػػاؿ :تعػػيف ضػػانقًا لا ترػػن اخػػرؽ" ممػػا يػػبؽ يتضػ انػػا
البد لم باب الفميطين العاطؿ عف العمؿ لف يعمؿ ايبحث عف العمؿ اعػف منافػذ الػرزؽ
اال يهاز لا لف يكاف عالة عم عير اعبناً عم المهتم يشخذ مف الحياة اال يعطيها

االميػػمميف اليػػاـ لػػف يرػػنعاا ب ػ ارراتهـ بشنفيػػهـ الػػف ييػػتعيداا بػػدراتهـ الت ػ احتمهػػا

االيتعمار بكافة اا كاؿ إال إذا لكمنا مف عمؿ ليدينا ااعتمدنا عم اهلل ثـ عم لنفينا

بااضػػافة إل ػ ذلػػؾ عم ػ ال ػػباب الفميػػطين لال ينتظػػر العمػػؿ المنايػػب لػػا بػػؿ

يهػػب عميػػا ايػػتغلؿ الابػػت االعمػػؿ بمػػا مػػا متػػاح لديػػا لفضػػؿ لػػا مػػف لف يرػػنؼ ضػػمف

البطالػػة ف ػ المهتم ػ الفميػػطين فقد بػػاؿ عميػػا الرػػلة االيػػلـ" :االػػذي نفي ػ بيػػد اف

يشخذ لحدكـ حبؿ فيحتطب عم ظهر خير لا مػف لف يػشت رهػلً فييػشلا لعطػا لا منعػا"

اال يه ػػاز لم ػػباب الفمي ػػطين ااعػ ػراض ع ػػف العم ػػؿ إال إذا ك ػػاف عمػ ػلً محرمػ ػاً امخالفػ ػاً

لم ريعة اايلمية اال يهاز لػا لف يبقػ ينتظػر الفػرج االػرزؽ مػف اهلل عػز اهػؿ بػؿ البػد
مف اليع االبحث ف كؿ مكػاف اعػدـ التااكؿ فقػد بػاؿ يػيدنا عمػر  :اليػما ال تمطػر

ذمباً
سادسا :الحث عمى القر

الحسن:

باؿ عميا الرلة االيلـ ليمة ايػري بػا :لريػت عمػ بػاب الهنػة مكتػاب الرػدبة

بع ر لمثالها االقرض بثمانية ع ر فقمت :يا هبريؿ ما باؿ القرض لفضػؿ مػف الرػدبة
ب ػػاؿ عمي ػػا الر ػػلة االي ػػلـ :اف الي ػػانؿ ييػ ػشؿ اعن ػػد االمي ػػتقرض ال يي ػػتقرض إال م ػػف
حاهػ ػػا ايقػ ػػاؿ ليضػ ػػا ريػ ػػاؿ اهلل " مػ ػػا مػ ػػف ميػ ػػمـ يقػ ػػرض ميػ ػػمما برضػ ػػا م ػ ػرتيف إال كانػ ػػت
كر ػػدبتها م ػػر " (عبي ػػد0775 :ـ ص )003فمخف ػػض ني ػػبة البطال ػػة يحت ػػاج المهتمػ ػ إلػ ػ
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تمايؿ الم راعات الرغيرة فهنا يهب التركيز عمػ تقػديـ القػراض الحيػنة مػف المرػارؼ
اايلمية امؤييات اابراض اايلمية االبعد عف القراض بشيعار فاندة (الربا)

حيػػث لف ليػػعار الفانػػدة (الربػػا) تعتبػػر ييايػػات عيػػر مهديػػة اف ارتفػػاع الفانػػدة

يهعؿ الميػتثمريف الرػغار (العػاطميف عػف العمػؿ الػذيف تاههػاا نحػا الم ػراعات الرػغيرة

االحػػرؼ) يحهم ػاا عػػف االبت ػراض امػػف تػػـ االيػػتثمار خارػػة لف المرػػارؼ العاممػػة ف ػ

الضفة الغربية ابطاع عزة عالبيتها مرارؼ رباية بايتثنا مرػرفيف فقػط إيػلمييف فهػذ

المرػػارؼ الربايػػة تض ػ معػػدؿ فانػػدة (ربػػا) مرتف ػ لت ػػهي لرػػحاب الادان ػ عم ػ إيػػداع
لم ػاالهـ لػػديها اارتفػػاع يػػعر الفانػػدة ي ػؤدي إل ػ ارتفػػاع التكػػاليؼ عم ػ لرػػحاب الم ػػاري
الرغيرة مما يؤدي إل انخفاض الماارد المالية اتقميص دعـ مذ الم اري
سابع ا :اعتماد التخطيط السميم كَداة أساسية إلدارة عممية التنمية:

ليض ػػا م ػػف اي ػػانؿ الع ػػلج التػ ػ ب ػػدمها ااي ػػلـ لع ػػلج البطال ػػة فػ ػ المهتمع ػػات

الميممة امنها المهتم الفميطين ضػرارة التركيػز ببػؿ اضػ خطػط التنميػة لف يػتـ تحديػد
اامداؼ اايايية لمتنمية االعلبات الرنييية بيف الماارد اااليتخدامات االقػ اررات الممزمػة
لتاهي ػػا الخط ػػة ااالي ػػتمرار فػ ػ عممي ػػة متابع ػػا نت ػػانح الخط ػػة اتع ػػديمها فػ ػ اته ػػا بماعه ػػا
لمداؼ الخطط التنماية (بدراف0113 :ـ ص)67

ثامن ا :تنمية روح المبادرة والريادة لدل العاطمين عن العمل من الشباب:

مف ااياليب الملنمة لعلج البطالة ف المهتم الفميػطين ضػرارة العمػؿ عمػ

تعزيػػز اتنميػػة راح المبػػادرة اتن ػػنة ال ػػباب عم ػ تحمػػؿ مخػػاطر إن ػػا م ػػراعات هديػػدة
خارة بهـ اتعممهـ حرؼ ااكتيابهـ لمهػارات هديػدة االبعػد عػف الع ػاانية االعفايػة التػ
تحيط بهـ ايحتاج المهتم الفميطين منا إل ضػرارة تػافر منػاخ حاضػف اداعػـ انظػاـ
تعميم بادر عم تنمية مذ الػراح لػدى ال ػباب اتػافر لػا المكانػات االبترػادية االثقافيػة
ااالهتماعي ػػة االنفي ػػية التػ ػ تتطمبه ػػا مماري ػػة ااعم ػػاؿ الحػ ػرة اابام ػػة الم ػػاري الر ػػغيرة
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اادارتهػ ػػا بنهػ ػػاح (مخيمػ ػػر0113 :ـ ص )62امػ ػػا مػ ػػا ييػ ػػم بالتنميػ ػػة الذاتيػ ػػة اتنميػ ػػة
القدرات لدى اانياف االعمؿ عم إيهاد حاضنات لتبن لفكار مؤال ال باب
تاسعا :اًلستخدام الرشيد لمموارد المتاحة في المجتمع الفمسطيني:

لي عمميػػة إنتاهيػػة لكػ تػػنه تحتػػاج إلػ  4مػاارد ليايػػية امػ عنارػػر اانتػػاج

ايطمػػؽ عميهػػا ( )6 M,sاتتمحػػار ف ػ المػػاؿ ااايػػدي العاممػػة االيػػاؽ ااآلالت االمعػػدات

ااادارة اليميمة مذ العنارر ماهادة ف المهتم الفميػطين بػالرعـ مػف ضػيؽ الميػاحة
ف الضفة الغربية ابطاع عزة احت تيتغؿ مذ الماارد ب كؿ هيد يمزـ ما يم :
بػػاؿ تعػػال ((اهلل الػػذي خمػػؽ اليػػماات ااارض اانػػزؿ مػػف اليػػما ٍ مػػا فػػاخرج بػػا

مف التمرات رزباً لكـ ايػخر لكػـ الفمػؾ لتهػري فػ البحػر بػشمر ايػخر لكػـ اانهػار ايػخر

لكػػـ ال ػػمس االقمػػر دانبػػيف ايػػخر لكػػـ الميػػؿ االنهػػار ااتػػاكـ مػػف كػػؿ مػػا يػػشلتما ااف تعػػدا
نعمت اهلل ال تحراما إف اانياف لظماـ كفار)) يارة إبراميـ لية 10
مف اآلية اليابقة يتض اآلت :

 -0الم ػاارد م ػ ممػػؾ هلل الألف ػراد حػػؽ ممكيتػػا االنتفػػاع ايهػػب عنػػد االنتفػػاع بهػػا إف
نمتزـ ب ريعة المالؾ الحقيق لها اما اهلل
 -0عػػدـ العمػػؿ عم ػ تعطيػػؿ مػػذ الم ػاارد بػػشي حػػاؿ مػػف ااح ػااؿ ي ػاا بااممػػاؿ لا
عير

 -1عدـ اايراؼ ف ايتخداـ مذ الماارد حت ال يؤدي إل تقميؿ المناف فيها

 -2ال يهاز اخذ الماارد التػ تحقػؽ منفعػة عامػا لا احتكارمػا انهػا اهػدت داف ههػد
لإلنياف (عبدالعاؿ0772 :ـ ص)0125
 -3االي ػ ػػتخداـ الي ػ ػػيئ له ػ ػػذ المػ ػ ػاارد ي ػ ػػبب رنييػ ػ ػ فػ ػ ػ انخف ػ ػػاض مي ػ ػػتاى الن ػ ػػاط
االبترػػادي امػػف ثػػـ انخفػػاض ميػػتاى الت ػػغيؿ ف ػ المهتم ػ الفميػػطين ابالتػػال

زيادة البطالة

 -4العمػػؿ عم ػ تنميػػة مػػذ الم ػاارد اذلػػؾ باالمتمػػاـ بالقطاعػػات االبترػػادية المختمفػػة
ياا الزراعية لا الرناعية لا الخدمية لا التهارية
عاشرا :حسن إدارة الوقت:
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لعمػػب ميػػمميف اليػػاـ ييػػيناف إدارة لابػػاتهـ بػػالرعـ مػػف نظ ػرة اايػػلـ إل ػ الابػػت
ااعطا

لممية كبيػرة فتضػيي ال ػاب العاطػؿ عػف العمػؿ لعمػرة اابتػا امػا ينتظػر فررػة

العمػػؿ الت ػ تتنايػػب م ػ الماارػػفات الت ػ يضػػعها ام ػ مؤممػػا العمم ػ الػػذي حرػػؿ عميػػا
ايترب ػػب ايك ػػاف ب ػػد ي ػػامـ فػ ػ إم ػػدار لطابت ػػا التػ ػ يحت ػػاج إليه ػػا المهتمػ ػ امف ت ػػـ يح ػػرـ

المهتم منها

إحدل عشر :استخدام الطاقات المعطمة في المجتمع الفمسطيني:

اذلؾ عف طريؽ بياـ القطاع الخاص بايتخداـ الطابات المعطمة لػديها مػف خػلؿ

ت غيؿ المران المتابفػة لا رفػ نيػبة ت ػغيؿ المرػان الحاليػة مػ ااخػذ بعػيف االعتبػار

إف مكػػذا بػ ػ اررات تحت ػػاج إل ػ مناي ػػبة المن ػػاخ االبترػػادي االي ػػتثماري لترػ ػريؼ المنتهػػات
بااضافة إل ايتقرار يياي اابترادي ااهتماع ف فميطيف

اثني عشر :موافقة ومالئمة فمسفة التعميم العالي في الجامعات والمعاىد الفمسطينية مأع
سوق العمل:
ايػػتـ ذلػػؾ بفػػت التخررػػات التػ يحتػػاج لهػػا يػػاؽ العمػػؿ الفميػػطين االبعػػد عػػف

التخرر ػػات التػ ػ به ػػا ارتف ػػاع فػ ػ ني ػػبة الع ػػاطميف ع ػػف العم ػػؿ االه ػػداؿ الت ػػال ياضػ ػ
مياممة خريه الهامعات االمعامد الفميطينية ف القاى العاممة امعدؿ البطالة بينهـ
جدول رقم ()6
يوضح نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات والمعاىد الفمسطينية
مؤشرات سوق العمل

المؤىل العممي
تعميم ميني

المجموع

دبموم

بكالوريوس

متوسط

فاعمي

نيبة الم اركة ف القاى العاممة

%5084

%5484

%6680

%6084

معدؿ البطالة

%1187

%0182

%0680

%0084

الههاز المركزي لإلحرا الفميطين

0004

أ .خلود عطية الفليت

يلح ػػظ م ػػف اله ػػداؿ الي ػػابؽ إف البطال ػػة تبم ػػغ  %50م ػػف ب ػػيف همم ػػة الم ػػؤملت
العمميػػة ي ػاا المهنيػػة لا الػػدبماـ المتايػػط لا درهػػة البكػػالارياس ممػػا ييػػتدع إعػػادة نظػػر

ف برامح مذ المؤييات العممية امدى منايبتها لياؽ العمؿ

ثالأأث عشأأر :قيأأام رجأأال األعمأأال وأصأأحاب رؤوس األم أوال بمسأأئولياتيم تجأأاه المجتمأأع
الفمسطيني:

يح ػػتـ ال ػػديف ااي ػػلم عمػ ػ ره ػػاؿ ااعم ػػاؿ اعي ػػرمـ م ػػف العم ػػؿ عمػ ػ محارػ ػرة

البطالػػة مػػف همي ػ هاانبهػػا بػػشي ليػػماب يرانػػا ملنمػػا ييػػهـ ابحيػػـ ابفاعميػػا ف ػ القضػػا

عمػ مػػذ الظػػامرة الخطيػرة التػ يػػؤدي إلػ انح ارفػػات ال ػباب مػػف الخػريهيف امػػذا اامػػر
ليس تبرع منهـ لا تهمؿ بؿ مػا مػف بػاب لدا فريضػة دينيػة معرافػة فػ اايػلـ ايػتنادا
بر َوالتَّ ْق َول َوًلَ تَ َع َاوُنواْ َعمَى ِ
اإل ثِْم َوا ْل ُع ْد َو ِ
ان يارة ليػة ابػاؿ
لقالة تعال َ وتَ َع َاوُنواْ َعمَى ا ْل ن
نبي ػ ػػا  " إف اهلل فػ ػ ػ ع ػ ػػاف العب ػ ػػد م ػ ػػا داـ العب ػ ػػد فػ ػ ػ ع ػ ػػاف لخي ػ ػػا" (ال ػ ػػزاااي0112 :ـ
ص)041
رابع عشر :التشجيع عمى اًلدخار وتحويل ىذه المدخرات إلى اًلستثمارات:

االدخار منا ال يعن حبس الماؿ اكنز حيث نه ريػاؿ اهلل  عػف ذلػؾ امػذا
ين ي ْك ِن ُأز َ َّ
ِ
ب
ون الأذ َى َ
المن لا الحبس لمماؿ يخالؼ تعاليـ اهلل االريػاؿ  بػاؿ تعػال َ والَّأذ َ َ
ِ
ِ
س أ ِب ِ
يل المّأ ِأو فَ َب ن
شأ ْأرُىم ِب َع أ َذاب أَلِأأيم( التابػػة )12:اتاعػػد اهلل مػػف
َوا ْل ِف َّ
ض أ َة َوًلَ ُينفقُوَن َيأأا فأأي َ
يفعؿ ذلؾ ف بالا تعال َ ي ْوَم ُي ْح َمى َعمَ ْي َيا ِفي َن ِ
نأوب ُي ْم
أار َج َي َّأن َم فَتُ ْك َأول ِب َيأا ِج َب ُ
أاى ُي ْم َو ُج ُ
ون( التابػة )13:كمػا بػاؿ " :مػا
ورُى ْم َى َذا َما َك َن ْزتُ ْم ألَنفُ ِس ُك ْم فَ ُذوقُواْ َما ُكنأتُ ْم تَ ْك ِن ُأز َ
َوظُ ُي ُ
مف ياـ يرػب العبػاد فيػا إال اممكػاف ينػزالف فيقػاؿ احػدمما :المهػـ لعػط منفقػاً خمفػا ايقػاؿ

ااخػ ػػر :المهػ ػػـ لعػ ػػط مميػ ػػكا تمفػ ػػا" (عبػ ػػدالعاؿ0772 :ـ ص )050مػ ػػف منػ ػػا يتض ػ ػ إف
اايػػلـ بػػد عمػػؿ عم ػ ت ػػهي االيػػتثمار اتنميػػة بػػدرات إداريػػة اب ػريا ب ػادرة عم ػ تحقيػػؽ
التنمية بكافة ل كالها امف تـ النهاض باامة اايلمية
الخي ػ ار حت ػ تػػنه مػػذ اآلليػػات الميػػتقاة مػػف كتػػاب اهلل ايػػنة ريػػالا  يحت ػاج
المهتم الفميطين إل اات :
شكل رقم ()2
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يوضح مقومات نجاح تحدل البطالة في المجتمع الفمسطيني عند إتباعو آلليات عالجيا
في اإلسالم
الحكامة

إدارة ناهحة
لفكار لم اري احرؼ (حاضنات لفكار)
برامح تدريب تهدؼ إل خمؽ فرص عمؿ
مرادر تمايؿ (زكاة-برض حيف-ابؼ ال
تيايؽ لممنتهات اترريفها

لمقضاء عمى
البطالة في
المجتمع

الفمسطيني

ال عب
ليدي عاممة
مؤييات لممية اخارة
رهاؿ ااعماؿ االميتثمريف

هردت باايطة الباحثة

مف ال كؿ اليابؽ يتضػ مػدى احتيػاج المهتمػ الفميػطين إلػ التكافػؿ االتعػااف

بػػيف الحكامػػة اال ػػعب ااايػػدي العاممػػة الت ػ ال تهػػد لهػػا عمػػؿ م ػ اادارة الناهح ػة االفك ػرة
االتمايػػؿ االتيػػايؽ االتػػدريب لمقضػػا عم ػ البطالػػة ف ػ المهتم ػ حيػػب مػػا لرتػػا ال ػريعة

أاوُنواْ َعمَأأى ا ْلبأ نأر َوالتَّ ْق َأأول( المانػػدة )0:ابػػاؿ عميػػا
اايػػلمية اعتمػػادا لقالػػا تعػػال َ وتَ َعأ َ
الرػػلة االيػػلـ " مثػػؿ الميػػمميف ف ػ ت ػاادمـ ات ػراحمهـ اتعػػاطفهـ كمثػػؿ الهيػػد الااحػػد إذا
ا تك منا عضا تداع لا يانر ااعضا باليهر االحم "
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المبحث الرابع
النتائج والتوصيات
النتائج:

مف خلؿ الدراية اليابقة تـ التارؿ إل النتانح اآلتية:

أوًلا :النتائج المتعمقة بتعريف البطالة في الفكر الوضعي واإلسالمي:

 -0اتض لمباحثة لف منػاؾ فػرؽ بػيف التعريػؼ الاضػع لمبطالػة اتعريػؼ اايػلـ لهػا
حيػػث ركػػز التعريػػؼ الاضػػع عم ػ لنهػػا القػػدرة االرعبػػة ف ػ العمػػؿ مػ عػػدـ اهػػاد
فررة عمؿ يعتبر مذا الفرد مػف البطالػة لمػا اايػلـ فضػيؽ بػاب التعريػؼ حيػث

رلى إف كػؿ مػػف عهػػز عػف الكيػػب لمػػرض لا عتػػا لا هنػاف فهػػا مػػف البطالػػة لما
م ػػف يي ػػتطي العم ػػؿ ف ػػل يه ػػد عم ػػؿ فيقػ ػ عمػ ػ ع ػػاتؽ المهتمػ ػ ال ػػذي يعم ػػؿ ب ػػا

ايتغلؿ الماارد المتاحة لديا
 -0بػػد اضػ القػراف الكػريـ االيػػنة النبايػػة رليػػات علهيػػة لم ػػكمة البطالػػة تنايػػب راح
العرر الحديث اطبيعة المهتم الفميطين اظرافا الخارة

ثاني ا :النتائج المتعمقة بآليات اإلسالم في عالج البطالة:

 -0تعتبػػر الزكػػاة االقػػرض الحيػػف مػػف مرػػادر التمايػػؿ الت ػ تيػػامـ ف ػ خمػػؽ فػػرص
عمػػؿ يهػػب عم ػ المهتم ػ الفميػػطين العمػػؿ عم ػ االيػػتفادة بالرػػارة الرػػحيحة

منها
 -0عنػد حيػاب الزكػاة عمػ النػاتح المحمػ لمقطاعػات االبترػادية المختمفػة اتضػ إف
الزكاة عم الناتح المحم لهذ القطاعات ت كؿ مردر مف مرادر التمايػؿ التػ
مف الممكف إف تيامـ ف دعـ اتمايؿ الم اري الرغيرة

 -1إف الم ػ ػػراعات الرػ ػػغيرة مػ ػػف لكثػ ػػر اآلليػ ػػات الت ػ ػ تنايػ ػػب خريه ػ ػ الهامعػ ػػات
االمعامد ااافراد الذيف ليس لديهـ مهنة لمتقميؿ مف نيبة البطالة بيف رفافهـ
 -2مف رليات العلج المنايب ف فميطيف إحيا اا ارضػ المػاات اخارػة اا ارضػ
المحررة مف االيتيطاف اايرانيم
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 -3ت ػػهي اايػػلـ لرهػػاؿ ااعمػػاؿ االميػػتثمريف عم ػ محار ػرة البطالػػة مػػف هميػ ػ
هاانبها بشي ليماب يرانا ملنـ يعمؿ عم القضا عم البطالة

 -4محاربػػة ااي ػػلـ للكتنػػاز م ػػف الايػػانؿ التػ ػ لهػػا دار فع ػػاؿ ف ػ محاربػػة البطالػػة
حي ػػث عم ػػؿ عمػ ػ تاهي ػػا الم ػػدخرات إلػ ػ االي ػػتثمار ام ػػف ت ػػـ خم ػػؽ ف ػػرص عم ػػؿ

لمعاطميف عف العمؿ

ثالث ا :النتائج المتعمقة بالفرد العاطل عن العمل في المجتمع:
 -0منػػاؾ حاه ػػا لاه ػػاد بػ ػرامح تدريبي ػػة تم ػػن العم ػػاؿ الع ػػاطميف ع ػػف العمػػؿ حػػرؼ لا
مهارات هديدة تياعدمـ عم إيهاد فرص عمؿ لهـ

 -0ضػػرارة عػػدـ انتظػػار العاطػػؿ عػػف العمػػؿ لاظيفػػة منايػػبة لػػا بػػؿ لي اظيفػػة يهػػدما
يهب العمؿ بها

 -1تارمت الدراية إل ضرارة العمؿ عم تنمية راح المبادرة االريادة لػدى العػاطميف
عف العمؿ امحاربة ااتكالية لديهـ

رابع ا :النتائج المتعمقة بالمجتمع الفمسطيني لنجاح ىذه اآلليات:
 -0لنهػ ػػاح عػ ػػلج البطالػ ػػة ف ػ ػ المهتم ػ ػ الفميػ ػػطين تحتػ ػػاج إل ػ ػ تفاعػ ػػؿ عديػ ػػد مػ ػػف
العنارػػر لممه ػػا الحكامػػة اال ػػعب االعم ػػاؿ االمػػاؿ االتي ػػايؽ مػػا ييػػم بالتنميػػة

بالم اركة

 -0التركيز عم ماافقة املنمة فميفة التعميـ فػ الهامعػات الفميػطينية مػ متطمبػات
ياؽ العمؿ الفميطين

حيت تقمؿ مف نيب البطالة

 -1الحاهة لمتخطيط اليميـ ببؿ البػد باضػ خطػط تنمايػة االعمػؿ عمػ التنيػيؽ بػيف
الماارد االق اررات اللزمة لتاهيا مذ الخطط

التوصيات:

 -0تار مذ الدراية ضرارة بيػاـ المؤييػات العامػة االخارػة اامميػة بػدارما تهػا
العاطميف عف العمؿ ات هيعهـ بخمؽ فرص عمؿ لهـ

 -0تنرػ الههػػات المخترػػة بإعطػػا دارات تدريبيػػة الف يكػػاف منػػاؾ بػرامح لمتػػدريب
تهدؼ إلػ خمػؽ فػرص عمػؿ لميػاعدة العمػاؿ العػاطميف عػف العمػؿ فػ إف يكانػاا
مف لرحاب الم اري الرغيرة
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 -1ترى مذ الدراية بشف تاها الزكػاة نحػا دعػـ مػؤال ال ػباب اميػاعدتهـ عمػ خمػؽ
فرص عمؿ لهـ مف خلؿ تقديـ لمااؿ لهـ لفت م اري

 -2تنر مذ الدراية المعنييف ف المهتم الفميػطين بضػرارة التركيػز عمػ افتتػاح
م اري رغيرة كشيماب لثبت نهاحا ف كثير مف داؿ العالـ المتقدـ

 -3إعطا ااراض عير الميترمحة ف الضفة الغربية ابطػاع عػزة لم ػباب العاطػؿ
عف العمؿ اليترلحها ياا بالزراعة لا بنا من ات عميها لفترة زمنية محددة

 -4ضػػرارة بيػػاـ المهمػػس الت ػريع ليػػف ب ػاانيف تػػنظـ الزكػػاة اتهبػػر ال ػػركات عم ػ
إخراهها
 -5االمتم ػػاـ بإعط ػػا ال ػػباب العاط ػػؿ ع ػػف العم ػػؿ ل ػػدارات لخم ػػؽ راح المبػ ػادرة لدي ػػة

اتحمػ ػػؿ مخػ ػػاطر افتتػ ػػاح م ػ ػػاري لػ ػػا بااضػ ػػافة إل ػ ػ دارات ف ػ ػ ليػ ػػاليب اادارة
الحديثة لضماف نهاح الم اري الدارات ف إعداد درايات الهداى االبترادية

 -6تاهي ػػا م ػػدخرات ال ػػعب نح ػػا االي ػػتثمار فػ ػ م ػػاري تخم ػػؽ ف ػػرص عم ػػؿ لهػ ػؤال
ال باب
 -7ضرارة اهاد باعدة بيانات معماماتية تيتفيد منها الهامعػات االمعامػد عنػد افتتػاح
برامههػ ػػا ااكاديميػ ػػة لضػ ػػماف تنايػ ػػب مػ ػػذ الب ػ ػرامح م ػ ػ احتياهػ ػػات يػ ػػاؽ العمػ ػػؿ
الفميطين

 -01تركيػػز ايػػانؿ ااعػػلـ المرنيػػة االميػػماعة االمقػػرا ة عم ػ ت ػػهي ال ػػباب عم ػ
التاهػ ػػا نحػ ػػا العمػ ػػؿ المهن ػ ػ االحرف ػ ػ حت ػ ػ ييػ ػػتطيعاا االعتمػ ػػاد عم ػ ػ لنفيػ ػػهـ

بااضافة إل العمؿ عم محاربة النظرة المنقارة ارحاب الحرؼ

 -00تنرػ الد اريػػة المرػػارؼ اايػػلمية امؤييػػات التمايػػؿ بضػػرارة إعطػػا بػػراض
حينة بضمانات بييطة لم باب حت يتمكناا مف إيهاد عمؿ لهـ
 -00ض ػػرارة تبنػ ػ المؤيي ػػات ااكاديمي ػػة لحاض ػػنات افك ػػار ال ػػباب لمي ػػاعدتهـ فػ ػ
تحايؿ مذ اافكار إل ااب ممماس يرب ف خدمة ال باب االمهتم

المراجع

 القراف الكريـ
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 لبا ناعـ عبدالحميد (إدارة الم راعات الرغيرة كيػؼ ترػب رهػؿ لعمػاؿ نػاه
–كيػػؼ ترػػبحيف يػػيدة لعمػػاؿ ناهحػػة) مرػػر :دار الفهػػر لمن ػػر االتازي ػ

0110ـ

ط0

 لبا العز محمد ارخراف (م كمة البطالػة فػ الػاطف العربػ –د اريػة ايػتطلعية)
مرر :معهد البحاث االدرايات العربية مطاب دار الهلؿ 0770ـ

 لب ػ ػ ػػا ي ػ ػ ػػميـ الي ػ ػ ػػد (م ػ ػ ػػكمة البطال ػ ػ ػػة اابػ ػ ػ ػ احم ػ ػ ػػاؿ) ااردف:مهم ػ ػ ػػة اليرم ػ ػ ػػاؾ
العدد 36كاناف لاؿ 0775ـ

 لبػ ػػا ليمػ ػػا محمػ ػػد (م ػ ػػكمة البطالػ ػػة كيػ ػػؼ عالههػ ػػا اايلـ) مرػ ػػر :مهمػ ػػة منبػ ػػر
اايلـ الينة  42العدد 1ابريؿ 0113ـ

 اابعػػاد االبترػػادية ااالهتماعيػػة ف ػ ماازنػػات اليػػمطة الاطنيػػة الفميػػطينية مركػػز
الميزاف لحقاؽ اانياف عزة –فميطيف يانيا 0110ـ

 التقرير المال ل ركة االتراالت الفميطينية 0113ـ
 الههاز المركزي لإلحرا الفميطين
 الحمف

عبدالهبار (البطالة ف الاطف العرب إ ارة خارػة إلػ بطالػة ال ػباب –

د اريػ ػػة ف ػ ػ االبترػ ػػاد اليياي ػ ػ ) لبنػ ػػاف :مهمػ ػػة الميػ ػػتقبؿ العرب ػ ػ

العػ ػػدد017

ص0774ـ

 الرف ػػات

ع ػػل ال ػػديف (مقت ػػرح م ػػنظـ لتنظ ػػيـ اادارة الزكاة) بح ػػث مق ػػدـ إلػ ػ الي ػػاـ

الدراي لكمية ال ريعة الضريبة االزكاة –الهامعة اايلمية عزة 0114ـ

 الرمػػان

زيػػد (كيػػؼ عػػالح اايػػلـ البطالػػة) القػػامرة :ااعلنػػات ال ػػربية مطػػاب

دار الهمهارية 0777ـ
 الػػزاااي خالػػد (البطالػػة ف ػ الػػاطف العرب ػ

الم ػػكمة  -الحؿ) القػػامرة :مهماعػػة

النيؿ العربية لمن ر ط0112 0ـ
 ال ػ ػػمري إيمػ ػػاف (البطالػ ػػة معنامػ ػػا النااعهػ ػػا) الكايػ ػػت :هامعػ ػػة الكايػ ػػت –كميػ ػػة
الدرايات العميا –بحث من ار 0113-ـ
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 الكفػ ػ ػرااي ع ػ ػػاؼ (لمػ ػ ػااؿ الزك ػ ػػاة فػ ػ ػ البن ػ ػػاؾ ااي ػ ػػلمية الثارم ػ ػػا فػ ػ ػ التنمي ػ ػػة
االبترادية) اايكندرية:بحاث ف االبتراد اايلم

0111ـ

مؤيية الثقافػة الهامعيػة

 المحػػرر (البطالػػة م ػػكمة تحمهػػا الزكػػاة) دب ػ  :مهمػػة االبترػػاد اايػػلم
 065الينة  04نافمبر 0774ـ

 بدراف

العػػدد

بؿ (التعميـ االبطالة) اايكندرية :دار المعرفة الهامعية ط0113 2ـ

 ح ػػاد نبيػػؿ (بض ػػايا ابترػػادية معار ػرة) الداح ػػة :الهػػز اااؿ النيػػر ال ػػذمب
لمطباعة 0774ـ

 يػػهير عبػػدالعاؿ (البطالػػة مػػف منظػػار إيػػلم ) القػػامرة :مهمػػة اازمػػر البحػػاث
اايلمية العدد 6الهز  6الينة 0772 44ـ)

 خضير تييير (ييايػات ا ازرة التربيػة االتعمػيـ العػال الفميػطينية – لثارمػا ادارمػا
ف ػ ػ حػ ػػؿ م ػ ػػكمة البطالػ ػػة) فميػ ػػطيف :ريػ ػػالة ماهيػ ػػتير عيػ ػػر من ػ ػػارة الهامعػ ػػة

اايلمية –عزة 0114ـ
 ره ػػب مر ػػطف (ااي ػػلـ امكافح ػػة البطال ػػة) مر ػػر :مهم ػػة اازم ػػر الع ػػدد5
يبتمبر 0111ـ
 عبدربا عم (التعميـ الهامع اميكؿ ياؽ العمؿ االتنمية م إيتراتيهية مقترحػا
لمحػػد مػػف البطالػػة ف ػ مرػػر) مرػػر :مهمػػة د اريػػات تربايػػة العػػدد 03نػػافمبر

0766ـ

 عبيػػد نهػػاد (البطالػػة االتيػػاؿ بػػيف اليػػنة النبايػػة ال ػريفة ابػػيف الق ػاانيف الاضػػعية
المعار ػرة) الكايػػت :مهمػػة ال ػريعة االد اريػػات اايػػلمية العػػدد 10اليػػنة 00
ابريؿ 0775ـ
 رال

يامية (البطالػة بػيف ال ػباب حػديث التخػرج العاامػؿ –اآلثػار – العػلج)

القامرة0770 :ـ

 ر ػػامد االبتر ػػادية (التميي ػػز االبطال ػػة مظ ػػامر ب ػػارز فػ ػ معان ػػاة الطبق ػػة العامم ػػة
الفميطينية) عماف :العدد  27ليار 0774ـ
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 رػ ػػبري عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف (ي ػ ػػبؿ مااهه ػ ػػة م ػ ػػكمة البطالػ ػ ػة عمػ ػ ػ الرػ ػػعيد القػ ػػام
اايانمها) القامرة :مهمة ناف عربية العدد  50ليماؿ 0770ـ

 مامر احمد (تقميؿ العمالة) اايكندرية :الدار الهامعية لمن ر ط0111 0ـ
 مهمة االبتراد اايلم

العدد0765 065ـ

 مهم المغة العربية المعهـ الاييط القامرة ط 1الهز اااؿ 0741ـ
 مخيمػػر عبػػدالعزيز اعبػػدالحميـ احمػػد (دار الرػػناعات الرػػغيرة االمتايػػطة ف ػ

معالهة م كمة البطالة بيف ال باب فػ الػداؿ العربيػة) القػامرة :بحػاث اد اريػات
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