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 االقتصاد في محافظة طولكرم 
 

 اإلقتصاد في محافظة طولكرم
 

حيث كانت , مدينة طولكرم هي واحدة من أهم المدن الفلسطينية التي كانت محطة للتجارة الفلسطينية 

و لكن بعدما حصلت النكبة للشعب  ,نقصد للتجار و للمستثمرين من جميع أنحاء فلسطين منذ القدم 

الفلسطيني من قبل االحتالل و بعد قيام االنتفاضتين األولى و الثانية تراجعت هذه المكانة التجارية و 

 .االقتصادية الكبيرة لهذه المحافظة 

 

كانت  حيث, ي الحيوانو  الزراعياإلنتاج ناحية كانت تنبع القيمة االقتصادية و التجارية لطولكرم من 

مدينة طولكرم تشتهر بزراعة معظم أنواع المحاصيل من حمضيات و لوزيات و وفواكه و خضار 

و من ناحية اإلنتاج الحيواني , ة يوميا و دون انقطاع يمفي األسواق الكرو كان هذا يظهر , بأنواعها 

الخ و حتى المدينة ... ارتاح , عنبتا , شوفة , بلعا : مثل , نجد أن معظم القرى و الضواحي الكرمية 

حيث كان وال زال حتى اآلن يتم توفير " الخ ... األبقار , األغنام " نفسها كانت تهتم بتربية الحيوانات 

ومن شدة االهتمام . و مشتقات األلبان , جلود , و بيض , معظم المنتجات الحيوانية من لحوم 

الزراعة التابعة لجامعة النجاح في طولكرم التي خّرجت  بالحيوانات و باإلنتاج الزراعي تم إنشاء كلية

مما أدى إلى تطور هذه , عدد كبير من البياطرة و من لديهم خبرة في المجال الزراعي و الحيواني 

) ال بد لنا هنا من الحديث عن أشهر أسواق المدينة الذي يعرف ب . المجاالت في طولكرم إلى حد كبير 

, أجهزة كهربائية : مثل , على معظم السلع و البضائع التي تباع و تشترى حيث يحتوي ( سوق السبت 

و لعل أشهرها كان بيع األسماك الطازجة التي كانت تأتي من بحر ... أدوات تراثية , خضار , فواكه 

وما زال هذا السوق موجودا حاليا ويأتي إليه العديد من , م 7691غزة مباشرة و ذلك كان قبل عام 

بعيدا عن الناحية الزراعية وعن ناحية اإلنتاج الحيواني أصبح ... هاو خارج المدينة ن داخلالتجار م

هناك مجاالت جديدة أخرى لتنمية اقتصاد المدينة و من أهمها السياحة التي أصبح يقصدها العديد من 

ظم الخرب و مع, بنات النبي يعقوب , قلعة البرقاوي , منتجع المنطار : مثل , سكان المدن األخرى 

المطرزات " و نجد في طولكرم بعض المحالت التي تصنع القطع التراثية . الخ ... خاصة كربة ارتاح 

 .و تبيعها و هذا األمر زاد من تشجيع السياحة في طولكرم "  الخ ... التحف الخشبية , 

من قبل  على الرغم من جميع المضايقات و اإلجراءات التعسفية التي تتعرض لها مدينة طولكرم

و المياه سلطات االحتالل اإلسرائيلي من تجريف األراضي و مصادرتها و االستيالء على أبار 

إضافة إلى إرهاق المدينة بالديون الثقيلة و , و قطع مئات األلوف من أشجار الزيتون  هامصادر

فظة طولكرم وتدعيما لها أقيم في محا, إال أن الحياة التجارية في طولكرم لم ولن تمت , الضرائب 

و كان  فلسطين وخارجها حضره العديد من المستثمرين من داخل( مؤتمر التنمية ) مؤتمر عرف باسم 

من أهم أهدافه النهوض باقتصاد المدينة و تشجيع شراء اإلنتاج المحلي لتنمية و دعم االقتصاد 

لتكاتف بين جميع إضافة إلى الحد من مضايقات االحتالل و ا, كافة محافظات الوطن الفلسطيني في

 .المستثمرين من اجل تحقيق التنمية 

 فارس الجمل
 

 !أين الخلل ؟... العزوف عن المطالعة 
 

احمد أبو طاحون " المكتبة العامة في بلدية طولكرم األستاذ /في مقابلة أجريت مع مشرف مكتبة األطفال

كل خاص والتي أصبحت وعن أسباب العزوف عن المطالعة بش, للحديث عن المكتبات بشكل عام " 

و سلّط األستاذ احمد الضوء على مكتبة األطفال و على مكتبات المدارس . تتزايد من عام إلى آخر 

الدنيا التي اعتبرها من أهم أنواع المكتبات التي تعمل بالية تعليمية و تثقيفية على صقل شخصية الطفل 



سباب العزوف عن المطالعة و تدني إعداد لكن ما أ... و تساعده على تحقيق ذاته من جميع النواحي 

 !رواد المكتبات ؟

 

 ما هو دور المكتبة في جذب األطفال ؟/  7

دورات , أنشطة فنية : ) مثل , يكمن دور المكتبة هنا في األنشطة المنهجية و الالمنهجية التي تقوم بها 

استعارة الكتب مقابل مبلغ  و هناك أيضا توفير خدمة( و مناقشة الكتب , دورات للخط العربي , رسم 

إضافة إلى الفعاليات التي تقوم بها المكتبة من خالل التشبيك مع المؤسسات . رمزي طيلة عام كامل 

 .و يوم الكتاب , يوم الطفل العالمي : مثل , الحكومية و الخاصة 

 

 كم تعطي نسبة المقبلين على المكتبات سنويا ؟/  2

لين و كلنها أخذة في التناقص من عام إلى آخر كما و أن عدد المقبلين ال يمكن إعطاء نسبة دقيقة للمقب

 .و تقل خالل أيام الدوام , على المكتبة متذبذب خالل السنة الواحدة فهي تزداد في أيام العطل الرسمية 

 

ما أسباب تدني عدد المقبلين على المكتبات وعلى القراءة من خالل خبرتك الطويلة في هذا المجال /  3

 ؟

كما , لعل أهم األسباب هو التطور التكنولوجي الكبير الذي اوجد فجوة كبيرة جدا بين الكتاب و القارئ 

و من األسباب , و أنت اهتمام األهل في أبنائهم أصبح يقل في السنوات األخيرة بسبب ظروف الحياة 

 . األخرى زخامة المناهج و االمتحانات التي قللت من وقت الفراغ لدى األطفال

 أم المرئية في ظل التطور التكنولوجي ؟( الكتاب ) هل تفضل المطالعة النصية /  4

كما وان قراءة الكتاب على شاشة الحاسوب أو الهاتف تفقد متعة , يظل الكتاب هو المرجعية األساسية 

و لكن في المقابل ال غنى عن الوسائل , مشاكل العيون : القراءة و تسبب أضرار صحية مثل 

 .كنولوجية الت

 

 :التوصيات / 5

 .و دعم الكتّاب الذين يكتبون لألطفال و ليس عن األطفال , جعل كتب األطفال اقل تكلفة  -7

زيادة االهتمام في مكتبات األطفال و المكتبات بشكل عام و تقديم الدعم لها من خالل توفير  -2

 .الوسائل التعليمية و التثقيفية المتطورة 

 
 

 فارس الجمل

 الطالب فارس تيسير خالد الجمل: بقلم 

 



 الرصاص زمن يف الناس حيات
 

المستوطنين " حكاية  شعب عاش ما يقارب الستين سنة تحت الظلم والعذاب على يد المغتصبين اليهود 

 ( .دولة إسرائيل)الذين أطلقوا على أنفسهم " 

هذه المستعمرة اليهودية المقامة على اراضي الفلسطينيين المصادرة تتحكم  تفي وقتنا الحاضر أصبح

بحياة الفلسطينيين ومستقبلهم وامالهم ومواردنا الداخلية والخارجية بحيث اصبحنا غرباء في هذا الوطن 

 . الغالي 

  .في القرن الواحد والعشرين لم تبقى دولة في العالم تحت سيطرة دولة أخره عدا  فلسطين  

 .وأصبحت إسرائيل مسيطرة في وقتنا الحاضر  على كل من يدخل ويغادر من فلسطين 

وال بد ان نؤكد في النهاية ان شعبنا لن يرضح لالحتالل ولن يقبل ببقاء هذا الكيان المغتصب على 

أرضه ووطنه ورغم تمكن إسرائيل من احتالل األرض ومصادرتها اال انها لم تسيطر على حرية 

 .....ين فى التعبير والتحدثالفلسطيني

 عبد الرحمن القيسي

 

 موسيقى عربية بتوقيع فلسطيين
 
 

قد يقف بعض الناس ويبدؤوا باالستهزاء ,عندما أكون جالسا في الحي أعزف على القيثارة الموسيقية 

قد أكون في بعض األحيان أخاف من نظرات وأقوال الناس عني في هذه ,ولكن ذلك ال يهم رغم أني

أنني من  الإ,ولكنني أؤمن أن هذه الهواية قد تتطور لتصبح مهنة في المستقبل بالنسبة لي ,األوقات 

 .الممكن أن أقوم باإلضافة إلى هذه الهواية أو المهنة الكثير الكثير

والذي هو معروف أن العمل على هذه اآللة ,ورغم أنني قد قمت بالتحويل من القيثارة إلى القانون 

صممت على يعلم آلة القانون على يد األستاذ يعقوب حمودة أستاذ المعهد الوطني في  لكني صعب جدا,

 .ابلس ,وأدى هذا التعلم إلى معرفة الكثير عن عالم الموسيقى ومن هذه المعلوماتن

من المعروف أن الموسيقى غذاء الروح , وفي هذه األيام بدأ األطباء النفسيين يعالجون بعض حاالت  

 . المرض بالموسيقى ألنها تساعد على االسترخاء والشعور بالراحة النفسية 

قليال فانا اقصد في هذا العنوان مدى التطور الذي ( وسيقى عربية بتوقيع فلسطيني م) فلنعد إلى العنوان 

دخل على الموسيقى العربية عن طريق أيادي فلسطينية , وذلك إما عن طريق بعض المعاهد والعازفين 

 . وصناع ومصلحي اآلالت الموسيقية 

 

معهد : ي تعلم الموسيقى , مثل فهناك بعض المعاهد الوطنية التي تدعم الموهوبين والراغبين ف

, وبعض العازفين الفلسطينيين الذين ( معهد ادوارد سعيد ) الكمنجاتي و المعهد الوطني للموسيقى 

عازف العود األستاذ خالد صدوق , والعازفين العالميين الثالثي جبران , : أصبحوا عالميين مثل 

بدأت قصته في نظرة إلى آلة موسيقية وهي وبعض صناع ومصلحي اآلالت الموسيقية مثل الفتى الذي 

من اكبر المعاهد في بريطانيا مع شهادة تفوق في الذي تخرج  الكمنجة الشاب الفلسطيني شحادة شالالد

 . مجاله , والذي أصبح اآلن يملك متجر لبيع وتصليح اآلالت الموسيقية في رام القديمة 

ت فقط , بل هي عالم أوسع بكثير من ذلك , عالم أن الموسيقى هي عازفين وآال اقول وخالصة الحديث 

 .ليس حكرا على احد 

 .عبد الرحمن القيسي:بقلم الطالب



 

 السرطان هو آفة العصر
 

إن السرطان مرض من الصعب القضاء عليه إال في ظروف معينة وفي بداية ظهوره فهو كالقنبلة    

 ...الموقوتة في جسم اإلنسان

والمعلبات ,التدخين والتعرض للمواد الكيميائية واألشعة الضارة:فهو ناتج عن عدة مسببات ومنها   

 ....واستنشاق غازات سامة,الصناعية

 ...هذا المرض شبيه بالعفن فهو ناتج عن وصول غذاء أكثر من الالزم فتنفجر ممتد ببطء في الجسم  

من أكثر  أمراض انتشارا لذلك تم المحاولة وكل  سعي الطب الحديث إلى مكافحة هذا المرض فهو  

 ...جهد وإمكانية القضاء عليه أو التقليل منه لذلك تم استخدام كيميائي ولكن لم ينجح إلى في بداية الحالة

 ...أما في الصين تم ابتكار عالج فعال من غير أثار ظاهرة نجحت على أكثر من نصف مليون حالة   

بشكل مستمر واالبتعاد عن األماكن المليئة (الرياضة)ل ممارسة النشاط البدني يمكن الوقاية منه من خال

بالسكان في بناء المصانع التي تنتج ملوثات كيميائية  والمعلبات وتناول األغذية الصحية واالبتعاد عن 

 .....التدخين

تتاجر بحياة  فالمزارع..تعرض الدجاج لها تصبح سمينة بسرعة :والمثال على  تأثير الكيماويات 

 ..الناس

 ...ومن طرق المكافحة أجراء الفحوص المستمرة كل ستة أشهر لضمان الصحة العامة    

كما أن هذا المرض منتشر في كل الفئات ابتداء من الجنين وانتهاء بالكبار فالجنين يعرض لهذا    

م في العمر واجبنا أن كما يزداد عرضة الشخص لهذا المرض كلما تقد,المرض بسبب العوامل الوراثية

 ...نهتم بصحتنا كي نستمر في الحياة فالروح قيمتها غالية ال تقدر بثمن

 فتحي الزقلة

 حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة
 
فهي حق ,له كل السلطة والسيادة فيها,وإقامة الدولة,لكل الشعب من الشعوب حق في تقرير مصيره   

 من حقوق ومبادئ حقوق اإلنسان 

فقدم كل إنسان بماله وروحه ودمه في سبيل ,لقد عانى الشعب الفلسطيني من ظلم االحتالل وبطشهم   

ولكن انتهى وبدأ في ,م 7641فلسطين كما أن لكل شعب في العالم ماعدا فلسطين نالت السيادة منذ عام 

 .نفس الوقت فقام الشعب بكل  ما يملك من أجل السعي إلقامة الدولة 

م 75/77/7611لرئيس الراحل ياسر عرفات الدور الكبير فقام بإعالن دولة فلسطين في عاملقد كان ل  

وقد تحقق بعد طول انتظار وقد واصل على ..على أراضي فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشريف

 ....نهجه الرئيس محمود عباس فقام بالسعي واالجتهاد العالنها في االمم المتحدة وقهر هذا العدو 

قد سعى الشعب بكل بكل ما يملك من اجل اعالء كلمتهم وتصديقهم وتبيين أنهم على حق وأنهم على ل

 ..باطل ولكن دون جدوى ولكن لن يتم الظلم والعدوان الن الخير أقوى بأذن هللا

إن لدولة كبيرة بالنسبة لهذا الشعب فيصبح قادرا على التنقل في كل مكان وحيثما أراد وال يعترضه    

ال يعتضه أحد أو يقلل من شانه ويصبح لنا حق السيادة وتعلو مكانته بين الدول  وال يقلل   حد فسيصبأح

 ..من شاننا وذلك من أهم االمور

 واجبنا أن نهتم بالوطن ونسعى لنجدته ونقيم الدولة على هذه االرض وعاصمتها القدس الشريف  

 فتحي الزقلة
 

 



 صوت البلبل الحنون
 

 كنت على شرفة المنزل  -
 أشم رائحة الزهور  
 و أصوات من آخر الشارع  
 طارت بسببها الطيور 

 نظرت إلى مصدر الصوت -
 فوجت صديقي قد أغشاه الموت  
 :و قد قلت فيها , صرخت صرخة  -
 !وتتركني وحدي أكمل الخطوط ...  تال يا صديقي ال تم  
 خطوط قد رسمها  -
 أوصاني أن أكملهاو   
 و تحرير األسرى... هدفها تحرير األقصى  -
 الشهداو دفن ... مداواة الجرحى -
 بشعب الجبارينو تذكيرهم ... اللحاق بالعرب الهاربين  -
 آخرهاوقد كان  -
 و عدم تركها لصهيون... زراعة األرض بالزيتون   
 فوق غصن الزيتون, حتى يبقى يسمع -
 صوت البلبل الحنون   
 

 شعر حر  
 

 

 

 المصانع اإلسرائيلية في مناطق غرب مدينة طولكرم و أثرها على اإلنسان و البيئة الفلسطينية
 

 
 

 

  

 

 

 



 دبلوماسية السلم والرصاص
تضحيات ليس مبثلها ... كل هذا وأكثر  حربٌ ، دمارٌ ، أشالء أطفالٍ على الطرقات ، أمهاتٌ تصرخ ، آهاتٍ وأوجاع ،

شعبنا كثرياً فها هي أزهار تنمو من دماء شهداءنا األبرار حتمل معها العزمية  متضحيات يف سبيل الوصول للحرية ، نعم لقد قد

ته ، ويؤمن والصمود ، و هاهو شيخٌ حتت األنقاض ينزف قلبه أملاً من ضياع جهود سنيناً أمضاها يكدح لبناء بيتٍ يأويه وعائل

 ... هذا هو حال أبناء شعبنا... مستقبل أوالده 

، وبعد كل هذا األمل ال بد من سبيل آخر ملقاومة " أريد أمي : " وما بني أزيز الرصاص وأصوات املدافع ، هنالك طفل يصرخ 

التوجه إىل األمم املتحدة بعد أن حتد من إراقة الدماء ، ومن هنا نعي أن هذه املقاومة سلمية ، فقد قررت القيادة الفلسطينية 

امجع على هذا القرار معظم أبناء هذا الشعب العظيم ، لتظهر للعامل املمارسات الغري إنسانية اليت ميارسها هذا االحتالل 

ويكبلون رجالنا ونرد أيضا نريد ... فيضربوننا ونقول هلم نريد السالم... الصهيوني ضد أبناء شعبنا املنزوع من السالح 

... حقا انه كذلك، وبعد هذه اجلهود اجلبارة اليت بذلت لتبني اجلاني من اجملين عليه... يا له من موقف حمرج ... السالم

نعم لقدحان وقت دولة نبنيها ... حان وقت اعرتاف العامل بأن هذه األرض ملك هلذا الشعب... حان وقت تقرير املصري 

فلنمضي يدا بيد حنو الشمس ، حنو وحدة وطنية ، حنو مقاومة سلمية حتتضن بني  دولة عامرة بشعبها وقدسها ،... يدا بيد 

 . ثناياها كل معاني الظلم واملعاناة ، ترفع علمنا خفاقا يف مساء عاصمتنا األبدية   

وت الذي وأخرياً ، أود أن أقول انه ليس من يكتب باحلرب كمن يكتب بدماء القلب ، وليس السكوت الذي حيدثه امللل كالسك

يوجده األمل  ، و أود أيضا أن يعي شعبنا الفلسطيين أن املقاومة السلمية وإظهار إسرائيل على حقيقتها أمام بين البشر ، أشد 

خطورة على كيان ووجود الصهاينة من املقاومة املسلحة وإراقة الدماء ، ولقد كان هذا اعرتاف من اإلسرائيليني أنفسهم ، 

لقد جئتكم حامالً غصن الزيتون بيد والبندقية بيد فال : " ل الشهيد الراحل ياسر عرفات خماطبا العامل ولقد قال معلمنا األو

 " تسقطوا الغصن األخضر من يدي 

 من قاتل األطفال ... فمن يكون اآلن برأيكم هو اإلرهابي إذاً 

 فليعم السالم على كل ذرة تراب من أرضك أيتها الغالية ... 

 .حتية عشق يا فلسطني ... ة لك من قليب حتي 

 محد جنار :بقلم الطالب 



 رجالٌ   غيِّبت عنهم الشمس
نعم كانت هذه األخرية اليت رأيت فيها تلك الكرة  كانت آخر مرة منذ تسعة عشر عاماً ، حني أدخلت إىل مكان مظلم حتت األرض ،

ليل يكون الوقت أم هنار ؟ أجيبوني ، كم هو صعب ذلك ... امللتهبة كم افتقدت دفئها يف تلك األوقات اليت كانت كالصخر يف برودهتا 

 .   الشعور 

مات احلياة من أجلك أنت يا وطين ، وكان من بني مناضلو حريةٍ قابعني خلف قضبان ال تعرف عدالً وال رمحة ، سلبوا حقاً يعد من مقو

، هؤالء األبطال فارسٌ مقدامٌ ال يعرف للخوف أي معنى، ترى يف عينيه جرأة واهلل لكأهنا كوكب دري ، يعكس أمالً حلريةٍ يف أمسا معانيها

 الشباب ذهبت مع الليل درب للعز غسان مهداوي ابن بلدةٍ شقت من دماء شهداءٍ وأعمارٍ ألسرى يف عز: نعم انه األسري احملرر 

شامخ مشوخ نسرٍ حيلق عاليا فوق اجلبال ، حيمل معه ابتسامتاً يرمسها على وجه طفلٍ يأمل للذهاب إىل بستانٍ كان قد حدثه عنه جده 

نعم أقوهلا ... دة درب للحرية حيتضن بني ذراعيه حق العو... الذي هجر منه قسراً ليجلب لقمة العيش بعد استشهاد والده أمام عينيه 

 ( ... بلدة شويكة: ) وبكل فخر 

معركة أمعاءٍ خاوية للحصول على حقوق ، تقلل من حجم معاناة كاجلبال ، معاناة تشق الصخر واهلل إني أراها أشبه برصاصة خترتق اجلسد 

ثر من شهرٍ واحدٍ دون طعام  ، فكيف ميكن ، لتصنع فتحة تطل على عامل مجيل من شدة األمل ، يقول العلم انه ال ميكن إلنسانٍ العيش أك

صمود هلذا العلم أال يغري حقائقه بعدما يرى إضراب تصل مدته إىل مئة وتسعة وستني يوما بل أكثر ، وتراه ما زال على قيد احلياة نعم انه ال

يا لكم أيها اجلبارين ، تطالبون مبعاملة األسطوري لألسري أمين الشراونة وأخاه العيساوي صاحب إضراب استمر مئة ومخسة وثالثني يوما ، 

 .كرمية من احتالل طاملا اظهر مستواه يف معاملتكم ، ماذا عساكم أن تفعلوا فهؤالء هم الصهاينة 

 -غرفة التعذيب –أي صوت تقصد فهنالك صوت أمل صادر من الغرفة اجملاورة ... هل تسمع الصراخ ؟ ... هل تسمع ذلك الصوت ؟

وهنالك أيضاً صوت أنني ... وأخر يف العزل االنفرادي مل يرى احد منذ ثالثة أشهر  ... يتمزق من شدة الضرب  ألسري يكاد جلده 

من أين يأتي النوم يف ظل عمليات تفتيش تقودها الكالب بني احلني ... ألسري تدمرت أجزاء من دماغه مع اإلضراب ، هل تنام ليال ؟ 

معاناة ما زالت مستمرة وصمت مطبق ما زال يغلفها ، فإىل متى ... ت تنتظر تأشرية الدخول واآلخر ، برودة تنخر العظام  وبطانيا

 ...سيصمت الضمري 

 :بقلم   الطالب
 حممد جنار

  
 

 


